
zpravodaj mp brno č. 2/2013 (7.)  1000 ks                  dataprint  IV.2013

právní nárok, je (bylo) na zvážení obecní-
ho úřadu, zda s přihlédnutím k závažnosti 
případu poplatek či jeho příslušenství 
promine.

Co když neuhradíme poplatek
Neuhradí-li poplatník místní poplatek 
včas nebo ve správné výši, musí obecní 

úřad poplatek vyměřit, a to platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným 
seznamem. Při tom může poplatek (jeho 
nezaplacenou část) zvýšit až na trojná-
sobek. Na rozdíl od platebního výměru, 
který se doručuje každému poplatníkovi 
individuálně, hromadný předpisný sez-
nam se doručuje tak, že jej obecní úřad 
pouze zpřístupní k nahlédnutí po dobu 
nejméně 30 dnů; místo a dobu, kdy lze do 
hromadného předpisného seznamu 
nahlédnout, zveřejní obecní úřad veřejnou 
vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejmé-
ně 30 dnů. Za den doručení hromadného 
předpisného seznamu se považuje třicátý 
den po jeho zpřístupnění. Je na úvaze 
obecního úřadu, jaký způsob doručování 
zvolí. 

Nezaplatí-li poplatník ani po vyměření 
poplatku, může obecní úřad přikročit 
k vymáhání nedoplatku. O výši nedoplat-
ků by před tím poplatníka měl vhodným 
způsobem vyrozumět a upozornit ho na 
možné následky. Případné nevyrozumění 
však není překážkou exekuce. 

Obecní úřad může nedoplatek vymá-
hat sám v režimu zákona č. 280/2009 Sb., 
daňového řádu, a to nařízením daňové 
exekuce například srážkami ze mzdy 
nebo jiných příjmů, přikázáním pohledáv-
ky z účtu u banky, přikázáním jiné peně-
žité pohledávky nebo postižením jiných 
majetkových práv, prodejem movitých 
věcí či nemovitostí. 

O provedení exekuce může požádat 
také soudního exekutora. V tom to přípa-
dě je třeba počítat s poměrně vysokými 
exekučními náklady (v po rov nání s výší 
samotného místního po plat ku), které je 
povinen poplatník (dluž ník) nahradit.

■
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Psal se rok 1974 a já 
nastoupi l ,  společně 
s dal šími adolescenty, do 
prvního ročníku studia 
na  učňovské  škole 
obchodní. Vše nám bylo 
jasné ještě dříve, než 
jsme poprvé zasedli do 
lavic. Ostatně to je výsa-
dou tohoto věku, a já 

ne byl výjimkou. Po pár týdnech teorie v lavicích 
jsme vyrazili do praxe. Moje specializace byla 
„drogista“. V té době byla drogerie na Orlí ulici 
tou největší drogerií v republice a prodávalo se 
v ní i laboratorní sklo a chemikálie. Pana vedou-
cího si pamatuji dodnes. Jmenoval se Zdenek 
Žlebek a byl to hubený, rtuťovitý pán s prošedi-
vělými vlasy a zvláštním, ale vlídným výrazem 
ve tváři. Uplynulo teprve pár dnů, kdy jsme 
nastoupili praxi právě v jeho drogérii, a pozvol-
na se seznamovali s prodejnou, zbožím a zákaz-
níky. 

V nažehleném bílém plášti jsem se motal 
mezi regály a snažil se zapamatovat, co kde leží, 
k čemu je to do dobré a jak se to používá. Sklonil 
jsem se k přepravce s plechovkami Latexu 
a začal je doplňovat na uvolněné místo v regále. 
V tom okamžiku se u mé přepravky zastavily 
hnědé semišové kozačky a nade mnou se proni-
kavým hlasem ozvalo: „mladý muži, prosím vás, 
kde najdu aluminium jako takové?“. Narovnával 
jsem se pomalu a rozvážně, abych získal čas 
srovnat si ve své hlavě, cože to ta paní po mně 
vlastně chce. Tabulka prvků se mi houpala před 
očima, chemické značky se točily ve zběsilém 
reji a já v tom zmatku myšlenek hledal „alumi-
nium jako takové“. Začala mě přepadat panika, 
hanba a vztek. Moje neznalost se pojednou 
transformovala do zlosti a ta se pozvolna, ale 
nezadržitelně obracela proti zákaznici stojící 
přede mnou. „Zkuste se podívat vzadu, někde by 
to mělo být“, odvětil jsem neurčitě. „To asi ano 
mladíku, ale vy mi zkuste poradit kde“, nedaly 
se odbýt „semišové kozačky“. Nebudu to pro-
dlužovat a rovnou přiznám, že jsem se tenkrát 
zachoval jako typický dospívající idiot. Byl jsem 
neznalý, ale sebejistý, a navíc arogantní a drzý. 
Uznáte, že to je vražedná kombinace. „Semišové 
kozačky“ mě označily za „hulváta“ a odkráčely 
hledat „aluminium jako takové“. Sklonil jsem se 
ke své přepravce s Latexem. Ani nevím jak, ale 
najednou u ní stály černé polobotky pana vedou-

cího. Narovnal jsem se, podíval se na něj 
a utrousil: „To byla nervózní ženská, že pane 
vedoucí“. „Nikoliv chlapče, to byla ozvěna, 
ozvěna ducha. Mluví k tobě hlasem někoho jiné-
ho a ústy někoho jiného, ale všechno ostatní je 
tvoje – vždycky se k tobě všechno vrací“. Víc 
neřekl a odešel. Nikdy se o tom již nezmínil 
a nikdy mi to již nepřipomněl. 

