
Zloděj vykradl v Beskydech osmdesát chat
Z policejních statistik vyplývá, že si pachatelé většinou vybírají osamocená a vozidlem snadno dostupná místa
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Beskydy – S nadcházející zi-
mou a pomalu končící za-
hrádkářskou a chatovou se-
zonou začíná přibývat vlou-
pání do puštěných rekreač-
ních objektů a kolonií. Mnoh-
dy jde o rozsáhlé série, které
mají na svědomí skupiny ne-
bo jednotlivci. Potvrzuje to i
případ, který v těchto dnech
vyřešili frýdecko-místečtí po-
licisté. Podařilo se jim zadržet
dvanáctkrát soudně trestané-
ho muže, kterého podezřívají
z vloupání do bezmála osmde-
sáti chat v Beskydech.

Ochránci tušili, že jednotlivé
činy by mohl mít na svědomí
jediný pachatel, a připravili
rozsáhlou pátrací akci, která
byla nakonec úspěšná. Dvaa-
padesátiletého recidivistu z
Karvinska zadrželi prakticky
při činu. „Dotyčný se ukrýval
v jedné vykradené chatce.
Kriminalisté v současné době
dokončili prověřování a do-
kumentaci jeho rozsáhlé
trestné činnosti,“ řekl
frýdecko-místecký policejní
mluvčí Vlastimil Starzyk s
tím, že pachatel do svého do-
padení stihl vykrást bezmála
osmdesát chat. Ve vykrade-
ných objektech se zpravidla

zaměřil nejen na potraviny,
ale nepohrdl ani drobnými
věcmi – oblečením a elektro-
nikou.

„Škoda na odcizených vě-
cech dosáhla nejméně třiceti
tisíc korun. O dalších pět tisíc
se zvýšila kvůli poškozenému
zařízení. V současné době je
už muž ve vazbě. Za porušo-
vání domovní svobody, krá-
dež a poškození cizí věci mu
hrozí trest odnětí svobody až
na tři roky,“ dodal tiskový
mluvčí Vlastimil Starzyk.

Lákadla
Z policejních statistik vyplý-
vá, že si pachatelé většinou
vybírají osamocená, nezabez-
pečená a vozidlem snadno do-
stupná místa. Doslova výzvou
jsou pak pro ně jakékoliv vol-
ně umístěné předměty v okolí
– nářadí nebo neuložený za-
hradní nábytek. Kriminalisté
řešili i případy, kdy zloději ke
vloupání použili věci, které
majitelé nechali u svých cha-
tek.

Nejslabší stránkou z hle-
diska vloupání jsou jako u
všech budov nezabezpečená
okna, prosklené plochy, dveře
a střešní vikýře.

„Rozhodně se vyplatí od-

vézt si po sezoně domů drahé
nářadí, jízdní kola, elektroni-
ku a další cennosti. Vhodné je
i zesílení vstupních dveří, in-
stalování kvalitních zámko-
vých systémů, uzamykatel-
ných okenic, mříží na okna,
dalších zábran a zátarasů v
podobě elektrické zabezpečo-
vací signalizace nebo i napo-
jení objektu na bezpečnostní
agenturu,“ doporučil expert
z policejního prezidia.

V případě, že majitelé věci v
objektu ponechávají, je dobré
si pořídit jejich soupis, včetně
výrobních čísel a fotodoku-
mentace. „Tyto údaje jsou
v případě vykradení dobrým
vodítkem pro policii při pát-
rání po předmětech,“ doplnil
expert. Je-li chata či chalupa i
přes veškerá bezpečnostní
opatření vykradena, zásadně
není vhodné vstupovat
dovnitř. „Může tam ještě být
pachatel, popřípadě se vstu-
pem zničí stopy, které za se-
bou zanechal. Nejdůležitější je
však bezodkladně přivolat po-
licii a vše detailně policistům
sdělit,“ uzavřel expert.

Policie radí
jZabezpečte si rekreační objekt především certifikovanýmime-
chanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní
zámkový systém, uzamykatelné okenice.
jPro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu,
případně připojení objektu na pult centralizované ochrany.
jObjektmějte správně pojištěný proti krádeži.
jNechlubte se před neznámými lidmimajetkemuloženýmvob-
jektu.
jPro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí.
jPoznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.
jPři pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut. I
případné svědectví je důležitýmvodítkempro práci policie.
jNebuďte neteční – dnes navštíví zloděj souseda, zítra se tomůže
stát vám.

ZABEZPEČENÍ. Policisté před
nadcházející zimou provádějí
kontroly chat a zahrádkářských
kolonií. Foto: Policie ČR

Co je součástí společného
jmění?

