Hrozba exekucí v telefonu nebo dopisem
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se zaměříme na
oblast, která je trvale aktuální. Tou
je hrozba exekucí v případě, kdy o
žádném dluhu nevíme.
Uvádí se, že v ČR má každý desátý
nad 15 let nějakou exekuci.
Kdokoliv se však může setkat
s dopisem nadepsaným „exekuce“ či
„hrozba exekuce“ a zaslaným od
kohokoliv. Je však hrozba skutečná?
Představte si, že jste ke konci
pracovního týdne v práci, těšíte se
na víkend a na závěr pracovní doby
Vám zazvoní telefon, volající stroze
sdělí, že dlužíte peníze, a pokud
obratem nezaplatíte několik tisíc
korun, tak Vám obstaví účet a přijde
k Vám exekutor.
Pokud se Vám podaří zachovat
chladnou hlavu, tak Vás bezpochyby
ještě více znejistí následný dopis
nazvaný „pozor exekuce“, ve kterém
se informace opakují. Dopis
popisuje dluh, náklady, brzký termín
splatnosti a číslo účtu.
Co v takovou chvíli dělat? Je
vhodné vše podle dopisu zaplatit?
Moje rada zní – zachovejte
chladnou hlavu, ale případ
neignorujte.
Je vhodné postupovat následujícím
způsobem a odpovědět si:
1.
2.
3.

Dlužíte někomu?
Znáte subjekt označený v dopise
s označením „pozor exekuce“?
Uzavírali jste s takovým subjektem
nějakou smlouvu?

Po odpovědi na tyto otázky je
vhodné si uvědomit, co to exekuce
je, kdy přichází na řadu a k čemu
slouží.
Zjednodušeně lze říci, že exekuce je
až závěrečná fáze řešení dluhu. Od
počátku lze proces popsat takto:
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 Uzavřeme ústní nebo písemnou
smlouvu.
 Vznikne povinnost zaplatit.
 Částka není zaplacena v době
sjednané nebo zákonné splatnosti.
 Věřitel Vás jako dlužníka vyzve
k úhradě
před
přistoupením
k soudnímu řešení.
 I přes písemnou výzvu není
zaplaceno.
 Věřitel (nebo jiný subjekt, na
kterého
byla
pohledávka
postoupena) podá žalobu.
 Je vedeno soudní řízení.
 Na závěr soud vydá rozsudek a
vysloví povinnost zaplatit dluh.
 Může
následovat
další
tzv. předexekuční výzva k zaplacení.
 Teprve nyní je na místě návrh na
nařízení exekuce.
 Exekutor nejprve vyrozumí o
exekuci a vyzývá k „dobrovolnému
splnění“, za které dlužník hradí
snížené náklady exekuce.
 Není-li ani zde uhrazeno, tak
exekutor vyhledává majetek movitý i
nemovitý, vozidla, bankovní účty,
mzdu.
 Následně vydá exekuční příkaz. Vše
Doručuje dlužníkovi.
 Teprve na závěr exekutor zabavuje,
„obstavuje účet“ nebo postihuje
mzdu.

Pokud tedy někdo v dopise tvrdí, že
mu dlužíte a obratem na Vás posílá
exekutora, pak dle výše uvedeného
zcela zřejmě úmyslně přeskakuje
velkou část formálního procesu, a to
pravděpodobně
s cílem
pouze
vytvořit
nátlak
a
domnělou
naléhavost platby. Exekutor však
pouze na základě vydané faktury
nechodí a nezabavuje majetek.
Mimo rozhodnutí soudu může
exekutor konat ještě zejména na
základě
rozhodčího
nálezu,
notářského zápisu s doložkou přímé
vykonatelnosti, schválených smírů.
U notářského zápisu je nutno dát
velký pozor, neboť zde opravdu lze
jít přímo za exekutorem a nařídit
exekuci. Je tedy nutno být obezřetný
již při sepisu takového notářského

zápisu u notáře, zda s takovým
rizikem jako dlužník souhlasím.
Vrátíme-li se k původnímu dopisu
s popiskem „pozor exekuce“, tak
přes vše uvedené doporučuji nebrat
takový mnohdy pouhý pokus o
vylákání finanční prostředků na
lehkou váhu. Již při prvním kontaktu
s „věřitelem“ je vhodné ukázat
nejlépe
doporučeným
dopisem
sepsaným svépomocí či s právní
pomocí, že nic nedlužíte, že jste
smlouvu neuzavírali, a dát najevo,
že cokoliv bude daný "věřitel" dělat
dále, tak dělá nesprávně. V případě
soudního sporu se soudce bude na
Vaši reakci a aktivitu dotazovat.
Jak
je
vhodné
postupovat?
Doporučuji mít funkční doručovací
adresu, přebírat poštu, provést
malý osobní audit pravděpodobnosti
oprávněnosti takové výzvy, lze volat
exekutorovi
a
žádat
zaslání
informací (zejm. exekučního titulu)
nebo jít nahlédnout do exekučního
spisu. Toto ale přichází na řadu až
ve fázi, kdy skutečně nějaká
exekuce byla zahájena a běží.
A pokud výzva k zaplacení
s hrozbou exekucí oprávněná
nebude, tak se rozhodně braňte.
Pokud podle doručeného dopisu
zaplatíte, tak pravděpodobnost, že
peníze dostanete zpátky, je mnohdy
nízká. A naopak, zvyšuje se
pravděpodobnost, že na Vaši adresu
přijdou v budoucnu podobné dopisy
od jiných společností, které to na
Vás budou také jen zkoušet, zda se
„chytnete a zaplatíte ze strachu.“
Nelze tedy bez dalšího říci,
abychom na základě telefonátu nebo
dopisu nic neplatili. Je třeba být ale
velmi obezřetní a vždy raději
písemně a důrazně reagovat.

