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Vážený pan 

M. Š. 

 

 

 

 

Věc:  Poskytnutí informací k Vašim dotazům ze dne 9. 6. 2010 a 26. 7. 2010 

 

 

 Vážený pane Š., 

 

v návaznosti na Váš e-mailový dotaz ze dne 9. 6. 2010 a dopis ze dne 26. 7. 2010, 

doručený Komoře dne 2. 8. 2010 Vám sděluji následující: 

 

K dotazu ad a) e-mailového přípisu ze dne 9. 6. 2010 

 

Pokud jde o používání razítka a pečetidla soudního exekutora, poukazuji na následující právní 

předpisy : 

 

- z.č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů; 

 

-  z.č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky; 

 

Podle prvního citovaného předpisu – ustanovení § 2, odstavec 1, písmeno t), jsou státní znak 

oprávněny používat mj. i právnické a fyzické osoby, kterým je zákonem nebo na základě 

zákona svěřen výkon státní správy. Takovou osobou je i soudní exekutor.  

 

Uvedený zákon stanovuje, že tzv. malý státní znak užívají oprávněné osoby uvedené v § 2 

odst. 1 písm. a) až t) na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, 

vydávaných při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona. 

Malý státní znak se tak užívá na razítkách a pečetidlech soudních exekutorů. 

 

Jak vypadá státní znak a malý státní znak určuje na prvním místě zákon č. 3/1993 Sb.,            

o státních symbolech České republiky, který ve svém § 2, odstavec 3, stanoví, že malý státní 

znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a 

zlatou zbrojí. V této souvislosti poznamenávám, že lev na malém státním znaku má korunku 

– nicméně při černobílém tisku se červený štít zobrazuje černě a korunka na tomto pozadí je 

hůře viditelná (tak je tomu např. i na Vámi zaslaném vzoru). 
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V úředním styku však není možné používat vícebarevný otisk razítka – odkazuji na 

ustanovení § 6 zákona z.č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, podle 

kterého otisk úředního razítka je jednobarevný. Není tedy možné zobrazit barevné nuance, 

předpokládané zákonem o státních symbolech České republiky. 

 

 

K dotazu ad b) e-mailového přípisu ze dne 9. 6. 2010 

Viz výše – k porušování zákona nedochází. 

 

 

K dotazu ad a) dopisu ze dne 26. 7. 2010 

Exekutorské komoře není žádným právním předpisem uložena povinnost uveřejňovat na 

svých stránkách zákony, vydávané oficiálně ve sbírce zákonů. 

 

 

K dotazu na usnesení okresních soudů – viz dopis ze dne 26. 7. 2010 

Veškeré dotazy k usnesením okresních soudů adresujte, prosím, k rukám příslušného soudu. 

 

 

K dotazu doručování písemností v exekučním řízení koncipienty – viz dopis ze dne 26. 7. 

2010 

V souladu s ustanovením § 56 z.č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, platí, že 

písemnosti v exekučním řízení doručuje exekutor buď osobně nebo prostřednictvím svého 

zaměstnance nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 16a) anebo 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu 

zásilek. Vámi komentované zplnomocnění je tedy dáno přímo zákonem. 

 

 

Přílohou zasílám vyúčtování nákladů v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím a v souladu se stavovským předpisem EK ČR, ze dne        

3. 11. 2009, „Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací“. Zbývající 

částka Vámi zaslaných prostředků, tj. 12,- Kč, Vám bude poukázána na Vaši adresu. 

 

 

 S pozdravem 

 

     

 

Mgr. Petr Ustohal 

tajemník 

Exekutorské komory České republiky 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Vyúčtování nákladů za poskytnutí informací 


