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EXEKUCE

*

Co byste měli vědět, když Vám na dveře klepe exekutor?

,+:

Zahájení exekuce

Zastavení exekuce

Soud pověří na návrh věríteíe (oprávněného) výkonem
exekuce soudního exekutora. Podkladem je exekuční
titul. Bývá to:
-> rozsudek nebo platebrí rozkaz*,
-> rozhodčí nález,
-> notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
-* výkaz nedoplatků soc. a zdravotního pojištění,
-> směnečný platební rozkaz.

Přestoze proti exekuci není přípustné odvolání, Ize ji v někdy plně či částečně zastavit. Situaci by však měl posoudit
specialista (viz str. 2) a je třeba jednat bez odkladu.

Důvody pro zastavení exekuce:
-h nemajetnost dlužníka,
h prom,ičení,
-> neplatný rozhodčí nález,
-» postízení věcí vyloučených z exekuce.

' Pro'u platebnímu mzkazu Ize podat do 15 dnů odpor.
Platebnf mzkaz se tfm zrušt r;t soud nařídí standardnf
iednčiní. Za podóní odporii se neplatí soudní poplatek,
v případě neúspěchu hrozť a/e vyšš( soudní m5klady.

Odložení exekuce
Připouštť se, jén pokud se povinný ocitl bez své viny
a přechodně v mimořádně obtfflné situaci a oprávněný
nebude odkíadem vážně poškozen.

Vyrozumění o exekuci

Zabavení peněz na účtech

Exekutor zašle dlužríkovi:

+ vyrozumění o zahájení exeí«uce,
-> výzvu ke splněrí vyrr»áhané povinnosti.

-> dlužník o něm není předem informov*n,
* z ú.čtu Ize jedenkrát vybrat 6.820 K!;

Po doručení těchto dokumentů dlužník:

Exekutor nemusí zjíšťovat původ peněz a smí obstavít
i účet manžela/-ky nebo dněte.

+ nesmí se svým majetkem nakládat nad imec běžné
činnosti a

Srážky ze mzdy

-+ má 30 dnů na zaplacení dluhů. Pokud tak učiní, zaplatí navíc jen polovinu nákladů a odměny exekutora.

Při srážkách ze mzdy dlužmkovi měsíčně zůstává:
-» nezabavitelné minimum 6.429 Kč a

Průběh exekuce

-> 1.607 Kč na vyživovanou osobu (včetně rnanžela/-ky) a
h (u nepřednostních pohlédávek) 2/3 ze zbylého příjmú,
nejvýše však 12.857 Kč nebo
-* (u přednostních pohledávek) 1/3 ze zbylého příjmu,
nejvýše 6.429 Kč

Aby uspokojil pohledávky věřitele, exekutor rnůže
(v tomto pořadí):
-» zabavít peníze na účtech dlužníka,
4 nařídit srážky ze mzdy,
-+ prodat majetek dlužníka.
Všechny tři způsoby vyíí'iáhání }e možné kombinovat.

Kolik Vám zůstane ze mzdy
v případě, ze čelíte exekuci?

Mzda po
srá!!ce

S exekutorem Ize domluvR zaplacerí dluEné částky nebo
splátky. To ho však neornezuje v dalším výkonu exekuce.
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taktiky exekutorů je psychický nátlak. Nepodléhejte mu. Nevíte-Ii si rady, obratte se na odborníky z dluhových poraden,
kteří Vám poskytnou pornoc (viz str. l}.
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7(5 Přednostní pohledávky
Sréžky s mxdy rrioticmíb být ilvyEf, týká41 se exekuce přednokh pohM ted'y dtuhy:
4 na sociálnfm a zdThi pí4štěri(,
4 na výživném,
-> vriči státu,
-> wniklé trestnou arír.
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Práva dlužn&a:

-* požaďovat služebríí odlznak,
+ požadovat exekučríí pfikaz,
-> nahrávat si prííběh e.xekuce (toto zařízení nelze zabavit),
-b zřivolat svědky či potNciL
N
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JaM dagí př0my nuue ex postihnout?

+ neprodleně o tom informovat exekutora,

-> rodičovský p%pěvek,
-> nemocenské dávky,
-> důchod či stipendium,
+ podporu v nezaměstnanostf,

-» předložit doklady prokazující vlastnictví.
Neuzná-li exekutor námitku, musí rnu dluzník zaslat

do 30 dnů písemný návrh na vyškrtnutí v;eci/í ze soupisu.

+odstupné, " i
-> cídíněnu z doho$ o praa»vn[ činnostf;
4 odměnu z dohody o proveden€ práce.
Postihnout nelze:

+ porodné, přídavek. na dftě, '
-> dávky v hmotné nouzl
-> příspěvek na bydlení.

Exekuce se však nebere v potu při výpočtu dávek.

Exekuce nemovitého majetku
Vlastní-ií dlužník nemovítost, exekutor ji smí zablokovat
na katastru a nařídit dražbu. Toto neplatí, pokud jde o trvalé bydliště dlužníka a:

h součet jistin všech dluhů nepřesahuje 30.000 Kč,
-> částka zabavená na účtech a srázky ze mzdy zjevně
postačí v rozumném časóvérn horizontu k úhrade
dluhu.

j(0------- --- i
-> sdělte vašemu zaměstnavateli počet vyživovaných osob,
-* výplatu mzdy a nepastižitelných dávek si vyjedneJte
v hotovosti nebo pomocf sldenky - na účtu mohou být
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Íffl Odměna exekutora .
u.

Exekutor má ze zákona nárok na:

+ odměnu ve výši 15 % z objemu exekuce či vymožen
částky, nejméně ale 2.000 K! (bex DPH),
+ náhradu nákladů ve výši 3.500 Kč (bez DPH)

zabavenyl

Exekuce movitého majetku
Průběh:

* o exekuci se předem neinformuJe,
-> nem-li dlužrík přítornen, mtiže exekutor nechat
vyměnit zámek a vstoupit do bytu,
-) exekutor mtiže zabavovat majetek ijinde než v místě
trvalého bydliště dtuz.ríka, má-li za to, ze tam dlužník
má majetek,

-» zabavené předrněty jsou označeny polepením, případně odvezeny do skladu,

-> po 30 dnech jsou předrněty rxabídnuty v dražbě.

Kde najdu pomoc?
-* na webu www.iakprezitdluhy.cz,

-> na tel. 774 392 950 (Po - čt od 9 do 16 hod.),
-> v dluhových poradnách (seznam na webu),
-* v aplikaci Doložkomat: wwyv.dplozkomat.cz.
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Co smí exekutor zabavtt?

-> auta, počíta«:e, elektroííNku,
-* domácí spotřebiče,
-* nábytek a starožttriosti, ad.

Í
,'

Co exekutor =abavit nesm€:
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-» lednNčku, sporák, pračku, stůl, židle, postel,
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-> hěžné oděvnf součásti, dětské věci,
'. 4. hotovost do .6.82O Kč, '
-* zdravotní potřeby a pomucky,
-+ věci potřebné k @mněrí pracovm činností,
-+ snubm prsteny, roďirbné foto@rafie, dopísy,
-* dornácí mazlíčky.
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Tento materiál vznik! za přispěrí čSOB, a, s.,
Libora Malého a Libora Winklera.
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