Ale uplynulo více jak 30 let, když jsem si na 
jeho slova vzpomněl sám. Sloužil jsem tehdy 
jako strážník-územář a svůj okrsek a lidi v něm 
jsem znal celkem dobře. „Lidi jsou různí 
a někteří i hrůzní“, říkával pan Werich. Já měl 
v okrsku obojí. Zejména jedna mladá paní, která 
patřila spíše do té druhé, „hrůzné“ skupiny, stála 
opravdu za to. Byla to hádavá, zlá a neukázněná, 
zato však mazaná osoba. Se svým autem parko-
vala na neuvěřitelných místech, v paneláku, kde 
bydlela, byla rozhádaná se všemi nájemníky 
a schválnosti, které lidem dělala, byly nepříjem-
né, kruté a současně rafinované. Nikdy se mi 
nedařilo jí něco prokázat, natož pak ji při něčem 
přistihnout. Snažil jsem se jí domlouvat, zval ji 
k podání vysvětlení na služebnu, oznamoval svá 
podezření na úřad. Nic nezabíralo. Smála se 
všem do obličeje a na oplátku psala stížnosti na 
všechny kolem sebe. Jediná bytost, kterou snad 
měla ráda, byl její trpasličí pudl. Jmenoval se 
„Borys“, ale říkala mu „Borysku“ nebo jen 
„Bory“. Stalo se to brzy ráno, když jsem při své 
obchůzce zahlédl „Boryska“, jak si to se svou 
paničkou metelí do parku. Byl vždy na dlouhém 
samonavíjecím vodítku, které mohlo mít dob-
rých 6 metrů. Šli jsme proti sobě a našemu setká-
ní se nedalo předejít. V duchu jsem se připravo-
val na známý výsměšný pohled a ironický 
pozdrav „dobrý den pane Holmesi“. Borysek 
běžel před paničkou tak na polovinu vodítka 
a vesele vrtěl ocáskem. Pak se najednou zastavil, 
ztuhnul jako socha a díval se upřeně před sebe. 
Já i jeho panička jsme se automaticky zastavili 
také. Oba upřeně hledíme na Boryska mezi námi 
a čekáme. Borysek se nahrbil, zadní tlapky posu-
nul mírně dopředu, vytřeštil oči a tlačil, a tlačil, 
seč mu síly stačily. Panička sice netlačila, ale oči 
měla vytřeštěné stejně jako Borysek. Vyděšeně 
si prohledávala kapsy a ono… NIC. Začínám 
tušit, o co tu jde. Naskýtá se mi jedinečná příle-
žitost „zúčtovat“ všechny ty neúspěšné pokusy 
usvědčit paničku z nepravostí. Panička nemá 
PYTLÍK, ale zato já mám Boryskův bobeček – 
MÁM DŮKAZ! Sahám do náprsní kapsy a vyta-
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❱ Diskuzní klubové večery

Motto k zamyšlení
„Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůže.“
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Absolventské listy jsou neprodejné!
Vychází v nákladu 1 000 kusů  
a jsou určeny zejména absolventům  
projektu Senior akademie.

Nemůžete 
jeden  
druhému 
důvěřovat? 
Pak si také  
nemůžete 
navzájem 
pomoci!

—Josef Čapek

Na slovíčko
přátelé…

Ozvěna ducha…

Luboslav Fiala

Diskuzní  
klubové večery  
v roce 2013

Pro všechny naše absolventy i stávající stu-
denty připomínáme termíny diskuzních klubo-
vých večerů, které ještě budou konat v roce 2013. 
V uvedené dny vždy od 17,00 h. do 20,00 h. 
v Klubu zastupitelů na ulici Mečová č. 5. Mís ten-
ky si můžete vyzvednout měsíc před konáním 
klubu v našem Poradenském centru na ulici 
Křen ová č. 4, v pracovní dny v době od 7,30 do 
17,00 (pátek do 14,30 h). Pozvání do srpnového 
klubu (9. 8. 2013) přijal ředitel Krajské hygienic-
ké stanice Brno pan MUDr. Jan Mareček. 

huji svůj zápisník s pokutovými bloky. 
Panička vyděšeně sleduje každý můj 
pohyb a její rysy tuhnou. Otevírám zápis-
ník, vytrhávám čistý list a přes vesele 
poskakujícího Boryska jej podávám panič-
ce: „Zkuste to sebrat tímhle“. Panička si 
s otázkou v očích, a bez jediného slova, 
vzala onen bílý kousek papíru a opatrně do 
něj uchopila „bobeček“. 

Odevzdaně čekala můj „pokutový 
útok“ a já zase očekával „ozvěnu ducha“. 
Oba jsme se snažili rozeznat co se nám od 
toho druhého „vrací“. Někdy je to čekání 
nekonečné, a někdy je na jeho konci zkla-
mání, ale já na „ozvěnu ducha“ věřím 
a pokaždé trpělivě čekám, že ji uslyším.

Začátkem měsíce května začal zápis do ZÁKLADNÍHO PROGRAMU naší aka-
demie. I přesto, že v den, kdy se tyto Absolventské listy rozesílají našim absolventům, 
bude kapacita volných míst pravděpodobně vyčerpána, považujeme za důležité a sluš-
né informovat vás o tom, jak to vypadá s podmínkami pro nové zájemce o studium. 
Moc nás těší velký zájem seniorů o naše programy, ale kapacita našich možností je 
využita na maximum.  
•	 Do	ZÁKLADNÍHO	PROGRAMU	se	nemohou	hlásit	ti	senioři,	kteří	již	prošli	

Pokročilým	programem.	Chtěli	bychom	dát	příležitost	dalším	vašim	vrstevní-
kům,	kteří	se	rozhodli	pro	své	bezpečí	něco	udělat.	

•	 POKROČILÝ	PROGRAM	je	v	tuto	chvíli	již	naplněn	studenty,	kteří	v	VII.	roč-
níku	absolvovali	program	základní.	A	v	budoucnu	bude	tento	systém	platit	nadá-
le.

•	 Oba	programy	VIII.	ročníku	SENIOR	AKADEMIE	budou	slavnostně	zahájeny	
dne	16.	9.	2013.	Studenti	Základního	programu	se	informaci	dovědí	při	podání	
a	 potvrzení	 přihlášky	 a	 studenti	 Pokročilého	 programu	 budou,	 kromě	
Absolventských	listů,	informování	začátkem	září	telefonicky	o	čase	a	době	trvá-
ní	slavnostního	zahájení.	

Věříme, vážení absolventi, že pochopíte náš záměr přispět k bezpečnému životu co 
nejvíce seniorů, a nebudete vnímat omezení pro absolventy pokročilého programu 
s pocitem křivdy nebo naši neochoty. O to více, se budeme snažit při realizaci absol-
ventských programů, které pro vás připravujeme. Čtěte pozorně Absolventské listy, 
kde vás budeme včas informovat o tom, co se chystá. 

VIII. ročník Senior akademie – r. 2013/2014

Výměna průkazů senior akademie pokračuje

Vzhledem k tomu, že se v daném ter-
mínu nepodařilo zcela dokončit výměnu 
průkazů absolventů SENIOR-AKA DE-
MIE, prodlužujeme termín výměny až do 
konce roku 2013. Průkazky využijete 

zejména při půjčování knih v „Kni ho-
vničce bezpečí“, při vyzvedávání míste-
nek na „Diskuzní klubové večery“, při 
registraci na „Letní branně vzdělávací 
semináře“, ale i po neustálou možnost 
najít kontakt na Poradenské centrum, kde 
vám také průkazky vymění.

