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M. Š. 

 
Č.j.: InfZ 1/2017 

 

V Brně dne 9. 1. 2017  

 

 

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane Š., 

 

dne 5. ledna 2017 byla Exekutorské komoře ČR doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 

o poskytnutí informací. 

 

K Vaší žádosti sděluji následující. Kontrolní komise Exekutorské komory České republiky 

v souladu s § 113a exekučního řádu zpracovává a vyřizuje podnět k výkonu dohledu nad 

činností soudních exekutorů, provádí kontroly exekutorských úřadů a působí preventivně a 

výchovně ve vztahu k soudním exekutorům.  

 

Kontrolní komise každoročně zveřejňuje svůj rozvrh práce na internetových stránkách 

Exekutorské komory České republiky, viz http://ekcr.cz./1/organy-komory/601-organy-

exekutorske-komory-ceske-republiky.  

 

Kontrolní komise Exekutorské komory ČR provedla pouze jednu kontrolu soudního exekutora 

Mgr. J. F., a to dne 23. 11. 2011. Kontrolu prováděli za kontrolní komisi soudní exekutor Mgr. 

Daniel Vlček a soudní exekutor Mgr. Michal Rudý. Vámi zmíněný spis vedený pod sp.zn. 023 EX 

00385/04 však předmětem kontroly nebyl. Povinný subjekt Vám nemůže poskytnout protokol 

z kontroly soudního exekutora, neboť k tomuto nejste oprávněn. 

 

Současně přijměte poučení, že Exekutorská komora není jediným dohledovým orgánem, který 

kontrolní činnost nad soudními exekutory vykonává. V rámci koordinace s dalšími dohledovými 

orgány bylo zjištěno, že kontrola soudního exekutora Mgr. J. F. byla provedena jiným 

dohledovým orgánem a provedení kontroly soudního exekutora Komorou by tedy nebylo 

účelné. Za účelem informací o kontrole soudního exekutora se můžete s žádostí obrátit na 

Ministerstvo spravedlnosti ČR.  
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V evidenci Exekutorské komory ČR nebyl Váš podnět při zadání Vašeho jména, příjmení a také e-

mailu dohledán. Bylo-li Vám již ze strany Komory odpovězeno, uveďte prosím spisovou značku, 

pod kterou byl podnět řešen. Rovněž nelze vyloučit, že šetření v dané věci prováděl jiný 

dohledový orgán.  

 

Máte-li však za to, že soudní exekutor v řízení vedeném vůči Vaší osobě postupoval nesprávným 

způsobem, můžete zaslat písemný nebo elektronický podnět na Exekutorskou komoru. Písemný 

podnět můžete zaslat na adresu Radnická 14/16, 602 000 Brno. Elektronické podání je možné 

zaslat buď na podatelnu na adrese Komora@ekcr.cz nebo přímo k mým rukám na adresu 

pravnik3@ekcr.cz.  

  

V podnětu uveďte všechny rozhodné skutečnosti a máte-li nějaké listinné důkazy, přiložte je 

rovněž k Vašemu podání.  

 

K Vašemu poslednímu dotazu sděluji, že postup při provádění kontrol se řídí právními a 

stavovskými předpisy a žádná opatření v tomto směru přijata nebyla. 

 

 

 Mgr. Petr Prokop Ustohal 

tajemník  

Exekutorské komory ČR 
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