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Dobrý den, bydlíme s manÅ¾elem, osmnáctiletým &scaron;vagrem a jejich rodiÄ•i v jednom rodinném domÄ›. Máme svÅ¯j
samostatný byt, ke kterému máme sepsanou i podnájemní smlouvu, protoÅ¾e vlastníci nemovitosti jsou rodiÄ•e. Na
&scaron;vagra teÄ• pÅ™i&scaron;li exekutoÅ™i, zabavili majetek jemu i jeho rodiÄ•Å¯m a &scaron;li i k nám. U nás jsme
prokázali, Å¾e movité vÄ›ci jsou v na&scaron;em vlastnictví, takÅ¾e se nás to netýká.

On si vzal pÅ¯jÄ•ku asi 60 000 KÄ• a nedokáÅ¾e ji splácet, protoÅ¾e nemá z Ä•eho, je to je&scaron;tÄ› student... Chci se
zeptat, jestli pÅ™i nesplácení jeho dluhÅ¯ je riziko, Å¾e do tohoto kolotoÄ•e budeme zavleÄ•eni i my. UÅ¾ takhle je to zoufalé
protoÅ¾e tchán je v dÅ¯chodu a tchýnÄ› bez zamÄ›stnání. My máme malé dítÄ›, jsem na mateÅ™ské a na&scaron;e pÅ™íjmy
malé a opravdu nemáme na to, abychom platili dluhy &scaron;vagra. Pokud je riziko, Å¾e budeme muset platit jeho
dluhy, poraÄ•te, jak postupovat.
DÄ›kuji za rady,
LUCIE

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Lucinko,

RoÄ•nÄ› je naÅ™ízeno témÄ›Å™ milion exekucí a jejich poÄ•et strmÄ› stoupá. Pravomoci exekutora, které jiÅ¾ tak pÅ™es
základních práv a svobod obÄ•anÅ¯, jsou vykonavateli Ä•asto pÅ™ekraÄ•ovány. 70 % z tÄ›chto exekucí je vykonáno právÄ› na
majetku nedluÅ¾ících obÄ•anÅ¯. NejÄ•astÄ›ji na pÅ™íbuzných Ä•i spolubydlících dluÅ¾níka, do jejichÅ¾ obydlí má exekutor v
kdykoliv, a to i bez jejich pÅ™ítomnosti a bez varování. Ano, exekutoÅ™i ze zákona smÄ›jí vstupovat do bytÅ¯ tÅ™etích osob,
které sice nedluÅ¾í, ale u nichÅ¾ se vykonavatelé domnívají, Å¾e ve své domácnosti pÅ™echovávají dluÅ¾níka. StaÄ•í jim s
sousedÅ¯ nebo závÄ›ry sledování.
NáslednÄ› jsou oprávnÄ›ni pÅ™ijít do bytu sepisovat majetek do draÅ¾by, pÅ™estoÅ¾e
není doma a majitel bytu o nezvaných hostech neví. Pro vstup exekutorÅ¯ do bytÅ¯ Ä•i domÅ¯ tÅ™etích osob zákon jiÅ¾
nevyÅ¾aduje asistenci policie. VykonavatelÅ¯m staÄ•í jen zámeÄ•ník k odvrtání zámku. Nezabývají se tím, komu co patÅ™í.
Berou v&scaron;e. Vy musíte dokazovat, Å¾e majetek patÅ™í vám, a ne povinnému. ChtÄ›jí vidÄ›t tÅ™eba paragony, smlouvy
koupi vÄ›ci, soupis z dÄ›dického Å™ízení.
Do 30 dnÅ¯ mÅ¯Å¾ete u exekutora podat návrh na vy&scaron;krtnutí vÄ›ci ze soupisu. Musíte pÅ™edloÅ¾it faktury a listiny
potvrzující, Å¾e patÅ™í vám. Lidé ale nabývací dokumenty na mnohé vÄ›ci nemají. KdyÅ¾ je tedy exekutoÅ™i nevy&scaron;k
musíte podat u soudu vyluÄ•ovací Å¾alobu. Podání stojí dva tisíce korun. Do dal&scaron;ích 30 dnÅ¯ od doruÄ•ení zamítavého
rozhodnutí od exekutora lze podat Å¾alobu na vylouÄ•ení vÄ›ci ze soupisu. NÄ›kterým soudcÅ¯m nÄ›kdy staÄ•í Ä•estné
prohlá&scaron;ení, jiní vyÅ¾adují dÅ¯slednÄ›j&scaron;í doloÅ¾ení, Å¾e vÄ›ci jsou va&scaron;e, a ne dluÅ¾níka. TÅ™eba pom
Ve vÄ›t&scaron;inÄ› pÅ™ípadÅ¯ ale stejnÄ› soudní Å™ízení, aÅ¥ skonÄ•í vydraÅ¾ením zabaveného majetku nebo jeho vráce
ten, kdo ho zachraÅˆoval a sám nic nedluÅ¾il.
Jsou-li náklady pÅ™isouzeny k tíÅ¾i dluÅ¾níka, aby vám je proplatil, tak ob
uÅ¾ dluÅ¾í tolik, Å¾e se na vás nedostane. TAK CO PROTI TOMU?

V daném pÅ™ípadÄ› je nutno, aby si rodiÄ•e nechali sestavit splátkový kalendáÅ™ a pokud to pÅ¯jde, tak (viz vý&scaron;e
pokusili získat nÄ›jaké vÄ›ci zpÄ›t (návrh na vy&scaron;krtnutí, vyluÄ•ovací Å¾aloba atd.). Vy se bát nemusíte, ale pro jistotu je
dobré si svÅ¯j majetek drÅ¾et "pod svým velením" - tzn. napÅ™. pokud je va&scaron;e sekaÄ•ka na trávu, tak mít na ni
doklady...
Je to celé smutné; snad to vá&scaron; &scaron;vagr (svým rodiÄ•Å¯m nÄ›kdy vrátí a v&scaron;echny tyhle
nepÅ™íjemnosti nÄ›jak vynahradí). d@niela
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