Exekuce na účet manžela

Na Občanskou poradnu Společnou cestou se poměrně často obrací lidé, kdy si ze dne na den
nemohou vybrat peníze nebo odeslat platbu v internetovém bankovnictví, přitom o žádných
problémech neví. Následně však vyjde najevo, že jejich účet byl zablokován kvůli dluhu
manžela či manželky, přestože byli ujišťováni, že dluhy z doby před manželstvím jsou jen
jejich a partnera se nedotknou. Tímto článkem bychom chtěli poskytnout alespoň základní
informace o této problematice.

Obecně platí, že pokud vzniklo společné jmění manželů (SJM), má se za to, že i na účtu
patřícímu jednomu z manželů je majetek spadající do společného jmění, což umožňuje vymáhat
z těchto účtů i dluhy, které samy nespadají do SJM, a dlužníkem, který je v exekučním příkazu
označen jako „povinný“, je jen druhý manžel.
Tzv. předmanželskou smlouvu, tedy smlouvu o manželském majetkovém režimu, nebo
rozhodnutí soudu o zrušení či úpravě SJM musí exekutor zohlednit pouze, pokud jsou
zveřejněné v Seznamu listin o manželském majetkovém právu vedeném Notářskou komorou
ČR od 1.1.2014, a to před vznikem vymáhaného dluhu. Vznikl-li tedy dluh např. v roce 2008
a manželé zúžili společné jmění v roce 2015, zúžení jim při vymáhání tohoto dluhu nijak
nepomůže. Nebo pokud SJM bylo zúženo rozhodnutím soudu a toto rozhodnutí není zveřejněno
v seznamu, opět před exekucí neochrání.
Dobrou zprávou je, že pro dluhy jednoho z manželů lze nyní druhému manželu postihnout
pouze účet, nikoliv přímo jeho mzdu nebo např. životní pojištění. Ten z manželů, jehož účet
byl postižen, má také několik možností „obrany“ proti exekuci. Především může v bance, u níž
je účet veden, požádat o vyplacení poloviny peněžních prostředků, které byly na účtu
v okamžiku, v němž byl bance doručen exekuční příkaz. Další možností, kterou má na výběr,
je jednorázové vyplacení peněžních prostředků ve výši dvojnásobku životního minima,
aktuálně tedy 6 820 Kč. Tuto možnost může manžel povinného využít v případě, kdy je pro něj
výhodnější, než vyplacení poloviny finančních prostředků např. polovinu finančních prostředků
by představovala částka 5 tisíc Kč. Podmínkou je, aby takový zůstatek na účtu v této době byl.
Dále také může u exekutora požadovat částečné zastavení exekuce co do svých prostředků, tedy
takových, u nichž je schopen prokázat, že do SJM nepatří (např. příjmy z darů, dědictví,
finanční prostředky uložené ještě před manželstvím). Pokud na účtu nebyly takovéto příjmy,
ale např. jen mzda ze zaměstnání, pak je možné požadovat zastavení exekuce do takové částky,
která by tvořila jeho podíl na společném jmění - tedy obvykle ve výši 1/2 zůstatku na účtu. Do
této částky se započítává i oněch 6 820 Kč, pokud již byly vybrány.
Při uzavírání manželství tedy neexistuje stoprocentní ochrana před starými dluhy jednoho
z manželů. Možnosti exekutora uspokojit se na majetku ve společném jmění jsou však
omezenější než dříve, a zůstala mu pouze možnost „sáhnout“ na účet manžela u peněžního
ústavu a postižení majetku v SJM.
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