Výměna průkazů:  
kde: Poradenské centrum MP Brno
 Křenová 4

kdy: Po-Čt:    7:30-17:00 hod.
      Pá:    7:30-14:00 hod.

9.
SRPEN

11.
ŘÍJEN
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Přestupky proti občanskému soužití  
a majetku
Správní orgány jsou oprávněny řešit pře-
stupky. Přestupek je třeba oznámit policii 
nebo správnímu orgánu. Je ale potřeba 
mít na paměti, že ne u každého typu pře-
stupku je oznamovatel účastníkem řízení. 

V mnoha případech má jen postavení 
svědka. To znamená, že mu není doruče-
no rozhodnutí o přestupku. Účastníkem 
řízení je však poškozený, kterému byla 
způsobena majetková škoda, a uplatnil 
u komise nárok na její náhradu. O jiné 
než majetkové újmě (např. o bolestném) 
komisi nepřísluší rozhodovat. Ma jet ko-
vou újmou se rozumí též např. náklady na 
léčení v důsledku spáchaného přestupku 
(včetně uhrazených regulačních poplat-
ků) či ztráta na výdělku, tj. rozdíl mezi 

mzdou, kterou by býval poškozený měl, 
pokud by u něj v důsledku přestupku ne-
vznikla pracovní ne schop nost, a nemo-
cenským, které pobíral v době pracovní 
neschopnosti. 

Účastníkem je též navrhovatel u tzv. 
návrhových přestupků. (§ 68 zákona 
200/1990 Sb.). V obou případech by měl 
být dotyčný poučen správním orgánem, 
resp. Policií ČR, o možnosti uplatnit 
nárok na náhradu škody či podat návrh na 
zahájení řízení.

Bránění v přístupu k pozemku  
či domu
Jedná se o složitý problém, který je závis-
lý na tom, na základě jakého práva byl 
sousedův pozemek jako přístup využíván. 

Především je možné podat návrh na 
ochranu pokojného stavu. 

Žádost se po dává u pověřeného obec-
ního úřadu a je nutné ji podat co nejdříve. 
Pokud došlo k zahrazení veřejné cesty 
(pozemní ko munikace), je možné požádat 
o pomoc místní obecní úřad.

■

Na úřad nebo na soud 
Sousedské spory mohou být nesmírně 
rozmanité, od stížností na hluk, přesah 
sousedovy stavby nebo větví jeho stromu, 
až po přestupky spočívající ve výhruž-
kách, nadávkách nebo úmyslném ničení 
majetku. Jejich společným jmenovatelem 
je to, že se sporné strany domáhají ochra-
ny u úřadů, a ty jim ne vždy mohou 
pomoci. Některé spory je totiž příslušný 
řešit pouze soud. Ačkoliv jsou na to obča-
né úřadem upozorněni, přesto důrazně 
trvají na tom, aby jejich spor projednal. 
Důvodem je obava, že soud bude drahý 
a řízení potrvá dlouho. Přesto však není 
možné, aby úřad porušil rozdělení pravo-
mocí mezi soudy a úřady a rozhodoval 
o věci, která mu nepřísluší. To by bylo 
v rozporu se zákonem. Úřady zkrátka 
některé spory řešit nemohou.

Aby veřejný ochránce práv vyšel ob-
čanům vstříc a poskytl jim poučení, kam 
se v případě sporu se sousedem obracet, 
připravil několik informací pro veřejnost. 
Reaguje tak na nejčastější okruh dotazů, 
se kterými se na něj občané obrátili.

Přesah větví stromu nebo zastínění 
pozemku sousedovým stromem 
Takový spor, pokud nedojde k dohodě, 
může rozhodovat jen soud. Správní orgán 
(tedy úřad) nemá dány pravomoci k tomu, 
aby sousedovi nařídil ořez větví nebo 
pokácení stromu. I bez rozhodnutí soudu 
má však poškozený právo sám odstranit 
kořeny nebo větve přesahující na jeho 
pozemek. Může to však udělat pouze ve 
vhodnou roční dobu a šetrně (ustanovení 
§ 127 občanského zákoníku).

Přesah sousedovy stavby na pozemek 
V takovém případě je potřeba rozlišovat 
situace, kdy se jedná o starou, a kdy o no-
vou stavbu. V případě stavby povolené 
a zkolaudované v minulosti již nemůže 
věc řešit stavební úřad, protože stará roz-
hodnutí úřadu jsou již nezměnitelná. 
Sousedovu stavbu je třeba z pohledu sta-

vebního zákona považovat za legální. Lze 
však podat žalobu k soudu a podle pova-
hy věci požadovat nařízení odstranění 
neoprávněné stavby nebo její části, anebo 
jinou úpravu vzájemných vztahů (např. 
zřízení věcného břemene – ustanovení 
§  35c občanského zákoníku).

Pokud jde o stavbu novou, je třeba 
obrátit se na stavební úřad. Stavebník má 
totiž právo stavět pouze na pozemcích, ke 
kterým má právo a tyto pozemky jsou 
zmíněny ve stavebním povolení (pojem 
„stavební povolení“ je v tomto textu pou-
žit jako zkratka pro nejrůznější druhy 
povolovacích rozhodnutí a souhlasů sta-
vebního úřadu podle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb.). Pokud však stavbu pro-
vede i na jiném pozemku, není stavba 
provedena v souladu s povolením a sta-
vební úřad namísto povolení jejího užívá-
ní (kolaudace) může zahájit řízení o jejím 
odstranění.

Hluk produkovaný sousedem  
při běžném užívání – lidské hlasy, 
hudba, sekačka 
V takových případech mohou úřady po-
moci jen v případech, kdy dochází k ruše-
ní nočního klidu. Takové jednání je pře-
stupkem (§ 47 zákona 200/1990 Sb.) 
a pachateli za něj může být uložena poku-
ta. Je potřeba kontaktovat policii nebo 
přestupkovou komisi. Pokud však k ruše-
ní dochází během dne, nemá policie ani 
přestupková komise kompetence k zása-
hu. Ledaže by z povahy případu bylo 
zřejmé, že se jedná o schválnost (§ 49 
zákona 200/1990 Sb.). Pokud má občan 
za to, že soused jej svými hlasitými pro-
jevy ruší nad míru přiměřenou poměrům, 
může se ochrany domáhat soudní žalo-
bou. V případě, že k nepřiměřenému ruše-
ní dochází v nájemním domě, mohou se 
nájemci obrátit na pronajímatele a ten má 
právo i bez přivolení soudu dát nájemci 
výpověď, jestliže nájemce nebo ti, kdo 
s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hru-
bě porušují dobré mravy v domě (§ 711 
občanského zákoníku).

