Farní charita Rumburk
Exekuční řízení
,,Pokud jste z jakéhokoliv
důvodu přestali splácet své dluhy, nic
neřešili a nechali jste vše dojít až
k soudu, a ani potom jste nereagovali,
tak v této fázi již není mnoho prostoru
jak si, co by dlužník, pomoci. Toto
mohou také slyšet klienti Občanské
poradny Rumburk, kteří ji kontaktují
s problémem na toto téma. „V tomto
článku se pokusím vysvětlit podstatné
informace či potřebné definice týkající
se exekučního řízení obecně“
Exekuční řízení je vlastně řízení o
výkonu
rozhodnutí
na
základě
pravomocného rozhodnutí /usnesení
(tj. rozsudku) vydaného soudem
v občanském soudním řízení, kdy
uplynula daná lhůta k plnění. Povinný
dobrovolně nesplnil, co mu bylo
uloženo vykonatelným rozhodnutím.
Exekučním titulem je tedy vykonatelné
rozhodnutí, které přesně vymezuje
práva a povinnosti k plnění. Věřitel je
v exekučním
řízení
nazván
oprávněným a dlužník povinným.
Věcně příslušným soudem, který bude
celou záležitost řešit, je v zásadě
okresní soud, v jehož obvodu má
fyzická osoba/povinný trvalé bydliště a
děje se výlučně na návrh (žalobu)
oprávněného. Existují i výjimky např.
pokud se vymáhá výživné nezletilého
dítěte - je příslušným soudem, který
bude rozhodovat, okresní soud,
v jehož obvodu má nezletilý své
bydliště. Nebo pokud jde o prodej
nemovitostí, je příslušný soud ten,
v jehož obvodu se nemovitost nachází.
Exekuční řízení má dvě fáze. V první
se rozhoduje o nařízení výkonu
rozhodnutí, popř. o zamítnutí návrhu o
nařízení výkonu rozhodnutí (povinný
namítal např. promlčení). Pokud byl
výkon povolen, v druhé fázi se

rozhoduje o provedení vlastního
výkonu rozhodnutí. Pokud dojde
k situaci, že byl postižen majetek, který
nepatří povinnému, musí vlastník nebo
spoluvlastník podat vylučovací žalobu.
Předmětem této žaloby je vyloučení
majetku, který prokazatelně nepatří
povinnému. Tato žaloba by měla být
podána neprodleně. Povinný se může
bránit podáním odporové žaloby. To je
žaloba, kterou lze popřít pravost či výši
pohledávky celé, nebo jejich částí.
Samotnou exekuci pak provede
exekutor, kterého v návrhu na
provedení exekuce navrhne oprávněný
nebo kterého soud svým rozhodnutím
pověří provedením exekuce. Účastníci
exekučního řízení mají právo vyjádřit
se k osobě exekutora. O tomto právu
musí být exekutorem poučeni. Vyloučit
exekutora z provedení exekuce lze
pouze tehdy, pokud lze pochybovat o
jeho nepodjatosti, a to podáním
námitky podjatosti do 5 dnů. O
vyloučení exekutora rozhoduje soud.
,,Myslíte si, že podáním návrhu o
podjatosti zastavíte nebo zpomalíte
exekuci? Pokud jste hádali ano, mýlíte
se.“ Toto podání nemá žádný odkladný
účinek a nezastaví průběh exekuce.“
Jako
podjatost
exekutora
se
nepřipouští argumenty povinných,
které směřují na nespokojenost
s postupem exekutora či exekučního
řízení. Rovněž odporová žaloba, která
je podaná bezdůvodně s úmyslem
zdržet exekuční řízení Vám nepomůže.
Soud ji zamítne a exekuce bude
provedena, jenom s malým prodlením,
které Vás bude ve finále stát více
peněz.
Autor článku: Pavla Nekudová vedoucí
OP Rumburk

