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

Zahájení exekuce

Zastavení exekuce

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

Přestože proti exekuci není přípustné odvolání, lze 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:
→ nemajetnost dlužníka,
→ promlčení,
→ neplatný rozhodčí nález,
→ postižení věcí vyloučených z exekuce.

* Proti platebnímu rozkazu lze podat do 15 dnů odpor.
Platební rozkaz se tím zruší a soud nařídí standardní
jednání. Za podání odporu se neplatí soudní poplatek,
v případě neúspěchu hrozí ale vyšší soudní náklady.

Odložení exekuce
Připouští se, jen pokud se povinný ocitl bez své viny
a přechodně v mimořádně obtížné situaci a oprávněný
nebude odkladem vážně poškozen.

Vyrozumění o exekuci

Zabavení peněz na účtech

Exekutor zašle dlužníkovi:
→ vyrozumění o zahájení exekuce,
→ výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.

dlužník o něm není předem informován,
z účtu lze jedenkrát vybrat 6.820 Kč.
Exekutor nemusí zjišťovat původ peněz a smí obstavit
i účet manžela/-ky nebo dítěte.

→
→

Po doručení těchto dokumentů dlužník:
nesmí se svým majetkem nakládat nad rámec běžné
činnosti a
→ má 30 dnů na zaplacení dluhů. Pokud tak učiní, zaplatí navíc jen polovinu nákladů a odměny exekutora.
→

Srážky ze mzdy
Při srážkách ze mzdy dlužníkovi měsíčně zůstává:
→ nezabavitelné minimum 6.429 Kč a
→ 1.607 Kč na vyživovanou osobu (včetně manžela/-ky) a
→ (u nepřednostních pohledávek) 2/3 ze zbylého příjmu,
nejvýše však 12.857 Kč nebo
→ (u přednostních pohledávek) 1/3 ze zbylého příjmu,
nejvýše 6.429 Kč

Průběh exekuce
Aby uspokojil pohledávky věřitele, exekutor může
(v tomto pořadí):
→ zabavit peníze na účtech dlužníka,
→ nařídit srážky ze mzdy,
→ prodat majetek dlužníka.
Všechny tři způsoby vymáhání je možné kombinovat.

Mzda po
srážce

S exekutorem lze domluvit zaplacení dlužné částky nebo
splátky. To ho však neomezuje v dalším výkonu exekuce.
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Exekutor se nezabývá oprávněností pohledávky, jeho úkolem je zmapovat a zajistit majetek dlužníka. Běžnou součástí
taktiky exekutorů je psychický nátlak. Nepodléhejte mu. Nevíte-li si rady, obraťte se na odborníky z dluhových poraden,
kteří Vám poskytnou pomoc (viz str. 2).
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Kolik Vám zůstane ze mzdy
v případě, že čelíte exekuci?
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Práva dlužníka:
→ požadovat služební odznak,
→ požadovat exekuční příkaz,
→ nahrávat si průběh exekuce (toto zařízení nelze zabavit),
→ přivolat svědky či policii.

Přednostní pohledávky

Srážky ze mzdy mohou být i vyšší, týká-li se exekuce přednostních pohledávek, tedy dluhy:
→ na sociálním a zdravotním pojištění,
→ na výživném,
→ vůči státu,
→ vzniklé trestnou činností.

i

Jaké další příjmy může exekutor postihnout?

Jde o velmi častý případ. Je třeba:
→ neprodleně o tom informovat exekutora,
→ předložit doklady prokazující vlastnictví.

→ rodičovský příspěvek,
→ nemocenské dávky,
→ důchod či stipendium,
→ podporu v nezaměstnanosti,
→ odstupné,
→ odměnu z dohody o pracovní činnosti,
→ odměnu z dohody o provedení práce.

Neuzná-li exekutor námitku, musí mu dlužník zaslat
do 30 dnů písemný návrh na vyškrtnutí věci/í ze soupisu.

Exekuce nemovitého majetku

Postihnout nelze:
→ porodné, přídavek na dítě,
→ dávky v hmotné nouzi,
→ příspěvek na bydlení.

Vlastní-li dlužník nemovitost, exekutor ji smí zablokovat
na katastru a nařídit dražbu. Toto neplatí, pokud jde o trvalé bydliště dlužníka a:
→ součet jistin všech dluhů nepřesahuje 30.000 Kč,
→ částka zabavená na účtech a srážky ze mzdy zjevně
postačí v rozumném časovém horizontu k úhradě
dluhu.

Exekuce se však nebere v potaz při výpočtu dávek.
i

Zabavil exekutor věc nepatřící dlužníkovi?

Co dělat při exekuci na příjem?

→ sdělte vašemu zaměstnavateli počet vyživovaných osob,
→ výplatu mzdy a nepostižitelných dávek si vyjednejte

i

Odměna exekutora

Exekutor má ze zákona nárok na:
→ odměnu ve výši 15 % z objemu exekuce či vymožen
částky, nejméně ale 2.000 Kč (bez DPH),
→ náhradu nákladů ve výši 3.500 Kč (bez DPH)

v hotovosti nebo pomocí složenky - na účtu mohou být
zabaveny!

Exekuce movitého majetku

Kde najdu pomoc?

Průběh:
→ o exekuci se předem neinformuje,
→ není-li dlužník přítomen, může exekutor nechat
vyměnit zámek a vstoupit do bytu,
→ exekutor může zabavovat majetek i jinde než v místě
trvalého bydliště dlužníka, má-li za to, že tam dlužník
má majetek,
→ zabavené předměty jsou označeny polepením, případně odvezeny do skladu,
→ po 30 dnech jsou předměty nabídnuty v dražbě.

na webu www.jakprezitdluhy.cz,
na tel. 774 392 950 (Po - Čt od 9 do 16 hod.),
→ v dluhových poradnách (seznam na webu),
→ v aplikaci Doložkomat: www.dolozkomat.cz.
→
→

Co smí exekutor zabavit?
auta, počítače, elektroniku,
→ domácí spotřebiče,
→ nábytek a starožitnosti, ad.
→

Co exekutor zabavit nesmí:
→ ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel,
→ běžné oděvní součásti, dětské věci,
→ hotovost do 6.820 Kč,
→ zdravotní potřeby a pomůcky,
→ věci potřebné k plnění pracovní činnosti,
→ snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy,
→ domácí mazlíčky.

Tento materiál vznikl za přispění ČSOB, a. s.,
Libora Malého a Libora Winklera.
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