Hluk doléhající ze sousední  
restaurace a její venkovní zahrádky 
V tomto případě je třeba obrátit se na sta-
vební úřad s žádostí o prověření zda, 
a k jakému účelu byla stavba povolena 
a ko laudována (např. zda se jedná o res-

tauraci, v níž je možné provozovat hudeb-
ní produkce). Od zjištění stavebního úřa-
du se pak bude odvíjet další postup. Vedle 
toho je možné obrátit se na příslušnou 
krajskou hygienickou stanici s žádostí 
o provedení měření hlučnosti s ohledem 
na prověření dodržování platných limitů 
hluku pro denní a noční dobu (pro chráně-
ný venkovní a vnitřní prostor staveb). 
Měření pro hygienickou stanici většinou 
provádí příslušný zdravotní ústav.

Obtěžování zvířectvem  
– hluk, zápach, vnikání na pozemek 
Zde se opět jedná o problém, který správ-
ní orgány většinou nevyřeší. Hlasové pro-
jevy zvířat ani jejich přebíhání na soused-
ní pozemek jim řešit nepřísluší. Soud 
však může nařídit provedení oplocení 
pozemku. Teoreticky by mohl zasáhnout 
i stavební úřad, ovšem pouze co se týká 
nařízení nezbytných úprav (§ 137 staveb-
ního zákona) na existující stavbě (např. 
stáji).

Skladování odpadů a pálení trávy
Problematika odpadů patří mezi poměrně 
složité a není jednoduché vždy najít 
správné řešení. V zásadě lze doporučit 
obrátit se na obecní úřad nebo Českou 
inspekci životního prostředí. Tyto orgány 
prošetří, zda se jedná o odpad, a pokud 
ano, zda je skladován na místě k tomu 
určeném. Neoprávněné založení skládky 
je přestupkem podle zákona o přestupcích 
(§ 47 zákona 200/1990 Sb.) a může být 
pokutováno. Co se týká pálení trávy, obec 
může vyhláškou tuto činnost regulovat 
anebo úplně zakázat (§ 3 zákona o ochra-
ně ovzduší – č. 86/2002 Sb.) 
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Veřejný ochránce práv radí: Poplatky za komunální odpad
Způsob zpoplatnění komunálního 
odpadu si určí obec
Určení způsobu financování hospodaření 
s komunálním odpadem (případné zave-
dení poplatků obecně závaznou vyhláš-
kou) je zcela na uvážení obce, jedná se 
tedy o výkon její samostatné pů sobnosti. 

V Brně je využíván nejčastější způsob 
zpoplatňování komunálního odpadu – 
místním poplatkem za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle ustanovení § 10b zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Místní poplatek
Poplatníkem je fyzická osoba, která má 
v obci trvalý pobyt. Dále také osoba, kte-
rá má podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky povo-
len trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnů, a osoba, která 
podle téhož zákona na území České 
republiky pobývá přechodně po dobu del-
ší 3 měsíců, a dále osoba, které byla udě-
lena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců. 

Poplatníkem je rovněž fyzická osoba, 
která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpoví-
dající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
Spoluvlastníci jsou povinni platit popla-

tek společně a nerozdílně, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu.

Fyzická osoba může být poplatníkem 
místního poplatku současně ze dvou dů-
vodů, jednak z důvodu pobytu na území 
obce, jednak z důvodu vlastnictví stavby 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba. 

Za zaplacení poplatku v případě 
nezletilých poplatníků odpovídají také 
jejich zákonní zástupci. Nebude-li popla-
tek uhrazen, předpokládá ochránce vymě-
ření místního poplatku (až na odůvodně-
né výjimky) zákonnému zástupci, a to 
s ohledem na obecnou finanční nesobě-
stačnost nezletilých poplatníků.

Místní poplatek je tedy paušálním 
poplatkem za provoz celého systému. 
Poplatník je povinen k úhradě bez ohledu 
na množství vyprodukovaného odpadu. 
Není tedy rozhodné, zda a kolik odpadu 
poplatník vyprodukuje – např. s ohledem 
na dlouhodobý pobyt mimo místo trvalé-
ho pobytu, odvoz odpadu z rekreačních 
objektů do místa trvalého pobytu nebo 
jiné zpracování (využití) odpadu. Ani pří-

padná nespokojenost s provozem systému 
nezprošťuje poplatníka povinnosti popla-
tek uhradit. Na některé případy může 
obec reagovat zakotvením osvobození 
nebo úlev.

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří součet částky ve 
výši až 250,- Kč za poplatníka a kalen-
dářní rok a částky stanovené obcí na 
základě skutečných nákladů obce před-
chozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu, maximálně však ve 
výši 750,- Kč za poplatníka a kalendářní 
rok. Poplatek tedy může dosáhnout až 
1000,- Kč.

Obce využívají možnosti obecně 
závaznou vyhláškou osvobodit poplatní-
ky za určitých podmínek, případně pro ně 
zakotvit úlevu – „poplatek snížit“. Na 
osvobození má poplatník nárok (musí mu 
být „přiznáno“), pokud splňuje zakotvené 
předpoklady osvobození.

Od osvobození a úlev je nutno odlišit 
dřívější oprávnění obecního úřadu po-
platníkovi poplatek nebo jeho příslušen-
ství na žádost zcela nebo částečně pro-
minout z důvodu odstranění tvrdosti. 
Od roku 2011 již zákon o místních po-
platcích nezakotvuje popsanou pravomoc 
obecních úřadů (částečně) promíjet míst-
ní poplatky a lze diskutovat o tom, může-
-li obec takovou pravomoc zakotvit 
samotnou obecně závaznou vyhláškou 
zavádějící předmětný místní poplatek. Na 
prominutí poplatku každopádně není 
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Přestupky proti občanskému soužití  
a majetku
Správní orgány jsou oprávněny řešit pře-
stupky. Přestupek je třeba oznámit policii 
nebo správnímu orgánu. Je ale potřeba 
mít na paměti, že ne u každého typu pře-
stupku je oznamovatel účastníkem řízení. 

