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Kromě mnoha slunečných dní 
v uplynulých dnech mě nabijí 
i nedávno založený Klub R51 

plus. Je pěkné vidět každý měsíc 
tolik lidí, kteří ve věku 51plus mají 
tolik energie, tolik zájmů a plánů. 
Na hodinku a půl všichni trochu 
zapomeneme na světové i osobní 
krize, kolena a záda bolí o něco 
méně, všichni možná chvilku 
popřemýšlíme o tom, že na spoustu 
věcí „nikdy není pozdě“. Na víc ani 
nemáme při organizování Klubu 
ambice. Tohle podle mne naprosto 
stačí! I mně osobně. 33 plus.

V poslední době mě těší také 
společný projekt s novou přílohou 
Deníků, která se nazývá Plus 
(aby těch plusů nebylo málo :-)) 
V rámci této spolupráce vychází 
jednou za 14 dní mimo jiné i velký 
rozhovor s jedním z uživatelů služeb 
společnosti Ledax o.p.s. A to vám 
povím, je to krása! Přesně kvůli tomu 
mám ráda novinařinu a psaní vůbec. 
Na dvou novinových stránkách 
vám pisatel přiblíží život jednoho 
člověka, kterému byste po přečtení 
nejraději dali metál za to, jak ten 
život – i přestovšechno – pěkně 
zvládá! 

Takže děkuji za vaši energii, slunci 
za to, že svítilo víc než je v zimním 
období zvykem, kolenům, že bolí 
jen někdy a o té světové a osobní 
krizi si popovídáme jindy…

Dana Kalistová

Místo radosti ze společného bydlení převládl 
strach a nejistota

Na občanské poradny se často obracejí klienti, 
kteří v dobré víře darovali svým dětem nebo 
rodině nemovitost, ve které však chtěli strávit 
zbytek života. Postupem času se může ukázat, že 
úmysl byl dobrý, ale skutečnost je často jiná.

Na poradnu se obrátila starší paní, které 
budeme říkat Eva. Před lety darovala dům 
svojí dceři, ale chtěla ho ještě do konce života 
užívat, dokonce na to má darovací smlouvu 
s  právem doživotního užívání celé nemovitosti 
a souvisejících pozemků.  Jenže tím začalo její 
trápení: dcera jí nadává, strká do ní, dokonce ji 
několikrát zavřela do sklepa. Začali se jí ztrácet 
věci, jiné byly najednou poškozené. Místo 
radosti ze společného bydlení převládl strach 
a nejistota. 

Poradce může pro tuto situaci navrhnout 
několik možností řešení. Zcela zásadní je, jakým 
způsobem je v darovací smlouvě vymezeno 
věcné břemeno. 

Postupně rozebereme varianty, které můžeme 
v poradně klientům nabídnout. Důležité je však 
mít na paměti hlavně bezpečí dárce.

1. Dopis násilné osobě (osobám)
Můžeme využít ojediněle a pouze v případě, 
kde není přítomno fyzické násilí a lze očekávat, 
že hrozba autoritou (policií, soudem…) bude 
účinná. V dopise popsat těžkosti, prožitky 
a  obavy.  Závěrem sdělit, že v případě, že se 
situace nezmění, využije klient právní kroky, které 
povedou k vyřešení situace. Dopis nakopírovat, 
podepsanou kopii si ponechat a originál odeslat 
doporučeně na dodejku násilné osobě.  

2. Podání návrhu na předběžného opatření 
(okresní soud v místě bydliště navrhovatele)

Na okresní soud se s návrhem na předběžné 
opatření může navrhovatel obrátit hned, jestliže 
je schopen osvědčit požadované skutečnosti, 
aby mohla policie zahájit trestní řízení. Návrh 
se podává dle §402, odst. 1, Zákona č. 292/2013 
Sb., o zvláštních řízeních soudních a soud oněm 
musí rozhodnout do 48 hodin. 

Návrh musí obsahovat: vylíčení skutečností, které 
osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele 
a odpůrce v domě či bytě, ve kterém společně 
bydlí, pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu 
duševního či tělesného násilí. 

