
 

 

Ministerstvo spravedlnosti České Republiky 

Odbor dohledu 

Vyšehradská 16,  

128 10 Praha 2 

 

 

 

Věc: Podnět k výkonu dohledu dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 

120/2001 Sb. 

 

 

Stěžovatel: Jan Novák, narozen 3. 7. 1980, trvalý pobyt Pod hradbami 

123/456, Brno, 199 00, stěžovatel je povinným v exekučním řízení 

vedeným Exekutorským úřadem pro Prahu 3, exekutorem Mgr. Davidem 

Dvořákem, pod sp. zn. 12 EX 74586/13 pro vymožení částky 22 547,- Kč 

ve prospěch oprávněného Kamila Novotného 

 

I. 

 

V současné době je proti mně vedena exekuce Exekutorským úřadem pro 

Prahu 3, exekutorem Mgr. Davidem Dvořákem, pod spisovou značkou 12 

EX 74586/13 pro vymožení částky 22 547,- Kč ve prospěch oprávněného 

Kamila Novotného. 

 

Do dnešního dnes jsem od výše uvedeného exekutora neobdržel žádné 

dokumenty, které by se exekuce týkaly. Exekutor mi pouze zasílá SMS 

zprávy, abych neprodleně uhradil dlužnou částku. Na moji písemnou 

žádost, aby mi byly zaslány podklady k exekuci, abych věděl, kolik a 

komu dlužím, mi exekutor ani po 30 dnech nijak neodpověděl. 

 

Zkoušel jsem dotyčného exekutora kontaktovat po telefonu. Zde mi ale 

bylo sděleno, že mi exekutor nebude nic posílat. Že si pro dané 

dokumenty mohu přijet do Prahy. Exekutora jsem výslovně upozornil, 

že jsem momentálně v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Mám sice 

povoleny vycházky na 6 hodin denně, ale tato doba nestačí 

k uskutečnění cesty z Brna do Prahy a zpět a ještě vykonání návštěvy 

v kanceláři exekutora. Na to mi bylo sděleno, že ho to nezajímá. 

Dokumenty mi odmítl poslat i v elektronické podobě na moji emailovou 

adresu. 

 



 

 

Uvedený postup exekutora mi přijde nesprávný. Mám za to, že bych měl 

mít nárok na příslušné dokumenty. Komunikace ze strany exekutora je 

vrcholně arogantní – většina jím zaslaných zpráv je vyloženě 

výhružných. 

 

Chování exekutora a jeho zaměstnanců pak podle mého názoru odporuje 

„Pravidlům profesionální etiky a pravidlům soutěže soudních 

exekutorů“, zejména pak článků 3 a 5, neboť jednání nelze označit 

ani za „čestné a slušné“ (čl. 3), ale ani za „svědomité a pečlivé“ 

(čl. 5). 

 

Důkaz: 

Žádost o zaslání podkladů k exekuci ze dne 25. 5. 2017 

Výpis SMS zaslaných ze strany Exekutorského úřadu 

 

 

II. 

 

Žádám tímto, aby byl postup exekutora Exekutorského úřadu pro Prahu 

3, Mgr. Davida Dvořáka v dané věci prošetřen. 

 

 

V Brně dne 30. 6. 2017 

 

 

……………………………… 

Jan Novák    

 