V mnoha případech má jen postavení 
svědka. To znamená, že mu není doruče-
no rozhodnutí o přestupku. Účastníkem 
řízení je však poškozený, kterému byla 
způsobena majetková škoda, a uplatnil 
u komise nárok na její náhradu. O jiné 
než majetkové újmě (např. o bolestném) 
komisi nepřísluší rozhodovat. Ma jet ko-
vou újmou se rozumí též např. náklady na 
léčení v důsledku spáchaného přestupku 
(včetně uhrazených regulačních poplat-
ků) či ztráta na výdělku, tj. rozdíl mezi 

mzdou, kterou by býval poškozený měl, 
pokud by u něj v důsledku přestupku ne-
vznikla pracovní ne schop nost, a nemo-
cenským, které pobíral v době pracovní 
neschopnosti. 

Účastníkem je též navrhovatel u tzv. 
návrhových přestupků. (§ 68 zákona 
200/1990 Sb.). V obou případech by měl 
být dotyčný poučen správním orgánem, 
resp. Policií ČR, o možnosti uplatnit 
nárok na náhradu škody či podat návrh na 
zahájení řízení.

Bránění v přístupu k pozemku  
či domu
Jedná se o složitý problém, který je závis-
lý na tom, na základě jakého práva byl 
sousedův pozemek jako přístup využíván. 

Především je možné podat návrh na 
ochranu pokojného stavu. 

Žádost se po dává u pověřeného obec-
ního úřadu a je nutné ji podat co nejdříve. 
Pokud došlo k zahrazení veřejné cesty 
(pozemní ko munikace), je možné požádat 
o pomoc místní obecní úřad.

■

Na úřad nebo na soud 
Sousedské spory mohou být nesmírně 
rozmanité, od stížností na hluk, přesah 
sousedovy stavby nebo větví jeho stromu, 
až po přestupky spočívající ve výhruž-
kách, nadávkách nebo úmyslném ničení 
majetku. Jejich společným jmenovatelem 
je to, že se sporné strany domáhají ochra-
ny u úřadů, a ty jim ne vždy mohou 
pomoci. Některé spory je totiž příslušný 
řešit pouze soud. Ačkoliv jsou na to obča-
né úřadem upozorněni, přesto důrazně 
trvají na tom, aby jejich spor projednal. 
Důvodem je obava, že soud bude drahý 
a řízení potrvá dlouho. Přesto však není 
možné, aby úřad porušil rozdělení pravo-
mocí mezi soudy a úřady a rozhodoval 
o věci, která mu nepřísluší. To by bylo 
v rozporu se zákonem. Úřady zkrátka 
některé spory řešit nemohou.

Aby veřejný ochránce práv vyšel ob-
čanům vstříc a poskytl jim poučení, kam 
se v případě sporu se sousedem obracet, 
připravil několik informací pro veřejnost. 
Reaguje tak na nejčastější okruh dotazů, 
se kterými se na něj občané obrátili.

Přesah větví stromu nebo zastínění 
pozemku sousedovým stromem 
Takový spor, pokud nedojde k dohodě, 
může rozhodovat jen soud. Správní orgán 
(tedy úřad) nemá dány pravomoci k tomu, 
aby sousedovi nařídil ořez větví nebo 
pokácení stromu. I bez rozhodnutí soudu 
má však poškozený právo sám odstranit 
kořeny nebo větve přesahující na jeho 
pozemek. Může to však udělat pouze ve 
vhodnou roční dobu a šetrně (ustanovení 
§ 127 občanského zákoníku).

Přesah sousedovy stavby na pozemek 
V takovém případě je potřeba rozlišovat 
situace, kdy se jedná o starou, a kdy o no-
vou stavbu. V případě stavby povolené 
a zkolaudované v minulosti již nemůže 
věc řešit stavební úřad, protože stará roz-
hodnutí úřadu jsou již nezměnitelná. 
Sousedovu stavbu je třeba z pohledu sta-

vebního zákona považovat za legální. Lze 
však podat žalobu k soudu a podle pova-
hy věci požadovat nařízení odstranění 
neoprávněné stavby nebo její části, anebo 
jinou úpravu vzájemných vztahů (např. 
zřízení věcného břemene – ustanovení 
§  35c občanského zákoníku).

Pokud jde o stavbu novou, je třeba 
obrátit se na stavební úřad. Stavebník má 
totiž právo stavět pouze na pozemcích, ke 
kterým má právo a tyto pozemky jsou 
zmíněny ve stavebním povolení (pojem 
„stavební povolení“ je v tomto textu pou-
žit jako zkratka pro nejrůznější druhy 
povolovacích rozhodnutí a souhlasů sta-
vebního úřadu podle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb.). Pokud však stavbu pro-
vede i na jiném pozemku, není stavba 
provedena v souladu s povolením a sta-
vební úřad namísto povolení jejího užívá-
ní (kolaudace) může zahájit řízení o jejím 
odstranění.

Hluk produkovaný sousedem  
při běžném užívání – lidské hlasy, 
hudba, sekačka 
V takových případech mohou úřady po-
moci jen v případech, kdy dochází k ruše-
ní nočního klidu. Takové jednání je pře-
stupkem (§ 47 zákona 200/1990 Sb.) 
a pachateli za něj může být uložena poku-
ta. Je potřeba kontaktovat policii nebo 
přestupkovou komisi. Pokud však k ruše-
ní dochází během dne, nemá policie ani 
přestupková komise kompetence k zása-
hu. Ledaže by z povahy případu bylo 
zřejmé, že se jedná o schválnost (§ 49 
zákona 200/1990 Sb.). Pokud má občan 
za to, že soused jej svými hlasitými pro-
jevy ruší nad míru přiměřenou poměrům, 
může se ochrany domáhat soudní žalo-
bou. V případě, že k nepřiměřenému ruše-
ní dochází v nájemním domě, mohou se 
nájemci obrátit na pronajímatele a ten má 
právo i bez přivolení soudu dát nájemci 
výpověď, jestliže nájemce nebo ti, kdo 
s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hru-
bě porušují dobré mravy v domě (§ 711 
občanského zákoníku).