V případě kladného rozhodnutí, může soud uložit 
odpůrci, aby:

a) opustil společné obydlí, jakož i jeho 
bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném 
obydlí nebo do něj nevstupoval,

b)nevstupoval do bezprostředního okolí 
společného obydlí nebo navrhovatele 
a nezdržoval se tam,

c) zdržel se setkávání s navrhovatelem…

Doba, na kterou je vydáno předběžné opatření, 
je jeden měsíc od vykonatelnosti. V případě 
trvání stavu ohrožení je však možné podat před 
uplynutím doby, na kterou bylo předběžné 
opatření vydáno, návrh na prodloužení doby 
trvání předběžného opatření. Což je potřeba 
zdůraznit! Jakmile navrhovatel podá návrh na 
prodloužení předběžného opatření, automaticky 
se doba trvání předběžného opatření prodlužuje 
do doby, než soud o návrhu rozhodne. 
O  uvedeném návrhu musí soud rozhodnout 
do dvou měsíců od jeho podání. Předběžné 
opatření zanikne nejpozději uplynutím 6 měsíců 
od jeho vykonatelnosti.

Téma tohoto čísla:

Neznalost Občanského 
zákoníku také 
neomlouvá…Když se dárci místo s vděčností setkávají s násilným chováním obdarovaných…

CO MOHOU PORADCI DÁRCI PORADIT?
1. Napsání důrazného dopisu násilné osobě (jen v některých případech) 

2. Podání návrhu předběžného opatření (dle Zákona o zvláštních řízeních soudních)

3. Trestní oznámení (předběžné opatření dle trestního řádu)

4. Žaloba na vyklizení nebo žaloba na určení povinnosti…
5. Odvolání daru pro nevděk 

Jednotlivé kroky, které jsou zde vyjmenované, nejsou taxativní, ani jejich řazení není nijak závazné.
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...pokračování ze str. 1

sledujete zMěny v novéM občanskéM zákoníku?
otázka odjinud…vadilo váM, že letos nebyla ziMa?
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Erika Holarová
vedoucí Domácí 
ošetřovatelské 
a hospicové péče 
Ledax o.p.s.

Ano, ve sféře, kde 
se denně setkáváte 
a  komunikujete s lidmi, 

je potřeba tyto změny v novém Občanském 
zákoníku sledovat. Občas mi volají lidé 
a  různě se dotazují, takže se jim snažím co 
nejlépe odpovědět a bez sledování změn 
v  zákoníku by to nešlo. Buď jim odpovím, 
nebo dám kontakt na kompetentní osoby, 
které tento zákoník mají nastudovaný.

Mám raději letní, teplé měsíce, kdy si užívám 
sluníčka, koupání v přírodě a houbaření. 
Takže, že byla zima taková, jaká byla, mi vůbec 
nevadí, ba naopak. I když si občas jezdím 
zalyžovat a koulovačku mám také ráda, 
nevadí mi, že letos nebylo tolik příležitostí 
:-) Už se těším, až pořádně vysvitne sluníčko 
a budeme moci uklidit zimní kabáty.

Jana Luňáková
vedoucí střediska 
Trhové Sviny 
Pečovatelské služby 
Ledax o.p.s.

Svoji pozornost, 
upřímně, na oblast 
práva příliš neupírám. 

Prolistovala jsem pouze stručný výčet změn 
určený laikům. S velkou radostí jsem přivítala 
informaci, že zvířata již nejsou zákonem 
považována za věci, ale je jim přiznán status 
živých tvorů a já pevně věřím, že tato změna 
bude mít kladný vliv na jejich ochranu. 
Naopak očekávám negativní dopad na 
výkon a vývoj lékařského povolání změnou 
z předchozího automatického souhlasu 
s pitvou na předpokládaný nesouhlas 
s použitím těla po smrti.

Jako vedoucí terénní sociální služby musím 
přiznat každoroční obavy ze zimního období, 
které způsobuje komplikace s přesunem 
k uživatelům.  Proto letošní, téměř bezsněžná 
zima, byla pro pracovníky pečovatelské 
služby velkou úlevou. Těžko ale věřit, že si bez 
dostatku mrazu, vláhy a délky vegetačního 
klidu ulevila i příroda.

Kateřina Jurková
organizátorka 
rodinného farmářského 
Trhu U vrby v Českých 
Budějovicích 

Jsem sice na rodičovské 
dovolené, ale na 
částečný úvazek pracuji. 

Změny jsem musela sledovat hlavně kvůli 
daňovému přiznání a podmínkám pro 
výdělek při rodičovské dovolené. Zajímaly 
mě také podmínky pronájmu bytu, změny 
v darování a dědění nebo nová pravidla pro 
reklamaci zboží.

