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Až budu za pár let 
odcházet do důchodu, 
budu mít za sebou více 
než 30 let služby. Je to 
téměř polovina mého 
života, což určitě není 
málo. Nicméně čím ví-
ce let života mám za se-
bou, tím více si kladu 
jednu a tutéž otázku. 
Proč mi trvalo tak dlou-
ho, než jsem došel k po-

znáním, která jsou tak prostá, osvobozující, 
samozřejmá, přirozená a veskrze člověčí? 
Proč jsem desítky let hledal odpovědi, které 
jsem vlastně znal, věděl jsem o nich, cítil 
jsem je a vnímal jejich přítomnost i sílu? 
Těžko říct. Mám ale jednu teorii. Myslím, že 
jsem se až příliš často snažil naplnit očeká-
vání druhých. Do určité míry to v životě asi 
jinak nejde. Jsou tu pravidla psaná i nepsaná. 
Jsou tu povinnosti dané i očekávané. Je tu 
odpovědnost zákonná i etická. Vždy jsem 
kolem sebe našel nějaký ten důvod proč se 
zachovat jinak než bych chtěl. Jinak než 
jsem to cítil já sám. Až příliš často jsem ne-
dokázal využít všechny příležitosti a žít ži-
vot podle sebe. Moc dlouho jsem hledal od-
vahu se alespoň čas od času vzepřít očekává-
ní jiných. Očekávání nadřízených, přátel, 
rodiny, známých, ale i neznámých lidí. 

Ta téměř tři uplynulá desetiletí služby 
u městské policie byla velkou školou 
i zkouškou. Učil jsem se dívat na své město 
a lidi, kteří v něm žijí. Dívat se a vidět. Vidět 
a porozumět. Prosazoval jsem pravidla, zá-
kony, právo a snažil se o nemožné. Být při-
tom sám sebou a dělat to tak, jak jsem to 
cítil já sám. Dělal jsem to, co se od policie 
očekává. To, co od ní očekává společenský 
systém, město, ale i každý člověk se kterým 
jsem se setkal. Ten, který kradl i ten, který 
byl okraden. Ten, který trpěl i ten, který 
ubližoval. Ten, který ctil bližního i ten, který 
jím pohrdal. Čím více bylo očekávání ji-
ných, tím více se mi vzdalovala má vlastní 
poznání, má vlastní řešení, má vlastní potře-

ba žít podle sebe a plnit si své vlastní před-
stavy a sny. Všechna ta očekávání mě hnětla 
a tvarovala. Někdy silou, někdy lstí. Jindy to 
bylo „třicet stříbrných“, pro něž jsem zradil 
sebe sama anebo jsem prostě jenom uvěřil. 
Ale ať už to bylo jakkoliv, nemohu dnes říct, 
že to bylo všechno špatně. To určitě ne! 
Každý máme své vlastní sny a představy 
o životě. O tom, co dělat a jak to dělat. 
O tom, s kým žít a vedle koho žít. O tom co 
je a není správné, užitečné, slušné, hezké, 
laskavé a potřebné. Každý máme své prav-
dy, se kterými se ale musíme naučit žít ved-
le pravd těch druhých. Není to lehké, ale dá 
se to naučit.   

Oženil jsem se jen jednou a poměrně 
pozdě. Ale zato jsem si vzal svou první lás-
ku. A i když říkám pozdě, tak cítím, že to 
bylo včas. A i když říkám včas, tak vím, že 
nemyslím na svůj věk. Bylo to včas, abych 
ještě stihnul naplnit svá vlastní očekávání. 
Abych ještě stihnul žít i podle sebe. Být tím, 
čím se cítím, chovat se tak, jak se cítím, říkat 
to, co cítím a rozhodovat se jak myslím.  

