
Máte nesrovnalosti v nákladech exekuce?
Exekuovaný majetek byl prodán v dražbě výrazně pod cenou?

Exekutor zabavil věci jiné osoby než dlužníka?



Zaslané podklady nevracíme. Osobní návštěvy nejsou možné, vyjma případů, kdy 
si je právník sám na základě dodaných podkladů vyžádá, jelikož jsou nutné pro 
další řešení kauzy.
Leták předán do tisku a informace jsou platné k 5. 6. 2011
Leták vychází v rámci projektu (1. 5. 2011-30. 4. 2012) Legal assistance in Dis-
trainment Execution Cases at the Time of Economic Recession podpořeného 
Nadací Open Society Fund Praha.

Shora popsané situace poškozují kromě dlužníka též věřitele (oprávněného), 
eventuálně i třetí osoby. K těmto i podobným postupům exekutora za hranou 
zákona dochází přes částečné zlepšení zákonné úpravy stále často.   
Proto v těchto - i jiných - případech nezákonného postupu exekutora nabízí Iuridi-
cum Remedium (IuRe) zejména pro věřitele, ale i další účastníky exekučního řízení 
bezplatnou právní pomoc. Ta spočívá v právní analýze situace a návodu, jak je 
možné dosáhnout nápravy. Podle okolností můžeme též připravit příslušné doku-
menty a podání, či zajistit zastupování advokátem po dobu projektu bezplatné.

Komu v rámci projektu poskytujeme právní pomoc:
Fyzickým osobám na základě písemného zaslání popisu nezákonnosti s 
připojenými kopiemi dokumentů.
Přednostně je poskytnuta právní pomoc důchodcům, lidem s nízkými příjmy a 
dalším, pro které je obtížně dostupná komerční právní pomoc.
Kdy u nás právní pomoc nenajdete:
K nezákonnosti došlo před exekučním stadiem (soudní, rozhodčí řízení, nezákon-
né rozhodnutí).
Jde o zjevně neúspěšné či šikanozní vymáhání práva.
Pozastavení či odložení právní pomoci je též možné v případě naplnění ka-
pacit našich právníků dříve zaslanými dotazy, v tom případě Vás vyrozumíme a 
pomůžeme vyhledat pomoc jinde.
Kontakt pro právní pomoc:
- e-mailem na adresu iure@iure.org
- poštou na adresu Iuridicum Remedium, U Průhonu 23, Praha 7, 170 00
- on-line pomocí poradny na www.iure.org , sekce Exekuce (v provozu od 1. 7. 
2011)  

Práci právníků IuRe můžete podpořit jakoukoli částkou na účet č. 
1460061001/5500, pomocí PaySec na webu iure.org či adresu IuRe, U Průhonu 
23, Praha 7. Rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely a zajistíme publicitu dárce 
na svých materiálech. Každá částka pomáhá.
Přehled našich aktivit:
www.iure.org - www.slidilove.cz - www.bigbrotherawards.cz -  
www.shromazdovacipravo.cz
Právní vzory a návody ke stažení:
bpp.iure.cz - www.uzijsisvaprava.cz Iuridicum Remedium, o.s. 2011


