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EXEKUCE - KDO JE V OHROÅ½ENÃ•?
StÅ™eda, 24 Ä•erven 2009

Dobrý den, potÅ™ebovala bych poradit: jsem vdaná právÄ› 14 dní. ManÅ¾el i já - kaÅ¾dý máme své trvalé bydli&scaron;tÄ›
nÄ›kde jinde. Já s dcerou mám jedno a on je zase hlá&scaron;en se svým tátou. Jeho po&scaron;ta ani nic jiného na
mou adresu nikdy nechodila a nechodí. Ale - dnes mi sem pÅ™i&scaron;la exekuce!,Å¾e on v roce 2002 nÄ›co nÄ›kde
nezaplatila tím pádem je na nÄ›j asi nÄ›jaké trestné stíhání..

Ov&scaron;em na mÄ› ne, já mám v&scaron;echno v poÅ™ádku! A tak bych potÅ™ebovala vÄ›dÄ›t, co já s tím, kdyÅ¾ jsem
bydlela jinde neÅ¾ on.. Mohl by mi exekutor nÄ›co vzít? Na&scaron;tÄ›stí mám ke v&scaron;emu úÄ•ty - ale to víte, bojím se...

DÄ›kuji za radu, Jana ODPOVÄšÄŽ: Milá Jano,
exekutor by na tvÅ¯j majetek mohl mít "nataÅ¾ené prsty", kdyby tvÅ¯j no
manÅ¾el prokazatelnÄ› bydlel del&scaron;í dobu u tebe... ProkazatelnÄ›, to je tÅ™ebas i jen svÄ›decky, i kdyÅ¾ bude
hlá&scaron;en na druhém konci republiky, ale exekutor zjistí, Å¾e tÅ™ebas tÅ™i roky uÅ¾ bydlíte spolu na tvé adrese... tak to b
pak musela asi opravdu shánÄ›t doklady... V kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› ti vÅ™ele doporuÄ•uju, abys na adresu, ze které je exekuce
poslána, okamÅ¾itÄ› a doporuÄ•enÄ› napsala. Jinak - hlavní je,zda exekuÄ•nÄ› vymáhaný závazek vznikl za trvání manÅ¾elstv
va&scaron;em pÅ™ípadnÄ› NE!!!
KaÅ¾dopádnÄ› je vhodnÄ›j&scaron;í si to v&scaron;echno pÅ™edem vyjednat, vyÅ™ídit,
moje" - "to je jeho", neÅ¾ dojde k nÄ›jakým tÄ›m zásahÅ¯m a ty bys pak musela podávat vyluÄ•ovací Å¾alobu.jinak znovu pro
informaci:
NebezpeÄ•né na tom je, Å¾e se o naÅ™ízení exekuce zpoÄ•átku vÅ¯bec nedozvíte, protoÅ¾e soud, exekutor ani
vás o tom hned informovat nebudou. Usnesení o naÅ™ízení exekuce vám bude doruÄ•eno jako poslednímu úÄ•astníku Å™ízen
aÅ¾ spoleÄ•nÄ› s exekuÄ•ními pÅ™íkazy, postihujícími vá&scaron; majetek nebo mzdu.
KaÅ¾dý exekutor zaÄ•ne tím, Å¾e
bydlíte (tÅ™eba i podle odbÄ›rného místa elektÅ™iny a plynu nebo pojistky), zda nevlastníte nemovitý majetek, zda vy nebo
vá&scaron; manÅ¾el Ä•i manÅ¾elka nevlastníte automobil, kde máte vedený bankovní úÄ•et, zda nemáte stavební spoÅ™ení,
penzijní pÅ™ipoji&scaron;tÄ›ní nebo pojistku, zda nemáte cenné papíry nebo podíl v obchodní spoleÄ•nosti, a také
va&scaron;eho zamÄ›stnavatele. ÄŒasto vy&scaron;le nÄ›koho i na místní &scaron;etÅ™ení, aby zjistil dal&scaron;í podrobnos
pÅ™ímo v místÄ› va&scaron;eho bydli&scaron;tÄ› nebo podnikání. Pokud exekutor nÄ›jaký vá&scaron; majetek najde, postihne
jej exekuÄ•ními pÅ™íkazy.
Peníze z úÄ•tu hned zinkasuje, u nemovitosti vyznaÄ•í záznam do katastru nemovitostí, auto