Pozvolna začínalo léto a s mojí Danuškou 
jsme se z nedalekých lázní vypravili na zří-
ceninu hradu Lukov. Počasí nám přálo a ces-
ta k nám byla přívětivá. Mírná stoupání, stín 
stromů a lehký vánek byli společníci k neza-
placení. Na bráně hradu visela tabulka s ná-
pisem „zavřeno“. Pootevřená vrata pro mě 
ale byla neskutečnou výzvou. Marné bylo 
Danuščino domlouvání, prosby i argumenty. 
Dobrodružství bylo na dosah. Výhled do 
krajiny, ale hlavně atmosféra zříceniny byly 
fascinující. Sestupoval jsem do sklepení 
a hned zase stoupal na hradby i věže. 
Zdolával jsem úzké průchody i strmé žebří-
ky. Z každého místa jsem jako malý kluk 
mával na Danušku, která stála uprostřed ná-
dvoří, plna obav z toho, že budeme přistiže-
ni. Trpělivě počkala na můj dětsky šťastný 
návrat a s láskou v očích mi podávala olou-
paný banán. Dívala se, jak spokojeně ukusu-
ju sousto za soustem, pohladila mě po tváři 
a potom si povzdychla: „Víš Lubošku, já 
jsem si myslela, že nás čeká klidný a spoko-
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jený důchod, ale vypadá to na hodně 
náročnou mateřskou dovolenou“.  
Řekla to s láskou a mateřskou péčí, 
kterou jsem v ní probudil. Stáli jsme 
sami uprostřed nádvoří, drželi se za 
ruce a rozhlíželi se kolem. V tu chví-
li jsme už nemysleli na žádná očeká-
vání jiných. Nevnímali jsme tabulku 
„zavřeno“, nemysleli na svůj věk 
a neposlouchali varování svých  zku-
šeností. V tu chvíli bylo všechno je-

Motto k zamyšlení
Říkej	vždy,	co	cítíš	a	konej	tak,	jak	myslíš.	 	 	 	 	 	 	 	
       — Gabriel García Márquez

Žít podle sebe…
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Hrozba exekuce je ten nejlepší důvod, 
proč si nikde nepůjčovat. Faktem ale je, 
že mohou nastat určité životní situace, 
kdy se bez úvěru zkrátka neobejdete. 
Přesto by měl být výběr správné půjčky 
řádně promyšlen, aby při splácení nedo-
šlo k žádným, a zejména pak finančním, 
problémům. Velice snadno jimi totiž mů-
žete zavalit někoho, kdo za ně nemůže. 
Anebo naopak někdo může způsobit vel-
ké problémy vám.

Jak probíhá exekuce
Pověřený soudní exekutor musí zajis-

tit splacení vytvořeného dluhu včetně 
úroků. Předtím než se ale staví u vás do-
ma, pokusí se udělat jiná opatření. Exe-
kuce je obvykle nejprve uvalena na plat 
a bankovní účet. Dlužníkům se pak jed-
noduše stane, že jsou jejich uložené pení-
ze automaticky „zmrazeny“ a použity 
k doplacení. Pokud by se dlužníkovi na-
víc někdo rozhodl pomoci v nouzi a za-
slal mu na takový účet třeba i pár stovek, 
peníze budou automaticky zablokovány. 
Vybrat z účtu můžete jen v případě, že se 
jedná nanejvýš o dvojnásobek životního 
minima, který činí 6 820 Kč.

Nejčastější důvody  
k exekuci
•  Nesplácení půjčky
•  Dluhy na nájmu či energiích
•  Nesplácení alimentů
•  Neplacení pokut  

Nezabavitelná část mzdy
Bankovní účet je sice v případě uvale-

né exekuce téměř nepoužitelný, ale přesto 
si z něj můžete něco málo vybrat. Existuje 
totiž nezabavitelné minimum, které činí 
6118 Kč. Na to máte ze zákona právo 
a hodnota se navíc s každým dítětem ne-
bo manželkou zvyšuje. Bohužel tato situ-
ace není pravidlem pro každého. V přípa-
dech, kdy je dlužná částka opravdu 
ohromně vysoká, může nezabavitelná 
částka mzdy prakticky přestat existovat.

Exekuce na majetek: 
návštěva doma

Exekutor svou návštěvu zpravidla ne-
ohlašuje předem, abyste neměli možnost 
nic schovat. Nevyhnete se jí ani v přípa-
dě, že nebudete doma. Soudní zmocněnec 
může do domu/bytu vstoupit i bez vás – 
se zámečníkem a policií.

