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EXEKUCE - JAK TO CHODÃ•...
PÃ¡tek, 26 Å™Ã-jen 2007

ObÄ•as se tady zmiÅˆujeme o exekucích. A protoÅ¾e dost obÄ•as ke mÄ› nÄ›kdo chodí a ptá se: Proboha, proÄ• mám platit tak
vysokou Ä•ástku za dluÅ¾nejch pár korun? Tak se to pokusím vysvÄ›tlit, radÄ›ji trochu laicky. Do exekuce vstupuje vÅ¾dy více
osob, zhruba obvykle tak pÄ›t, &scaron;est.

- OprávnÄ›ný - to je ta osoba (právnická Ä•i fyzická), které nebylo zaplaceno.
- Povinný - to je osoba (právnická Ä•i fyzická ), která mÄ›la platit a nezaplatila - TY, Ä•lovÄ›Ä•e.
- Advokát - kterého si oprávnÄ›ný najmul, aby za nÄ›j celou záleÅ¾itost uvedl do Å™ádného právního vztahu a podal návrh
k soudu na platební rozkaz. OprávnÄ›ný uÅ¾ uÄ•inil v&scaron;echny kroky, které mÄ›l a mohl (upomínky, doruÄ•ené dopisy do
vlastních rukou, splátkový systém, navrhnul dohodu o mimosoudní vypoÅ™ádání). To je náklad oprávnÄ›ného.
- Soud místnÄ› pÅ™íslu&scaron;ný, kterej skoro vÅ¾dycky vydá platební rozkaz na základÄ› dÅ¯kazÅ¯, pÅ™edloÅ¾ených mu
oprávnÄ›ným (zastoupeným advokátem).
- DoruÄ•ovatel - buÄ• je to po&scaron;ta a nebo soukromá firma (jak dnes uÅ¾ dost soudÅ¯ to praktikuje, je to
rychlej&scaron;í a levnÄ›j&scaron;í), to je jedno. Po&scaron;ta to nedoruÄ•í a vrátí soudu a doruÄ•ovatelská firma taky, prostÄ›
maník nejni a nebo, kdyÅ¾ nÄ›kdo zazvoní, tak se koukne z okna a dÄ›lá mrtvého brouka. Moc mu to platné není. A nebo to
doruÄ•í a on nepodá odpor, to je stejný. Uplyne 15 dní, platební rozkaz nabude právní moci, zástupce oprávnÄ›ného s
rozkazem skoÄ•í na soud, tam mu plácnou razítko právní moci. On se moÅ¾ná pokusí je&scaron;tÄ› jednou kontaktovat
povinného, ale obvykle to odnese dál
- Exekutor - zaÄ•íná fungovat, kdyÅ¾ se povinný neodvolal, nestihnul to a kdo ví jaké dÅ¯vody. Má opravdu vysoké
pravomoci - od zablokování úÄ•tu v bance aÅ¾ po návrh na plombu na TvÅ¯j majetek v katastru nemovitosti. Bere&scaron;li dÅ¯chod, nechá ti Å¾ivotní minimum, jse&scaron;-li zamÄ›stnán, sebere vejplatu a nechá ti zase Å¾ivotní minimum. MÅ¯Å¾e
vstoupit do bytu a zabavit v&scaron;echny vÄ›ci movité, které se za tvými dveÅ™mi do bytu nacházejí bez ohledu, Å¾e ty
tvrdí&scaron;, Å¾e jsou to maminky, babiÄ•ky, pÅ™ítelkynÄ› a vÅ¯bec. V tomhle pÅ™ípadÄ› je dÅ¯kazní Å™ízení na tobÄ›. Nec
prstýnek, ne uÅ¾ &scaron;perky, nechá ti ledniÄ•ku, ale uÅ¾ ne televizi a video, to jsou prostÄ› vÄ›ci zbytné. VÄ›ci ti zabaví a
prodá v draÅ¾bÄ› (kde si je samozÅ™ejmÄ› mÅ¯Å¾e&scaron; koupit i ty). No a z výnosu draÅ¾by a z dal&scaron;ího (plat, dÅ¯
zaÄ•ne uspokojovat ostatní (v první Å™adÄ› sám sebe). NestaÄ•í -li to, zabaví ti klidnÄ› skoro nové auto, prodá ti barák, byt a
nebo jinou nemovitost nad hlavou, v&scaron;echno z toho zaplatí a zbytek ti vrátí. A kde bude&scaron; bydlet, je mu
úplnÄ› jedno. JAK SE TO POÄŒÍTÁ - modelová situace (ale jako pÅ™íklad to docela staÄ•í) Povinný je dluÅ¾en 2000 korun z
malou dopravní nehodu ( pÅ™estupek, atd.)
OprávnÄ›ný si najme advokáta (mÄ›l uÅ¾ výlohy s upomínáním atd.); Advokát
na hodinu 1 000 korun (a to je ten z levnÄ›j&scaron;ích), pÅ™evezme spis, prostuduje, uvede to do právního vztahu a podá
k soudu návrh na platební rozkaz. To v&scaron;ech mu trvá tÅ™eba 8 - 10 hodin, coÅ¾ reprezentuje Ä•ástku tÅ™eba 9000.-KÄ
kterou pak advokát úÄ•tuje oprávnÄ›nému ( prostÄ› tomu, kdo si ho najmul).
Milý pan exekutor má základní sazbu
odmÄ›ny 15% z dluÅ¾né Ä•ástky do vý&scaron;e Ä•ástky 3 Mega ( ov&scaron;em pozor, nejménÄ› v&scaron;ak 3000.-KÄ•), k
tomu má nárok na úhradu pÅ™ímých výdajÅ¯ (cestovné - tÅ™eba je z PlznÄ› - 300 km x 6.-= 1 800 a to tady byl tÅ™ikrát,
po&scaron;tovné, náklady na stÄ›hováky a skladování, taky draÅ¾ebníka a pronájem sálu na draÅ¾bu a nÄ›kdy si platí
asistenci policie, taky zámeÄ•níka, kdyÅ¾ vám leze do bytu, taky k tomu si nÄ›kdy platí znalce, kdyÅ¾ si s nÄ›Ä•ím neví rady
(speciální technika, dílny atd). KoneÄ•ná rekapitulace: 2000,- (dluh) + 9800,- (oprávnÄ›ný + advokát) + 10 000 (exekutor) =
21 800,- KÄ• Tak se je&scaron;tÄ› divíte, Å¾e to je tolik?Troufám si Å™íci, ze jsem na minimu, zaÅ¾il jsem hor&scaron;í. Fran
Bou&scaron;ka P.S. Tak snad uÅ¾ si teÄ• dáte vÄ›t&scaron;í pozor, co?
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