Hluk doléhající ze sousední  
restaurace a její venkovní zahrádky 
V tomto případě je třeba obrátit se na sta-
vební úřad s žádostí o prověření zda, 
a k jakému účelu byla stavba povolena 
a ko laudována (např. zda se jedná o res-

tauraci, v níž je možné provozovat hudeb-
ní produkce). Od zjištění stavebního úřa-
du se pak bude odvíjet další postup. Vedle 
toho je možné obrátit se na příslušnou 
krajskou hygienickou stanici s žádostí 
o provedení měření hlučnosti s ohledem 
na prověření dodržování platných limitů 
hluku pro denní a noční dobu (pro chráně-
ný venkovní a vnitřní prostor staveb). 
Měření pro hygienickou stanici většinou 
provádí příslušný zdravotní ústav.

Obtěžování zvířectvem  
– hluk, zápach, vnikání na pozemek 
Zde se opět jedná o problém, který správ-
ní orgány většinou nevyřeší. Hlasové pro-
jevy zvířat ani jejich přebíhání na soused-
ní pozemek jim řešit nepřísluší. Soud 
však může nařídit provedení oplocení 
pozemku. Teoreticky by mohl zasáhnout 
i stavební úřad, ovšem pouze co se týká 
nařízení nezbytných úprav (§ 137 staveb-
ního zákona) na existující stavbě (např. 
stáji).

Skladování odpadů a pálení trávy
Problematika odpadů patří mezi poměrně 
složité a není jednoduché vždy najít 
správné řešení. V zásadě lze doporučit 
obrátit se na obecní úřad nebo Českou 
inspekci životního prostředí. Tyto orgány 
prošetří, zda se jedná o odpad, a pokud 
ano, zda je skladován na místě k tomu 
určeném. Neoprávněné založení skládky 
je přestupkem podle zákona o přestupcích 
(§ 47 zákona 200/1990 Sb.) a může být 
pokutováno. Co se týká pálení trávy, obec 
může vyhláškou tuto činnost regulovat 
anebo úplně zakázat (§ 3 zákona o ochra-
ně ovzduší – č. 86/2002 Sb.) 
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Veřejný ochránce práv radí: Jak na sousedské spory…

Veřejný ochránce práv radí: Poplatky za komunální odpad
Způsob zpoplatnění komunálního 
odpadu si určí obec
Určení způsobu financování hospodaření 
s komunálním odpadem (případné zave-
dení poplatků obecně závaznou vyhláš-
kou) je zcela na uvážení obce, jedná se 
tedy o výkon její samostatné pů sobnosti. 

V Brně je využíván nejčastější způsob 
zpoplatňování komunálního odpadu – 
místním poplatkem za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle ustanovení § 10b zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Místní poplatek
Poplatníkem je fyzická osoba, která má 
v obci trvalý pobyt. Dále také osoba, kte-
rá má podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky povo-
len trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnů, a osoba, která 
podle téhož zákona na území České 
republiky pobývá přechodně po dobu del-
ší 3 měsíců, a dále osoba, které byla udě-
lena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců. 

Poplatníkem je rovněž fyzická osoba, 
která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpoví-
dající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
Spoluvlastníci jsou povinni platit popla-

tek společně a nerozdílně, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu.

Fyzická osoba může být poplatníkem 
místního poplatku současně ze dvou dů-
vodů, jednak z důvodu pobytu na území 
obce, jednak z důvodu vlastnictví stavby 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba. 

Za zaplacení poplatku v případě 
nezletilých poplatníků odpovídají také 
jejich zákonní zástupci. Nebude-li popla-
tek uhrazen, předpokládá ochránce vymě-
ření místního poplatku (až na odůvodně-
né výjimky) zákonnému zástupci, a to 
s ohledem na obecnou finanční nesobě-
stačnost nezletilých poplatníků.

Místní poplatek je tedy paušálním 
poplatkem za provoz celého systému. 
Poplatník je povinen k úhradě bez ohledu 
na množství vyprodukovaného odpadu. 
Není tedy rozhodné, zda a kolik odpadu 
poplatník vyprodukuje – např. s ohledem 
na dlouhodobý pobyt mimo místo trvalé-
ho pobytu, odvoz odpadu z rekreačních 
objektů do místa trvalého pobytu nebo 
jiné zpracování (využití) odpadu. Ani pří-

padná nespokojenost s provozem systému 
nezprošťuje poplatníka povinnosti popla-
tek uhradit. Na některé případy může 
obec reagovat zakotvením osvobození 
nebo úlev.

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří součet částky ve 
výši až 250,- Kč za poplatníka a kalen-
dářní rok a částky stanovené obcí na 
základě skutečných nákladů obce před-
chozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu, maximálně však ve 
výši 750,- Kč za poplatníka a kalendářní 
rok. Poplatek tedy může dosáhnout až 
1000,- Kč.

Obce využívají možnosti obecně 
závaznou vyhláškou osvobodit poplatní-
ky za určitých podmínek, případně pro ně 
zakotvit úlevu – „poplatek snížit“. Na 
osvobození má poplatník nárok (musí mu 
být „přiznáno“), pokud splňuje zakotvené 
předpoklady osvobození.

Od osvobození a úlev je nutno odlišit 
dřívější oprávnění obecního úřadu po-
platníkovi poplatek nebo jeho příslušen-
ství na žádost zcela nebo částečně pro-
minout z důvodu odstranění tvrdosti. 
Od roku 2011 již zákon o místních po-
platcích nezakotvuje popsanou pravomoc 
obecních úřadů (částečně) promíjet míst-
ní poplatky a lze diskutovat o tom, může-
-li obec takovou pravomoc zakotvit 
samotnou obecně závaznou vyhláškou 
zavádějící předmětný místní poplatek. Na 
prominutí poplatku každopádně není 
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právní nárok, je (bylo) na zvážení obecní-
ho úřadu, zda s přihlédnutím k závažnosti 
případu poplatek či jeho příslušenství 
promine.

Co když neuhradíme poplatek
Neuhradí-li poplatník místní poplatek 
včas nebo ve správné výši, musí obecní 

úřad poplatek vyměřit, a to platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným 
seznamem. Při tom může poplatek (jeho 
nezaplacenou část) zvýšit až na trojná-
sobek. Na rozdíl od platebního výměru, 
který se doručuje každému poplatníkovi 
individuálně, hromadný předpisný sez-
nam se doručuje tak, že jej obecní úřad 
pouze zpřístupní k nahlédnutí po dobu 
nejméně 30 dnů; místo a dobu, kdy lze do 
hromadného předpisného seznamu 
nahlédnout, zveřejní obecní úřad veřejnou 
vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejmé-
ně 30 dnů. Za den doručení hromadného 
předpisného seznamu se považuje třicátý 
den po jeho zpřístupnění. Je na úvaze 
obecního úřadu, jaký způsob doručování 
zvolí. 

