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ZAJÃ•MAVOSTI A HISTORKY EXEKUÄŒNÃ•
ÄŒtvrtek, 04 zÃ¡Å™Ã- 2008

Jak se Å™íká - lidská blbost je nekoneÄ•ná a u tÄ›hle caus jsou skoro vÅ¾dycky tupci. Soudnej Ä•lovÄ›k prostÄ› ví, Å¾e za svo
odpovídá pouze on a nikdy jiný. Å˜vát jako pominutej ex post, je naprosto houby platné. DÅ¯leÅ¾itá je prevence: ve
zdravotnictví, v kriminalitÄ› a skoro ve v&scaron;em vyjma lidské blbosti. Tam bohuÅ¾el Å¾ádnou prevenci nelze aplikovat.

Tam snad funguje jen ta povÄ›stná Darwinova cena - odstraÅˆ svoje blbé geny z genofondu lidstva...

Dneska dvÄ› historky:

Obchodní spoleÄ•nost - dluÅ¾ník, proti které byla naÅ™ízena exekuce, mÄ›la sídlo na adrese, kde sídlila i jiná obchodní
spoleÄ•nost. DluÅ¾ník byl jiÅ¾ v likvidaci a na uvedené adrese ve skuteÄ•nosti nemÄ›l Å¾ádné vÄ›ci. Vykonavatelé exekutorsk
úÅ™adu se ov&scaron;em dostavili na uvedenou adresu a hodlali ve&scaron;keré vÄ›ci, které se tam nacházely, zabavit a
odvézt.
ZamÄ›stnankynÄ› obchodní spoleÄ•nosti, která byla skuteÄ•ným vlastníkem tÄ›chto vÄ›cí, nakonec po dohodÄ›
s prokuristkou svého zamÄ›stnavatele exekuci odvrátila tím, Å¾e vyplatila vykonavatelÅ¯m exekuÄ•ního úÅ™adu ze svého
majetku cca 192 000 KÄ• - protoÅ¾e tím odvrátila svoji bezprostÅ™ední a jasnou likvidaci, pokud by její vÄ›ci byly zabaveny.
NáslednÄ› dotyÄ•ná zamÄ›stnankynÄ› podala vÅ¯Ä•i oprávnÄ›nému Å¾alobu na vylouÄ•ení této penÄ›Å¾ité Ä•ástky z exekuce
prvního stupnÄ›, jakoÅ¾ i odvolací soud shodnÄ› Å¾alobu zamítly. DotyÄ•ná Ä•ástka totiÅ¾ podle zji&scaron;tÄ›ní soudÅ¯ neby
postiÅ¾ená exekuÄ•nÄ›, nýbrÅ¾ ji Å¾alobkynÄ› &bdquo;dobrovolnÄ›" pÅ™edala vykonavatelÅ¯m exekuÄ•ního úÅ™adu, a to s
prospÄ›chu, z cílem odvrátit zabavení movitých vÄ›cí nutných ke své obÅ¾ivÄ›. Má to blbý, nemÄ›la &scaron;tÄ›stí, Å¾e? Poz
Zdá se to trochu sloÅ¾itÄ›j&scaron;í, ale dá se to pochopit s trochou normálního lidského rozumu. Ona fakt pÅ™edala ty
penízky dobrovolnÄ›, nutil jí k tomu nÄ›kdo? A jak z textu vyplývá, ona byla zamÄ›stnancem. A chtÄ›l bych Vás vidÄ›t, Å¾e by js
dala 200 kolíkÅ¯ za pár kusÅ¯ nábytku a pár dal&scaron;ích krámÅ¯, které nejsou va&scaron;e, jsou zamÄ›stnavatele,
jen tak týr nyx.
Nebo vy k výkonu svého povolání máte a pouÅ¾íváte SvÅ¯j majetek ve firemní kanceláÅ™i, kde pracujete,
v celkové Ä•ástce 200 kolíkÅ¯. Navíc v tomhle pÅ™ípadÄ› mÄ›la kupu moÅ¾ností, jak je vyhnat. Otlouct jim o hlavu inventární
seznam majetku (Ä•í ten majetek je - firmy nebo její?). Zavolat policii, Å¾e se jí nÄ›kdo vloupal do kanclíku a Å¾e ho tady zamkl
máte je tam v mÅ¾iku, na to se sly&scaron;í. MÅ¯Å¾u zavolat svÄ›dky okolo, v&scaron;echno nafotit, mÅ¯Å¾u poÅ¾adovat pro
,mÅ¯Å¾u se dokonce i do protokolu vyjádÅ™it s tím, Å¾e budu poÅ¾adovat náhradu finanÄ•ní újmy vzniklé tím, Å¾e nebudu m
v budoucnu pracovat a vÅ¯bec.
A neznám exekutora, kterej pÅ™esto by do toho &scaron;el. Pan exekutor je moÅ¾ná
blázen, moÅ¾ná pra&scaron;tÄ›nej, ale urÄ•itÄ› ne tolik. A to ho samozÅ™ejmÄ› nehájím, lidé dobÅ™í a &scaron;patní se najdo
v&scaron;ude, pochopitelnÄ›. I v branÅ¾i exekutorské.
Bydlíme s manÅ¾elem v prostÄ›jovském bytÄ›, který nám pronaja
z Brna.
Problém je v tom, Å¾e na jejího syna, který bydlí s ní v jejím brnÄ›nském bytÄ›, ale trvalý pobyt má hlá&scaron;en
v ProstÄ›jovÄ›, byla uvalena exekuce. Byla jsem celou záleÅ¾itost projednat na exekutorském úÅ™adu a tam mi bylo Å™eÄ•en
Å¾e udÄ›lají výjezd do Brna, ale pokud tam nepochodí, tak budou muset provést exekuci v místÄ› jeho trvalého pobytu, coÅ¾
znamená u nás. Nikdy jsem toho Ä•lovÄ›ka nevidÄ›la a ve&scaron;keré vÄ›ci v bytÄ› jsou na&scaron;e...

