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Naše č.j.: KP/03/16                             V Přerově dne 11. 3. 2016 

Č.j.: MMPr/034693/2016/ORG/Da 

Sp.zn.: MMPr/022491/2016/06/ORG 

Sk. a sp. zn.: 84.1 S/5 

Oprávněná úřední osoba: Zdeněk Daněk 

 

 

Povinný subjekt :       Žadatel : 

 

Statutární město Přerov       

Bratrská 34        

750 11 Přerov       
 

 

 

P o s k y t n u t í  informací. 

 

 
Statutární město Přerov, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ“), obdrželo prostřednictvím datové schránky dne 17. 2. 2016 žádost o poskytnutí informace 

dle InfZ žadatele *** (dále jen „žadatel“). 

 

Žádost obsahovala celkem 7 bodů s následujícími dotazy: 

 

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.) 
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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. 

 

Povinný subjekt se s výše uvedenými dotazy vypořádal následujícím způsobem. 

 

I. K bodu bylo dne 3.3.2016 pod č.j.: MMPr/030796/2016/ORG/Da zasláno žadateli Sdělení 

o skutečnosti, že tato část žádosti není žádostí dle InfZ. 

II. K bodu bylo dne 8.3.2016 pod č.j.: MMPr/032766/2016/ORG/Da zasláno žadateli Sdělení 

o odložení části žádosti z důvodu, že tato část žádosti se nevztahuje k působnosti 

povinného subjektu. 

III. K bodu byla dne 19. 2. 2016 pod č.j.: MMPr/024045/2016/ORG/Da zaslána žadateli 

Výzva k upřesnění žádosti. Na kterou žadatel ve lhůtě 30 dnů nereagoval. 

IV. K bodu byly sděleny požadované informace. 

V. K bodu sdělujeme, že povinný subjekt za posledních 10 let neučinil žádné připomínkové 

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

předpisům. 

VI. K bodu byla dne 19. 2. 2016 pod č.j.: MMPr/024045/2016/ORG/Da zaslána žadateli 

Výzva k upřesnění žádosti. Na kterou žadatel ve lhůtě 30 dnů nereagoval. 

VII. K bodu byla zaslána výzva k úhradě nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým 

vyhledáváním požadovaných informací, na kterou žadatel ve lhůtě 60 dnů nereagoval. 

 
 

Informaci ke zveřejnění zpracoval: 
 

 

Zdeněk Daněk 

vedoucí oddělení 


