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EXMANÅ½EL A EXEKUCE
ÃšterÃ½, 25 listopad 2014

Dobrý den, jsem rozvedená a mám 10-ti letého syna a momentálnÄ› Å¾ijeme u pÅ™ítele v jeho bytÄ›. Trvalé bydli&scaron;tÄ›
se synem máme ale hlá&scaron;ené jinde. Bývalý manÅ¾el si vzal hypotéku na ná&scaron; byt za doby trvání
manÅ¾elství, kterou v&scaron;ak následnÄ› asi cca po 1 roce pÅ™estal splácet a já sama nemÄ›la prostÅ™edky na splácení.
ManÅ¾el nás se synem opustil v dobÄ›, kdy jsem byla na mateÅ™ské.
PÅ™estal o nás jevit zájem a finanÄ•nÄ› nám na nic nepÅ™ispíval a pÅ™estal splácet v&scaron;echny závazky.
Ode&scaron;el z práce a zaÄ•al se Å¾ivit tzv. na Ä•erno, pÅ™ed tím si je&scaron;tÄ› vzal pÅ¯jÄ•ku od banky na 100 000,- KÄ• a
souÄ•asnÄ› pÅ™estal také platit sociální a zdravotní poji&scaron;tÄ›ní.
Oba jsme se z bytu odstÄ›hovali; já se synem k rodiÄ
u kterých jsme nÄ›jaký Ä•as bydleli, on neznámo kam. Na zmínÄ›ném bytu se tímpádem objevily dluhy a exekuce, nÄ›které z
nich manÅ¾el napáchal aÅ¾ po na&scaron;em fyzickém odlouÄ•ení. A mnÄ› nastaly problémy s exekutory, kteÅ™í po mnÄ› protoÅ¾e jsem pro nÄ› byla dosaÅ¾itelná - zaÄ•ali vymáhat manÅ¾elovy dluhy. Dokonce mi exekuÄ•nÄ› obstavili plat a doteÄ•
Ä•ást mého platu strhávají.
Po nÄ›kolika letech jsme se koneÄ•nÄ› rozvedli, ale mnÄ› zÅ¯staly po bývalém manÅ¾elovi
vý&scaron;e zmínÄ›né dluhy jako spoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯. PÅ™i rozvodu nedo&scaron;lo k majetkovému vyrovnání - zÅ¯s
opravdu pouze dluhy, které jsou pÅ™iznány nám obÄ›ma. Soud pouze manÅ¾elovi vymÄ›Å™il alimenty ve vý&scaron;i 2000,- ,
které se snaÅ¾í s urÄ•itými prodleními plnit.
ZmiÅˆovaný byt se stal neprodejným z dÅ¯vodu velkého zadluÅ¾ení a spousty
Proto prý nebylo moÅ¾né provést majetkové vyrovnání a pÅ™ípadné vyhlá&scaron;ení osobního bankrotu. Nyní do&scaron;lo
k exekuÄ•ní draÅ¾bÄ› bytu. Byt byl vydraÅ¾en a prodán, a následnÄ› byly vyÄ•ísleny zbývající dluhy a exekuce, které Ä•iní cca
000,- KÄ• - nÄ›kolika rÅ¯zným vÄ›Å™itelÅ¯m.
ChtÄ›la bych svoji zadluÅ¾enost jednou pro vÅ¾dy vyÅ™e&scaron;it, ale stále
nÄ›jaké pÅ™ekáÅ¾ky. ManÅ¾el stále oficiálnÄ› nepracuje, neplatí sociální ani zdravotn í poji&scaron;tÄ›ní a musí platit
exekutorÅ¯m. Myslela jsem, Å¾e po draÅ¾bÄ› a následném prodeji bytu bude moci dojít k majetkovému vyrovnání, já
vyhlásím osobní bankrot a pÅ¯jdu do insolvenÄ•ního Å™ízení na polovinu dluÅ¾né Ä•ástky &ndash; to by se mi povedlo s
nejvÄ›t&scaron;í pravdÄ›podobností splatit onÄ›ch povinných 30% z dluÅ¾né Ä•ástky.
Ale to prý nejde - musela bych do
insolvenÄ•ního Å™ízení na celou dluÅ¾nou Ä•ástku, ale na to se svým platem a jedním dítÄ›tem nedosáhnu a navíc bych muse
splatit v&scaron;e i za manÅ¾ela, coÅ¾ je stra&scaron;nÄ› nespravedlivé. Bývalý manÅ¾el nemÅ¯Å¾e jít se mnou spoleÄ•nÄ›
insolveÄ•ního Å™ízení, protoÅ¾e, jak jsem jiÅ¾ zmínila, nikde nepracuje, stále nic neplatí a nemá sebemen&scaron;í zájem
Å™e&scaron;it tuto finanÄ•ní situaci.
Nyní Å¾ije s novou pÅ™ítelkyní u své matky, o syna jeví jen malý zájem a to tak, Å¾e
jezdí cca 2x za mÄ›síce na víkend. Alimenty sice se zpoÅ¾dÄ›ním platí, ale jinak sy novi na nic, co by bylo navíc, nepÅ™ispÄ›

- Je nÄ›jaké východisko z mé situace?
- Je moÅ¾né poÅ¾ádat o zvý&scaron;ení alimentÅ¯, aby bylo moÅ¾né jít do insolvenÄ•ního Å™ízení?
- Je nÄ›jaká páka, jak pÅ™imÄ›t bývalého manÅ¾ela k tomu, aby zadluÅ¾ení hodlal Å™e&scaron;it?
- Mohou vý&scaron;e popsané problémy ohrozit pÅ™ítelÅ¯v byt a majetek, mohou za námi k nÄ›mu pÅ™ijít exekutoÅ™i?
- Mohou se na&scaron;e dluhy pÅ™enést i na syna aÅ¾ se stane plnoletým a to tak, Å¾e po nÄ›m pÅ¯jdou také exekutoÅ™i?

VÅ¯bec nevím, co mám dÄ›lat. Máte nÄ›kdo nÄ›jaké konkrétní zku&scaron;enosti nebo rady?
PÅ™edem moc dÄ›kuji za odpovÄ›Ä• a radyJANA

https://www.kudlanka.cz
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