Celá rodina rádi lyžujeme a letošní zima nám 
mnoho potěšení nepřinesla. Šestiletá dcera 
si poprvé lyžování velmi užívala a  kromě 
jednoho týdne stráveného na horách, 
bohužel k trénování neměla moc příležitost. 
O sáňkování, bobování, bruslení, stavění 
sněhuláků a iglú nemluvě…

3. Podání trestního oznámení
Uplatňuje se případech, kdy je dárce 
ohrožen na zdraví či na životě a každý 
má právo jej podat. Je potřeba vyhledat 
služebnu Policie ČR a zde vše sdělit. Chtít, 
aby vše bylo zapsáno (zaprotokolováno).  
Jeho nezbytnými náležitostmi jsou: jméno 
a příjmení oznamovatele a jeho kontaktní 
údaje. Trestní oznámení by dále mělo 
obsahovat: co se stalo, kdy a kde, kdo je 

násilnou osobou, jakým způsobem je násilí 
pácháno a s jakými následky; vše stručně 
a  srozumitelně.  Případně je možné označit 
i svědky (př. sousedé, další rodinní příslušníci 
atd.) a případné další důkazy např. záznam 
o ošetření od lékaře v případě újmy na zdraví. 

Jak může postupovat Policie ČR (státní 
zastupitelství, soud):

a) násilnou osobu vykázat až na 10 dní (§44-
47, Zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky),

b) v rámci trestního řízení státní 
zastupitelství či soud může nařídit 
předběžné opatření (§88c, Zákona 
č. 141/1961 Sb. – trestní řád), kterým 
násilnou osobu v určitých aspektech 
omezí – viz zákon, na 30 dní,

c) policie může odložit, odevzdat 
k projednání jako přestupek či 
zastavit trestní řízení pro nenaplnění 
skutkové podstaty trestného činu. 

Na co by oznamovatel nikdy neměl 
zapomenout:

Oznamovatel musí výslovně policii požádat 
o vyrozumění, jak bylo oznámení vyřízeno 
a také to uvést do protokolu. Policie nemá 
oznamovací automatickou povinnost. 

Je otázkou, jakou cestou se klienti, kteří se 
dočkali nevděku od obdarovaných, vydají. 
Často v poradnách narážíme na nechuť 
podstupovat tyto právní kroky, která 
nepramení z lenosti, ale spíše ze studu. Dárci 
se za chování svých blízkých stydí a někdy 
často situaci vnímají jako svoji vinu, své 
selhání. 

Více o Podání žaloby na vyklizení 
a Odvolání daru pro nevděk se dočtete na 
www.ledax.cz.

Zpracovala: 
Občanská poradna České Budějovice
www.obcanskeporadenstvi.cz

Více o našich službách na www.ledax.cz
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Pane doktore, těch změn je ale ještě 
mnohem víc. Kde se to vůbec lidé mohou 
dozvědět? 
Nový občanský zákoník má 3 500 paragrafů, 
zatímco ten původní jich měl asi tři stovky. 
Není tedy možné, aby laik věděl úplně 
o  všech novinkách, které přináší. Bylo by 
proto dobré, pokud potřebujete nějakou 
konkrétní radu, obrátit se na bezplatnou 
občanskou poradnu nebo s případným 
problémem zajít za advokátem. Zaregistroval 
jsem, že v novinách, rozhlase i na internetu se 
také objevuje řada informací o změnách. 

Pokud vím, mění se mnoho věcí 
i v sousedských vztazích.
Ano, to máte pravdu. Například když vám 
větve stromů ze sousedovy zahrady stínily 
vaše záhony a člověk byl proti tomu prakticky 
bezmocný, dnes už ty přesahující větve 
můžete sami odstranit. Ale pozor, zákon jasně 
říká, že to musíte provést šetrně a ve vhodné 
vegetační době. Stejné to je, pokud vám 
třeba kořeny sousedova stromu nadzvedávají 
dlažbu. Když ze stromu zase spadne jablíčko 
nebo švestky na vaši stranu, klidně se do nich 
můžete zakousnout. A opět pozor, nesmíte 
je svévolně trhat. Spadané listí ale na všem 
pozemku nebude uklízet soused, i když je 
všechno třeba z jeho dubu.

