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JAK SE BRÃ•NIT NEOPRÃ•VNÄšNÃ‰ EXEKUCI
ÄŒtvrtek, 06 bÅ™ezen 2014

Dobrý den, chtÄ›la bych se zeptat, zda má exekutor právo domáhat se vstupu do bytu i v pÅ™ípadÄ›, Å¾e dluÅ¾ník jiÅ¾ nÄ›ko
nemá na této adrese hlá&scaron;en trvalý pobyt (bydlí zde pouze jeho rodiÄ•), ani doruÄ•ovací adresu, a v bytÄ› se jiÅ¾ nÄ›koli
let nevyskytuje? PÅ™esto bohuÅ¾el dopis od exekutora na tuto adresu pÅ™i&scaron;el. Je majitel bytu povinen exekutorovi by
zpÅ™ístupnit?

KdyÅ¾ dotyÄ•ný rodiÄ• exekutora kontaktoval, a tento fakt (Å¾e dluÅ¾ník zde jiÅ¾ nebydlí) mu oznámil, exekutor odvÄ›til,
musí pÅ™esvÄ›dÄ•it. Má na to právo?

DÄ›kuji moc za odpovÄ›Ä•ZUZANA
x x x Je to smutné.
- SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e exekutora nezajímá, zda je exekuce oprávnÄ›ná. O tom mu vÅ¯bec nepÅ™íslu&scaron;í rozhodovat. T
pÅ™íslu&scaron;í pouze soudu, a je na vás se u soudu bránit. Exekutora zajímá jen jestli existuje pravomocný rozsudek a
jakou povinnost ukládá. ProÄ• a za jakých okolností byl vydán exekutor vÅ¯bec neví a ani ho to nezajímá. Exekutor je asi
v podobné situaci jako policista, který dostal pÅ™íkaz k zatÄ•ení nÄ›jaké osoby
Zdroj: http://www.poradte.cz/spolecnost/6672-jak-se-branit-proti-neopravnenym-exekucim.html.
-

VÄ›t&scaron;ina stíÅ¾ností na neoprávnÄ›né exekuce se týká toho, Å¾e byl exekutorem zabaven majetek nikoliv dluÅ¾níka, al
nÄ›koho jiného. ZpochybÅˆováno je pÅ™edev&scaron;ím právo exekutora sepsat a zabavit majetek, u nÄ›hoÅ¾ má byÅ¥ jen
dÅ¯vodné podezÅ™ení, Å¾e patÅ™í povinnému. StejnÄ› tak je kritizováno právo exekutora vstupovat pÅ™i zabavování majetku
bytÅ¯ a jiných prostor i v nepÅ™ítomnosti jejich majitelÅ¯.
-

PÅ™edev&scaron;ím je tÅ™eba si uvÄ›domit, Å¾e soudní exekutor je pÅ™i výkonu soudního rozhodnutí vybaven znaÄ•nými p
a má statut veÅ™ejného Ä•initele. BránÄ›ním ve výkonu jeho Ä•innosti si tedy mÅ¯Å¾ete zpÅ¯sobit znaÄ•né problémy. NapÅ™ík
vstup do va&scaron;eho bytu si mÅ¯Å¾e v krajním pÅ™ípadÄ› vynutit i násilím, tedy s asistencí zámeÄ•níka, popÅ™. i policie. T
rozhodnÄ› neznamená, Å¾e byste hned mÄ›li vpustit do svého bytu kaÅ¾dého, kdo bude tvrdit, Å¾e je exekutor, a nechat ho
z bytu odnést, co se mu zlíbí!
-

Zazvoní-li u vás osoba, která se pÅ™edstaví jako soudní exekutor a bude se doÅ¾adovat vstupu do va&scaron;eho bytu, aby
sepsal a zabavil majetek, který se tam nachází, ze v&scaron;eho nejdÅ™ív poÅ¾adujte, aby vám prokázala svou totoÅ¾nost
sluÅ¾ebním a nejlépe i obÄ•anským prÅ¯kazem. Dále poÅ¾adujete pÅ™edloÅ¾ení soudního rozhodnutí o naÅ™ízení exekuce
pÅ™íkazu, na jehoÅ¾ základÄ› se vstupu do va&scaron;eho bytu domáhá.

