O poradnách

Kdy a kde?

Nevíte, jak řešit exekuci a nemůžete si dovolit
advokáta? Navštivte bezplatné poradny Exekutorské
komory ČR.

Bezplatné poradny Exekutorské komory jsou Vám
k dispozici v Praze, Brně, Plzni a Ostravě.

Pomáháme nejen dlužníkům, kteří čelí exekuci, ale
i jejich příbuzným či blízkým. Služeb poraden však
můžete využít i jako věřitel, který se chce domoci
své pohledávky.
Exekutorská komora ČR poskytuje poradenství
několika způsoby. Osobní konzultace můžete
absolvovat ve třech bezplatných právních centrech.
Využít však můžete i nových on-line poraden.
Smyslem bezplatných poraden Exekutorské komory ČR
je zvýšit informovanost veřejnosti, a tím předejít
potenciálně konfliktním situacím v exekučním řízení.
Praxe totiž ukazuje, že většina nedorozumění
a stížností pramení právě z nedostatku informací
o exekučním procesu.









Bezplatná poradna Praha nabízí své služby
v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP,
Varšavská 37, Praha 2, každý sudý týden
v pátek od 10:00 do 14:00 hodin.
Bezplatná
poradna
Brno
poskytuje
poradenství v prostorách Diakonie ČCE,
Hrnčířská 27, Brno, každý sudý týden v úterý
od 14:00 do 17:00 hodin.
Bezplatná poradna Plzeň je otevřena v sídle
Plus pro lidi v krizové situaci, Prokopova 25,
Plzeň, každou druhou středu v měsíci od 14:30
do 16:30 hodin.
Bezplatná
poradna
Ostrava
funguje
v prostorách Občanské poradny Ostrava,
provozované Slezskou diakonií na adrese Velká
19, Moravská Ostrava. Na konzultace je nutné
se předem objednat na telefonním čísle
734 645 275.



Abychom
Vám
mohli
předložit
relevantní
stanovisko, je vhodné, abyste s sebou přinesli i listiny
související s dotazem
Poradenství zajišťují soudní exekutoři, právníci
Exekutorské komory ČR, případně další kvalifikovaní
zaměstnanci exekutorských úřadů – právníci, kteří se
s exekuční problematikou setkávají při své každodenní
práci.

Jak se objednat?
Než se rozhodnete navštívit jednu z poraden, nejprve
se s námi dohodněte na termínu. Objednat se můžete
na tel. číslech 210 311 000, 515 917 586.

Poradenství poskytujeme žadatelům dle pořadí,
ve kterém se objednali. Těm, kteří se dostaví
bez objednání, budeme moci vyhovět, jen pokud to
umožní časový prostor.

On-line poradny
V březnu 2014 představila Exekutorská komora další
část projektu bezplatného poradenství, jehož cílem je
pomáhat účastníkům řízení. Nově fungují on-line
poradny na webových stránkách www.ekcr.cz., každé
úterý v čase od 9:00 – 12:00.
Žádáte-li o radu, vyplňte jednoduchý elektronický
formulář. Kromě samotného dotazu stačí uvést jen
Vaše jméno a příjmení, předmět podání a kontakt
na sebe. Současně můžete přiložit listiny, jež se týkají
konkrétního exekučního řízení.

Napište nám
Pokud se nemůžete dostavit do poraden v Praze, Brně,
Plzni či Ostravě, je výhodný zejména (elektronický)
písemný styk.
Právníci se věnují i podáním, která jsou Komoře
doručena prostřednictvím e-mailů podatelna@ekcr.cz,
nebo do datové schránky (ID DS: vfrai9p), a dopisům,
jež jsou přijímány na poštovní adrese Exekutorská
komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno.

www.ekcr.cz
Chcete se dozvědět více o základních principech
exekučního řízení? Navštivte naše webové stránky
www.ekcr.cz. Najdete na nich řadu přínosných
informací, včetně jejich rozhlasového zpracování.

O exekučním řízení

Poradny exekutorských úřadů

Exekuční řízení se řídí zejména zákonem č. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád.

 Hradec Králové
Bezplatná poradna Exekutorského úřadu Hradec
Králové soudní exekutor JUDr. Ing. Martin Štika, je
pro veřejnost otevřena vždy v druhé úterý v měsíci, v
době od 13:00 hod. do 15:00 hod. Zájemci se mohou
objednat na telefonním čísle 515 917 586 a 210
311 000 (Exekutorská komora České republiky),
případně na telefonním čísle 604 264 105 a e-mailové
adrese: bezplatna.poradna@exekutorstika.com
(Exekutorský úřad Hradec Králové). Adresa úřadu:
Velké
náměstí
162/5,
500
03
Hradec
Králové. Poradenství není poskytováno telefonicky ani
písemně, e-mailová adresa slouží pouze k objednání
osobní schůzky. Při objednávání e-mailem uvádějte,
prosím, celé jméno a telefonní kontakt.

Jak to tedy probíhá?
1. Příčinou každé exekuce je dluh, který se věřitel
rozhodl vymáhat. Před tím, než na dlužníka podá
žalobu, měl by mu zaslat předžalobní výzvu.
2. Před exekučním řízením probíhá tzv. nalézací řízení.
Soud v něm rozhoduje o tom, jak vysoká je dlužná
částka a do kdy ji má dlužník uhradit.
3. Pokud dlužník tohoto rozsudku neuposlechne, může
věřitel podat exekuční návrh.
4. Jsou-li splněny všechny zákonné podmínky, soud
pověří provedením exekuce soudního exekutora.
5. Na začátku exekuce vyzve soudní exekutor dlužníka,
aby do 30 dnů uhradil dlužnou částku. Pokud dlužník
zaplatí, snižuje se odměna exekutora o polovinu.
6. Soudní exekutor rozhoduje o způsobu postihu
majetku dlužníka tím, že vydává exekuční příkazy.
Využít může tyto způsoby provedení exekuce:
- exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
- exekuce přikázáním pohledávky (jde zejména
o bankovní účty),
- exekuce zřízením exekutorského zástavního
práva na nemovitostech,
- exekuce správou nemovitosti
- exekuce pozastavením řidičského oprávnění
(v případě vymáhání dlužného výživného pro
nezletilé dítě)
- exekuce prodejem movitých věcí, nemovitostí
či postižením podniku.
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