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U S N E S E N Í 
 

Prezidium Exekutorské komory České republiky, jako příslušný orgán podle § 111 odst. 6 

písm. g) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční 

řád“), rozhodlo podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví 

postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení (dále jen „stavovský předpis“)  

 

t a k t o: 

 

I. JUDr. Tomáš Bacílek, nar. 4. 2. 1978, bytem K Roubence 190, 273 51 Horní Bezděkov, ve 

výběrovém řízení na obsazení uvolněného exekutorského úřadu Vsetín,  

 

n e u s p ě l. 

 

O d ů v o n ě n í: 

 

Dne 23. 2. 2015 převzalo Prezidium ve smyslu § 14 stavovského předpisu od předsedy výběrové 

komise protokol, vč. příloh a další dokumentace dle § 13 odst. 5 stavovského předpisu. Z těchto 

dokumentů bylo zjištěno, že výběrového řízení na obsazení uvolněného exekutorského úřadu 

Vsetín po Mgr. Ervínu Dreiseitlovi, se účastnil pouze ve výroku uvedený uchazeč, který celkově 

od všech členů výběrové komise získal 59 bodů ze 120 možných.  

 

Podle § 12 odst. 4 stavovského předpisu platí, že účastník, který nedosáhne počtu alespoň 61 

bodů včetně, bude z výběrového řízení vyřazen. 

 

Za daných okolností Prezidiu nezbývá než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

usnesení.  

 

 

P o u č e n í: 

 

I. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. 
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II. Není-li žádného z účastníků, který by ve výběrovém řízení uspěl tak, že splňuje 

 předpoklady pro jmenování soudním exekutorem a dosáhl nejvyššího počtu bodů, aniž 

 byl z výběrového řízení vyřazen pro nedostatek bodů podle § 12 odst. 4 stavovského 

 předpisu, vyhlásí prezidium opakované výběrové řízení. <§ 14 odst. 2 stavovského 

 předpisu> 

 

V Brně dne 23. února 2015 

 

 

Mgr. David Koncz, v.r. 

prezident 

Exekutorské komory ČR 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Prokop Ustohal 