Součástí společného jmění je
vše, co nabyl jeden z manželů
nebo oba společně za trvání
manželství (auto, které si man-
želé koupili, družstevní podíl,
lednička apod.), s výjimkou toho,
co:

a) slouží osobní potřebě
jednoho z manželů (kosmetické,
hygienické potřeby)

b) nabyl darem, děděním
nebo odkazem jen jeden z man-
želů (pokud neměl dárce nebo
zůstavitel jinou vůli)

c) nabyl jeden z manželů
jako náhradu nemajetkové újmy
na svých přirozených právech
(např. náhrada za urážku na cti,
ublížení na zdraví apod.)

d) nabyl jeden z manželů
právním jednáním vztahujícím se
k jeho výlučnému vlastnictví

e) nabyl jeden z manželů
náhradou za poškození, zničení
nebo ztrátu svého výhradního
majetku (např. náhrada škody na
darované věci od rodičů)

Součástí společného jmění je
však zisk z toho, co náleží vý-
hradně jednomu z manželů
(např. příjmy z nájmu odečtené
od výdajů). Dále je součástí
společného jmění také podíl
manžela v obchodní společnosti

nebo družstvu, který nabyl za
trvání manželství.

Součástí společného jmění
nejsou jenom aktiva, ale bohužel
i pasiva, tedy dluhy převzaté za
trvání manželství, ledaže

a) se týkají majetku, který
náleží výhradně jednomu z man-
želů, a to v rozsahu, který pře-
sahuje zisk z toho majetku, nebo

b) je převzal jen jeden
z manželů bez souhlasu druhého,
aniž se přitom jednalo o obsta-
rávání každodenních nebo běž-
ných potřeb rodiny (v takovém
to případě má druhý manžel
právo dovolat se neplatnosti ta-
kového jednání u soudu)

Lze si rozsah společného
jmění zúžit?

Snoubenci i manželé mají
právo rozsah společného jmění
zúžit nebo i zrušit (s výjimkou
obvyklého vybavení rodinné do-
mácnosti, ledaže jeden manželů
opustil trvalé domácnost a od-
mítá se vrátit).

Tzv. předmanželská smlouva
nebo smlouva o manželském
majetkovém režimu vyžaduje
notářský zápis.

Vypořádání společného jmění
dohodou

Pokud společné jmění zanikne

(typicky rozvodem – ale i před
ním), mohou si jej manželé do-
hodou vypořádat. Písemná do-
hoda o vypořádání společného
jmění je podmínkou pro tzv.
smluvený rozvod (podpisy musí
být úředně ověřeny). Podle §
738 odst. 2 postačí, pokud je
dohodou pokrytá jen část spo-
lečného jmění.

Vypořádání společného jmění
rozhodnutím soudu

Dohodu o majetkovém vypo-
řádání nebude tak jednoduché
sjednat, kvůli rozvodové situaci.
Častějším způsobem je vypořá-
dání na základě návrhu jednoho
z manželů soudem.

Vypořádání společného jmění
domněnkou

Pokud se manželé na vypořá-
dání nedohodnou a ani nenavrh-
nou vypořádání soudem do tří
let od zrušení společného jmění,
nastává domněnka, kdy platí, že
bývalí manželé se vypořádali
tak, že

a) hmotné věci movité jsou
ve vlastnictví toho z nich, který
je pro potřebu svou, své rodiny
nebo rodinné domácnosti výluč-
ně jako vlastník užívá

b) ostatní hmotné věci mo-
vité a věci nemovité jsou v po-

dílovém spoluvlastnictví obou;
jejich podíly jsou stejné (mezi
bývalými manželi vznikne klasic-
ké spoluvlastnictví)

c) ostatní majetková práva,
pohledávky a dluhy náleží spo-
lečně oběma; jejich podíly jsou
stejné (opět spoluvlastnictví)

Exekuce na majetek man-
želů

Výkon rozhodnutí nebo exe-
kuce na majetek patřící do spo-
lečného jmění lze nařídit i tehdy,
jde-li o vydobytí dluhu,

• který vznikl za trvání man-
želství nebo

• před uzavřením manželství
jen jednomu z manželů.

Za majetek patřící do společ-
ného jmění povinného (ten, proti

komu je veden výkon rozhodnutí
nebo exekuce) a jeho manžela se
pro účely exekučního řízení po-
važuje také majetek, který ne-
tvoří součást společného jmění
manželů jen proto, že

• bylo rozhodnutím soudu
zrušeno společné jmění nebo zú-
žen jeho stávající rozsah

• byl smlouvou zúžen rozsah
společného jmění

• byl ujednán režim odděle-
ných jmění

• byl smlouvou vyhrazen vznik
společného jmění ke dni zániku
manželství

Z uvedeného vyplývá, že věři-
telům může být úplně jedno, zda
manželé své společné jmění zú-
žili, nebo si sjednali režim oddě-
lených jmění.

Z Plat, mzda, zisk nebo odměny z dohod se stávají součástí společného
jmění v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl
možnost s nimi nakládat.
Z V rámci vypořádání společného jmění se uplatní i tzv. zápočty podle
§ 742 odst. 2 OZ, kdy hodnota toho, co ze společného majetku bylo vy-
naloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z
výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při
vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle to-
ho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo
zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti
majetku, na niž byl náklad vynaložen.