Pozn. B. :
Myslím si, Å¾e debata o trvalém pobytu dal&scaron;í osoby tu byla uÅ¾ mnohokrát probrána. Nechápu ani, proÄ•
se vzteká; já osobnÄ› bych si byt, kde je dal&scaron;í osoba, tÅ™eba jen virtuálnÄ›, nikdy, ale opravdu nikdy, nepronajmul.
PÅ™edstavte si, Å¾e nÄ›kdo zaklepe, vy otevÅ™ete a jakási osoba do bytu vstoupí a zaÄ•ne se tam chovat jako doma. No a co
jste zaÄ•? Jakub OmáÄ•ka a já tady mám místo trvalého bydli&scaron;tÄ›! UkáÅ¾e Vám obÄ•anku a jste naprosto dokonale
v hajzlu, vyhodit ho nemÅ¯Å¾ete, Policie se na Vá&scaron; vyka&scaron;le, on Å¾ádnou nájemní smlouvu nepotÅ™ebuje, on
je tam prostÄ› doma.
A kdyÅ¾ bude dost drzej, tak se klidnÄ› u vás ubytuje. A Å¾e se to uÅ¾ stalo, to si pi&scaron;te. A mÅ
dÄ›lat scény jaké chcete. I kdyÅ¾ ukecáte policajty, tak pÅ™ijedou, zjistí si jeho totoÅ¾nost, zjistí kde má místo trvalého
bydli&scaron;tÄ› a zase odjedou. Co by asi taky mohli jiného dÄ›lat. A Å¾e mu budete mávat okolo hlavy nájemní smlouvou,
Å¾e tam urÄ•itÄ› není napsáno o nÄ›m ani slovo, tak co. A on klidnÄ› prohlásí, Å¾e tady bydlí. A co dál?
KdyÅ¾ tam nebydl
tam má tedy místo trvalého bydli&scaron;tÄ›?. ProÄ• si nájemník neovÄ›Å™il na Obecním úÅ™adÄ›, Å¾e tam nikdo není a neb
hlá&scaron;en? ProÄ• ho pronajimatel pÅ™ed uzavÅ™ením nájemní smlouvy tam odsud nevypudil, dÅ¯kazÅ¯ mÄ› pÅ™eci dost
NezdrÅ¾uje se tady a nebydlí tady, tak proÄ• místo trvalého bydli&scaron;tÄ›?
Zase klasická chyba jedné strany pÅ™i uzaví
smlouvy a samozÅ™ejmÄ› ta strana svoji blbost zaÄ•ne svalovat na kohokoliv jiného a ne na sebe. Taková je holt
pÅ™irozenost lidská. KdyÅ¾ nÄ›co pronajímám, tak vlastnické právo má býti Ä•isté a prosto práv tÅ™etích osob, coÅ¾ tady pro
jednodu&scaron;e splnÄ›no nebylo. Ov&scaron;em ta druhá strana to podepsala, asi ano, tak to prostÄ› celé akceptovala.
Jestli tedy ov&scaron;em vÅ¯bec nÄ›jakou nájemní smlouvu na byteÄ•ek mají a nestrkají si penízky z ruÄ•ky do ruÄ•ky, aby se
nemusela dát úlitba místnímu FinanÄ•nímu úÅ™adu, Ä•esky milé zvanému berÅˆák, Å¾e... Zdravím a pÅ™eju, aby vám se ni
podobného nestalo! Franta Bou&scaron;ka
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