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Rozhovor s místopředsedou Senátu PČR 

Zdeňkem Škromachem
Co se Vám vybaví, když se řekne Senát PČR?

Především samozřejmě horní komora Parlamentu ČR, její význam v ústavním pořádku našeho 

politického systému. Funkce ústavní pojistky v okamžiku rozpuštění Poslanecké sněmovny, jak se tomu 

stalo v roce 2013. Legislativní funkce a kontrola tisků ze sněmovny, mnohdy oprava legislativních chyb 

atd. A v neposlední řadě většinový volební systém. Mám pocit, že občané čím dál více volají po osobní 

zodpovědnosti volených zastupitelů, a to jim dává právě personální volba, jako je do Senátu PČR. Plyne 

z toho samozřejmě ale i to, že každý senátor je svébytnou osobností, a ačkoli jednotlivé kluby senátorů 

spojuje společný stranický program, je obtížné najití vždy pro všechny kompromisní shodné stanovisko. 

Proto například v klubu ČSSD nebývá stranicky závazné hlasování.

Co se Vám vybaví, když se řekne ČSSD?

Jednoznačně nejstarší demokratická strana v našem stranickém systému s historií. Konsolidovaná strana, 

která má jasně stanovená pravidla sestavování kandidátních listin a jasně definovaný program. Tyto dvě 

složky především odlišují sociální demokracii od nově vznikajících stran a hnutí. V sociální demokracii 

můžete vyvozovat zodpovědnost za program a činy jejich volených zastupitelů a takzvaně s nimi 

zúčtovat ve volbách. Sociální demokracie je zároveň pro mě z hlediska programu jediná politická strana 

u nás, která se zajímá o potřeby občanů a dělá politiku pro střední třídu i sociálně potřebné. Prosazuje 

hodnoty solidarity, spravedlnosti, svobody a prosperity z perspektivy udržitelného rozvoje, a to je podle 

mě dlouhodobě nejvhodnější ideál pro budoucí společenské fungování.

Jak jste spokojený se současným prezidentem?

Pana prezidenta jsem před druhým kolem volby veřejně podpořil. Miloše Zemana znám mnoho let a 

mám k němu blízký vztah. Jsem tedy spokojený s tím, že se prezidentem stal, když jím nemohl být 

kandidát ČSSD. Ohledně mediálního obrazu pana prezidenta a mnohdy až nevybíravých útoků médií 

na něj bych rád podotkl, že Miloš Zeman vykonává svou funkci prezidenta aktivně přesně tak, jak 

sliboval.

Máte nějaké oblíbené rčení či přísloví?

Nejhorší smrt je z vyděšení.

Jak trávíte volný čas?

Nejraději doma s rodinou a přáteli na Moravě. Také si rád zahraji počítačové hry pro odreagování či se 

podívám na kvalitní dokument a poslechnu muziku. Jsem myslivcem, a také si rád zahraji stolní tenis, v 

Hodoníně pořádáme dokonce mezinárodní turnaj mladých hráčů stolního tenisu.

Jste pro zrušení soukromých exekutorů?

Exekuce a vymáhání dluhů je neustále horkým tématem. Sám jsem se k tomu již několikrát v 

médiích vyjadřoval. Je nepřijatelné, aby vznikal byznys v podobě zadlužování všech skupin 

obyvatel, mnohdy cíleně sociálně slabých, či důchodců apod., a pak byly pohledávky překupovány 

a vymáhány s provizí u exekutorských monopolních úřadů. Sám jsem se zapojil do diskuze 

probíhající na parlamentní úrovni k nejrůznějším návrhům změn exekučního řádu, protože 

bohužel ministerstvo spravedlnosti je prozatím nečinné. Neuvažuji však o rušení soukromých 

exekutorů. Myslím, že mnohem vhodnější změna systému je v zavedení teritoriálního působení 

exekutorských úřadů a systém přidělování pohledávek, podobně jako to funguje například u 

notářů s dědickým řízením. Proto jsem také inicioval novelu zákona o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti v Senátu, v současné době je dopracovávána ve výboru Senátu a věřím, že bude 

brzy projednána a snad i přijata.

Jste pro obnovení základní vojenské služby?

Byl jsem členem vlády, která základní vojenskou službu zrušila. S odstupem času si říkám, že by 

některým mladíkům vojenská služba prospěla, přesto si myslím, že je důležité mít především 

kvalitní profesionální armádu.