Časté bývají i sousedské spory o cestě 
k domu nebo chatě přes cizí pozemek. 
Pokud jde o cestu takzvaně nezbytnou 
a  vy se jinak ke svému domu nedostanete, 
protože pozemek není spojen s veřejnou 
cestou, můžete nyní od souseda chtít, aby 
vám to umožnil. Jestliže se zdráhá, musí 
nezbytnou cestu zřídit soud, který zároveň 
vymezí rozsah. Za to mu ovšem náleží úplata 
a odčinění újmy, jež mu vznikla.

Upravuje nový občanský zákoník nějak 
i dědictví?

Jistě. Umožňuje i řadu postupů, které dosud 
možné nebyly. Například zavádí určení 
náhradního dědice, dědickou smlouvu nebo 
institut odkazu. Rozšiřuje rovněž okruh 
dědiců na celkem šest skupin. Zákonnými 
dědici se tak mohou stát i praprarodiče, 
sestřenice nebo bratranci a také švagři 
či  švagrové. Smyslem změny je to, aby ten 
majetek zůstal v  rodině, i když poněkud 
širší. Filosofie je jasná: nemělo by docházet 
k  přechodu na stát, jak se mnohdy stávalo, 
když tomu člověku z nejrůznějších důvodů 
chyběla blízká rodina. Ze závěti můžeme třeba 

ale vyloučit manžela 
nebo děti, které na nás 
jaksi pozapomněly 
a pamatují si jen, kdy 

bereme důchod. Nesmí se ovšem jednat 
o děti nezletilé, ty mají ze zákona určen díl, 
který z dědictví musí dostat.

Co je to vůbec institut odkazu v praxi? 
Máte třeba kamarádku, která je velkou 
čtenářkou a obdivuje vaši rozsáhlou 
knihovnu. Tu jí tedy můžete odkázat. Nebo je 
možné odkázat část úspor někomu, kdo slíbil, 
že se postará o vašeho pejska. Možností je 
mnoho.

Je prý rovněž možné teď vymáhat finanční 
odškodnění, když mi někdo zničí nebo 

zcizí věc, která mi byla obzvlášť cenná.
Jestliže budou splněny zákonné předpoklady, 
u každé škody lze nemajetkovou újmu 
vymáhat. Stejně tak se bude nově posuzovat 
nemožnost společenského uplatnění. Paní 
se například starala o zahradu, ale po úraze, 
který jí někdo způsobil, už to dělat nemůže. 
To vše ale bude posuzovat soud.

Dříve se také stávalo, že někdy rodina 
z nejrůznějších důvodů usilovala o to, aby 
byl nemocný senior zbaven způsobilosti 
k právním úkonům. I tady se objevily 
změny?
Teď bude možné takzvaně omezit svéprávnost 
pouze na tři roky a rozsah bude posuzovat 
znalec. Rovněž teď vznikla povinnost zahájit 
soudní řízení přezkumu dřívějších rozhodnutí. 
Jen u českobudějovického okresního soudu 
jde asi o čtyři stovky případů, v celé republice 
jde o tisíce lidí. Očekávám proto, že to 
bude administrativně pro soudy poměrně 
problematické, ale zvládnout se to musí. Za 
velmi důležité považuji, že se omezí možnost, 
aby docházelo ke zneužívání tohoto institutu 
nejen ve vztahu k seniorům, ale také k lidem 
dlouhodobě nemocným, kteří jsou v různých 
léčebnách. 

Děkuji za rozhovor.                       Mirka Nezvalová

Paní Alena žila s manželem a milovanou kočičkou Sárou až do loňského léta ve vilce se zahradou. Když ovdověla, dala dům dceři a ta jí pomohla 
najít malý byt v blízkosti rodiny. Bohužel byl nájemní a majitel měl jedinou podmínku. Kočku si s sebou vzít nemůže. Zoufá si, protože na sebe byly 
zvyklé a takhle za ní musí každý den chodit do vily a velmi se jí stýská.  Místopředseda českobudějovického krajského soudu Bohuslav Petr tvrdí, že 
od 1. ledna, kdy začal platit nový občanský zákoník, vám ale nikdo zvíře v bytě zakazovat nemůže. Pochopitelně chov zvířete musí být přiměřený 
prostředí a podmínkám v domě. Jestliže ale způsobí nějakou škodu, musíte ji uhradit.

odkázat Můžete ledacos. někoMu svou oblíbenou knihu nebo třeba starost 
o  doMácího Mazlíčka.
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Můj pracovní den začíná v 7.00, kdy jdu k mojí první uživatelce 
do Domu s pečovatelskou službou. Zde připravuji a podávám 
snídani, stelu postel, dohlížím na užití léků a myji nádobí.