Co nesmí exekutor  
zabavit?

Po vstupu do domu měl dříve exeku-
tor právo polepit a zabavit vše, o čem se 
domníval, že je majetkem dlužníka. 1. 9. 
2015 vstoupila v platnost novela zákona, 
která hovoří o tom, co se zabavit nesmí:
•  Běžné oblečení
•  Běžné vybavení domácnosti
•  Zdravotnické potřeby včetně  léků 

a přístrojů, které dlužník potřebuje 
na základě zdravotních problémů.

•  Hotovost, jejíž hodnota nepřesahuje 
dvojnásobek životního minima 
(3 410 x 2 = 6 820 Kč).

•  Předměty a věci nutné k vykonávání 
podnikatelské činnosti, pokud dluž-
ník podniká.

•  Fotografie týkající se členů rodiny
•  Snubní prsteny a svatební šaty
•  Domácí mazlíčky
•  Písemnosti a fotografie osobní pova-

hy
•  Studijní nebo naučnou literaturu
•  Dětské hračky

Co spadá do běžného 
vybavení domácnosti?

Všeobecně se uvádí, že jde o vše, co 
dlužník nezbytně potřebuje k uspokojo-
vání hmotných potřeb, k plnění pracov-
ních úkolů anebo zajištění rodiny. 
Jednoduše řečeno – jedná se o vše, bez 
čeho se v domácnosti jen tak neobejdete:
•  kuchyňská linka, lednička
•  kuchyňské náčiní a nádobí
•  postel, ložní prádlo
•  sporák, vařič
•  pračka
•  stůl, židle
•  vytápěcí těleso, palivo

Kdy vám exekutor  
nezabaví nemovitost?

Exekutoři až na výjimky nemohou na-
řídit prodej nemovitosti v případě, kdy 

má dlužník uhradit částku do maximální 
výše 30 000 Kč. Mezi zmíněné výjimky 
ale na druhou stranu patří případy, kdy se 
jedná o nehrazení výživného, zdravotní 
ujmu či odpovědnost za trestný čin.

Když exekutor zabavuje, 
co nesmí

Dohady ponechte stranou a jednejte 
výhradně právně. Podejte návrh o zasta-
vení exekuce (bez soudního poplatku), 
jehož součástí bývá i žádost o její odlože-
ní. Další možností je žaloba o vydání vě-
ci. V obou případech pak musíte přesně 
specifikovat věc, která vám byla neprá-
vem vzata, a to ideálně i s pořadovým 
číslem, které při soupisu udělil sám exe-
kutor. O tom zdali daná věc spadá či ne-
spadá mezi předměty, které má právo 
zabavit, poté rozhodne soudce.

Exekuce a společné jmění 
manželů (SJM)

Často dochází k situacím, kdy si např. 
manžel vezme půjčku, kterou následně 
z různých důvodů nesplácí. Po nějaké 
době je na něj uvalena exekuce, která 
v tomto případě nebude mířena na ban-
kovní účet či mzdu, ale na majetek. 
A i když manželka o úvěru ani nemusela 
vědět, exekuce ji postihne také.

Po uzavření manželství se totiž maje-
tek nerozděluje. Ať už se jedná o nemovi-
tost anebo např. cenné předměty. Vše, co 
manželé nabyli po svatbě, automaticky 
spadá do společného jmění manželů (dále 
SJM), na které má exekutor také právo. 
Manželka tedy bude také účastníkem exe-
kuce, ačkoli se na zadlužení vůbec nepo-
dílela.

Exekuce a majetek  
před svatbou

Může nastat situace, kdy si exekutor 
začne nárokovat věc či objekt, který do 
SJM nespadá, protože byl pořízen/nabyt 
ještě před svatbou. Např. manželka si ješ-
tě za svobodna koupila auto, které vlastní 
dodnes. Na věci či nemovitosti, kterých 
jste byli vlastníkem už před sňatkem, tedy 
exekutor nemá nárok, a proto se musíte 
správně odvolat:
•  U movité věci podat návrh na vyškrt-

nutí ze soupisu
•  U  nemovitosti  podat  vylučovací 

žalobu

Exekuce
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Rozvod při exekuci:  
jak je to s majetkem?