Co byste na závěr vzkázal našim čtenářům?

Především bych nejen čtenářům, ale i tvůrcům přál čtenost a neustále zajímavá témata a zároveň 

schopnost reflexe poskytovaných informací a jejich analýzy.

Za rozhovor zodpovídá Ondřej Spýťa Syrový

UKLÍZET ZNAMENÁ BEJ T JINEJ

Fejeton Petry Kameničkové
Minulou sobotu byla zima, čekám na zastávce směr domov, fascinuje mě starší pán, který odstaví svůj 

tlumok na kolečkách uprostřed stání a jde v tichosti sbírat papírky roztroušené všude po zemi, 

nejdřív metr dva od něj, kruh jeho hbitého sbíráni se rozšiřuje, po chvilce už je na protější straně 

zastávky, sbírá a mlčí, v klídku si to sbírá, vyhodí, potom si vezme svůj tlumok na kolečkách a 

chvíli stojí, lidi okolo něj od něj div neuskakují, já stojím od něj sotva metr a se zájmem ho 

sleduju, mám chuť mu dát aspoň na pivko, bohužel v kapse mám sotva ten papírek. Reakce 

kolemjdoucích je vážně divná a utvrzuje mě v tom, že LEPŠÍ prostředí si moc nezasloužíme, když 

nám vadí i takovej pán, který je "divný" svou NElhostejností. Tramvaj přijíždí, spolu se mnou 

nastupuje i onen pán, tiše si sedá opodál, je prakticky neviditelný. Pro mě vsak ZŘETELNÝ a 

přeju si víc takových okolo sebe.18. 4. 2015 2



O METODĚ S.P.L.K. 

S LENKOU HOLAS KOŘÍNKOVOU

V čem pomáhá lidem Vaše metoda stravování?
Každý, kdo čte váš on-line časopis je schopen přečíst si moje stránky (www.lenkakorinkova.cz), kde je 

to, na co se ptáte, detailně popsáno - nechce se mi o tom mluvit pořád dokola, protože si myslím, že lidé 

moc čtou a mluví, místo aby věci realizovali... Donekonečna hledají, pouze teoreticky, co by pro ně 

bylo "to nejlepší" - speciálně od té doby, co existuje internet - lidé mají pocit, že čím víc informací 

"mají", tím víc je zajištěna kvalita jejich existence, protože jsou "in" ... a podobné pitomosti..., Jako by 

pořád chtěli záruky... Jenže záruky neexistují - každý z nás je absolutní originál, a chce- li poznat, co je 

pro něj to nejlepší, musí věci zkoušet, jít do nich, riskovat, hledat, poznávat se... Ale jak se lidé mohou 

poznávat, když následují cokoli, co se jim předloží jako "zaručené"?... aniž by uvažovali, zda je to 

vhodné pro ně, zda to opravdu chtějí, či nikoliv? Proto jsou tak zneužitelní, myslím ti, co věnují 

pozornost "střednímu proudu", trendům, co spoléhají na internet (k němuž mnoho lidí vzhlíží ve 

smyslu "četl jsem to na internetu"... a jako by dodával "takže to přece musí být pravda, jinak by to tam 

nebylo"...... Jestliže si někdo myslí, že následování trendů zaručuje kvalitu jeho života, je to 

ideální člověk ke zneužívání těmi, kdo chtějí manipulovat lidskou většinou - pro vlasní prospěch. Něco 

jsem lidem formou svých knih předložila, popsala, nabídla k poznání... a dál už musí sami.

O BIBLI

Teologický článek Bc. Oldřicha Kalouse
V Bibli se píše o 2 cestách: Široké a úzké. Po široké cestě valí mnoho lidí, ale ta cesta není to pravé ořechové, vede 

jenom k problémům a často i k zahynutí. Existuje však i úzká cesta, jít po ní není snadné, ale proto jde 

po ní méně lidí. ale každý má právo si najít tuto cestu. Ale tato cesta úzká vede k opravdovému, ryzímu 

životu. Když lidé vstupují do manželského svazku čistí, tedy jako panny a panicové, jsou si po celý život 

oporou a věrní v každé době a jsou si oporou až do smrti. Ale zatím je jich méně, než těch, kteří jsou na 

té široké cestě, kde jsou rozvody, neřesti.

