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J. V. 

 

Č.j.: Taj 20160301 

 

V Brně dne 14. 3. 2016 

 

 

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážená paní V., 

 

dne 1. března 2016 byla Exekutorské komoře ČR (dále jen „Komora“) doručena Vaše žádost 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací. 

 

V obecné rovině nutno nejprve předeslat, že Vámi zaslané dotazy (č. 1, 2, 3) Komora nemá 

povinnost zodpovídat. Dle ustanovení § 8b odst. 1 InfZ povinný subjekt poskytne základní 

osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Veřejné prostředky definuje § 2 písm. g) 

zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jako veřejné finance, věci, 

majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu, státní příspěvkové organizaci, státnímu fondu, 

územnímu samosprávnému celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci územního 

samosprávného celku, příspěvkové organizaci městské části hlavního města Prahy nebo jiné právnické osobě 

zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnické osobě zřízené na 

základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky (srov. rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2011, sp. zn. 5 As 57/2010). Příjemce veřejných 

prostředků je pak kterákoli osoba, jíž byla vyplacena byť i jen minimální částka z veřejných 

rozpočtů. 

 

Komora však nehospodaří s veřejnými prostředky. Nedostává žádné dotace ze státního ani 

jiného veřejného rozpočtu. V tomto ohledu proto ustanovení § 8b InfZ na Komoru nedopadá. 

V zájmu zajištění transparentnosti a otevřenosti se však Komora rozhodla (nad rámec svých 

povinností) odpovědět na Vaši žádost komplexně. 

 

ad 1 a 2) Funkce prezidenta Komory je čestná, není honorována žádnou mzdou ani platem. 

V souladu se stavovskými předpisy má prezident Komory pouze nárok na náhradu cestovních 

výdajů a náhradu za ztrátu času a náhradu hotových výdajů.   

 

Mgr. Pavla Fučíková byla zvolena prezidentkou dne 1. dubna 2015. 
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Od dubna 2015 do ledna 2016 si prezidentka Komory účtovala zmíněné náhrady ve výši 

281.316,87 Kč. Průměrně se tak jedná o částku 28.137 Kč měsíčně. 

 

ad 3) Před Mgr. Fučíkovou byl prezidentem Komory Mgr. David Koncz. Prezidentem Komory 

byl zvolen dne 21. ledna 2014. Mandát mu vypršel k 31. březnu 2015. 

 

Průměrná částka vyplacených náhrad (viz výše) činila 15.649 Kč měsíčně. 

 

ad 4) Dle ustanovení § 111 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volí prezidenta 

Komory pětičlenné prezidium.  

 

ad 5) Rozpočet na rok 2016: 

 

Příjmy z vlastní činnosti: 27.605.000 Kč 

  

Příjmy ze státního a veřejných rozpočtů, z fondů EU: 0 Kč 

  

Výdaje: 26.991.425 Kč 

  

Rozpočtová rezerva: 613.575 Kč 

 

Příjmy rozpočtu tvoří zejména: 

 členské příspěvky, 

 správní poplatky, 

 výpisy z CEE, 

 odvody do fondu vzdělávání, 

 pokuty uložené v kárném řízení, 

 poplatky v souvislosti s podáním přihlášky k exekutorské zkoušce, ke zkoušce 

vykonavatele, 

 poplatky vybírané v rámci výběrových řízení na exekutorské úřady. 

 

ad 6) K dnešnímu dni má Komora 11 zaměstnanců. 

 

 

Mgr. Petr Prokop Ustohal 

tajemník  

Exekutorské komory ČR 

 

 

 

 

 


