
 
Manželství a dluhy 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
v nedávné době média informovala o 
změnách v právní úpravě společného 
jmění manželů ve vztahu k dluhům 
a exekucím. Pojďme se tedy 
společně podívat na to, jaká změna 
se ve skutečnosti udála.  

Podle dříve platné právní úpravy se 
věřitel prostřednictvím exekutora 
nemohl uspokojit na majetku, který 
patřil do společného jmění manželů 
v případě, že se jednalo o dluh, který 
vznikl jednomu z manželů před 
uzavřením manželství. Nová právní 
úprava toto pravidlo prolamuje a 

stanoví, že exekuci 
na majetek patřící do 
společného jmění 
manželů lze vést také 
tehdy, jde-li o 
vymáhání dluhu, 
který vznikl za trvání 
manželství nebo před 

uzavřením 
manželství jen 
jednomu z manželů. 
Může se to zdát jako 
nespravedlivé, ale 
vězte, že i toto nové 
oprávnění exekutora 
má svá pravidla. 
Zkusme si je 
demonstrovat na 
příkladu.  

Pan Hýřivý si 
vzal úvěr ve výši 
200.000,- Kč, a to 
ještě před uzavřením 
manželství s paní 
Spořivou. Po svatbě 

novomanželé 
společně uspořili 
100.000,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že 
pan Hýřivý úvěr 
nesplácel, došlo až 
na exekuci. Exekutor 
je však oprávněn 
uspokojit se na 
společných úsporách 
pouze do výše 
50.000,- Kč, to plyne 
z ustanovení § 732 
OZ, které stanoví, že 
v takovém případě 
může být společné 
jmění postiženo jen 
do výše, již by 
představoval podíl 
dlužníka, kdyby bylo 
společné jmění 
zrušeno a 
vypořádáno. A není 

ani úplně jisté, že si exekutor přijde 
na oněch 50.000,- Kč. Paní Spořivá 
může namítat, že například ony 
úspory jsou pořízeny pouze 
z výlučných peněz paní Spořivé, 
které nenáleží do společného jmění 
manželů, nebo že by postih jejich 
majetku byl v rozporu s potřebami 

 

Srpen 
2014 

Srpen 2014 Ročník 12 Číslo 8 Běžné č. 124        
 



 

 

nezaopatřených dětí. Na každý pád, 
pokud by se chtěla paní Spořivá 
bránit, musí podat příslušný návrh, a 
to excindační žalobu, resp. návrh na 
vyškrtnutí věci ze soupisu. 

Advokátní kancelář Mgr. Hugo Hubený 
Tel.: 608706372  

e-mail: info@akhubeny.cz 
602 00 Brno, Běhounská 4/20 

Bezpečnost dětí při přepravě 
v automobilech 
Děti patří k nejvíce ohroženým 
pasažérům při jízdě v automobilu, 
proto musíme maximálně dbát na 
jejich bezpečí. Nezbytnou součástí 
přepravy dětí jsou dětské 
autosedačky. Přestože v řadě zemí se 
musí povinně používat autosedačky, 
policejní záznamy dokazují, že 
mnohé děti, zejména novorozenci, 
stále cestují v matčině náručí. Ani 
sebevětší mateřská láska však 
nepřekoná fyzikální zákony.  
Důležité zásady pro nákup 
autosedačky: 
• Pro výběr sedačky je rozhodující 

hmotnost dítěte, nikoliv věk 
• Volte výhradně homologovanou 

sedačku 
• Nevybírejte sedačku příliš 

velkou ve snaze, aby vydržela 
několik let 

• Hlava dítěte nesmí přesahovat 
opěrku zad 

• Při výběru mějte ohled na 
pohodlí dítěte - je například 
důležité, aby mohlo sledovat 
okolí 

• Na sedačce nešetřete, nekupujte 
ji v bazaru 
Autosedačky se rozdělují do 
těchto kategorií: 

• 0/ 0+:  do hmotnosti 13 kg - pro 
přepravu ještě nesedících 
kojenců v pololeže proti směru 
jízdy, pokud hmotnost překročí 
povolené hodnoty pro danou 
sedačku, přemístíme dítě do další 
kategorie 

• I : pro hmotnost 9 – 18 kg (pro 
děti přibližně do 4 let) -  v této 
kategorii se přepravují 
samostatně sedící děti ve směru 
jízdy. Sedačky můžou mít vlastní 
bezpečnostní pás a jsou 
upevněny pásem vozidla, 
případně systémem ISOFIX 
k sedadlu vozu 

• II + III:  pro hmotnost 15 – 36 
kg (pro předškolní a školní děti 
do 12 let) -  v těchto kategoriích 
se používají sedačky bez 
vlastních bezpečnostních pásů a 
bez opěry (tzv. podsedák) 

Při používání dětských autosedaček 
se vždy řiďte návodem k obsluze, 
používejte vždy sedačku 
odpovídající velikosti. Dbejte na 
řádné upevnění sedačky ve voze a 
také připoutání dítěte bez ohledu na 
délku cesty. Mezi tělo a pás by se 
měla vejít pouze dlaň ruky. Jen tak 
zajistíte maximální bezpečí Vašich 
ratolestí. 
Příště Vám poradíme, jak 
připravit vůz na zimní období. 
BURANTEATR 
Kounicova 22, Brno, rezervace 
vstupenek www.buranteatr.cz,  tel.: 
774 492 131 
23. 9. 19.30 Domeček 

24. 9. 19.30 Pán s kaméliemi 
25. 9. 19.30 Noc zpívá své písně 
27. 9. 19.30 Můj romantický 
příběh 
Zoo Brno v měsíci září: 
Den přírodních věd 
22. září 2014, 9:00 – 14:00 
Soutěž pro druhý stupeň ZŠ a 
víceletá gymnázia, ve spolupráci s 
SPŠCH Brno. 
Více informací: 
Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, 
bochnickova@zoobrno.cz, 
tel.: 546 432 314 
Otevírací doba Zoo Brno v měsíci 
srpnu: denně od 9.00 – 18.00 hod.  
Pokladny se uzavírají v 17.00 hod. 

Ing. Tomáš Dvořák 
marketingový specialista 

Tel.: +420 546 432 335 
Mobil: +420 724 963 677 

e-mail: dvorak@zoobrno.cz 
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