T É M A

Aby vám dluhy nepřerostly přes hlavu
Bezplatnou právní poradnu zaměřenou na problematiku exekucí pro sociálně slabší občany provozuje městská část Praha 9
ve spolupráci s Exekutorským úřadem Prahy 9. Právní pomoc v ní poskytuje soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek.
Pane magistře, vedete Exekutorský úřad Prahy 9 a bezplatně
poskytujete právní rady těm,
kteří se kvůli exekucím dostali
do problémů. Nevylučuje se to?
Může se to zdánlivě zdát, ale
nevylučuje. Dobře mířená rada
může pomoci účastníkům řízení, zrychlit exekuční proces
a naplnit tak účel exekuce
– a tedy směřovat k rychlému vymožení pohledávky
a ke spravedlivému uspořádání majetkových vztahů mezi
dlužníkem a věřitelem.
Jak jste se stal exekutorem?
Exekutorem jsem teprve
od 1. ledna 2019, ale na poli
exekučního práva se pohybuji
od roku 2007, kdy jsem se stal
koncipientem a později kandidátem u svého předchůdce
a zároveň otce. Exekutorem
jsem proto, že si myslím, že
dluhy se zkrátka mají platit.
Zároveň mě tato poměrně nová
a moderní profese interesovala
a konečně jsem chtěl přispět
k tomu, aby lidé nevnímali
exekutory – a často také věřitele – negativně, jak nám média mnohdy podsouvají.
Bezplatná právní poradna je
na Úřadě MČ Praha 9 otevřena jednou měsíčně. Kolik lidí
v průměru přichází požádat
o pomoc a čeho se problémy
týkají?
Je to průměrně kolem 5 až 10
lidí. Otázky jsou pochopitelně
různé, ale většinou se týkají

základních informací typu
jak zjistit, zda je proti někomu vedena exekuce, co dělat
v případě probíhající exekuce,
kolik činí náklady exekuce,
jaký majetek dlužníků lze postihnout apod.
Kvůli čemu si lidé, kteří vás žádají o pomoc, půjčují především
a proč nejsou schopni splácet
půjčky?
Dost často si lidé půjčují, aby
zvýšili svou životní úroveň,
i když na ni reálně nemají.
Roli může hrát také nadměrná
reklama. A tím, že si hlavně
v minulosti půjčovali často velmi nezodpovědně na vše možné
a všude možně, tedy i u nejrůznějších subjektů poskytujících
ﬁnance na mimořádně vysoké
úroky, mohli se lehce dostat
do tzv. dluhové spirály. Když
přičteme nepříznivé životní
situace, jako je rozvod, nemoc,

ztráta zaměstnání atd., je to pak
často o to složitější.
Obrací se na vás v poradně také
věřitelé?
Ano, věřitelé mají také často
svoje nemalé problémy spojené s nezaplacením dluhu.
Uvědomme si, že to mohou
být lidé, kteří půjčili peníze
s dobrým úmyslem, anebo
živnostníci či řemeslníci, kterým nezaplatili za odvedenou
práci či provedené služby. Mezi
věřiteli jsou i obce a družstva
vymáhající dlužné nájemné
a poplatky za služby. A také
třeba zoufalé matky vymáhající výživné na svoje děti.
Co považujete ve své práci
v poradně za úspěch?
Úspěch je asi silné slovo,
avšak určitě jsme zvýšili informovanost občanů a účastníků řízení, nezřídka poučili

dlužníky o jejich procesních
právech a někdy třeba jen
dodali sebevědomí, že je lepší
problém řešit než strkat hlavu
do písku. Chtěl bych ale v této
souvislosti připomenout, že
bezplatnou poradnu pravidelně a kvalitně poskytuje také
Exekutorská komora ČR.
Poradíte, jak se nedostat
do hledáčku soudního exekutora, když jsem v situaci, že si
musím půjčit peníze?
To je o té větší zodpovědnosti,
o které jsem hovořil. Důležité
však je, pokud se někdo dostane do exekuce, a to se stát
může, aby komunikoval, přebíral poštu a chtěl dluh řešit –
a to i za situace, která se může
zdát bezvýchodnou. Exekutor
a jeho zaměstnanci jsou také
jen lidi a umí nepříznivé situace pochopit a vědí také, jak
je alespoň částečně řešit. [mk

INFO

Co dělat, abych „nespadl“ do exekuce
Dluhy jsou nepříjemné, ale je důležité je platit co nejdříve. S každým dalším krokem se totiž zvyšují náklady na straně dlužníka.

na základě pověření soudu může exekuci zahájit. Když svůj
dluh uhradíte, vyhnete se nákladům exekuce.

Někdo po mně chce zaplatit dluh, přišla mi upomínka
Komunikujte. Ověřte, že částku skutečně dlužíte, a dluh co
nejrychleji uhraďte. Nemáte-li prostředky na okamžitou úhradu, domluvte si splátkový kalendář. Pokud s dluhem nesouhlasíte, co nejrychleji se pokuste svou záležitost vyřešit s tím,
kdo vám upomínku poslal (věřitelem). Když svůj dluh uhradíte, vyhnete se nákladům soudního řízení a exekuce.

Nezaplatil jsem dluh, píše mi exekutor
Nejprve vám exekutor doručí výzvu k dobrovolnému splnění
povinnosti, tedy uhrazení dluhu, spolu s dalšími dokumenty, zásadně i s exekučními příkazy, kterými je váš majetek už
zablokován. A to proto, aby nedošlo ke zmaření účelu exekuce.
To například znamená, že peníze jsou stále blokovány u vašeho
peněžního ústavu, ale dosud nebyly převedeny na účet exekutora. Vymáhanou částku (pohledávku) můžete uhradit ve lhůtě
30 dnů od doručení výzvy následujícími způsoby:
 na bankovní účet soudního exekutora
 poštovní poukázkou
 osobně na pokladně exekutorského úřadu.
Když svůj dluh uhradíte, zaplatíte jen část nákladů exekuce.
Další informace na www.justice.cz/jsem-v-exekuci [

Dostal jsem úřední dokument, který mi ukládá uhradit dluh
Uhrazení nezaplaceného dluhu vám může uložit například
rozsudek, platební rozkaz, notářský zápis nebo jiný exekuční
titul. Doručení tohoto dokumentu ještě neznamená exekuci.
Pokud ale dluh nezaplatíte, ten, komu dlužíte (oprávněný),
na vás může podat návrh k soudnímu exekutorovi, který
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