Při schválení rozvodu soudem sice au-
tomaticky zaniká společné jmění manže-
lů, ale manželé se o to, co z něj zbylo, 
i tak musí rozdělit a vypořádat. Pokud 
např. vlastní nemovitost, obvykle je pře-
psána pouze na jednoho a druhý (většinou 
dlužník) je z vlastnictví vyplacen. Bohu-
žel to ale ještě neznamená, že rozvodem 
ochráníte střechu nad hlavou. Dům sice 
bude vlastnit už pouze ten, na koho se pří-
kaz nevztahuje, ale i přesto může dojít 
k tomu, že si na něj věřitelé i exekutoři 
budou nárokovat na základě vypořádání. 
A protože byl předtím ve společném jmě-
ní manželů.

Exekuce při dědictví
Jestliže se ocitnete v exekučním řízení 

a náhodou se stanete i dědicem, s největší 

pravděpodobností bude postižen i váš no-
vý majetek. Pokud by se jednalo o dům, 
bude zabaven a následně prodán, vyšpl-
há-li se dluh nad 30 000 korun. Jestliže 
byste ale zdědili podíl domu, bude se na-
kládat pouze s jeho částí.

Řešením, jak této situaci předejít, je 
přenechat majetek ostatním dědicům 
a nechat se od nich vyplatit. Odmítnutí 
dědictví lze provést také, ale exekutoři se 
vůči němu zaručeně odvolají a budou 
z něj vyžadovat prostředky pro vyrovnání 
dluhu.

Dluhy z dědictví
Někdy se bohužel stane, že si dluhy 

neuděláme sami, ale naopak nám hrozí, 
že je podědíme. Zde je odmítnutí dědictví 
po zadluženém zesnulém zcela na místě. 
Je třeba ale brát v úvahu, že se vzdáváte 
skutečně celého dědictví – nelze stanovo-
vat podmínky ani určovat výjimky.

Jak je to s promlčením 
dluhů?

Jedná se o časový úsek, během které-
ho má věřitel právo vymáhat dluh. V běž-
ném občanskoprávním vztahu, kdy je na 
jedné straně zákazník, coby dlužník 
a podnikatel, jako věřitel, trvá zpravidla 3 
roky ode dne splatnosti. Po domluvě obou 
stran lze ale samozřejmě sjednat i jinou 
délku. 

Dobu promlčení by si měl pečlivě hlí-
dat dlužník i věřitel. Již několikrát se sta-
lo, že věřitel na základě jiných poptávek 
na soudní vymáhání zapomněl a následně 
došlo k promlčení, resp. dluh se již nemu-
sel splácet. I pro dlužníka může mít ale 
nehlídání si termínů mínus – splátky, kte-
ré odvede po promlčení, mu nebudou vrá-
ceny.

n

Pronajímatel k výpovědi nájemce 
z bytu již souhlas soudu nepotřebuje. 
Přesto i dnes soudy toto téma řeší. 
Nájemce se totiž může proti výpovědi 
bránit u soudu žalobou o přezkum její 
oprávněnosti. 

Na podání žaloby máte 
dva měsíce

Žalobu o přezkum oprávněnosti výpo-
vědi může nájemce, který s ní nesouhlasí, 
podat do dvou měsíců ode dne, kdy ji ob-
držel. A to jak v případě výpovědi s výpo-
vědní dobou, tak i tehdy, jedná-li se o vý-
pověď bez výpovědní doby, typicky v pří-
padě závažného porušování povinností 
nájemcem. Po uplynutí dvouměsíční lhů-
ty však právo podat žalobu zaniká.

Pokud vám došla výpověď například 
10. května, musí být žaloba o přezkoumá-
ní výpovědi doručena soudu nejpozději 
10. července. Nestačí tedy žalobu 10. čer-
vence podat na poštu“.

