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USNESENÍ
Prezidium Exekutorské komory České republiky (dále jen „prezidium“) jako příslušný orgán
podle § 111 odst. 6 písm. m) exekučního řádu, ve věci řízení o ustanovení nového zástupce
odvolaného soudního exekutora Mgr. Iva Nedbálka, trvale bytem Balcarova 1716/4, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava, za účasti dosavadního zástupce JUDr. Vlastimila Porostlého,
Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Stojanovo nám. 7/873, 709 00 Ostrava,
I.

v y r o z u m í v á podle § 47 správního řádu shora uvedené účastníky o tom, že:
-

II.

dne 27. dubna 2016 nabylo právní moci rozhodnutí prezidia Exekutorské
komory ČR ze dne 6. dubna 2016 č.j. SPR 3/2016-11, jímž byl ustanoven Mgr.
Nedbálkovi nový zástupce, a to soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý.
Tímto bylo s ohledem na žádost JUDr. Vlastimila Porostlého o uvolnění z
funkce zástupce, doručenou dne 8. dubna 2016, zahájeno řízení o ustanovení
nového zástupce podle § 18 odst. 1 písm. c) a odst. 2 ve spojení s § 16
exekučního řádu,

v y z ý v á Mgr. Iva Nedbálka, aby ve lhůtě do 25. května 2016:
-

podal návrh na ustanovení nového zástupce vč. souhlasu navrhovaného
zástupce s ustanovením do funkce zástupce, přičemž neučiní-li tak, ustanoví
mu zástupce Komora i bez jeho návrhu.
Odůvodnění:

Podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. c) platí, že Exekutorská komora ustanoví soudnímu
exekutorovi nového zástupce, jestliže ustanovený zástupce požádá o uvolnění z funkce
zástupce.
Dne 27. dubna 2016 nabylo právní moci rozhodnutí prezidia Exekutorské komory ČR ze dne
6. dubna 2016 č.j. SPR 3/2016-11, jímž byl ustanoven Mgr. Nedbálkovi nový zástupce, a to
soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý. S ohledem na skutečnost, že dne 8. dubna byla
Komoře doručena žádost JUDr. Vlastimila Porostlého, Exekutorský úřad Ostrava, o uvolnění
z funkce zástupce Mgr. Iva Nedbálka, bylo zahájeno řízení o ustanovení nového zástupce.
Do doby ustanovení nového zástupce (tj. vykonatelnosti rozhodnutí Komory o ustanovení
nového zástupce) je stávající zástupce JUDr. Vlastimil Porostlý nadále povinován
k zastupování v intencích relevantních ustanovení exekučního řádu.
Poučení:

Ustanovení zástupce zaniká ustanovením nového zástupce. <§ 18
odst. 3 exekučního řádu>.
Komora ustanoví zástupce exekutorovi tehdy, jestliže sám nenavrhl
svého zástupce do 1 měsíce od rozhodné události <§ 18 odst. 2 ve
spojení s § 16 odst. 1 věta druhá exekučního řádu>.

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu a pořizovat si z něj výpisy
<§ 38 správního řádu>, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou
dobu řízení až do vydání rozhodnutí a vyjádřit v řízení své stanovisko
<§ 36 správního řádu>.
V Brně dne 3. května 2016

Mgr. Pavla Fučíková, v.r.
prezidentka
Exekutorské komory České republiky

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petra Halouzková