Má další cesta směřuje na Dobrou Vodu u Českých Budějovic, 
kde také pomáhám s osobní hygienou na lůžku, s převlékáním, 
přípravou snídaně. 

I při další návštěvě v bytě uživatele pomáhám s osobní 
hygienou a převlékáním do čistého prádla, vařím čaj 
a pomáhám s drobným úklidem domácnosti.

Kolem 10.00 hod. už začíná příprava na rozvážku obědů.  
Obědy si vyzvedávám v restauraci CITYgastro, odkud obědy 
odebíráme. Jídla rozvážím v jídlonosičích, které u některých 
uživatelů rovnou myji, dalším pomáhám také s podáváním 
jídla.

Odpolední činnosti většinou spočívají v úklidu v bytě uživatele, 
vynesení odpadků, krátké procházce, pomoci při podávání 
svačiny a osobní hygieně, uložení do postele apod.

V 15.30 hod. můj pracovní den končí.

RozMarný duben

Ó dubne, dubne měsíci plný aprílů,
čarodějnice pálíš, děvčatům májky stavíš,
klameš lidi, učíš je lhát,
střídáš jaro i chlad.

Po krásném ranním rozmaru
vlasy žen provoníš jarním vánkem,
nestoudně si s jejich sukýnkami zahráváš,
jarní žlutou barvou zahrádky zdobíváš.

Chlapce o svátcích jara
vymrskat dívky posíláš.
Ony, aby se vykoupily
bohatou pomlázku připravují.

Náhle černý mrak se ukáže.
Studený déšť či sníh nám vlepíš do tváře,
tu krásnou idylku nám zničit dokážeš.
Známe tvé vrtochy a rozmary
o tvojí důvěru chceš, abychom si zahráli?
Víš dobře, že bychom zas prohráli.

Svoji hru si proto sám hraj,
my ještě pár dní u kamen zůstanem,
nežli k nám s jarním vánkem přijde Máj.

Důchodce z J. Hradce

Také si doma píšete do šuplíku prózu nebo poezii? 
Pošlete nám ukázku své tvorby na info@ledax.cz 
a my ji rádi uveřejníme v dalším čísle.
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pracovní den pečovatelky blanky 
Maršíkové ze střediska pečovatelské 
služby ledax o.p.s. české budějovice
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Jindřichův Hradec - koncert

Jarní koncert: Jindřichohradecký 
symfonický orchestr 

neděle 6.dubna 2014
Státní hrad a zámek

(hosté: PS Jakoubek, PS Smetana, Chrámový 
sbor A. Michny, Zanoty, program: Mozartovo 
Requiem)

Jindřichohradecký symfonický orchestr byl 
založen roku 1998 z popudu Petra Bajera, 
který byl několik let dirigentem orchestru, 
a Bohumila Komínka, který se o orchestr 
staral 10 let v roli jednatele. Na jeho práci 
pak plynule navázal Daniel Smejkal. Orchestr 
začínal s díly barokních skladatelů a období 
raného klasicismu. Později se repertoár začal 
rozšiřovat a dnes si naši posluchači mohou 
vyslechnout díla od již zmiňovaného baroka 
až po skladatelské počiny 1. poloviny 20. 
století. JHSO se nevyhýbá ani skladbám tzv. 
vyššího populáru, s velkou chutí si členové 
orchestru také vždy zahrají různé filmové 
a muzikálové melodie. Počet koncertů pro 
jindřichohradecké posluchače se ustálil na 
pravidelných čtyřech. JHSO se snaží pro své 
příznivce vybírat nejen zajímavé skladby, 
ale i zajímavé prostory, jež nabízí starobylý 
Jindřichův Hradec (Rytířský sál a nádvoří 
Státního hradu a zámku, sál KD Střelnice, kaple 
Máří Magdalény, či kostel Nanebevzetí Panny 
Marie). JHSO často koncertuje v  různých 
městech České republiky, vystupuje však 
i v zahraničí, např. v Německu, Rakousku, na 
Kypru. Úspěchy JHSO z minulých let zároveň 
povzbuzují členy k další umělecké práci 
a dosažení dalších cílů.

