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„Radost z konání dobra je jediným
opravdovým štěstím.“

Slovo na úvod
Vážení čtenáři,
nedávno vyšel na internetu článek
s názvem „Směrnice EU nařizuje
českým firmám šířit dobro.“ Česká
republika tak přijme novou evropskou směrnici, která ukládá firmám
povinnost popisovat své neziskové
projekty. Reporty budou muset
zveřejňovat firmy s obratem nad 1,5
miliardy, nejméně pěti sty zaměstnanci a půlmiliardovým majetkem.
Mezi řádky se pak očekává, že se
podobně zachovají i ostatní firmy.
Zajímavé, byť poněkud nátlakové
řešení.
Osobně považuji princip dobrovolnosti za základní princip veškerého
dárcovství. Chce-li se firma chovat
společensky odpovědně, pak to
patrně v nějaké formě již dělá
a nepotřebuje k tomu evropské
nařízení. V naší Charitě v rámci CSR

již několik let funguje projekt
dobrovolnických dnů (www.zapojimse.cz). Otázkou však zůstává,
proč mají firmy něco takového dělat,
proč mají dávat neziskovým organizacím peníze a co se s nimi pak
uděje.
Jsem přesvědčen, že dárcovství
i veškerá další spolupráce je zejména
o vzájemné důvěře. Důvěře ve
schopnosti organizace, která peníze
přijímá a dále proměňuje v konkrétní formy pomoci, důvěře v pravdivost informací, které neziskovka
poskytuje, i v transparentnosti jejího
hospodaření. Abychom vaši důvěru
nezklamali, připravili jsme pro vás
další informace o naší činnosti.
Pokud byste chtěli vzájemnou
důvěru ještě více podpořit, kontaktujte nás s vašimi dotazy kdykoliv
budete potřebovat.
Jiří Vlček, zástupce ředitele Charity
sv. Anežky Otrokovice
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Focení bezdomovců s J. Štreitem

Nový altán vyrostl na zahradě
Charitního domova Otrokovice.
Mezigenerační setkání

Výprava do terénu s panem profesorem.
Turnaj „Přesná šipka“

Setkání dětí (cca 9 let) dětí a seniorů
(cca 85 let). Otázky vs. odpovědi.
Pétanque

Tu r n a j d r u ž s t e v s e n i o r ů n a
Charitním domově v hodu šipkami,
nejstarší účastník 95 let.

Turnaj seniorů v pétanque na
Burešově.

Zahradní altán pro seniory
Pomoc migrantům v ČR, kteří
se ocitli v nouzi
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Charitní účet č. 44665522/0800
u České spořitelny, VS 917.

Druhý dech s kronikářkou města

Nejstarší občanka Otrokovic
bydlí v Charitním domě

Přednáška pro veřejnost o aktivním
důchodu.
Sbírejte hliník pro Charitu

101. krásných let!
Ženy v tísni proti mužům bez
domova

Chráníme životní prostředí, pomáháme netradiční formou.
Registrační databáze pomoci
pro migranty
Nabídněte volné ubytovací kapacity,
materiální pomoc, dobrovolnou
výpomoc či nějakou službu. Více na:
www.pomocuprchlikum.charita.cz

Turnaj v šipkách klientů charitních
azylových domů.
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Příběh z praxe se zajímavým
koncem, aneb konec jednoho
exekutora
Nedávno tiskem i médii proběhlo
několik zpráv sdělujících, že „král
exekutorů nebo nejobávanější
exekutor“ - JUDr. Tomáš Vrána ve středu 2.9.2015, na svoji funkci
rezignoval. Stalo se tak tři a půl
měsíce poté, co na něho ministr
spravedlnosti podal kárnou
žalobu k Nejvyššímu soudu.
Exekutor JUDr. Tomáš Vrána, ale
důvod své rezignace vysvětluje
tím, že je již unaven neustálým
tlakem a útoky vůči jeho osobě.
Tím tlakem a útoky zřejmě mohlo
být, zveřejnění kauzy, která se
týkala neoprávněného vniknutí
vykonavatelů Exekutorského
úřadu Přerov, do domu na ulici
Buková ve Zlíně, před nařízenou
dražbou. Tento případ se stal poté
základem kárné žaloby ministra
Pelikána.
Nedá mi to, položit si otázku: „co
skutečně vedlo nejobávanějšího
exekutora k odchodu ze své
funkce? Byl to skutečně tlak

