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Kunovice 3. 3. 2016
VED/893-16/ SZ 163-2016/VAJ

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

Vážený pane,
k Vaší žádosti ze dne 18. 2. 2016 Vám sděluji 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.
Ke společenské významnosti ústavní stížnosti jsme žádné stanovisko nezaujali, a ani tak nehodláme
činit.
II. Žádám o sdělení vašich úkonů a opatření, které učiníte, nebo jste již učinili, pro předejití vzniku
krize ústavních mocí.
Město Kunovice doposud neučinilo, ani neplánuje učinit žádné úkony ani opatření 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.
Městský úřad Kunovice vymáhá své pohledávky prostřednictvím odboru finančního několikerými
výzvami k úhradě. Pokud dlužník ani pak nezaplatí, připraví pracovnice odboru finančního podklady
v podobě jednotlivých spisů podle jednotlivých dlužníků a předáváme je našemu právnímu zástupci,
který pak již zahajuje exekuční řízení ve své režii. Příprava podkladů a jiné přípravné práce nejsou
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konány nad rámec povinností a s jejich plněním nejsou spojeny další finanční náklady. Této
problematice se věnuje 1 úřednice cca 110 hodin ročně, ve finančním vyjádření je to Kč 16.000,-.
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.)
Žádné postupy ani opatření ve vztahu k občanům neuplatňujeme.
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.
K pozměňovacím návrhům zákona č. 120/2001 Sb. ani k pozměňovacím návrhům souvisejících
předpisů město v posledních 10 letech neučinilo žádné připomínkové návrhy.
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.)
Žádné problémy nemáme.
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.
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Město není účastníkem řízení, ve kterém by bylo v pozici povinného.
Příjmy a výdaje spojené s exekucemi za posledních 10 let
město Kunovice
VÝDAJE
poštovné
14.500,- Kč
mzdové náklady
25.000,- Kč
právní zastoupení z vlastních zdrojů 37.000,- Kč
PŘÍJMY
celková výše pohledávek úspěšnost
exekuční řízení
58.970,- Kč 275.669,- Kč
21,39 %

S pozdravem

Ing. Helena Vajdíková v. r.
tajemnice MěÚ Kunovice
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