
  č. j. 19 Si 25/2020- 

Za správnost vyhotovení: Alena Karásková 

 OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-SEVER  
Edvarda Beneše 1127/1, 303 16 Plzeň 

tel.: 377869522, fax: 377 869 512, e-mail: podatelna@osoud.plzs.justice.cz, IDDS: 3q8abrq 

NAŠE ZNAČKA:  19 Si 25/2020  
Mgr. Tereza Dvořáková 

 
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 

sady Pětatřicátníků 94/27 
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí 

 

VAŠE ZNAČKA:   

VYŘIZUJE:   

DNE:  10. června 2020 

 

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní Mgr. Terezo Dvořáková, 

dne 3. 6. 2020 obdržel zdejší soud Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb. Obsahem Vaší žádosti je podání informace spočívající ve sdělení: 
 

1. Počtu běžících exekučních řízení podle exekučního řádu, v němž povinný figuruje jako 
osoba mladší 18 let včetně sdělení spisových značek těchto exekučních řízení soudu a 
spisových značek exekutora a identifikace právnické osoby oprávněného a identifikace 
exekučního titulu 

 
2. Počtu běžících řízení o výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu u těchto 

osob včetně sdělení spisových značek a identifikace oprávněného, právnické osoby 
 

3. Počtu exekučních řízení podle exekučního řádu, v němž povinný figuruje jako osoba 
starší 18 let, ale v době vydání exekučního titulu byl nezletilým včetně uvedení spisových 
značek exekučních řízení vedených u soudu a spisových značek soudního exekutora  

 
4.  Identifikace oprávněného, co by právnické osoby a sdělení počtu řízení vedených podle 

o. s. ř. týkajících se osoby starší 18 let, která v době nařízení výroku rozhodnutí byla 
nezletilou s uvedením spisových značek soudu a identifikace oprávněného 

 

Prostřednictvím elektronického evidenčního systému, který má soud k dispozici (tzv. ISASU) lze 
s ohledem na pravidla pro vyznačování tohoto tytu řízení EXE a E bez časové náročnosti 
vyhledat pouze přehled rozhodnutí, u kterých byla nařízena exekuce podle exekučního řádu a dále 
rozhodnutí, u kterých byl nařízen výkon rozhodnutí podle o. s. ř. Ve vztahu k časovým obdobím, 
za které požadujete shora uvedené informace sdělit je z tohoto systému zřejmé, že celkový počet 
nařízených exekucí činí 75.275 věcí a celkový počet nařízených výkonů rozhodnutí u zdejšího 
soudu činí za Vámi požadované období 29.300 věcí.  
 
Evidenční systém však neumožňuje vygenerovat seznam věcí podle data narození povinného 
k okamžiku vydání exekučního rozhodnutí i podle data narození povinného v současné době. 
Rovněž tak evidenční systém neumožňuje zjistit, zda-li došlo k zastavení řízení soudním 
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exekutorem a to proto, že byť k oznámení soudního exekutora se tato skutečnost do systému 
zapisuje, tak exekutoři ze soudní praxe oznámení o zastavení exekuce bez dalšího zpravidla 
nezasílají. Zjištění této informace by si tedy vyžádalo u každého konkrétního vyhledaného spisu 
učinění samostatného dotazu na soudního exekutora. 
 
Zjištění požadovaných informací by si z hlediska časové náročnosti vyžadovalo fyzickou práci 
konkrétního zaměstnance, který by musel všechny spisy fakticky probrat (nejprve lustrací 
v elektronickém systémuj) a zjistit, zdali vyhovují Vámi požadovaným parametrům (věk 
povinného, označení oprávněného), případně v exekučních věcech učinit dotaz na soudního 
exekutora, zda v dané věci bylo zastaveno soudní řízení či nikoliv. Z hlediska časové náročnosti 
uvedených úkonů je třeba počítat s vytížením jednoho zaměstnance soudu minimálně v rozsahu 
20 minut na jednu z věcí. Při celkovém počtu 104.575 spisů, které by bylo třeba projít, činí 
celková doba ke zpracování 34.990 hodin. K tomu je zapotřebí započítat náklady na doručení 
dotazu na soudního exekutora ohledně případného zastavení řízení). 
 
V této souvislosti Vás vyzýváme podle § 17 odst. 3 zákona č. 103/1999 Sb. za současné aplikace 
instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze 14. 7. 2011 č. j. 286/2011-OT-OSV k úhradě 
nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace ve výši 6.983.800,- Kč. Tuto částku je 
nutno uhradit na účet 19-1626371/0710 VS 1901902520. Částka je vypočtená jako násobek počtu 
nezbytných hodin a stanovené paušální náhrady 200,- Kč za 1 hodinu práce zaměstnance soudu 
podle § 4 citované instrukce. 
 
Poskytnutí Vámi požadovaných informací je tedy podmíněno zaplacením shora požadované 
částky. Pokud nedojde do 60 dnů od doručení této výzvy k jejímu zaplacení, bude soud 
postupovat podle citovaného ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím a Vaši 
žádost o poskytnutí informace odloží. 
 
V této souvislosti Vám poskytuji poučení o právu uplatnit proti výzvě k úhradě nákladů za 
poskytnutí informací ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy stížnost adresovanou 
Ministerstvu spravedlnosti ČR a podanou u zdejšího soudu s tím, že pokud by stížnosti nebylo 
vyhověno přímo zdejším soudem, bude předloženo citovanému ústřednímu orgánu státní správy 
soudů. 
 

Mgr. Bc. Antonín Pektor, v. r.  
předseda soudu 
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