Nezaplatí-li poplatník ani po vyměření 
poplatku, může obecní úřad přikročit 
k vymáhání nedoplatku. O výši nedoplat-
ků by před tím poplatníka měl vhodným 
způsobem vyrozumět a upozornit ho na 
možné následky. Případné nevyrozumění 
však není překážkou exekuce. 

Obecní úřad může nedoplatek vymá-
hat sám v režimu zákona č. 280/2009 Sb., 
daňového řádu, a to nařízením daňové 
exekuce například srážkami ze mzdy 
nebo jiných příjmů, přikázáním pohledáv-
ky z účtu u banky, přikázáním jiné peně-
žité pohledávky nebo postižením jiných 
majetkových práv, prodejem movitých 
věcí či nemovitostí. 

O provedení exekuce může požádat 
také soudního exekutora. V tom to přípa-
dě je třeba počítat s poměrně vysokými 
exekučními náklady (v po rov nání s výší 
samotného místního po plat ku), které je 
povinen poplatník (dluž ník) nahradit.

■
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modrá je pant. 072U

Psal se rok 1974 a já 
nastoupi l ,  společně 
s dal šími adolescenty, do 
prvního ročníku studia 
na  učňovské  škole 
obchodní. Vše nám bylo 
jasné ještě dříve, než 
jsme poprvé zasedli do 
lavic. Ostatně to je výsa-
dou tohoto věku, a já 

ne byl výjimkou. Po pár týdnech teorie v lavicích 
jsme vyrazili do praxe. Moje specializace byla 
„drogista“. V té době byla drogerie na Orlí ulici 
tou největší drogerií v republice a prodávalo se 
v ní i laboratorní sklo a chemikálie. Pana vedou-
cího si pamatuji dodnes. Jmenoval se Zdenek 
Žlebek a byl to hubený, rtuťovitý pán s prošedi-
vělými vlasy a zvláštním, ale vlídným výrazem 
ve tváři. Uplynulo teprve pár dnů, kdy jsme 
nastoupili praxi právě v jeho drogérii, a pozvol-
na se seznamovali s prodejnou, zbožím a zákaz-
níky. 

V nažehleném bílém plášti jsem se motal 
mezi regály a snažil se zapamatovat, co kde leží, 
k čemu je to do dobré a jak se to používá. Sklonil 
jsem se k přepravce s plechovkami Latexu 
a začal je doplňovat na uvolněné místo v regále. 
V tom okamžiku se u mé přepravky zastavily 
hnědé semišové kozačky a nade mnou se proni-
kavým hlasem ozvalo: „mladý muži, prosím vás, 
kde najdu aluminium jako takové?“. Narovnával 
jsem se pomalu a rozvážně, abych získal čas 
srovnat si ve své hlavě, cože to ta paní po mně 
vlastně chce. Tabulka prvků se mi houpala před 
očima, chemické značky se točily ve zběsilém 
reji a já v tom zmatku myšlenek hledal „alumi-
nium jako takové“. Začala mě přepadat panika, 
hanba a vztek. Moje neznalost se pojednou 
transformovala do zlosti a ta se pozvolna, ale 
nezadržitelně obracela proti zákaznici stojící 
přede mnou. „Zkuste se podívat vzadu, někde by 
to mělo být“, odvětil jsem neurčitě. „To asi ano 
mladíku, ale vy mi zkuste poradit kde“, nedaly 
se odbýt „semišové kozačky“. Nebudu to pro-
dlužovat a rovnou přiznám, že jsem se tenkrát 
zachoval jako typický dospívající idiot. Byl jsem 
neznalý, ale sebejistý, a navíc arogantní a drzý. 
Uznáte, že to je vražedná kombinace. „Semišové 
kozačky“ mě označily za „hulváta“ a odkráčely 
hledat „aluminium jako takové“. Sklonil jsem se 
ke své přepravce s Latexem. Ani nevím jak, ale 
najednou u ní stály černé polobotky pana vedou-

cího. Narovnal jsem se, podíval se na něj 
a utrousil: „To byla nervózní ženská, že pane 
vedoucí“. „Nikoliv chlapče, to byla ozvěna, 
ozvěna ducha. Mluví k tobě hlasem někoho jiné-
ho a ústy někoho jiného, ale všechno ostatní je 
tvoje – vždycky se k tobě všechno vrací“. Víc 
neřekl a odešel. Nikdy se o tom již nezmínil 
a nikdy mi to již nepřipomněl. 

Ale uplynulo více jak 30 let, když jsem si na 
jeho slova vzpomněl sám. Sloužil jsem tehdy 
jako strážník-územář a svůj okrsek a lidi v něm 
jsem znal celkem dobře. „Lidi jsou různí 
a někteří i hrůzní“, říkával pan Werich. Já měl 
v okrsku obojí. Zejména jedna mladá paní, která 
patřila spíše do té druhé, „hrůzné“ skupiny, stála 
opravdu za to. Byla to hádavá, zlá a neukázněná, 
zato však mazaná osoba. Se svým autem parko-
vala na neuvěřitelných místech, v paneláku, kde 
bydlela, byla rozhádaná se všemi nájemníky 
a schválnosti, které lidem dělala, byly nepříjem-
né, kruté a současně rafinované. Nikdy se mi 
nedařilo jí něco prokázat, natož pak ji při něčem 
přistihnout. Snažil jsem se jí domlouvat, zval ji 
k podání vysvětlení na služebnu, oznamoval svá 
podezření na úřad. Nic nezabíralo. Smála se 
všem do obličeje a na oplátku psala stížnosti na 
všechny kolem sebe. Jediná bytost, kterou snad 
měla ráda, byl její trpasličí pudl. Jmenoval se 
„Borys“, ale říkala mu „Borysku“ nebo jen 
„Bory“. Stalo se to brzy ráno, když jsem při své 
obchůzce zahlédl „Boryska“, jak si to se svou 
paničkou metelí do parku. Byl vždy na dlouhém 
samonavíjecím vodítku, které mohlo mít dob-
rých 6 metrů. Šli jsme proti sobě a našemu setká-
ní se nedalo předejít. V duchu jsem se připravo-
val na známý výsměšný pohled a ironický 
pozdrav „dobrý den pane Holmesi“. Borysek 
běžel před paničkou tak na polovinu vodítka 
a vesele vrtěl ocáskem. Pak se najednou zastavil, 
ztuhnul jako socha a díval se upřeně před sebe. 
Já i jeho panička jsme se automaticky zastavili 
také. Oba upřeně hledíme na Boryska mezi námi 
a čekáme. Borysek se nahrbil, zadní tlapky posu-
nul mírně dopředu, vytřeštil oči a tlačil, a tlačil, 
seč mu síly stačily. Panička sice netlačila, ale oči 
měla vytřeštěné stejně jako Borysek. Vyděšeně 
si prohledávala kapsy a ono… NIC. Začínám 
tušit, o co tu jde. Naskýtá se mi jedinečná příle-
žitost „zúčtovat“ všechny ty neúspěšné pokusy 
usvědčit paničku z nepravostí. Panička nemá 
PYTLÍK, ale zato já mám Boryskův bobeček – 
MÁM DŮKAZ! Sahám do náprsní kapsy a vyta-
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Co dnes v listech  
najdete… ?
❱ Veřejný ochránce radí: 

