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Věc:

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený paní s.,
dne 8. října 2013 bylo Exekutorské komoře ČR doručeno Vaše podání ve věci žádosti
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), konkrétně o doložení záznamů, protokolů či jiných
obdobných písemností vztahujících se k výkonu dohledu nad činností JUDr. Studené.
Sděluji Vám, že v letech 2012 a 2013 Exekutorská komora ČR (dále jen „Komora“) řešila celkem
27 podnětů k výkonu dohledu nad JUDr. Studenou. Z uvedeného počtu byly dva podněty
shledány jako důvodné, v jednom případě byla udělena výtka, ve druhém věc rovněž řešilo
Ministerstvo spravedlnosti, proto Komora již nečinila další opatření. V příloze tudíž naleznete
výtku udělenou JUDr. Studené dne 11. 3. 2013.
K Vašim dalším otázkám sděluji, že tyto nelze podřadit pod InfZ. Komora je nicméně posoudila
jako standardní podnět a uvádí k nim následující. V prvé řadě Komora připomíná princip
presumpce neviny vyjádření v čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, který Komora
pochopitelně důsledně ctí. Dle § 99 a Přílohy č. 3 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.
505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve
znění pozdějších předpisů, je Komoře soudy oznamován až výsledek trestního stíhání v případě,
že soudní exekutor, exekutorský kandidát či exekutorský koncipient spáchá úmyslný trestný čin.
Ve věci vymoženého plnění Vás musím odkázat na orgány činné v trestním řízení, neboť v dané
záležitosti Komora nedisponuje pravomocemi danou situaci řešit. Jak plyne i z přiložené výtky,
Komora učinila maximum možného, aby se daná situace neopakovala. JUDr. Studené přitom
výkon exekutorského úřadu zanikl k 27. 3. 2013, tedy bezprostředně po udělení výtky. Komora
však vykonává dohled pouze nad soudními exekutory. Jakmile tedy JUDr. Studená přestala být
soudní exekutorkou, Komoře zanikly veškeré pravomoci k provádění dozorové činnosti.
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