vyhledá a nechá odtáhnout a pÅ™ípadnÄ› hned obestaví i va&scaron;i mzdu. Nenajde-li Å¾ádný majetek, zpravidla se vydá
do va&scaron;eho bytu se zámeÄ•níkem - pro pÅ™ípad, Å¾e by nikdo nebyl doma - a vÄ›t&scaron;inou i s policií - pro pÅ™ípad
by nÄ›kdo kladl odpor. Zásada "mÅ¯j dÅ¯m &ndash; mÅ¯j hrad" vám nebude nic platná. Stává se, Å¾e své umÄ›ní musí
zámeÄ•ník uplatnit pÅ™esto, Å¾e je pán domu v bytÄ› pÅ™ítomen. PrÅ¯bÄ›h exekuce to jen zdrÅ¾í a prodraÅ¾í. Nezapomíne
ve&scaron;keré náklady pÅ¯jdou na vá&scaron; úÄ•et! o ... V zásadÄ› platí, Å¾e exekutor, kterého soud povÄ›Å™il provede
exekuce, a jím povÄ›Å™ení zamÄ›stnanci mají právo vstoupit do bytu, provozovny nebo prostor, o nichÅ¾ se mohou dÅ¯vodnÄ›
domnívat, Å¾e v nich má povinný svÅ¯j majetek. Nemusí se tedy jednat jen o byt povinného! Na základÄ› exekuÄ•ního pÅ™íkaz
vydaného exekutorem pak mohou být zabaveny témÄ›Å™ jakékoliv vÄ›ci, o nichÅ¾ se lze domnívat, Å¾e patÅ™í povinnému. o
Zabránit tomu nemÅ¯Å¾ete, i kdyÅ¾ budou zabavovány vÄ›ci, které mu nepatÅ™í. Máte-li o tom dÅ¯kazy (listiny, svÄ›dectví tÅ™
osob), pÅ™edloÅ¾te je na místÄ› exekutorovi. Pokud to nebude staÄ•it, trvejte na sepsání protokolu. Pokud by to bylo odmítnut
poÅ¾ádejte o sepsání protokolu polici a popi&scaron;te prÅ¯bÄ›h celé události. MoÅ¾ná kvÅ¯li tomu budete muset na
policejní sluÅ¾ebnu, ale to nevadí. Pokud by pÅ™ítomní policisté va&scaron;i Å¾ádost odmítli, poznamenejte si jejich sluÅ¾ebn
a oznamte jim, Å¾e si na jejich postup budete stÄ›Å¾ovat. Podotýkám, Å¾e dusno má smysl zaÄ•ít dÄ›lat skuteÄ•nÄ› aÅ¾ ve c
tomu je objektivní dÅ¯vod, jinak si spí&scaron;e u&scaron;kodíte!
Dal&scaron;í postup by mÄ›l spoÄ•ívat v tom, Å¾e osoby,
jejichÅ¾ majetek byl neprávem zabaven, by mÄ›ly neprodlenÄ› kontaktovat exekutora - buÄ• osobnÄ›, nebo lépe písemnÄ› - a
získat tak dÅ¯kaz o tom, Å¾e ho upozornily na skuteÄ•nost, Å¾e byl neoprávnÄ›nÄ› zabaven jejich majetek. ZároveÅˆ by mÄ›ly
prostÅ™ednictvím svého právního zástupce sepsat a podat tzv. vyluÄ•ovací (excidaÄ•ní) Å¾alobu k soudu, který rozhodl o naÅ™
exekuce. Svá tvrzení v&scaron;ak budou muset dokázat (nejlépe písemnými dÅ¯kazy, popÅ™. svÄ›decky). Nebudou-li k
dispozici pÅ™esvÄ›dÄ•ivé dÅ¯kazy, soud Å¾alobu zamítne a exekuce se opÄ›t jenom zdrÅ¾í a prodraÅ¾í.
Já vím, je to horr
doporuÄ•uju, zahájit okamÅ¾itÄ› a bez sebemen&scaron;ího Ä•ekání akce - zavolat tam, objednat se k jednání, dojít tam...
ProstÄ› snaÅ¾ se jakkoliv z podobné nepÅ™íjemnosti vyvázat a svému drahému manÅ¾elovi doporuÄ•it, aby stejnÄ› tak okam
se snaÅ¾il se svým vÄ›Å™itelem dohodnout... d@niela
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