Před podáním žaloby není 
nutné sdělit námitky proti 
výpovědi pronajímateli

Žaloba se podává u okresního soudu 
v místě, kde se nachází byt. Musí v ní být 
označeni pronajímatel a nájemce. V ža lo-
bě musíte kromě jiného vylíčit, z jakého 
důvodu jste obdrželi výpověď a proč ji 
považujete za neoprávněnou. Jako důka-
zy byste měli předložit alespoň v kopii 
nájemní smlouvu, výpověď z nájmu a vý-
pis z katastru nemovitostí prokazující 
vlastnické právo pronajímatele.

Soud buď rozhodne o neoprávněnosti 
výpovědi, nebo žalobu naopak zamítne. 
Konkrétně soud zkoumá, zda jsou skuteč-
nosti uváděné pronajímatelem pravdivé 
a jestli představují zákonný důvod k vý-
povědi z nájmu.

V případě, že nájemce dostal výpo-
věď, protože neuhradil nájemné či platby 
za služby, je obvykle snadné dokázat, zda 
a kolik nájemce platil či neplatil. Je-li 
však důvodem výpovědi takzvané hrubé 
porušení povinností ze strany nájemce, 
není už situace tak jednoduchá.

Tento důvod, se posuzuje případ od 
případu a soud může dospět k závěru, že 
i když jsou skutečnosti tvrzené pronají-
matelem pravdivé, nedosahují takové in-
tenzity, aby je možno považovat za hrubé 
porušení povinností.

O neoprávněnosti výpovědi soud roz-
hodne i v případě, že během soudního ří-
zení zjistí, že výpověď je z nějakého dů-
vodu neplatná. Například neobsahuje-li 
poučení o právu nájemce podat námitky 
proti výpovědi či podat žalobu o přezkum 
její oprávněnosti.

Jestliže soud žalobě nevyhoví, tedy 
potvrdí oprávněnost výpovědi, uloží ná-
jemci v určité lhůtě byt vyklidit. Soud tak 
ale rozhodne jen v případě, že vyklizení 
navrhne pronajímatel.

n

Proti výpovědi z nájmu bytu  
se můžete bránit žalobou  
u soudu



ročník 7  ❚  číslo 4  ❚  listopad 2017

modrá je pant. 072U

…dokončení ze strany 1

nom podle nás. Bylo to úsměvné, dojem-
né a osvobozující. Bylo to zvláštní, ale 
hradby, které nás obklopovaly, nám dá-
valy pocit svobody a volnosti. Nemůžete 
přes ně sice odejít, kam chcete, ale může-
te být, kým chcete. Můžete být tím, kým 
se cítíte. Žádná pravidla, konvence a oče-
kávání. Všude jinde by to možná bylo 
směšné, trapné, dětinské a nevýchovné, 
ale tady ne. Naopak! Bylo to inspirující! 
Hledám-li dnes odpovědi na složité nebo 
hloupé otázky, otevírám bránu s tabulkou 
„zavřeno“ a vstupuji na nádvoří za hrad-
by, které mě zbaví očekávání jiných. Za 
nimi nacházím své vlastní myšlenky, po-
city a svá vlastní rozhodnutí. Ne vždy je 
dokážu vykonat, ale snažím se je alespoň 
vyslovit. I přesto, že mi to život před 
hradbami neusnadní, mám pocit, že žiji 
podle sebe. A to přece není tak málo.

n

Máme to za sebou. Letošní branně 
vzdělávací seminář nám dal všem hodně 
zabrat. Trasa byla, přesně jak jsme avizo-
vali, poměrně náročná. Zejména převýše-
ní bylo pro mnohé z vás velkou výzvou. 
Nicméně považuji za velký úspěch, že 
jste všichni došli v pořádku a ve zdraví. 
Z poloviny trasy jsme autem odváželi 
pouze jednu z účastnic, která podcenila ty 
nejzákladnější pravidla. Určitě je to po-
učení i pro nás, abychom při plánovaní 
trasy trošku „ubrali“. Nicméně byli by-
chom rádi, kdyby každý z vás, kdo se 
v budoucnu rozhodne náš „pochoďáček“ 
absolvovat, udělal pro své zdraví, kondici 
a pohodu maximum.  Ráno se dobře na-
snídat, mít dostatek tekutin a vhodnou 

V silniční dopravě se pohybují děti, 
dospělí i senioři a každá z těchto věkových 
skupin má svá specifika. Ať už jde o sou-
středěnost, předvídavost pozornost či zku-
šenosti. I když si to člověk nerad připouš-
tí, s přibývajícími roky slábne vitalita i re-
akční schopnosti. Dbát na bezpečnost 
vlastní či bezpečnost okolí však není otáz-
ka vitality ani věku, ale zodpovědnosti. 

