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Vážený pane, 

na základě Vaši žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), podané dne 22.02.2016, 
vedené pod č.j. 849/2016/KU/JPr, Vám k Vašim dílčím otázkám sdělujeme následující: 

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.“ 

ad bod I.  Více viz sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. c) 
InfZ. ze dne 26.02.2016, ev.č. 2773/2016; 

II. „Žádám o sdělení vašich úkonů a opatření, které učiníte, nebo jste již učinili, pro předejití 
vzniku krize ústavních mocí.“ 

ad bod II.  Více viz sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. c) 
InfZ. ze dne 26.02.2016, ev.č. 2773/2016; 

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.“ 

ad bod III.  Součinnost ze strany městského úřadu je poskytována na základě ustanovení § 33 
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 
Případné žádosti vyřizuje přibližně 10 zaměstnanců úřadu (např. z registru vozidle, evidence 
obyvatel, majetkového odboru, finančního odboru …), kterým k vyřizování žádostí o součinnost 
postačuje v součtu přibližně 1 % jejich úvazku (pracovní doby). Zaměstnanci vyřizují tuto 
agendu v rámci své běžné agendy, za kterou pobírají plat, tedy vyřizování uvedených žádostí 
nevyžaduje žádné další finanční náklady nad rámec jejich platu.  

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 
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uveďte i výdaje pro neziskový sektor a jiné organizace, které jsou součástí vašeho rozpočtu 
za uvedené období.)“ 

ad bod IV.  Městský úřad Králíky, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vykonává 
v rámci přenesené působnosti veřejné správy  agendu sociální práce a sociálně-právní ochrany 
dětí. V rámci těchto agend se pracovníci zařazení na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Králíky podílí na řešení obtížných životních situací klientů, ať už jednotlivců 
nebo rodin. Mezi jednu z frekventovaných obtížných životních situací klientů patří oblast 
exekucí, a s tím možné související ohrožení chudobou.  V rámci agendy sociálně-právní 
ochrany dětí intervenují   pracovníci zmíněného odboru  v zájmu dětí, tedy i bez jasné zakázky 
ze strany rodičů. V případě agendy sociální práce je pro zahájení spolupráce zásadní 
projevení  zájmu občanů-klientů, tzv. formulace zakázky.  

Obě zmíněné agendy se nezaměřují výlučně na situaci klientů v souvislosti s exekucemi a 
chudobou.  

Ve městě Králíky od ledna 2011 působí sociální služba sociální poradenství.  Rodinám jsou 
dostupné sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které s rodinami řeší i oblast 
hospodaření a exekucí.  Obě zmíněné služby se zaměřují na práci s klienty postiženými 
exekucemi, chudobou. 

Mezi využívané sociální služby pro matky s dětmi, ohroženými chudobou a exekucemi, patří 
sociální služba azylový dům a krizová pomoc v územní působnosti obce 
s rozšířenou  působností Žamberk, kam se matky s dětmi dostávají po ztrátě bydlení, 
v některých případech i v důsledku exekucí.  

V případě sociálních služeb jsou služby poskytovány i anonymně, např. služba poradenství. 
Sdílení informací o klientovi v sociální službě a námi je možné jen v některých případech. Po 
navázání spolupráce mezi klientem a sociální službou dalšími informacemi v některých 
případech nedisponujeme.   

Městský úřad Králíky usiluje o medializaci dostupnosti výše zmíněných služeb  formou inzerce v 
městském zpravodaji, webu města, úřední desky. Pracovníci městského úřadu sami vyhledávají 
potencionální klienty ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, a to ve spolupráci s Úřadem 
práce ČR,  školskými zařízeními, majiteli ubytoven, obcemi. 

Na podporu poskytovatelů  sociálních služeb výše jmenovaných vydalo město Králíky od roku 
2006 do roku 2015  /období 10 let dle Vaší žádosti/ celkem částku 339.000,-Kč, níže členíme na 
roky.   
 

Kalendá řní rok Poskytnutá částka z městského 
rozpo čtu (Kč) 

2006 0 

2007 0 

2008 10.000 

2009 12.000 

2010 0 

2011 30.000 

2012 52.000 

2013 60.000 

2014 80.000 

2015 95.000 
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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.“ 

ad bod V.  Více viz sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. c) 
InfZ. ze dne 26.02.2016, ev.č. 2773/2016; 

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.)“ 

ad bod VI.  Obecně lze uvést, že dle míry zadlužení, fáze exekuce, aktuální životní situace 
klienta, jeho ochoty a potenciálu  situaci řešit  se snažíme ve spolupráci s klienty nalézat řešení 
reálná. Za reálná řešení považujeme ta, která umožní obtížnou situaci klienta stabilizovat, 
případně  mu jí překonat. Často  řešíme otázky identifikace dluhů. Někteří klienti nemají 
potřebné dokumenty, které by identifikovaly druh a výši pohledávky, datum jejího vzniku, 
dosavadní průběh exekuce.  V některých případech řešíme otázku  zachování bydlení, zajištění 
dostatku financí na uspokojení ostatních životních potřeb, hledáme prostor pro možnou úhradu 
pohledávek   nastavením splátek. V případě zájmu klienta poskytujeme pomoc při 
sepsání  námitek proti postupu exekutora při soupisu věcí. V některých případech pro složitost 
věci doporučujeme zaangažování advokáta. V případech, kdy je zřejmé, že klient není schopen 
za stávajících podmínek pohledávky uhradit, jej  odkazujeme na občanskou poradnu za účelem 
prověření podmínek pro povolení  oddlužení.   

Pomoc s exekucemi a předcházením chudobě napomáhají našim klientům řešit i poskytovatelé 
služeb, kterým město poskytuje příspěvky na jejich provoz, viz, výše bod IV.  

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.“ 

ad bod VII.  Více viz sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. c) 
InfZ. ze dne 26.02.2016, ev.č. 2773/2016; 

Odpověď byla v kopii zaslána podatelně Ústavního soudu podani@usoud.cz k sp.zn. I.ÚS 
2956/15, a to na základě výslovné žádosti žadatele. 

S pozdravem 

Ing. Martin Košťál 
tajemník městského úřadu 


