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P o s k y t n u t í  i n f o r m a c í  
 
Vážená paní K.,  

 dne 6. prosince 2018 byla Exekutorské komoře ČR doručena Vaše žádost o informace ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění. Tímto 
podáním jste požádala o poskytnutí informací:  

„ - kdy byla stanovena Mgr. Zuzana Sobíšková, exekutorka č. 180 do funkce exekutorky 
- od kdy do kdy byla stanovena vedením EÚ JUDr. Grosama jako zástupkyně 
- od kdy je pověřena vedením samostatného exekutorského úřadu vedeného na její jméno.“ 

Dále jste požádala o informaci: „zda zastupující exekutor na uvolněném úřadě po vypršení lhůty ‚na 
zastoupení‘ má právo nepředat právní zástupkyni EÚ spis a svévolně bez rozhodnutí soudu si přivlastnit spis 
vedeným EÚ na základě rozhodnutí soudu.“  

 Na základě Vaší shora uvedené žádosti Vám poskytuji požadované informace v rozsahu 
týkajícím se jmenování Mgr. Zuzany Sobíškové soudní exekutorkou a zástupkyní bývalého 
soudního exekutora JUDr. Jana Grosama.  

 Mgr. Zuzana Sobíšková byla dne 8. 1. 2013 jmenována soudní exekutorkou Exekutorského 
úřadu Sokolov. Zástupkyní nyní již bývalého soudního exekutora JUDr. Jana Grosama byla Mgr. 
Zuzana Sobíšková ustanovena rozhodnutím prezidia Exekutorské komory ČR ze dne 12. 7. 2011. 
Rozhodnutím bývalého ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., ze dne 14. 5. 2013, 
čj. 180/2013-OJ-SO/7, byla Mgr. Sobíšková přeložena do Exekutorského úřadu Praha 6 namísto 
nyní již bývalého soudního exekutora JUDr. Jana Grosama.  

 Ve zbývající části byla Vaše žádost o informace odmítnuta.  

 
S pozdravem 

Mgr. Petr Prokop Ustohal, v. r. 
tajemník 
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