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Vážený pane Šinágle, 
 

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo Váš podnět ze dne 23.6.2019, jehož obsahem byly 
výhrady k postupu soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M., Exekutorský úřad 
Praha  7, v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 063 EX 63/02 proti Václavu Kudelovi, jako 
povinnému.  

 
Tímto si Vás dovolujeme vyrozumět, že na základě Vašeho podnětu Ministerstvo 

spravedlnosti zahájilo v souladu s § 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“), výkon státního dohledu nad postupem jmenovaného soudního 
exekutora. 

 
V této souvislosti prosím přijměte poučení o kompetencích Ministerstva 

spravedlnosti ve vztahu k soudním exekutorům. Podle § 7 exekučního řádu 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.  

 
Závěrem si Vám dovolujeme sdělit, že o výsledku výkonu státního dohledu budete 

vyrozuměn.  
 
S pozdravem          

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