-

Pokud se vám nepodaÅ™í záleÅ¾itost vysvÄ›tlit a nemáte ponÄ›tí, oÄ• se jedná, hned zavolejte na linku 158 a vyÅ¾ádejte si
pÅ™ítomnost policie. Policejní hlídka by mÄ›la pÅ™ijet v kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ›. Odmítne-li v&scaron;ak setrvat po celou dobu,
exekutor bude úÅ™adovat, zkuste si zajistit &ndash; tÅ™eba telefonicky &ndash; pÅ™ítomnost nÄ›jakého dÅ¯vÄ›ryhodného svÄ
(soused, známý). UmoÅ¾Åˆuje-li to stav va&scaron;í penÄ›Å¾enky Ä•i konta, navrhnÄ›te exekutorovi moÅ¾nost uhradit exekuÄ
vymáhanou Ä•ástku v hotovosti (samozÅ™ejmÄ› proti potvrzení). ZároveÅˆ trvejte na sepsání struÄ•ného zápisu, v nÄ›mÅ¾
upozorníte na skuteÄ•nost, Å¾e zabavování va&scaron;ich vÄ›cí pokládáte za neoprávnÄ›né.
-

Bude-li exekutor trvat na sepsání a zabavení majetku, nemÅ¯Å¾ete mu v tom zabránit. V tomto pÅ™ípadÄ› v&scaron;ak alespoÅ
trvejte na pÅ™esném popisu v&scaron;eho, co je zabavováno. Nejlep&scaron;í je poÅ™ídit si i fotodokumentaci, z níÅ¾ bude
patrné co a v jakém stavu vám bylo zabaveno. Pod poloÅ¾kou &bdquo;prsten ze Å¾lutého kovu s kamenem&ldquo; se totiÅ¾
mÅ¯Å¾e skrývat bezcenná pouÅ¥ová cetka stejnÄ› tak jako klenot s cenou zánovního automobilu. ZároveÅˆ exekutorovi
pÅ™edloÅ¾te doklady osvÄ›dÄ•ující va&scaron;e vlastnické právo k zabavovaným vÄ›cem a trvejte na struÄ•ném zápisu o tom,
mu byly pÅ™edloÅ¾eny. Originály tÄ›chto dokladÅ¯ v&scaron;ak nedávejte z ruky.
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Není-li s exekutorem rozumná Å™eÄ•, nebo prostÄ› va&scaron;í argumentaci neuvÄ›Å™í, nezbude vám nic jiného, neÅ¾ se sv
práv domáhat u soudu, který exekuci naÅ™ídil. Chcete-li být úspÄ›&scaron;ní, musíte to udÄ›lat neprodlenÄ› a formálnÄ› i vÄ›cn
správnÄ›, coÅ¾ se vám bez asistence advokáta nemusí podaÅ™it. StaÄ•í totiÅ¾, aby napÅ™íklad tzv. vyluÄ•ovací (excindaÄ•n
byla podána proti exekutorovi místo proti oprávnÄ›nému a soud ji po vznesení námitky nedostatku pasivní legitimace
zamítne!

-

DÅ¯leÅ¾ité je také vÄ›dÄ›t, Å¾e vyluÄ•ovací Å¾alobu podle § 267 obÄ•anského soudního Å™ádu je oprávnÄ›n podat jen vlastn
spoluvlastník zabavených vÄ›cí. NemÅ¯Å¾e ji tedy podat napÅ™íklad ten, kdo mÄ›l vÄ›c vypÅ¯jÄ•enou nebo ji tÅ™eba uÅ¾íval
nájemní smlouvy.
- Podání vyluÄ•ovací Å¾aloby byste rozhodnÄ› nemÄ›li pÅ™íli&scaron; odkládat, protoÅ¾e stihne-li exekutor zabavené vÄ›ci p
nelze se jiÅ¾ jejich vrácení vyluÄ•ovací Å¾alobou domáhat. PoÅ¾adovat v tomto pÅ™ípadÄ› mÅ¯Å¾ete jen výnos z prodeje, k
v&scaron;ak nejspí&scaron; bude pÅ™edstavovat pouhý zlomek hodnoty zabavených vÄ›cí. Platí totiÅ¾, Å¾e do pravomocnéh
rozhodnutí soudu nesmí být v Å¾alobÄ› uvedený majetek prodán.
- Smutnou skuteÄ•ností v&scaron;ak je, Å¾e soudní Å™ízení v ÄŒesku trvají neuvÄ›Å™itelnÄ› dlouho. I projednávání vyluÄ•ov
s odvoláními mÅ¯Å¾e klidnÄ› protáhnout na nÄ›kolik let, bÄ›hem nichÅ¾ budou zabavené vÄ›ci uloÅ¾eny nÄ›kde ve skladu. Ot
je, zda i v pÅ™ípadÄ›, Å¾e se protiprávnÄ› zabavené vÄ›ci svému majiteli nakonec vrátí, budou po takovéto dobÄ› je&scaron;tÄ
vÅ¯bec k pouÅ¾ití. StaÄ•í si tÅ™eba jen uvÄ›domit, jak rychle zastarává spotÅ™ební elektronika, která bývá exekutory
zabavována pÅ™edev&scaron;ím..,,P.S. Nejlep&scaron;í je co nejdÅ™íve zjistit, o co jde a okamÅ¾itÄ› uvÄ›domit pÅ™íslu&sca
soud...,d@niela,,
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