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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 Z.,  

 

 dne 12. 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 1.1, 1.3, 1.6, 1.7 a 1.10 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:  

1.1 Kontrolní komise Exekutorské komory ČR provedla pouze jednu kontrolu soudního 
exekutora Mgr. Jaromíra France, Exekutorský úřad Jičín. Kontrolu provedli dne 23. 
11. 2011 členové kontrolní komise Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, a Mgr. Michal 
Rudý, soudní exekutor. Předmětem kontroly byl dohled nad činností soudního 
exekutora, nad řízením exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností 
stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s ustanovením § 7 odst. 5 zákona 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění účinném v době kontroly. V rámci kontroly nebyla zjištěna 
pochybení mající za důsledek uplatnění jakýchkoli sankčních prostředků.  

1.3 K žádným takovým zjištěním Exekutorská komora ČR nedospěla. Je však nutno 
podotknout, že primárním dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je 
Úřad pro ochranu osobních údajů, nikoli Exekutorská komora ČR.  

1.6 Kontrolní činnost nad soudními exekutory i nad řízením jejich exekutorských úřadů 
vykonává Exekutorská komora ČR na základě § 7 odst. 5 exekučního řádu. Vámi 
zmíněný případ vedený pod sp. zn. 023 EX 00385/04, nebyl předmětem kontroly 
uvedené v odpovědi na Vaši žádost pod bodem 1.1.  

1.7 Ve Vámi uvedeném období neproběhla kontrola soudního exekutora Mgr. Jaromíra 
France, Exekutorský úřad Jičín, Exekutorskou komorou ČR. Komora však není 
jediným dohledovým orgánem nad činností soudních exekutorů; dohled dále provádí 
Ministerstvo spravedlnosti, okresní a exekuční soudy.  

1.10 Exekutorská komora ČR eviduje od roku 2013 (včetně) až do dnešního dne celkem 31 
podnětů k výkonu dohledu nad činností soudního exekutora Mgr. Jaromíra France, 
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Exekutorský úřad Jičín. Ze všech těchto podnětů bylo pouze v jednom případě 
shledáno pochybení jmenovaného soudního exekutora, za které mu byla udělena výtka. 
Šetření v této věci však prováděl jiný dohledový orgán – Ministerstvo spravedlnosti. 
Ostatní podněty nebyly shledány důvodnými.  

 

Ve zbývajících částech byla Vaše žádost o informace odmítnuta.  

 

V Brně dne 22. 2. 2018 

 

Mgr. Petr Prokop Ustohal, v. r. 
tajemník 

Exekutorské komory ČR 
 

 

Za správnost vyhotovení:  

 