NEZAPOMEŇTE

SLOVO PRÁVNÍKA...

S polečné jmění manželů je
spolu s rozvodem nejčas-

tější téma rodinného práva.
Spory, které se týkají zejména
vypořádání společného jmění
nebo exekuce na majetek, který
je součástí společného jmění,
jsou velmi nepříjemné a zdlou-
havé, proč by taky ne, když jád-
rem problému jsou peníze.
S jistou nadsázkou se dá říci, že
čím větší majetek, tím složitější
právní situace.

Nový občanský zákoník v té-
to oblasti v zásadě přebírá sta-
rou úpravu. I nadále se nabízí
tři možnosti vypořádání spo-
lečného jmění, tedy dohodou,
rozhodnutím soudu na návrh
manžela a vypořádání podle
domněnky. Velkým terčem
oprávněné kritiky se stal § 262a
občanského soudního řádu,
resp. § 42 exekučního řádu, kte-
rý do značné míry znevýhodnil
postavení manžela v rámci vý-
konu rozhodnutí, resp. exeku-
ce. Nový občanský zákoník
svými ustanoveními, zejm.
o smlouvách, kterým se zužuje
společné jmění, posiluje ochra-
nu dlužníků, nicméně exeku-
torský řád, resp. občanský
soudní řád (jde-li o výkon roz-
hodnutí) tuto ochranu degra-
duje, a naopak výrazně posilu-
je ochranu věřitele, kterou po-
važujeme až za protiústavní.

PETRKAUSTA.
Autor je advokát z advokátní
kanceláře Kausta& Zientková
& partneři.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ – ROZSAH, VYPOŘÁDÁNÍ A EXEKUCE

Společné jmění manželů – exekuce a vypořádání

H elena se při oslavách
příchodu nového
roku na náměstí v Os-

travě seznámila s o deset let
mladším Richardem Mali-
nou. Po krátké známosti a
zejména naléhání Richarda si
30. května 2014 oba řekli své
„ano“ a vstoupili do svazku
manželského. Dva měsíce
nato začaly chodit na jejich
společnou adresu různé vý-
zvy k zaplacení dlužných čás-
tek, dokonce i exekuční pří-
kaz. V exekučním příkazu byl
postižen osobní automobil,
který Helena dostala darem od
svých rodičů, snubní prsten a
také televize, kterou si poří-

dili již za trvání manželství.
Helena nevěříc svým vlast-
ním očím žádala okamžitě vy-
světlení ze strany Richarda.
Ten ji však uklidňoval slovy,
že se nemusí ničeho bát, ne-
boť dražba jejího automobilu
pokryje veškeré dluhy a ještě
něco zbude. Helena se však z
opatrnosti o dluhy svého man-
žela začala zajímat a zjistila, že
veškeré dluhy vznikly ještě
před vznikem jejich manžel-
ství.

S prosbou o pomoc, jak tu-
to situaci vyřešit, se Helena
obrátila na internetovou
právní poradnu

www.pravnilinka.cz.

Příběh ze života

j Uzavřením manželství vzniklo mezi Helenou a Richardem společné
jmění manželů.
j Osobní automobil, který nabyla Helena darem, není tedy součástí
společného jmění manželů (§ 709 odst. 1 písm. b OZ).
j Snubní prsten je vyloučen z exekuce (§ 322 odst. 2 písm. b) – zákona
č. 99/1963 Sb.).
j Televize byla pořízena již za trvání manželství, proto je součástí spo-
lečného jmění manželů (§ 709 odst. 1 OZ).
j Skutečnost, že dluh Richarda vznikl již před uzavřením manželství,
nemá na exekuci vliv. Exekuci na majetek patřící do společného jmění
lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl před uzavře-
ním manželství (§ 42 zákona č. 120/2001 Sb.).
j Helena by měla podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to do 30
dnů ode dne, kdy se dozvěděla o soupisu věci. Návrh se podává u exe-
kutora, který věci pojal do soupisu (§ 68 odst. 1 zákona č. 120/2001
Sb.).

KDEPRÁVNÍÚPRAVU
SPOLEČNÉHOJMĚNÍ

NALEZNETE?

§ 708 – 742 v části druhé,
hlavě prvé, dílu čtvrtém, od-

dílu druhémzákona č.
89/2012Sb., občanský záko-

ník
***

§ 764 – 765 v části druhé,
hlavě prvé, dílu pátém, oddílu
třetím zákona č. 89/2012Sb.,

občanský zákoník
***

§ 262a, § 267 odst. 2 záko-
na č. 99/1963Sb., občanský

soudní řád
***

§ 36 odst. 2, § 42 zákona č.
120/2001Sb., exekuční řád

RADY PRÁVNÍ PORADNY PRO PANÍ

HELENU MALINOVOU

Seriál o novém občanském zákoníku
Rubrika je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka
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