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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.
Sdělení vašich úkonů a opatření, které učiníte, nebo jste již učinili, pro
předejití vzniku krize ústavních mocí.
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.
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 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.
Sdělení 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.)
Sdělení celkových příjmů a výdajů, a v položkám 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.

Na žádost odpovězte jako:

a) Městský úřad
b) Město
c) sumárně za Městský úřad a Město

Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli o informace odeslána
odpověď s tímto obsahem:
„Ad I) Nedisponujeme žádným stanoviskem ke společenské významnosti ústavní
stížnosti spisové značky I.ÚS 2956/15.
Ad II) Nečinili jsme a nečiníme žádné úkony ani opatření pro předejití vzniku krize
ústavních mocí.
Ad III) Exekutorům poskytujeme součinnost v těchto oblastech:
1) Řidičské průkazy
- žádost o součinnost podle § 33 zákona č. 120/2001 Sb. při vykonávání exekuce,
kde je vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě – vyřízení jedné žádosti trvá
cca 15 min – cca 50 žádostí za rok – 1 úředník
- pozastavení řidičského oprávnění – vyřízení trvá cca 10 minut – do 10 pozastavení
ročně – 1 úředník
2) Vozidla
- žádosti o součinnost ve věci exekučního řízení povinných ve věci vlastnictví
silničního vozidla – vyřízení jedné žádosti trvá v průměru cca 10 minut – cca 800
žádostí za rok – 2 úředníci
- evidování postoupeného sdělení o exekučním příkazu na majetek povinného
s protokolem o soupisu movitých věcí – vyřízení jednoho případu trvá cca 5 minut –
cca 400 sdělení za rok – 2 úředníci
3) Bytový fond
v exekučních řízeních požadují exekutoři informace podle zákona č. 120/2001 Sb. o
povinném a manželu povinného:
- zda je v nájemním nebo podnájemním vztahu (zaslání kopií smluv včetně dodatků)
- sdělení výše nájmu a služeb spojených s užíváním bytu
- zda evidujeme dluh na nájmu či službách
- jakým způsobem hradí nájemné a služby (pokud bankovním převodem, tak uvedení
přesného označení bankovního účtu a peněžního ústavu)
- údaje o dalších adresách
- údaje o známých kontaktech
- informace o zaměstnavateli
- zda složil kauci na byt a v jaké výši
Vyřízení jedné žádosti trvá cca 30 minut, loni 3 žádosti, 1 úředník
4) Živnostenské podnikání
-žádost o součinnost ve věci exekučního řízení, kdy exekutoři požadují výpis
z registru živnostenského podnikání z neveřejné části, cca 10 žádostí za rok
Ad IV) Žádný postup ani opatření vůči občanům našeho správního obvodu, kteří by
byli postiženi exekucemi město nestanovilo.
Ad V) Nečinili jsme žádné připomínkové návrhy k pozměňovacím návrhům zákona č.
120/2001 Sb., exekuční řád, ani k souvisejícím předpisům.

Ad VI) Žádné závažné problémy související s exekucemi náš úřad neřeší.
Ad VII) Vzhledem k tomu, že spolupráci s exekutorským úřadem jsme zahájili až
v roce 2012, níže uvádíme Vámi požadované data v tabulce od zmíněného roku.
Přehled předaných pohledávek na exekuční úřad od roku 2012

“

Rok
2012
2013
2014
2015

Pohledávky Městský úřad
Výše pohledávky
Příjmy
Výdaje % úspěšnost
3875
3875
0
100
38123
14600
0
38,29709099
373736
51780
0
13,85469957
246534
6274
0
2,544882247

Rok
2012
2013
2014
2015

Pohledávky Město
Výše pohledávky
Příjmy
Výdaje % úspěšnost
0,00
0
0
0
238211,50 238211,5
0
100
369820,00
5172
0
1,398518198
251251,00
0
0
0