Já osobně nejsem žádný dogmatik, a ani fanatik náboženský, spíše bych řekl, že jsem sekulární křesťan. Pravda 

je, že se občas vědomky či nevědomky kouknu na nějaký film, který má sexuální podtext, jako třeba 

svého času Modlitba za Bobiho. 

Na druhé straně jsem velmi rozzloben, když nějaká svobodná žena, jde po ženatém muži. Prostě jde o to, aby lidé, 

kteří se vzali, založili rodinu, a mají děti, aby si byli věrní a nepodváděli jeden druhého. A o tom, aby si 

lidé byli věrni a dodržovali čistotu a svátost sexu jen pro sebe a ne pro cizí další. A o tom to je...

(NE)VÍTÁNÝ TURISMUS

Článek Ing. Martina Strakoše
Při pohledu na politické personální složení stran jsem se podivil počtu politických turistů. Politický 

turismus bych personifikoval jako de facto nevěru. Voliči by měli nepatrně zapátrat v minulosti, 

která dokladuje jednoznačně nevěru, zradu a spíše poukazuje na vypočítavost některých 

kandidátů, kterým vůbec nejde o blaho našich občanů, ale o vlastní kapsu. Jednou kandiduji za 

toho, pak za někoho jiného a vlastně je to dle mého názoru určitý rozpad osobnosti či „politická 

schizofrenie“. I když ne nadarmo se praví, že snadnější je založit novou stranu, než se krok za 

krokem vypracovávat do čela té existující. Těžko hodnotit, který nešvar – zda nevěra či rychlý 

rozchod s mladší náhradou – je z etického hlediska méně únosný.

STUDENTI V PRÁVU!

s pedagožkou MgA. Martinou Lohnerovou
Co by měli studenti dělat, pokud je kvůli absenci učitelé nechtějí pustit k maturitě?

V dnešní době je na školách trendem snižovat % absence žáka, aby byl žák klasifikován. Tyto % jsou 

vražedná, ale přesto se dají obejít v některých případech. Pokud máte v omluvence razítko od 

lékaře, tak škola by měla respektovat zdravotní důvody a % u žáka zvýšit. Pokud škola nechce % 

u žáka zvýšit, tak by měla dát náhradní termíny pro dopsání všech písemek. V případě, že škola 

nechce respektovat zdravotní důvody, obraťte se na krajský úřad. Dejte si pozor v maturitním 

ročníku na tělocvik, pokud na něj nebudete chodit a nebudete to mít podložené razítkem od 

lékaře, tak vás učitel nemusí klasifikovat. Raději na tělocvik choďte a celou hodinu odseďte, 

jelikož propadnout z tělesné výchovy nelze.

Jste pro povinnou maturitu z matematiky?

Zásadně nejsem! Vůbec se mi nelíbí, že maturita není ustálená. Stále jsou nové a nové změny v maturitách, 

které nic dobrého nepřinesly a ani nepřinesou. Žáci prváku, druháku a možná i třeťáku neví z 

čeho budou muset maturovat. Povinná matematika by rozhodně nic dobrého nepřinesla!
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LEDOVÁ KRÁLOVNA,

Povídka Sidonie Kermack
Malá holčička seděla na koberci a hrála si s panenkou. Do pokoje vstoupila královna. Usedla na taburetku a jala se česat si vlasy.

„Obleč se, půjdeš se mnou,“ pravila děvčátku.

Holčička radostně zatleskala ručkama, vyskočila a běžela se oblékat. Bílé punčošky, bílé kamaše, teplý svetr,

čepici, imní kabátek a boty. Šálu a rukavice. Byl leden, venku mrzlo jen praštělo a bílý sníh se diamantově třpytil. Z komínů stoupal k 

modrým nebesům kouř. Sníh křupal pod nohama a holčička poskakovala jako nezbedné kůzle.

„Choď pořádně,“ napomenula ji královna. Děvčátko poslechlo. Jeho živá veselost byla spoutaná okovy.

V malé uličce se za vrátky krčil domek. Tam bydlí čarodějnice, ježibaba, myslí si dívenka. Její fantazie jí kreslí strašlivé obrazy. 

Velikou pec a lopatu, na kůlech z kostí nabodané lebky, ohyzdnou skřehotající babici s hadem okolo krku míchající 

čarodějnické lektvary. Ledová královna mě tu určitě nechá, aby si mě baba upekla, strachuje se holčička a křečovitě se 

chytne královny za ruku.

