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Poskytnutí informací
Vážený pane inženýre,
dne 11. 8. 2018 byla Exekutorské komoře ČR doručena žádost Odborové organizace
Sluníčko o poskytnutí informací o tom, kdo vykonává dohled nad správními činnostmi
Exekutorskou komorou (např. nad vyřizováním stížností dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v účinném znění), a kdo vyřizuje stížnosti na Exekutorskou komoru dle § 175 správního řádu.
Na základě této žádosti Vám sděluji, že dle ustanovení § 175 odst. 4 správního řádu se
stížnost podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen
prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Směřuje-li tedy stížnost na nevhodné chování úřední
osoby nebo vůči postupu Exekutorské komory ČR, která vede správní řízení, podává se stížnost
Exekutorské komoře ČR, která ji prošetří.
Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla
řádně vyřízena, může dle § 175 odst. 6 správního řádu požádat nadřízený správní orgán, aby
přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Podle ustanovení § 178 odst. 1 správního řádu by nadřízeným
správním orgánem měl být ten orgán, o němž to stanoví zákon, nebo ten orgán, který rozhoduje o
odvolání, popřípadě vykonává dozor. Právní předpisy však neupravují, který orgán je nadřízeným
správním orgánem Exekutorské komoře ČR v rámci jejích správních činností. Zákon č. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
v účinném znění, u správních činností Exekutorské komory ČR neurčuje, který orgán rozhoduje o
odvoláních proti rozhodnutím Exekutorské komory ČR. Pouze ustanovení § 16 odst. 6 exekučního
řádu hovoří o tom, že proti rozhodnutí Komory o ustanovení zástupce nebo o stanovení podílu
lze „podat řádný opravný prostředek k soudu.“ Rozhodnutí Exekutorské komory ČR a tedy i její
postup (příp. nečinnost) ve správním řízení lze napadnout toliko prostřednictvím žaloby ve
správním soudnictví.
V Brně dne 16. 8. 2018
Mgr. Petr Prokop Ustohal, v. r.
tajemník
Exekutorské komory ČR
Za správnost vyhotovení:

