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Vážený pane Palico, 
 

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo dne 16.4.2021 e-mailem Váš dopis ze dne 
15.4.2021, v němž žádáte o zastavení a odklad exekuce, která je proti Vám vedena soudním 
exekutorem Mgr. Martinem Horákem, Exekutorský úřad Tábor, pod sp. zn. 173 EX 457/20, a 
zároveň žádáte o osobní schůzku s ministryní spravedlnosti. 

  
Po seznámení se s obsahem Vašeho dopisu, včetně připojených příloh přijměte poučení 

o kompetencích Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k soudním exekutorům. Podle § 7 
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), vykonává 
Ministerstvo spravedlnosti státní dohled nad exekuční činností a nad činností exekutora podle 
§ 74 odst. 1 písm. c) a § 76a exekučního řádu. Státní dohled je vykonáván z úřední moci nebo 
na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob. Samotný výkon státního 
dohledu je prováděn zejména kontrolou spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, 
sledováním dodržování zákonnosti postupů při výkonu exekuční činnosti a prověřováním 
délky exekučního řízení. Dojde-li Ministerstvo spravedlnosti k závěru, že se exekutor dopustil 
pochybení, může mu udělit výtku, případně může navrhnout ministru spravedlnosti podání 
kárné žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu. Ministerstvo spravedlnosti však oproti tomu 
nemá zákonné kompetence k tomu, aby jakkoli zasahovalo do samotného postupu exekučního 
soudu či soudního exekutora. V konkrétním řízení proto musí účastník sám podávat 
příslušné procesní návrhy a opravné prostředky soudnímu exekutorovi či exekučnímu 
soudu.  

 
Váš dopis nemohl být po obsahové stránce posouzen jako podnět k zahájení výkonu 

státního dohledu nad činností konkrétního soudního exekutora, neboť státní dohled je 
zahajován pouze v případě, že z podnětu vyplývá podezření z porušení povinností soudního 
exekutora. Vy žádné skutečnosti, které by bylo možno takto vyhodnotit, neuvádíte. Podstatou 
Vašeho dopisu je zcela jednoznačně žádost o zastavení a odklad proti Vám nařízené exekuce, 
tedy o krok, který v rámci svých kompetencí nemůže Ministerstvo spravedlnosti ani 
ministryně spravedlnosti učinit, neboť právní úprava to neumožňuje. 
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V dané návaznosti tak lze uvést v obecné rovině pouze tolik, že domníváte-li se, že je 
exekuce proti Vám vedena neoprávněně, můžete využít institut návrhu na zastavení 
exekuce. Návrh se podává u exekutora, který vede exekuci. Z návrhu musí být patrno, komu 
je určen, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Musí být 
srozumitelný a měly by k němu být přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených 
v návrhu. Obecný vzor tohoto podání naleznete na webových stránkách Ministerstva 
spravedlnosti https://exekuce.justice.cz/obecne-vzory-podani/. Úspěšnost užití takového 
procesního kroku v předmětném řízení ovšem není Ministerstvo spravedlnosti oprávněno 
posuzovat. 

 
 Potřebujete-li odbornou právní pomoc, máte možnost obrátit se na advokáta,  

kterého si můžete z řad advokátů sám zvolit. Nemáte-li dostatek finančních prostředků, 
můžete jako účastník řízení požádat o ustanovení zástupce podle § 30 občanského soudního 
řádu. Pokud splníte podmínky pro osvobození od soudních poplatků (§ 138 občanského 
soudního řádu), ustanoví Vám předseda senátu zástupce. Bude-li to vyžadovat ochrana Vašich 
zájmů nebo půjde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení 
advokátem (notářem), ustanoví Vám předseda senátu zástupce z řad advokátů.  

 
Nesplníte-li podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle výše uvedeného  

a ani se nemůžete domoci poskytnutí právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb.,  
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), máte právo,  
aby Vám Česká advokátní komora (dále jen „Komora“) na základě Vašeho včasného 
návrhu advokáta podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii určila. V rozhodnutí o určení 
advokáta Komora vymezí věc, v níž je advokát povinen právní služby poskytnout,  
jakož i rozsah těchto služeb. Komora může v rozhodnutí o určení advokáta stanovit i další 
podmínky poskytnutí právních služeb, včetně povinnosti poskytnout právní pomoc bezplatně 
nebo za sníženou odměnu, pokud to odůvodňují Vaše příjmové a majetkové poměry. 

 
V neposlední řadě si Vám dovolujeme sdělit, že informace o bezplatném právním 

poradenství najdete na webových stránkách Komory a Exekutorské komory České republiky. 
Na webových stránkách https://exekuce.justice.cz/odkazy/ najdete seznam neziskových 
organizací poskytujících dluhové poradenství.  

 
K Vaší žádosti o osobní schůzku s ministryní spravedlnosti sdělujeme omluvu paní 

ministryně Mgr. Marie Benešové, která Vás z důvodu značné pracovní vytíženosti nemůže 
osobně přijmout, přičemž neodkladné povinnosti jí nedávají žádný časový prostor k osobnímu 
jednání za účelem upřesnění Vašeho případu. Ujišťujeme Vás, že paní ministryně je vstřícná  
k osobnímu jednání s občany, avšak činí tak výhradně v případech, kdy shledává takový 
postup účelným a konstruktivním. Vzhledem ke shora zmíněným kompetencím zdejšího 
úřadu Vám paní ministryně nemůže být při vyřešení Vaší konkrétní záležitosti bezprostředně 
nápomocna a jiného stanoviska by se Vám nemohlo dostat ani při osobním jednání. 

 
 
S pozdravem 
 

        Mgr. Veronika Štviertniová 
             vedoucí oddělení exekutorů, notářů a advokátů 
              Odbor dohledu a kárné agendy 
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