
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Žádost o informace ke sdělení stanoviska k ústavní stížnosti   
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

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. 

 
 
 
Způsob poskytnutí informace: datovou zprávou  
 
Dne: 01.03.2016 
 
Odpověď na žádost:  
ad I.: Nebylo přijato stanovisko města ke společenské významnosti ústavní stížnosti 
spisové značky I.ÚS 2956/15. 
 
ad II.: Předmětem činnosti města jako veřejnoprávní korporace nejsou opatření či úkony 
označené či jiným způsobem evidované jako „opatření a úkony pro předejití vzniku krize 
ústavních mocí“. 
 
ad III.: Součinnost s exekutory na úrovni „odpovědi na dotaz“ považujeme za běžný 
administrativní úkon, neplánovaný, bez zásadních nároků na činnost jednotlivých 
odborů, bez samostatné evidence. Pro upřesnění uvádím (jako příklad)  z podkladů 
živnostenského úřadu: „…tyto žádosti vyřizují dva pracovníci, po roce 2008 nápor těchto 
žádostí opadl, jedná se pouze o počty v jednotkách za rok přičemž v roce 2015 žádná 
žádost exekutora doručena nebyla“. Za součinnost lze považovat zveřejnění informace 
na úřední desce nebo převzetí písemnosti na vědomí dle § 335b odst. 3 o.s.ř.. 
Požadavky na poskytnutí údajů z informačního systému adresované odboru vnitřních 
věcí (evidence obyvatel) jsou po zavedení základních registrů zcela ojedinělé. Odmítnutí 
žádosti o informaci co do části je předmětem samostatného rozhodnutí. 
 
ad IV.: K úkolům (zejména) odboru sociálních věcí a zdravotnictví patří sociální práce 
s ohroženými skupinami, příjemci pomoci však nejsou povinni uvádět důvody, které 
vedly k jejich chudobě ani sdělit, zda se jich osobně nebo jejich rodiny dotýká exekuce. 
Pro úplnost namátkou z úřadem realizovaných opatření a postupů uvádím:  

koordinování poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního 
poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo 
ochranné výchovy, přitom spolupráce s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační 
službou, správními úřady a územně samosprávnými celky, či neziskovými institucemi; 

zajišťování osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy 
neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální 
služby nebo jiné formy pomoci; 

na území svého správního obvodu realizace činnosti sociální práce vedoucí 
k sociálnímu začleňování osob se zdravotním nebo duševním onemocněním, osob 
pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby, osob s různým stupněm omezení 
způsobilosti k právním úkonům, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob žijících 
rizikovým způsobem života, obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osobám 
bez přístřeší, nezaměstnaným, imigrantům a rodinám s dětmi; 



pomocí depistáže vyhledávání a navazování kontaktu s potencionálním klientem v jeho 
přirozeném prostředí; 

spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta (telefonická a 
písemná komunikace s exekutory – možnost sjednání splátkového kalendáře, zjištění 
možnosti úhrady dluhu, kontakt na krizové centrum, občanskou poradnu apod.). 

Odmítnutí žádosti co do části je předmětem samostatného rozhodnutí. 

ad V.: Za posledních 10 let ze strany města nebyly uplatněny připomínky k 
pozměňovacím návrhům zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád a k souvisejícím 
předpisům. 

ad VI.: Jako problémy související s exekucemi a chudobou, které je nezbytné řešit, 
vnímáme nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků, ztrátu bydlení. Odmítnutí 
žádosti o informaci co do části je předmětem samostatného rozhodnutí. 

ad VII.: Odmítnutí žádosti o informaci uvedené v b. VII.  je předmětem samostatného 
rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
JUDr. Jana Zemánková  
vedoucí odboru kancelář 
starosty a tajemníka  
Městský úřad Moravská Třebová 
 
 
Datum zveřejnění informace: 03.03.2016 


