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  Exekuční dražby družstevního podílu
  

 (další články k bydlení najdete v rubrice OSTATNÍ / BYDLENÍ - )

  

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu od 1.1.2013 změnila řadu pravidel.
Úpravy se týkají i bytových družstev. 

  

Právní úprava do 31.12.2012 nerespektovala odlišnosti bytových družstev, takže se členství
postihovalo stejně jako u dalších obchodních společností bez ohledu na to, jaký byt byl člen
oprávněn užívat. U dlužníka – člena bytového družstva byl proto exekučně postižen jeho
členský podíl, kdy po zániku jeho členství družstvo vyplatilo tzv. vypořádací podíl vyčíslený
podle obchodního zákoníku. Ten však mnohdy nedosahoval tržní hodnoty bytové jednotky, a
zpeněžení družstevního podílu tak pravidelně bylo pro dlužníka i věřitele nevýhodné. 

  

            Novela stanoví, že členský podíl člena družstva (družstevní podíl), tedy i práva a
povinnosti spojená s užíváním družstevního bytu, jsou postižitelná dle § 63 exekučního řádu, a
je možné v rámci výkonu soudního rozhodnutí o exekuci je prodat v dražbě.
Družstevní byt je zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z
výtěžku je možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Vydražitel má pak právo na
vyklizení takového člena z družstevního bytu a užívat družstevní byt sám jako nový člen.

  

Takovou exekucí pak mohou být de facto postiženi i ti členové družstev, jichž se dražba
družstevního podílu zdánlivě vůbec netýká. Předlužený člen-nájemce družstevního bytu totiž
většinou přestane družstvu hradit běžné měsíční nájemné a úhradu za služby ihned poté, kdy
se dozví o nařízení výkonu rozhodnutí a dražbě družstevního podílu.
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Pravdou je, že od zahájení úkonů směřujících k dražbě nemá družstvo dostatek času, aby se
včas dobralo judikovaného exekučního titulu, který by bylo možné do dražby včas přihlásit,
neboť za současného stavu lhůt vyřizování běžných žalobních návrhů bytové družstvo velmi
obtížně vymáhá pohledávky za členem-nájemcem bytu ke dni provedení dražby. Pohledávky se
pak stávají nedobytnými a nastupuje uhrazovací povinnost ostatních členů družstva. K nabytí
vlastnictví družstevního podílu v dražbě totiž nedochází převodem, ale přechodem z rozhodnutí
soudu či soudního exekutora a jde o originální způsob nabytí vlastnictví, přičemž okamžikem
udělení příklepu se maže veškerá minulost tohoto družstevního podílu. Neexistuje zde vazba
mezi povinným a vydražitelem, jako je tomu u převodu smlouvou. Proto nelze na vydražitele
přenášet odpovědnost za předchozí závadné chování bývalého člena družstva (přechod dluhů).

  

        

bytové družstvo před novelou

  

bytové družstvo po novele

  
    

Exekuce členských práv a povinností dlužníka jako člena v bytovém družstvu byla prováděna postižením majetkových práv – tzv. „vypořádacího podílu“. Podíl, který se tím uvolnil, pak družstvo mohlo prodat za tržní cenu.

  

Exekuce členských práv a povinností dlužníka člena v bytovém družstvu je prováděna dražbou jeho členského (družstevního) podílu.

  
    

Členství dlužníka v družstvu zaniklo a družstvo vyplatilo exekutorovi vypořádací podíl, vyčíslený dle obch. zák.

  

Členství dlužníka v družstvu zanikne a novým členem družstva se stane vydražitel.
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 Čerpáno z podkladů SČMBD

  

  

 3 / 3