a útoky nebo snad něco jiného?“
Vzhledem k tomu, že celý průběh
zmíněné kauzy dobře znám, neboť
ji s klienty stále řeším, si svoji
odpověď raději nechám pro sebe.
Ale poskytnu prostor čtenáři, aby
si úsudek mohl udělat sám.
Celý případ začal téměř před
rokem. Na službu se tehdy obrátil
klient se svojí matkou - s obyčejnou žádostí o radu. A to, zda může
být provedena obhlídka nemovitosti před dražbou i samotná
dražba v době, kdy si klient podal
insolvenční návrh. Předesílám, že
klient pravidelně svůj závazek
splácel, a to v poměrně vysokých
měsíčních splátkách, s exekutorským úřadem komunikoval,
přesto exekutorský úřad dražbu
nařídil. Klientům jsem tedy
vysvětlila, že exekutor nemůže
provést exekuci žádným způsobem, neboť je povinen se řídit
insolvenčním zákonem, který
jasně zakazuje výkon exekuce
v průběhu insolvenčního řízení.
Domnívala jsem se, že spolupráce
s klientem bude tímto pravděpodobně ukončena. Jak je z dalšího
vývoje celého případu patrno,
mýlila jsem se. Dne 16.10.2014 mi
několikrát telefonovala klientova
matka s obavami, a jak se později
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potvrdilo, oprávněnými, že
vykonavatelé Exekutorského
úřadu, a to přestože bylo zahájeno
insolvenční řízení, chtějí provést
obhlídku nemovitosti. Paní jsem
uklidňovala, že nemají oprávnění
do domu vstoupit z výše uvedených důvodů a že toto může
doložit usnesením krajského
soudu o zahájení insolvenčního
řízení. Dnes, jak je již asi mnohým
známo, vykonavatelé exekutora
na nic ohled nebrali a do nemovitosti, s pomocí zámečníka, vstoupili, a to přesto, že s nimi klientova
matka komunikovala a sama
posléze chtěla otevřít. Paní měla
velký strach, i za této situace se
mnou telefonicky hovořila,
doporučila jsem jí, aby zavolala
policii. Vykonavatelé exekutora
pak provedli prohlídku i s potencionálními dražiteli bez přítomnosti povinného. Potencionální
dražitelé, v celkovém počtu asi
patnácti osob, se posléze po domě
volně pohybovali, prohlíželi a nad
to, si bez svolení majitele, si
samovolně pořizovali fotky
zařízení nemovitosti. Celé konání
ještě završili vykonavatelé exekutora, kteří provedli „pokus“
o soupis movitého majetku
(mobiliární exekuce v době

