Pozměňovací návrh Jeronýma Tejce
V návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 (sněmovní tisk č. 331) navrhuji v kapitole
336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR:
Přesun finančních prostředků na 86 zaměstnanců do platů zaměstnanců včetně souvisejících výdajů
okresních a obvodních soudů, a to na posílení dohledu nad exekutory, v celkové výši 35 000 000
Kč; přitom se zvýšení promítne do následujících průřezových ukazatelů: "Platy zaměstnanců a
ostatní platy za provedenou práci 25 925 926 Kč", "Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8
814 815 Kč", "Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 259 259 Kč", "Platy zaměstnanců v
pracovním poměru 25 925 926 Kč" na vrub snížení výdajů kapitoly Ministerstva spravedlnosti v
ukazateli "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem"
u dosud nezahájené investiční akce „Výstavba Krajského soudu Ústí nad Labem“ ve výši 35 mil.
Kč (nepředpokládá se jejich vyčerpání v roce 2015).
Odůvodnění:
V současné době mají předsedové okresních soudů povinnost podle § 7 exekučního řádu
vykonávat dohled nad soudními exekutory. Předsedové vykonávají dohled nad exekutory, kteří jsou
jmenováni do obvodu jejich soudu. Jde-li o státní dohled v jednotlivé věci, vykonává dohled též
předseda okresního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce. Předseda provádí dohled
nad exekutory z úřední povinnosti, ale i na základě podnětů osob.
Tuto svoji povinnost může předseda soudu přenést na místopředsedu a současně může
jednotlivými úkony v rámci dohledu pověřit vyššího soudního úředníka jeho soudu.
Okresní soudy však na tuto činnost nedostávají žádných finančních prostředků, tedy pokud
chtějí tuto činnost vykonávat efektivně, musejí ji financovat z peněz určených na provoz soudu.
Zejména po účinnosti nového občanského zákoníku a jeho doprovodných zákonů, kdy došlo k
navýšení jejich agendy, ať již novými instituty či přesunem věcí z krajských soudů, je nezbytné, aby
v případě další činnosti, která má být okresními soudy kvalitně zajišťována, byla tato činnost
finančně zajištěna. Současně je třeba upozornit, že závazek posílit dohled nad činností soudních
exekutorů je součástí Programového prohlášení vlády.
S ohledem na skutečnost, že okresní soudy jsou plně vytíženy řešením soudních sporů a v
současné chvíli nemají dostatečné personální kapacity na efektivní výkon dohledu nad soudními
exekutory, je navrhováno personální posílení okresních soudů, tak aby tuto činnost mohl vykonávat
speciální zaměstnanec soudu (vyšší soudní úředník).
V případě přijetí pozměňovacího návrhu dojde k zajištění efektivního dohledu okresních
soudů nad soudními exekutory, tedy i plnění Programového prohlášení vlády.