„Dobrý den,“ zdraví způsobně starou paní, která jim přišla otevřít. Možná nebyla stará, ale holčičce se zdálo, že je hrozně stará.

Prošly malou tmavou chodbou plnou všelijakého harampádí do pokoje. I ten byl malý a plný divného pachu. Holčička se bojácně 

rozhlédla. Královna jí vštěpovala, že není slušné si zvědavě prohlížet lidi ani jejich obydlí.

Je to čarodějnice, nabyla pevného přesvědčení, protože zaklela princezny a jsou z nich sochy.

Zatahala královnu za rukáv.

„Co chceš?“

Pozornost holčičky upoutaly nádherné dlouhé šaty z modrého brokátu, které ležely na starém odřeném kanapi.

„Ty jsou krásné!“ vydechla obdivně.

Královna se zatím svlékla do kombiné. Stařena jí podala šaty.

„Zatím jsem to jen nahecovala, tak to oprubujte.“

To jsou divná slova, myslela si holčička. Určitě to je čarodějnické zaklínadlo. Žádné pohádkové čáry máry fuk, ani abrakadabraka, ale 

tahle slova. Jakže to čarodějnice povídala? Holčička si nemohla vzpomenout. Věděla jen, že se jí ta slova nelíbila.

„Tuhle to proberem, živůtek pasuje.“

Královna se prohlížela ve velkém zrcadle.

Teď jí zrcadlo řekne, že ona není nejkrásnější, že nejkrásnější na světě je její dcera Sněhurka. A ona mě nedá zavést do lesa, kde by 

mě našli trpaslíci a pak i princ, ale nechá mě tady.

„Ještě byste mohla ušít něco tady holce.“

Nejsem Sněhurka. Jsem holka. Třeba budu mít také tak krásné šaty, pomyslela si.

„Tak pojď, malá, ať si tě změřím.“

Blízkost čarodějnice se holčičce nelíbila. Nelíbilo se jí, že se jí kostnaté prsty dotýkají; studily jako led. Otřásla se. Určitě si mě měří 

proto, aby pro mě měla správnou lopatu. Nebo rakev jako pro Sněhurku.

Paní si zatím cosi mumlala a psala na cár papíru divné klikyháky. Holčička ji vyjeveně sledovala.

„Z čeho to mám ušít?“

„Tady jsem donesla látku, je hezká a nebude se špinit.“

Holčičce vytryskly slzy. Tak škaredý hadr! Proč mi nedá ušít šaty jako má sama? Vždyť to je jak kytlice pro Popelku.

„Co brečíš?“ zeptala se královna.

„Když já…“ popotáhla nosem, „chci šaty jako máš ty.“

„Tohle ti bude slušet,“ řekla švadlena.

To určitě, myslelo si děvčátko. Budu v tom jak Lada v myším kožíšku.

„Nebude,“ natahovala moldánky.

„Nebuď prostořeká,“ napomenula ji královna, „a neodmlouvej.“

„Podívej, jakou budeš mít hezkou šatovou sukýnku,“ lákala ji švadlena.

„Není hezká. Je ošklivá.“

„Tak budeš už zticha.“ Královna ztratila trpělivost. „Je to s ní trápení.“

Večer holčička usínala s panenkou v náručí a s uslzenýma očima.

„Proč pláčeš, dítě?“ oslovila ji krásná paní.

Děvčátko užaslo. „Jé, ty jsi hezká. Ty jsi z mého obrázku.“

„Ano, jsem tvůj strážný anděl.“

„Proč jsem tě nikdy neviděla?“

„Protože jsi až dosud nepoznala žal. Ale teď jsi smutná a pláčeš.“

„Královna má krásné šaty, dlouhé, nebesky modré a třpytí se jak hvězdy. Já je chci také. Ona ale přikázala ušít mi kytlici z hrubého 

sukna, ošklivou, hnědou.“

„Až vyrosteš, budeš mít také tak krásné šaty, a třeba i krásnější. Malá holčička nemůže nosit oblečení jako královna.“

„Ale ta sukně je ošklivá.“

„Princezna Lada se oblékla do myšího kožíšku.“

„Aby ji nepoznal zlý král.“

„Ale její skrytou krásu objevil hodný princ. Popelka nosila staré záplatované šaty, ale ne ty, které odložily její marnivé sestry – ty šaty 

raději spálily, protože se jim zdálo, že jsou pro ni škoda. Popelka jim posluhovala, uklízela, vařila, prala…“