Právě stáří je obtížné v mnoha směrech 
– kromě problémů osobních se začínají 
přidávat i problémy zdravotní. Zhoršuje se 
zrak, chůze, pozornost, stabilita, sluch, te-
dy vše nezbytné v současné dopravě. 
Seniorům proto nezbývá než se s tím vy-
pořádat především ve chvílích, kdy se stá-
vají účastníky silničního provozu.

Možná máte pocit, že o dopravě toho 
již víte dostatek a další vzdělávání v této 
oblasti proto považujete za zbytečné. 
Vězte však, že pravidla silničního provo-
zu doznala v posledních letech mnoha 
změn, což platí i způsobu dopravy nebo 
technice řízení. Spoléhat se pouze na 
mnohaleté návyky a zkušenosti z doprav-
ního provozu nestačí. Neriskujte zbyteč-
ně zdraví ani životy!

Ve dvouhodinovém vzdělávacím pro-
gramu MP Brno se zábavnou a přehled-

nou formou seznámíte i s méně známými, 
ale stejně důležitými pravidly silničního 
provozu, které si v závěru budete moci 
vyzkoušet na auto a moto trenažerech. 
Přihlašte se včas.

Termíny: jsou uvedeny na webových 
stránkách www.dopravnihristebrno.cz - 
projekty pro veřejnost (prosinec 2017, 
leden a únor 2018) 
Časová dotace: 2 hodiny (16:00 – 18:00 
hod.) 
Místo konání: Areál dopravní výchovy 
a vzdělávání, Bauerova 7, Brno Riviéra. 
Dopravní spojení: okružní autobusovou 
linkou č. 44 nebo č. 84 – zastávka Riviéra 
(na znamení) nebo tramvají č. 1 – zastáv-
ka Pisárky a odtud cca 15 min. chůze. 
Přihlášky: přihlašovat se lze od 15. 11. 
2017 na telefonních číslech 720 729 067 
nebo 724 901 674 nebo na emailové adre-
se Ivana@franzka@mpb.cz až do naplně-
ní našich kapacitních možností. 

Pomozte nám zlepšit dopravu a při-
spět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích 
pro vás, pro vaše blízké i pro všechny 
ostatní. 

Všechny informace najdete na našich 
webových stránkách www.dopravnihris-
tebrno.cz - projekty pro veřejnost. Pro 
každého účastníka je na závěr připraven 
malý dárek. 

Těšíme se na vás. Za ADVV 
str. Ivana Franzká       n

Doprava NEJEN  
pro seniory 
– Vzdělávací program
  MP Brno 

Ohlédnutí za Letním  
branně vzdělávacím  
seminářem

obuv. V neposlední řadě je důležité vzít 
v úvahu své fyzické možnosti a zohlednit 
svůj zdravotní stav. 

Na druhou stranu je potřeba říci, že 
jsme na vás všechny náležitě pyšní. Na 
trase vás bylo více jak 200 a zvládli jste 
téměř 10 kilometrů dlouhou a na převý-
šení náročnou trasu s přehledem, nadše-
ním a elánem, který by vám mohli závi-
dět i mladší a zdravější lidé. 

Jste živým důkazem toho, že věk není 
pro aktivní život člověka to nejdůležitěj-
ší. Podstatné je, jak se s přibývajícími 
roky dokážeme vyrovnat. Jak dokážeme 
přizpůsobit svůj životní styl novým pod-
mínkám. Jak moc dokážeme nepodleh-
nout téměř „jedovatému“ slovu „už“, 
které nám zkracuje mládí.  „Já už nic ne-
potřebuju, to už není pro mě, já to už ne-
užiju“. To jsou slova, která jsme na 
Letním branně vzdělávacím semináři ne-
slyšeli. Za to máte náš obdiv a uznání.