Dačice - výstava

„Za císaře pána a jeho rodinu“ 
Před sto lety vypukla I. světová válka

2. března - 30. dubna 2014 
Výstavní chodba
Městské muzeum a galerie Dačice 

Jihočeské divadlo

17.4. 2014 - 19.00  DK Metropol
Jiří Kylián - Attila Egerházi / W. A. Mozart

MOZ-ART - baletní dvojvečer
SLEVA PRO SENIORY 50%

18:00 Úvodní slovo šéfa baletu k inscenaci 
MOZ-ART - DIVADELNÍ KLUB

Komponovaný baletní večer složený ze dvou 
choreografií, jež jsou inspirovány dílem geni-
álního skladatele W. A. Mozarta. Balet Mira-
bell  A. Egerháziho se inspiroval květinovými 
zahradami stejnojmenného barokního zám-
ku v Salzburgu a je koláží tanečních prvků 
a  myšlenek inspirovaných láskou, humorem 
nebo dramatem...

Jiří Kylián v choreografii Šest tanců pracuje 
s  představou tanečníků coby loutek v dět-
ském divadélku - v imaginárním světě vykon-
struovaném poté, co si přečetl výbor dopisů, 
které psal Mozart své ženě Konstanci - dopisy 
hravé a provokativní stejně jako vážné a zou-
falé.
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Šest tanců 

Mirabell

Autorem fotografií je Michal Siroň.

KLUB R51 PLUS
úterý 1. dubna 2014 od 17.30 hod.
Riegrova 51, České Budějovice 

Hlavním hostem večera bude tentokrát 
Alois Sassman (53) – autor  už čtyř dílů 
genealogicko-místopisných knih Kořeny. 
Toužil po dráze knihovníka, ale i kvůli 
ministrování v kostele se mohl vyučit 
v  Českých Budějovicích jen prodavačem 
elektro.  Po maturitě si čtyřikrát podával 
přihlášku na bohosloveckou fakultu, uspěl 
až poté, co se přestěhoval do Brna. Na kněze 
byl vysvěcen v roce 1990, za nějaký čas 
potkal nynější ženu Alenu a přestoupil do 
starokatolické církve, která umožňuje svým 
kněžím žít rodinným životem. Žijí v Malšicích 
na Táborsku i s dětmi Maruškou (19), Vojtou 
(18) a Ondrou (12). Kromě své profese 
duchovního pátrá ve volném čase po historii 
rodů, vyučuje hru na kytaru, sbírá známky 
s křesťanskými motivy a obdivuje betlémy. 
Je rovněž členem Českého sdružení přátel 
betlémů.

Klub R51 plus je klubem,  který  se již svým 
názvem snaží naznačit, pro jakou věkovou 
kategorii  byl vytvořen.  Tedy  pro  všechny, 
kteří  již  dosáhli „zralého“ věku, děti mají 
odrostlé a tudíž mají možnost se opět 
věnovat svým zájmům, případně nacházet 
nové koníčky a aktivity. Ale vzhledem 
k tomu, že i my si myslíme, že věk není 
limitující:-) -přístup má samozřjemě i mladší 
generace. V názvu je také zkratkou obsažena 
adresa, kde se naše setkání konají: V Riegrově 
51, v Českých Budějovicích, kde zároveň sídlí 
i společnost Ledax o.p.s.

Jindřichův Hradec - Pro malé i velké

Vernisáž výstavy „Merkur“ 
čtvrtek 24. dubna 2014 

Muzeum Jindřichohradecka
Výstavní sál „Ve Svatojánské“
výstava potrvá do 30. 12. 2014

Jindřichův Hradec - Pro malé i velké

Veteráni Jindřichohradeckem 
sobota 14. června 2014
náměstí Míru, okolí J. Hradce

Orientační soutěž historických vozidel 
s mezinárodní účastí.
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Tajenkou je citát hudebníka Johna Lennona: „Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci... dokončení v tajence“. Správné znění posílejte na adresu: Ledax o.p.s., 
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice. Obálku či korespondenční lístek prosím označte heslem „Ledax NOVINY“ a k vaší adrese připojte i telefonní číslo. 
Správné odpovědi budou slosovány a výherce obdrží domácí měřič krevního tlaku. Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2014.

křížovka o ceny

Výherkyní 2 vstupenek na zimní prohlídku zámku Hluboká 
nad Vltavou z minulého čísla Ledax NOVIN se  stala paní Ivana 
Strejčková z Českých Budějovic.

