
 

Žádost o poskytnutí informace o svobodném přístupu k informacím ze dne  
22.2.2016 
Dobrý den, 
obracím se na Vás se žádostí o zaslání informace v souladu s zák.č. 106/1999 Sb. 
Na žádost odpovězte jako: 
a) Městský úřad 
b) Město 
c) sumárně za Městský úřad a Město 

I. Žádám o sdělení vašeho stanoviska ke společenské významnosti ústavní stížnosti spisové značky I. ÚS 
2956/15, která je podložena právním rozborem Exekučního řádu a dalšími důkazně podloženými 
argumenty, na jejichž základech je možné učinit závěry ke komplexním systémovým změnám v exekucích. 
 
II. Žádám o sdělení vašich úkonů a opatření, které učiníte, nebo jste již učinili, pro předejití vzniku krize 
ústavních mocí. 
 
III. Žádám o sdělení, jaké druhy součinnosti poskytujete exekutorům. Rovněž sdělte kolik tato součinnost 
tvoří finančních nákladů (poměrově k celkovým nákladům, a v částkách), kolik času zabere úředníkům 
vyřizování součinnosti a taktéž uveďte počet úředníků, kteří součinnost vyřizují. 
 
IV. Žádám o sdělení vašich postupů a přijatých opatření při řešení oblastí spadajících do působnosti vašeho 
úřadu ve vztahu k občanům vašeho správního obvodu postižených exekucemi a chudobou. Rovněž sdělte 
celkové přehledy výdajů za tato opatření a postupy za posledních 10 let v sumarizaci a v členění za 
jednotlivé položky. (Do souhrnu a členění uveďte i výdaje pro neziskový sektor a jiné organizace, které jsou 
součástí vašeho rozpočtu za uvedené období.) 
 
V. V návaznosti na informace z "Píšeme Ústavnímu soudu: Udělejte pořádek v exekucích" sdělte, jaké 
připomínkové návrhy jste učinili k pozměňovacím návrhům zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád a k 
souvisejícím předpisům za posledních 10 let, a jak byly tyto návrhy vyřízeny. 
 
VI. Sdělte jaké největší problémy související s exekucemi a chudobou musí váš úřad řešit a vyčíslete celkové 
výdaje za tato řešení. (Do souhrnu uveďte i výdaje pro neziskový sektor a jiné organizace, které jsou 
součástí vašeho rozpočtu.) 
 
VII. Sdělte celkové příjmy a výdaje, a v položkovém členění, za exekuční řízení, jehož jste účastníky řízení 
(povinný nebo oprávněný) za posledních 10 let. Z tabulky musí být zřejmé příjmy a výdaje u řízení, kde jste 
jako povinný, kde jste jako oprávněný, a v členění musí být uvedeny příjmy a výdaje např. i za nákladovou 
položku právního zastupování z vlastních zdrojů. Tabulka musí obsahovat i příjmy a výdaje vašich 
organizačních složek a firem, ve kterých máte podíl. Ve zvláštním sloupci uvádějte celkové výše dluhu a 
pohledávek a spočítejte procentuální úspěšnost vymáhání. 

 
 
Odpověď ze dne 14.3.2016  
posílám Vám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace. 
 
Ad I.) Dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, 
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Žádné stanovisko/názor na dané téma nemáme. Děkuji 
za pochopení. 
 



Ad II.) Omlouvám se, ale na tento dotaz neumím odpovědět, neumím jej uchopit. Nevím, jak chápat „úkony 
a opatření, které učiníte, nebo jste již učinili, pro předejití vzniku krize ústavních mocí“.  Každopádně žádnou 
takovou „informací“ nedisponujeme. Děkuji za pochopení. 
 
K  bodům III., IV., V., VI., VII. níže uvádím informace zkompletované z odborů Magistrátu města Pardubic, 
jichž se věc nějakým způsobem gesčně dotýká. Zřejmě to není přesný výčet a v takové struktuře, jak 
požadujete, je to však vše, co máme na dané téma k dispozici a doufám, že alespoň v této podobě Vám to 
bude ku prospěchu. 
 