insolvenčního řízení!!!). Prostě
nevídaný postup exekutorského
úřadu.
Anabáze příběhu však tímto
nekončí, spíš začíná, a také od této
doby jsem s těmito klienty začala
úzce spolupracovat. Dne
20.10.2014 soud odmítl insolvenční návrh (pozn.: proti rozhodnutí
soudu I. stupně je možné podat
odvolání k vrchnímu soudu). Za
dva dny po odmítnutí návrhu,
byla uskutečněna dražba nemovitosti (přestože jsme společně
s klienty toto odvolání sepsali
a odeslali). Těsně před plánovanou dražbou klientova matka
několikrát telefonovala do exekutorského úřadu s námitkami, že
dražba je protiprávní, neboť
nebylo pravomocně ukončeno
insolvenční řízení. Bylo jí vždy
sděleno, že pracovníci jsou
zaneprázdněni a zavolají sami.
Nakonec se jeden pracovník
exekutorského úřadu „ smiloval
a laxně odpověděl: „ ….dejte mi
dvacet vteřin, já se někoho
zeptám……jéé, nezeptám, on už
odešel a nemovitost se stejně
draží.“ Přístup zaměstnavatelů
exekutora ke klientce byl značně
neetický a neprofesionální. Na
poznámku klientky, že z daného
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udělá kauzu, jí bylo ironicky
a posměšně, odpovězeno: “...jo, jo,
jen si kauzte..“ .
No tak jsme si s klientkou řekly, že
„kauzit“ budeme. Na základě
výše popsaného, jsem klientce
vypracovala stížnost na neoprávněný postup Exekutorského
úřadu Přerov, která byla zaslána
nejen na ministerstvo spravedlnosti, ale také k Okresnímu soudu
ve Z l í n ě a n a E x e k u t o r s k o u
komoru. V květnu tohoto roku
pak podal ministr spravedlnosti
kárnou žalobu na exekutora JUDr.
Tomáše Vránu, jejímž podkladem
se tento případ stal.
Zdálo by se, že vše je u konce, ale
bohužel ne. Případ ještě nekončí.
Mezitím, byla a je s klienty,
podávána řada nutných opravných opatření, které zde z pochopitelných i obsahově náročných
důvodů, nelze uvádět. Co však
uvést lze, je, že koncem srpna
tohoto roku, bylo opět, na ministerstvo spravedlnosti odesláno
doplnění předchozí stížnosti,
případ se totiž nějak vyvíjel
a odvíjel... Za týden, po této
doplněné stížnosti zaslané na
m i n i s t e r s t v o s p r a ve d l n o s t i ,
nejobávanější exekutor na svůj
úřad - rezignoval.

Vrátím-li se ke své otázce v úvodu
tohoto článku, byl to tedy skutečně
jen tlak a útoky, kterými tento
exekutor rezignaci zdůvodňuje?
Na to, nechť si každý, už odpoví
sám…

Je to zvláštní pocit, dočítat se pak
v tisku, slyšet z různých médií
o tomto případu, o případu, nad
kterým bylo stráveno tolik hodin,
a vědět přitom, jak vše ve skutečnosti probíhalo, probíhá, a jak
mnohé ještě vyřčeno nebylo.
Opravdu zvláštní pocit.
Mgr. Jitka Švajdová, DP Samaritán
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vás u příležitosti Dne Charity a Týdne soc. služeb zve na

Den otevřených dveří
v pátek 9.

10. 2015
9-16 hod.

www.otrokovice.charita.cz

V rámci oslav bude
od 9:00 do 15:00 probíhat:

Den otevřených dveří
POMÁHÁME JIŽ 20 LET !
oslavujte s námi
v pátek 9. října 2015
Azylový dům Samaritán
v Otrokovicích

... a dále bude následovat

Doprovodný program

vstup volný
Moravní 936, 765 02 Otrokovice
samaritan@otrokovice.charita.cz
www.otrokovice.charita.cz

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE

Podpořte pomoc potřebným

©Darujte na dobrou věc
©Zlepšete podmínky vašich
spoluobčanů

©Podpořte lidi ve vašem okolí
©Pravidelný příspěvek podpoří
mnohé

©Udělejte dobrý skutek

Výhody pro sponzory
23 let zkušeností s prací pro
sociálně ohrožené a slabé
23 let součástí největšího
poskytovatele služeb Charity
České republiky
Vystavení darovací smlouvy
Možnost odečtu z daňového
základu
Transparentnost
Přijímáme finanční i věcné dary
Aktuální informace o dění v
Charitě na webu a na Facebooku
Zveřejnění dárce ve výroční
zprávě organizace a na webových stránkách
Možnost prohlídky zařízení a
kontaktu s personálem
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Charita
Česká republika

I díky vám můžeme pomáhat, přidáte se také?
Zvolte např. trvalý příkaz v hodnotě 50,-Kč měsíčně na charitní účet
124 883 044/0300.
Nebo se napřed přijďte podívat…

Charita sv. Anežky Otrokovice
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
tel/fax: 577 112 031 577 112 032
e-mail: info@otrokovice.charita.cz
web: www.otrokovice.charita.cz
ředitel: Ing.Peter Kubala
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