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P o s k y t n u t í  i n f o r m a c í  
 
Vážený pane magistře,  

 dne 14. 2. 2018 byla Exekutorské komoře ČR doručena Vaše žádost o poskytnutí informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění. Exekutorská 
komora ČR posoudila Vaši žádost a shledala, že bodům 1, 2, 5, 6, 8 (částečně) a 9 Vaší žádosti lze 
vyhovět. Tyto požadované informace Vám proto níže v souladu s ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuji:  

1) Rozpočet na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách Exekutorské komory ČR 
(informace dostupná na http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/2400-rozpocet-
2018?w=). Vzhledem k tomu, že jste požádal o poskytnutí informace v listinné podobě, 
poskytuje Vám ji Exekutorská komora ČR v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu 
k informacím tímto sdělením:   

a. Příjmy z vlastní činnosti: 27 635 500,00 Kč,  
b. Příjmy ze státního a veřejných rozpočtů, z fondů EU: 0,- Kč,  
c. Výdaje: 27 135 570,00 Kč,  
d. Rozpočtová rezerva: 499 930,00 Kč 

2) Organizační řád Exekutorské komory ČR obsahující popis organizační struktury je upraven 
stavovským předpisem ze dne 6. prosince 2001, organizační řád, v účinném znění, který 
Vám zasílám přílohou tohoto přípisu. Dostupný je též na: http://ekcr.cz/1/predpisy/345-
stavovske-predpisy?w=.  

5) Exekutorská komora ČR ke dni 1. 1. 2018 nezřídila žádný další subjekt.  
6) Exekutorská komora ČR za rok 2014 – 2017 vydala a na rok 2018 plánuje vydávat 

následující publikace:  
a. Komorní listy, časopis soudních exekutorů, MK ČR E 19153, ISSN 1805-1081 

(jednotlivá vydání časopisu jsou dostupná na www.ekcr.cz pod záložkou Komorní 
listy, časopis vychází čtvrtletně);  

b. Věstník Exekutorské komory ČR (dostupný na http://ekcr.cz/1/predpisy/26-
vestniky?w=).   

8) Ke dni 1. 1. 2018 zaměstnávala Exekutorská komora ČR celkem 11 zaměstnanců. Komora 
nemá management v klasickém slova smyslu; řídícím a výkonným orgánem je prezidium 
sestávající v současností z členů: Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka, JUDr. Vladimír Plášil, 
LL.M., viceprezident, Mgr. Jan Mlynarčík, Mgr. Petr Polanský a Mgr. Martin Tunkl. V čele 
kanceláře Exekutorské komory ČR stojí Mgr. Petr Prokop Ustohal, tajemník.  

mailto:podatelna@ekcr.cz
http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/2400-rozpocet-2018?w
http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/2400-rozpocet-2018?w
http://ekcr.cz/1/predpisy/345-stavovske-predpisy?w
http://ekcr.cz/1/predpisy/345-stavovske-predpisy?w
http://www.ekcr.cz/
http://ekcr.cz/1/predpisy/26-vestniky?w
http://ekcr.cz/1/predpisy/26-vestniky?w


9) Exekutorská komora ČR ke dni 1. 1. 2018 nevyužívala služeb externích advokátů, notářů, 
soudních exekutorů ani bezpečnostních agentur.  

 

Ve zbývajících částech byla Vaše žádost o informace odmítnuta.  

 

V Brně dne 16. 2. 2018 

 

Mgr. Petr Prokop Ustohal, v. r. 
tajemník 

Exekutorské komory ČR 
 

Za správnost vyhotovení:  
 

 