Výherkyni za Ledax o.p.s. gratulujeme!

sudoku
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• Pro případ hrozící či již nastalé duševní 
poruchy (která však neodůvodní omezení 
svéprávnosti) bude možné využít některé 
z  podpůrných opatření při narušení 
schopnosti zletilého právně jednat dle § 38 
a násl. nového občanského zákoníku.
•  Omezení svéprávnosti (§ 55 a násl. nového 
občanského zákoníku) pak bude možné 
nejdéle na dobu 3 let, přičemž tuto dobu 
bude možné prodlužovat (§ 59 nového 
občanského zákoníku). 
• Osoby, které byly k 1. 1. 2014 zbaveny 
způsobilosti k právním úkonům nebo 
byly v této způsobilosti omezeny, budou 
napříště automaticky považovány za osoby 
s omezenou svéprávností, a to nejdéle 
na 3  roky od nabytí účinnosti nového 
občanského zákoníku (§ 3032 a § 3033 
nového občanského zákoníku).
•   Soudní řízení o svéprávnosti pak bude nově 
upraveno v § 34 a násl. zákona o  zvláštních 
řízeních soudních (zastoupení pak v jeho 
§ 37, náklady řízení pak v § 43).

Několik otázek a odpovědí z praxe

Kdy lze člověku zbavenému svéprávnosti 
svéprávnost vrátit?
Nově není možné, aby byl člověk zbaven 
svéprávnosti, svéprávnost je možné pouze 
omezit, a to rozhodnutím soudu. Navrátit plný 
rozsah svéprávnosti bude možné v případě, že 
pominou důvody, pro které byla svéprávnost 
omezena. Svéprávnost lze omezit pouze pro 
duševní poruchu, která není jen přechodná, 
je-li to v zájmu dané osoby, hrozí-li vážná 
újma a nelze-li dosáhnout daného výsledku 
méně omezujícím opatřením.
Bylo nám doporučeno zbavit maminku 
svéprávnosti pro demenci a výpadky paměti, 
rovněž její ztráta náhledu na různé situace 
nám způsobuje řadu problémů, z nichž jsme 
jeden museli řešit dokonce u přestupkové 
komise. Opatrovníka určuje soud, na který 
bychom se měli obrátit.
Nevíme však, jaká jsou finanční náročnost 
tohoto úkonu a ještě, zda musí být 
opatrovník z rodiny? 
Od 1. 1. 2014 se návrh na omezení 
svéprávnosti podává podle pobytu osoby, 

o kterou se má jednat (tedy podle pobytu 
maminky) a je zdarma. 
Pokud se maminka nenechá u řízení 
zastupovat advokátem (není to nutné), je pak 
i toto řízení zdarma. 
Často je společně s návrhem podáván návrh 
na ustanovení opatrovníka. Je jen vhodné 
tento návrh připojit k návrhu o omezení, i když 
nemusíte navrhovat nikoho konkrétního. 
Po proběhnutém omezení nebo současně 
v jednom řízení se následně (ve spolupráci 
se sociálním odborem na obci) bude hledat 
vhodná osoba opatrovníka, která současně 
bude ochotná funkci vykonávat.
Pokud se nenajde, z důvodu, že nechcete, pak 
bude určen veřejný opatrovník – tedy obec, 
kterou zpravidla zastupuje pověřený úředník 
sociálního odboru. 
Výkon opatrovnictví je bezplatný. Pouze 
pokud by zde byla širší správa jmění, může 
soud určit částku, která by se opatrovníkovi 
vyplácela z maminčiných finančních 
prostředků. 
Pokud bude maminka omezena ve 
svéprávnosti, neznamená to, že když něco 
provede, tak neskončí opět u přestupkové 
komise. Institut omezení maminku ochrání 
pouze při právním jednání. Pokud však bude 
jednat protiprávně (trestné činy, přestupky 
aj.), bude se zkoumat její schopnost rozeznat 
a ovlivnit své chování, což není o způsobilosti 
k právním úkonům, kterou chcete omezovat. 