Za personální odd.: 

 agendu vyřizují 2 mzdové účetní 

 rozsah cca 5 exekucí/rok/ 1 účetní (trvání exekuce v závislosti na rozsahu) 

 rozsah práce cca 1 hod./1 účetní/měsíc 

 prům. plat 200,- Kč/hodina 

 v současné době je prováděno pět výkonů rozhodnutí, z toho je 3x nepřednostní exekuce a 2x 
insolvence. Jedná se o dlužné částky pracovníků, které jsou jim sráženy na základě pravomocných 
rozhodnutí od exekutorských úřadů.  

 
Za odbor majetku a investic: 

 asi k bodu IV.: V lednu 2015 byla uzavřena smlouva o výkonu exekuční činnosti při vymáhání 
pohledávek za nájemné a služby v městských bytech se soudním exekutorem Mgr. Tomášem 
Voborníkem, Exekuční úřad Pardubice. Soudní exekutor u každého dlužníka posuzuje 
vymahatelnost pohledávky, a když je dlužník zatížený více než 3 exekucemi (průměr 9 exekucí), ve 
vymáhání pohledávky nepokračuje. V r. 2015 soudní exekutor prověřil více než 200 dlužníků, 
exekuční řízení zahájil pouze ve 23 případech. Pohledávky byly vymoženy pouze ve 2 případech. 
Náklady exekučního řízení uhradili dlužníci. V ostatních případech soudnímu exekutorovi žádné 
výlohy neplatíme.  Kromě případného vymoženého plnění, nedostává město žádné podíly z odměn 
nebo jiné výhody.  

 k bodu III: Zasíláme informace k povinným, specifikovaným vždy v konkrétních žádostech, a to na 
žádost exekutorských úřadů, ve smyslu § 33, 34 zákona č. 120/2001 Sb., o sdělení údajů za účelem 
vymožení pohledávek. Zpracovává to u nás jedna referentka, v čase cca 1 hod/1 žádost. Frekvence 
takovýchto žádostí je cca  3 žádosti/měsíc. V žádostech se především žádá informace, zda-li 
poskytujeme či poskytovali v minulosti povinnému nájemní byt nebo nebytový prostor, zda-li je 
nám známa jejich současná adresa, kdo s nimi užíval byt apod.    
 

Za odbor ekonomický: 
Ad III) Součinnost exekutorům neposkytujeme. 
Ad IV) Nesleduje se statisticky, zda klient úřadu, kterému jsou poskytovány veřejné služby, má exekuce. 
Ad V) Žádné připomínky jsme nedali, nejsme připomínkovým místem. 
Ad VI) Jelikož se nesleduje statisticky, zda klient má či nemá exekuce, nedají  se vyčíslit náklady. 
Ad VII) Nelze vyčíslit, není sledováno. 
  
Za Odbor sociálních věcí: 
Přímo s exekutory spolupracují zejména opatrovníci: 

III. Opatrovníci poskytují exekutorům běžnou součinnost jako je poskytování informací, podávání 
odporů, námitek, návrhů na zastavení exekuce, podávání návrhů na zahájení exekuce, sjednávání 
splátkových kalendářů.  
      Počet úředníků 4, počet exekucí  cca 100. Toto číslo se často den ode dne pohybuje. Převážně se 
jedná o pohledávky klientů z doby předešlé, kdy nebyli omezeni ve svéprávnosti. 
V. Připomínkové návrhy k zákonu žádné 



VI. Problémy spojené s exekucemi: nedostatek finančních prostředků klientů, často ztráta bydlení a 
s tím související problém s hledáním nového bydlení a dostatku finančních prostředků na bydlení a 
živobytí.  

Dále s exekutory přijdou do kontaktu pracovníci oddělení sociálních služeb a prevence - poskytuje přímou 
součinnost exekutorským úřadům pouze v případě potvrzení ubytování na městské ubytovně v ulici 
Češkova 1240. Tuto činnost vykonává vedoucí oddělení, přičemž zodpoví cca 1 – 2 dotazy za pololetí.  
Přímo na oddělení je 8 pracovníků proškolených v oblasti dluhové problematiky, kteří jsou schopní 
poskytnout v této oblasti poradenství, či pomoci navázat kontakt s exekutorem.   

IV.  Podpora neziskového sektoru v rámci dluhového poradenství: od r.2012, kdy vyplácel OSV byla 
podpořena 1 organizace v celkové výši 120,975,-Kč. 

 

 