„A ony se jen parádily a byly na ni zlé.“

„Vidíš, znáš tu pohádku. Popelka dostala za svou dobrotu tři oříšky…“

„Které byly kouzelné a byly v nich krásné šaty!“ vydechlo děvčátko. „Krásnější, než měly její zlé a pyšné sestry.“

„Popelka šla na královský ples…“

„Tančila s princem tři večery a pak byla svatba.“

„Ne ne, něco jsi vynechala.“

„Aha. Ztratila střevíček a princ ji proto, že ona jediná ho obula, poznal i v těch škaredých hadrech.“

„I tebe jednou pozná princ. I když budeš mít šaty samou záplatu, i když se nebudou lesknout a ty budeš umouněná od popela. Jen si 

musíš zachovat čisté, ryzí a upřímné srdce.“

O pár dnů později si královna odnášela modré plesové šaty a holčička si vykračovala v šatové sukni z hnědého tesilu. Neradovala se z 

nové věci, sukně se jí nelíbila. Přesto za ni poděkovala nejdřív švadleně a pak královně.

Jednou mě pozná princ, i když nebudu mít lesklé šaty, pomyslela si. Své malé velké zklamání uzamkla do temné třinácté komnaty .
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TETA BUSHKA, 

JAK LÉČIT KONOPÍM

KONOPÍ A LÉČBA II.
Jak se užívá konopí pro léčbu

V dnešní době je nejrozšířenější způsob užívání konopí kouření konopných květů z jointu nebo dýmky, při kterém se však ztratí asi 70% účinných látek. Mnohem efektivnějším způsobem je inhalace z 

vaporizéru, v němž se pouze odpaří účinné látky, aniž by došlo k jejich spalování a ke vdechování škodlivých zplodin hoření. Sušina se tak využije až z 90% a odpařenou pryskyřici většinou 

snesou i nekuřáci. Nástup účinků je prakticky okamžitý, nanejvýš do několika minut, odezní do 2-4 hodin. Při inhalaci se prudce zvýší koncentrace THC v krvi, ale rychle zase poklesne na 

původní úroveň. Nevýhodou inhalace je vedle vysoké ceny vaporizérů i krátké léčebné působení a silný omamný účinek, ale právě to někdy může být pro pacienta, to co potřebuje.

Dalším, velmi účinným a přitom jemným způsobem podání konopí je parenterální (mimostřevní) cestou. Vyhneme se tak tomu, aby se účinné látky ve vyšší míře přeměnily v játrech na metabolity s 

jiným účinkem. Například THC delta-9 se v játrech přemění na mnohem omamnější formu THC, která není vhodná pro léčbu pacientů s chorobami, které nevyžadují silné utlumení. U vážně 

nemocných, kteří potřebují klid na lůžku je navození takového stavu naopak žádoucí. Mimostřevní léčbu konopím můžeme provádět dvěma způsoby – aplikací účinných látek pod jazyk v 

podobě oleje z výtažku, tinktury a tekutého výtažku v konospreji, nebo je podáváme v čípcích zavedených na noc do konečníku či do pochvy. Tyto způsoby podání mají biodostupnost pro 

organismus kolem 80% ve srovnání s polknutím výtažku či dalších přípravků, kde je pouze 5-20%. Konosprej začne působit do 15 minut a čípky do půl hodiny, účinky pak trvají 6-10 hodin.

Polykáním se sušený květ podává ve formě prášku, čaje a mléka z listů a květů, jako výtažek či vyluhovaný v tuku. Při podávání účinných látek v jídle je nástup účinků pomalejší než při inhalací (1-2 

hodiny). Konopí obvykle dosáhne vrcholu léčebného působení po dvou až třech hodinách od jeho počátku (nikoliv od podání konopí) a vytvoří stálou nižší hladinu, která pak během několika 

hodin postupně klesá (4-8 hodin). Pacient si může rozložit denní dávku do více podání, jestliže mu to vyhovuje. Běžně se konopí podává 1-2x denně, ale nejsou výjimkou ani 4 či více podání, 

obzvlášť u vaporizace s relativně krátkým, byť intensivním účinkem.

