
        

MĚSTO HUSTOPEČE 
Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 

STAROSTKA 

 
 

 

 

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím v platném znění 

 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 16.02.2015, ve které nás žádáte o poskytnutí těchto informací na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

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. 

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 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. 

 

vám sdělujeme následující: 

 

Sdělení k bodu ad) I žádosti. 

Vzhledem k tomu, že jedná o žádost o poskytnutí stanoviska (názoru), je postupováno v souladu 

s ustanovením § 15 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, včetně odůvodnění, vám bylo zasláno dnešního dne pod č.j. 

MUH/12698//16/361 dle platných právních předpisů. 

 

 

Částečně poskytnutá informace k bodu ad) II žádosti. 
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Žádná opatření pro předejití vzniku krize ústavních mocí jsme nečinili a ani v současné době 

nečiníme. Pokud jde o naše konání v budoucnu, jde o budoucí rozhodnutí a je proto postupováno 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění. Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, včetně odůvodnění, vám bylo zasláno 

dnešního dne pod č.j. MUH/12698//16/361 dle platných právních předpisů. 

 

 

Poskytnutá informace k bodu ad) III žádosti 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, vám požadované informace poskytujeme.  

Poskytování součinnosti exekutorům tvoří minimální část práce našich zaměstnanců. V rámci města 

Hustopeče tuto součinnost občas poskytuje mzdová účetní - dotazy, zda povinný pobírá mzdu u 

města Hustopeče a Městská policie – dotazy na pobyt. Tato agenda činí řádově dvacítku dotazů 

ročně a jejich přesný počet nelze přesně zdokumentovat, protože je vyřizována v rámci běžné pošty, 

příp. i elektronicky nebo telefonicky. Časové a finanční ztráty jsou zanedbatelné. 
 

 

Sdělení k bodu ad) IV žádosti 

Vzhledem k tomu, že jedná o žádost o poskytnutí informace, která nespadá do působnosti města 

Hustopeče, je postupováno v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, včetně 

odůvodnění, vám bylo zasláno dnešního dne pod č.j. MUH/12698//16/361 dle platných právních 

předpisů. 

 

 

Poskytnutá informace k bodu ad) V žádosti 

V posledních deseti letech město Hustopeče neučinilo žádné připomínkové návrhy k 

pozměňovacím návrhům zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád a k souvisejícím předpisům. 

 

 

Poskytnutá informace k bodu ad) VI žádosti 

Město Hustopeče neřeší žádné problémy s exekucemi a nemá tudíž s tímto žádné výdaje. 

 

 

Částečně poskytnutá informace k bodu ad) VII žádosti 

V posledních deseti letech nebyla vůči městu Hustopeče nařízena žádná exekuce, pokud je tedy 

město Hustopeče účastníkem exekučního řízení, tak pouze jako oprávněný. Právního zastoupení 

nevyužíváme, takže v této položce jsou naše náklady nulové. 

K 01.03.2016 vede město Hustopeče 17 exekučních sporů, vymáhaná částka činí 138.643,- Kč. 

Jedná se většinou o dluhy na nájemném. 

Naše obchodní společnosti a příspěvkové organizace mají samostatnou právní subjektivitu a o jejich 

případných exekučních sporech rozhodují sami a město o nich nemá informace. Pokud jde o 

náklady na námi vedené exekuční spory a s tím související náklady na plat našeho pracovníka, tyto 

neevidujeme. Pokud jde o tuto informaci, je postupováno v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti, včetně odůvodnění, vám bylo zasláno dnešního dne pod č.j. MUH/12698//16/361 

dle platných právních předpisů. 
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PaedDr. Hana Potměšilová 

starostka 
 

 

 
 

 
 
 

 