Jak na sousedské spory
❱ Veřejný ochránce radí: 

Poplatky za komunální 
odpad

❱ VIII. ročník (2013/2014)  
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❱ Výměna průkazů  
absolventů pokračuje

❱ Diskuzní klubové večery

Motto k zamyšlení
„Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůže.“
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Absolventské listy jsou neprodejné!
Vychází v nákladu 1 000 kusů  
a jsou určeny zejména absolventům  
projektu Senior akademie.

Nemůžete 
jeden  
druhému 
důvěřovat? 
Pak si také  
nemůžete 
navzájem 
pomoci!

—Josef Čapek

Na slovíčko
přátelé…

Ozvěna ducha…

Luboslav Fiala

Diskuzní  
klubové večery  
v roce 2013

Pro všechny naše absolventy i stávající stu-
denty připomínáme termíny diskuzních klubo-
vých večerů, které ještě budou konat v roce 2013. 
V uvedené dny vždy od 17,00 h. do 20,00 h. 
v Klubu zastupitelů na ulici Mečová č. 5. Mís ten-
ky si můžete vyzvednout měsíc před konáním 
klubu v našem Poradenském centru na ulici 
Křen ová č. 4, v pracovní dny v době od 7,30 do 
17,00 (pátek do 14,30 h). Pozvání do srpnového 
klubu (9. 8. 2013) přijal ředitel Krajské hygienic-
ké stanice Brno pan MUDr. Jan Mareček. 

huji svůj zápisník s pokutovými bloky. 
Panička vyděšeně sleduje každý můj 
pohyb a její rysy tuhnou. Otevírám zápis-
ník, vytrhávám čistý list a přes vesele 
poskakujícího Boryska jej podávám panič-
ce: „Zkuste to sebrat tímhle“. Panička si 
s otázkou v očích, a bez jediného slova, 
vzala onen bílý kousek papíru a opatrně do 
něj uchopila „bobeček“. 

Odevzdaně čekala můj „pokutový 
útok“ a já zase očekával „ozvěnu ducha“. 
Oba jsme se snažili rozeznat co se nám od 
toho druhého „vrací“. Někdy je to čekání 
nekonečné, a někdy je na jeho konci zkla-
mání, ale já na „ozvěnu ducha“ věřím 
a pokaždé trpělivě čekám, že ji uslyším.

Začátkem měsíce května začal zápis do ZÁKLADNÍHO PROGRAMU naší aka-
demie. I přesto, že v den, kdy se tyto Absolventské listy rozesílají našim absolventům, 
bude kapacita volných míst pravděpodobně vyčerpána, považujeme za důležité a sluš-
né informovat vás o tom, jak to vypadá s podmínkami pro nové zájemce o studium. 
Moc nás těší velký zájem seniorů o naše programy, ale kapacita našich možností je 
využita na maximum.  
•	 Do	ZÁKLADNÍHO	PROGRAMU	se	nemohou	hlásit	ti	senioři,	kteří	již	prošli	

Pokročilým	programem.	Chtěli	bychom	dát	příležitost	dalším	vašim	vrstevní-
kům,	kteří	se	rozhodli	pro	své	bezpečí	něco	udělat.	

•	 POKROČILÝ	PROGRAM	je	v	tuto	chvíli	již	naplněn	studenty,	kteří	v	VII.	roč-
níku	absolvovali	program	základní.	A	v	budoucnu	bude	tento	systém	platit	nadá-
le.

•	 Oba	programy	VIII.	ročníku	SENIOR	AKADEMIE	budou	slavnostně	zahájeny	
dne	16.	9.	2013.	Studenti	Základního	programu	se	informaci	dovědí	při	podání	
a	 potvrzení	 přihlášky	 a	 studenti	 Pokročilého	 programu	 budou,	 kromě	
Absolventských	listů,	informování	začátkem	září	telefonicky	o	čase	a	době	trvá-
ní	slavnostního	zahájení.	

Věříme, vážení absolventi, že pochopíte náš záměr přispět k bezpečnému životu co 
nejvíce seniorů, a nebudete vnímat omezení pro absolventy pokročilého programu 
s pocitem křivdy nebo naši neochoty. O to více, se budeme snažit při realizaci absol-
ventských programů, které pro vás připravujeme. Čtěte pozorně Absolventské listy, 
kde vás budeme včas informovat o tom, co se chystá. 

VIII. ročník Senior akademie – r. 2013/2014

Výměna průkazů senior akademie pokračuje

Vzhledem k tomu, že se v daném ter-
mínu nepodařilo zcela dokončit výměnu 
průkazů absolventů SENIOR-AKA DE-
MIE, prodlužujeme termín výměny až do 
konce roku 2013. Průkazky využijete 

zejména při půjčování knih v „Kni ho-
vničce bezpečí“, při vyzvedávání míste-
nek na „Diskuzní klubové večery“, při 
registraci na „Letní branně vzdělávací 
semináře“, ale i po neustálou možnost 
najít kontakt na Poradenské centrum, kde 
vám také průkazky vymění.

Výměna průkazů:  
kde: Poradenské centrum MP Brno
 Křenová 4

kdy: Po-Čt:    7:30-17:00 hod.
      Pá:    7:30-14:00 hod.

9.
SRPEN

11.
ŘÍJEN


	KVĚTEN 2013-1
	KVĚTEN 2013-2
	KVĚTEN 2013-3
	KVĚTEN 2013-4