Při zevní aplikaci se používá celá řada přípravků, od nejslabšího jako odvar z listů až po silné výtažky, ale nejčastěji se konopí využívá pro výrobu mastí, obohacených olejů nebo tinktur, které se aplikují 

přímo na pokožku nebo slouží jako polotovar pro přípravu mastí, krémů, masážních a kosmetických olejů apod. Tinktury a tekutý výtažek se také používají pro tento účel, např. se z nich vyrábí 

velmi účinná ústní voda proti paradentóze a zubnímu kazu. Zevně konopí aplikujeme zpočátku až 4x i více denně, po odeznění příznaků ještě 2x denně během dvou týdnů. Zevně aplikované 

přípravky z konopí často zaberou do 10 minut, nejpozději do půl hodiny.

Účinné látky v konopné pryskyřici fungují už při velmi malých dávkách, například u kožních onemocnění v masti nebo ve formě vodního nálevu či odvaru. Poněkud vyšší, ale přesto stále nízké dávky, 

které ještě nemusí působit omamně, jsou účinné například u neurodegenerativních onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova nemoc, u roztroušené sklerózy apod. Dále také dobře 

zabírají u zeleného zákalu, vysokého tlaku, některých problémů alergického či autoimunitního původu, působí proti nespavosti, křečím, bolesti nebo snižují, či zvyšují chuť k jídlu – podle složení 

a poměru obsažených kanabinoidů (THC zvyšuje chuť k jídlu, zatímco CBD ji tlumí).

Vyšší dávky výtažku ze silného konopí už většinou způsobují omamný efekt, ale mohou být účinné u mnoha onemocnění. Užívat lze ovšem i velmi vysoké dávky u závažných onemocnění, jako je 

například rakovina. Výtažky ze silného konopí někdy dokážou obnovit funkce ledvin, jater, slinivky atd. Vzhledem k tomu, že není znám případ úmrtí z předávkování konopím, tak i přes velmi 

silný a někdy nepříjemný omamný efekt je i toto relativně bezpečný způsob léčebného využití. Při podávání takových vyšších dávek však může hrozit riziko vzniku psychotického stavu, zvlášť 

pokud se v rodině vyskytují případy schizofrenie či psychózy. Takoví pacienti by se pak měli léčit raději CBD konopím, které tyto stavy nevyvolává, a je v mnoha nemocech podobně účinné jako 

konopí psychoaktivní.
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OSOBNOSTI LIDEM!

Jste pro zrušení soukromých exekutorů?
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Jaroslav Doubrava,

senátor za Severočeši.cz
Před projednáváním Zákona o soukromých exekutorech jsme, 

s kolegyní Mozerovou, přivezli zkušenosti ze Slovenska. 

Varovali nás,abychom neudělali stejné chyby, jako udělali oni. 

Naši kolegové varování nedbali. Ano, zrušit, nebo zásadním 

způsobem přepracovat jejich kompetence. Není přece možné, 

aby se dluh např. 66Kč,--Kč, o kterém člověk ani neví, se 

„díky“ činnosti soukromého exekutora vyšplhal na desítky 

tisíc korun.

Jana Černochová,

Jana  Černochová

poslankyně  za ODS
Nedomnívám se, že přímo zrušení tohoto 

druhu podnikání by přineslo své 

ovoce. Možná by spíš vedlo ke vzniku 

černého trhu s pohledávkami. Stát by měl 

ale určitě dohlédnout na to, aby exekutoři 

jednali v souladu s platnou legislativou a 

aby tato legislativa byla dostatečnou 

ochranou před nepravostmi.

Pavel Poc,

europoslanec  za ČSSD
Ano. Tahle činnost do soukromých rukou v žádném 

případě nepatří. To se myslím už ukázalo dostatečně.

Miroslav Antl,

senátor za ČSSD
To už je naprosto nereálné. Institut „exekucí“ a 

exekutorů je nutný i pro vymahatelnost práva. 

Myšlenka dobrá, provedení špatné. Stát neuhlídal 

přesný (a přísný) legislativní rámec, tedy jasné 

vymezení mantinelů, důsledný dozor a postih „excesů z 

exekucí“. Mnozí exekutoři se vymkli kontrole - a 

exekuce zneužívají. Stát a zákonodárci se snaží chyby 

dohnat postupně, což je velice složité a zdlouhavé… A 

zatím nepříliš účinné.
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