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NEZDÃ•RNÃ• SYN A EXEKUTOR
PondÄ›lÃ-, 08 Ãºnor 2010

PotÅ™ebovali bychom radu: ná&scaron; syn (20.4. 2010 mu bude 21 let) bydlí od 1.9. 2009 u bývalého manÅ¾ela; Ä•ást vÄ›cí
má je&scaron;tÄ› u mnÄ›. V poslední dobÄ› mnÄ› ale neÄ•ekanÄ› nav&scaron;tÄ›vuje -témÄ›Å™ ob týden - s tím, Å¾e neustále
mnÄ› vyÅ¾aduje peníze. Zajistila jsem mu zamÄ›stnání, ale na druhý den mi na mÅ¯j telefonický dotaz v té firmÄ› odpovÄ›dÄ›li,
tam syn vÅ¯bec nedostavil...

Nyní ani nevím, kde se pohybuje. Komunikujeme pouze pÅ™es mobilní telefon. U svého otce uÅ¾ také není. A vÄ•era mi býv
manÅ¾el oznámil, Å¾e uÅ¾ ho tam shánÄ›li exekutoÅ™i. SkuteÄ•nÄ› mám oprávnÄ›né obavy ze zabavení majetku, který mu n

Prosím o radu a pÅ™edem mockrát dÄ›kuji, ZdeÅˆka ODPOVÄšÄŽ:
Vá&scaron; majetek je nedotknutelný. Exekutor v&sca
mÅ¯Å¾e pÅ™edpokládat, Å¾e se dluÅ¾ník zdrÅ¾uje v místÄ› svého trvalého pobytu, a má proto (mÅ¯Å¾e mít) na takovém mí
uloÅ¾eny své vÄ›ci. VÄ›ci dluÅ¾níka exekutor mÅ¯Å¾e postihnout exekucí, která se nazývá &bdquo;prodej movitých vÄ›cí
povinného&ldquo;. PÅ™i své náv&scaron;tÄ›vÄ› exekutor mÅ¯Å¾e:prohlédnout byt, k nÄ›muÅ¾ povinnému svÄ›dÄ•í právo uÅ¾
jakoÅ¾ i jiné prostory, kde má (mÅ¯Å¾e mít) povinný umístÄ›ny své vÄ›ci, provést osobní prohlídku povinného, tj. va&scaron;eh
syna, ale ne vás, provést soupis vÄ›cí, které chce zabavit, a ty pÅ™ípadnÄ› odvézt.Exekutor nesmí sepsat vÄ›ci, u kterých je na
místÄ› nepochybnÄ› prokázáno, Å¾e nepatÅ™í povinnému. Pokud se snad setkáte s výzvou exekutora (jeho vykonavatele),
abyste dluh za syna zaplatili, jinak zabaví va&scaron;e vÄ›ci a vy se budete muset bránit (návrhem na vy&scaron;krtnutí
vÄ›cí ze soupisu, vyluÄ•ovací Å¾alobou - atd.), podejte okamÅ¾itÄ› stíÅ¾nost k orgánÅ¯m dohledu. Dluh samozÅ™ejmÄ› mÅ¯Å
uhradit, pokud tak chcete uÄ•init ze své vÅ¯le. V takovém pÅ™ípadÄ› mÅ¯Å¾ete následnÄ› na synovi Å¾ádat náhradu z dÅ¯vod
takzvaného bezdÅ¯vodného obohacení. OhlednÄ› pÅ™ípadného odhlá&scaron;ení va&scaron;eho syna z va&scaron;í
adresy se obraÅ¥te na obecní úÅ™ad, nejÄ•astÄ›ji odbor správních Ä•inností. Podejte Å¾ádost na zru&scaron;ení údaje o místu
trvalého pobytu. V zásadÄ› je tÅ™eba splnit dvÄ› podmínky. DoloÅ¾it, Å¾e syn uÅ¾ u vás nebydlí (mj. syn vyplÅˆoval v onom
zamÄ›stnání nÄ›jaké údaje? Víte, jaké tam napsal místo svého bydli&scaron;tÄ›?), a dále, Å¾e mu zaniklo uÅ¾ívací právo k
bytu. d@niela
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