Několik let je opatrovníkem vzdálený 
příbuzný. Vztahuje se na opatrovníka 
v  případě úmrtí opatrované osoby 
dědictví? 
Opatrovaná osoba již žádné přímé příbuzné 
nemá.
Pokud neexistuje závěť a nespadá opatrovník 
do některé z dědických skupin, nemá bohužel 
na dědictví nárok. Záleží, jak moc vzdálené 
příbuzenství je.

Máte-li nějaký dotaz ohledně omezení 
svéprávnosti, můžete se obrátit na sociálního 
pracovníka společnosti Ledax o.p.s., který 
vám ochotně poradí.

Vypracovala: Mgr. Drahomíra Lencová

opatrovníkeM pro poMoc, nikoliv pro peníze

Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, a proto považuji za vhodné připomenout 
alespoň základní novinky, které v této oblasti právní úprava přinese.
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za války náM otec 
nechal udělat boty ze 
své aktovky

Celý článek a další příběhy našich uživatelů 
si můžete přečíst na stránkách 
www.ledax.cz/deniky

„Můj otec byl známý jihočeský malíř Adolf 
Träger,“ prozrazuje Alena Tragërová (1925) 
z Českých Budějovic a ve vzpomínkách se 
vrací řekou času o spoustu let zpátky. Jejímu 
vyprávění pozorně naslouchá i dcera Jana 
Jarošová, aby pomáhala jejím vzpomínkám 
na svět.

„Otec se narodil v roce 1888 v Českých 
Budějovicích, dnes se po něm ve městě 
jmenuje i jedna ulice. Měl ještě osm bratrů 
a tři sestry, takže celkem bylo v rodině 
dvanáct sourozenců. Měl německé předky, 
celý rodokmen sahá až do 14. století. 
Máti  se jmenovala Ludmila Bečvářová 
a  pocházela z Písku. Byla to na tehdejší 
dobu velmi vzdělaná žena. Rok po maturitě 
pak  zůstala  pracovat v Paříži.

Tatínek tady učil na gymnáziu. Budějovice 
byly prosperujícím městem, takže jakmile 
jste měl nějaké vzdělání a zájem, měl jste 
vždycky možnost se uchytit. Býval tady živý 
spolkový element, existovala zde Beseda 
a spousta lidí, kteří měli zájem o kulturu. 
Známé a oblíbené u lidí byly například 
budějovické pondělky, kdy jste mohli do 
Besedy na koncert.

Alena Tragërová (Autor: Deník/Jaroslav Sýbek)
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Dostaly se k vám Ledax NOVINY náhodou? Máte zájem o jejich pravidelné zasílání?
Pokud ano, zašlete e-mail na adresu: info@ledax.cz a nebo zavolejte na  tel.: +420 724 771 027.
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Společnost Ledax o.p.s. je součástí skupiny

Ledax NOVINY
ke stažení

v dalšíM čísle

V červnovém čísle vás necháme nahlédnout 
do pracovního dne dalšího zaměstnance 
společnosti Ledax o.p.s. Také vám přineseme 
zajímavý rozhovor s handicapovaným 
sportovcem Arnoštem Petráčkem, který má 
energie na rozdávání!

aktivizace uživatelů služeb ledax o.p.s.
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Chcete se informovat 
o  poskytování služeb                 
ledax o.p.s.? 

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

Středisko České Budějovice
Mgr. Petr Šulista
mobil: 725 723 092
petr.sulista@ledax.cz

Středisko Dačice
Marie Cimbůrková
mobil: 725 064 310
marie.cimburkova@ledax.cz

Středisko Jindřichův Hradec
Zdeňka Snížková
mobil: 720 254 972 
zdenka.snizkova@ledax.cz

Středisko Trhové Sviny
Mgr. Jana Luňáková
mobil: 725 071 958
jana.lunakova@ledax.cz

Středisko Třeboň
Mgr. Dita Zavadilová
mobil: 721 388 673
dita.zavadilova@ledax.cz

Středisko Týn nad Vltavou a Prachatice
Bc. Naděžda Podhorcová
mobil: 725 064 308
nadezda.podhorcova@ledax.cz

www.ledax.cz

Uživatelé ve Slavonicích si přišli poslechnout vyprávění o cestě stopem na Nordkapp.

Tanečnice flamenca přišly ukázat své umění do českobudějovického DPS Tylova.

Ve středisku v Dačicích připravili pro své uživatele interaktivní přednášku o tom, jak se chovat v nebezpečných situacích.

Více fotografií naleznete na www.ledax.cz v sekci fotogalerie.


