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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 M.,
dne 14. dubna 2016 byla Exekutorské komoře ČR (dále jen „Komora“) 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 obsahu Vaší žádosti lze sdělit následující.
ad 1) Soudní exekutor není povinen informovat účastníky o aktuálním stavu exekučního řízení či
výši vymáhané pohledávky v případě dílčích plateb. Uvedené platí pro celé exekuční řízení bez
ohledu na fázi exekučního řízení. Případná plánovaná dražba na dosud uvedeném rovněž ničeho
nemění. Informační povinnost soudního exekutora je zúžena na právo účastníků nahlédnout
v souladu s ustanovením § 94 exekučního řádu do exekučního spisu, jehož součástí je také
finanční přehled, ve kterém jsou jednotlivé položky rozúčtovány. Soudní exekutor ve spise
eviduje veškeré došlé platby bez ohledu na jejich výši (pochopitelně za předpokladu, že je lze
identifikovat (především podle variabilního symbolu). Nahlédnout do spisu je možné přímo
v sídle soudního exekutora po předchozí domluvě. Vámi požadované informace tedy zjistíte
nahlédnutím do finančního přehledu exekučního spisu.
Náklady exekuce určuje soudní exekutor na základě příslušných právních předpisů; u nákladů
exekuce konkrétně podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora.
Podle této vyhlášky je odměna soudního exekutora určena jako procentuální podíl z vymáhané
částky, minimálně však 3 000 Kč + DPH. Je-li vymáháno peněžité plnění do výše základu 3000
000 Kč, tvoří odměna 15 % z vymáhané částky. Náhrada hotových výdajů je určena paušální
částkou 3500 Kč (s DPH 4 235,00 Kč). Náhrada hotových výdajů může překročit i paušální částku
3 500 Kč, v takovém případě však soudní exekutor musí výši výdajů prokázat.
Náklady oprávněného se určují podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátního tarifu), a tedy
odměna za právní služby poskytnuté advokátem se stanovuje podle počtu úkonů právní služby a
sazby za poskytnutý úkon právní služby.

Soudní exekutor určuje náklady exekuce a náklady oprávněného v příkazu k úhradě nákladů
exekuce dle ustanovení § 88 exekučního řádu. Účastník řízení může podat u exekutora proti
příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví,
postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů.
Je-li pohledávka úročena, navyšuje se o úroky až do úplného uhrazení jistiny. Dle ustanovení
§ 1932 občanského zákoníku platí, že má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené
s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky
z prodlení, poté na úroky na jistinu, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli. Z výše
uvedeného vyplývá, že se obecně při částečné úhradě vymáhané povinnosti v rámci exekučního
řízení primárně uspokojují náklady předcházejících řízení, náklady exekuce, úroky a až následně
samotná jistina.
ad 2) Náležitosti dražební vyhlášky jsou vymezeny v ustanovení § 336b občanského
řádu. V dražební vyhlášce mohou být v souladu s ustanovením § 336b odst. 2
občanského soudního řádu uvedeny subjekty, v jejichž prospěch jsou zřízena věcná
výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci
nezaniknou.

soudního
písm. g)
břemena,
v dražbě

Pokud je dražba prováděna online (na internetu) pravidelným obsahem dražební vyhlášky bude
také uvedení subjektu, který dražbu administruje (dražebního portálu).

Mgr. Petr Prokop Ustohal
tajemník
Exekutorské komory ČR

