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Kazuistika 7 
 

Uživatelka služby (US) ve věku nad 65 let ve starobním důchodu, má dluh u Jihomoravské plynárenské ve výši 

25 000 Kč, který vymáhal exekutor. Exekutor US obstavil účet, ale jelikož tam v tu dobu nebyl dostatečný finanční 

obnos, byl na účtu zadán příkaz a banka vyčkala až US na účet přijdou peníze. Mezitím exekutor také obstavil US 

stavební spoření. 12.ledna 2010 US byla dlužná částka stržena z účtu a zaslána exekutorovi. Pracovnice exekutora 

ovšem po několika dnech vrátila peníze zpět na účet a 11.2 po měsíci od stržení dlužné částky z účtu došlo ke stržení 

dlužného obnosu ze stavebního spoření US. Tímto postupem US přišla o veškeré výhody ze staveb.spoření, byly jí 

odepsány státní příspěvky a úroky a po nějakou dobu se US k finančním prostředkům na stavebním spoření nedostane. 

Stav.spořitelna US sdělila, že dojde k nápravě za předpokladu, že exekutor potvrdí, že peníze byly strženy neoprávněně, 

poté dojde také k vrácení všech připsaných úroků a státních příspěvků. Pracovnice exekutora odmítla toto potvrdit a 

sdělila US, že si má peníze, které jí byly vráceny na účet přeposlat na stavební spoření. US má s sebou také písemné 

vyjádření pracovnice úřadu, ale US sděluje, že písemné vyjádření pracovnice exe.úřadu není pravdivé. Slovně jí totiž 

pracovnice sdělila, že nemůže hlídat, komu a v jaké výšce se peníze strhnou. US se pokoušela kontaktovat přímo 

s exekutorem, ale pracovnice ji odmítla za exekutorem vpustit. US se ptá, jak může dále postupovat, zdá se jí, že 

jednáním pracovnice exekutora byla poškozena. Ptá se, jak se může domoci nápravy. (cíl US) 

 

 

 

Poradce US sdělil informace dle § 32 a 58 Exekučního řádu. Podle názoru poradce se jedná o pochybení pracovníka 

exekutorské kanceláře a exekutor odpovídá i za škodu, kterou způsobil jeho zaměstnanec. US navrženo podat stížnost 

na exekutor.komoru, která by měla postup prošetřit. 

 

Ačkoli v roce 2009 došlo k novelizaci exekučního řádu s účelem upřesnění pravomocí a povinností exekutora, dochází 

k pochybení z jeho strany a náprava nebývá jednoduchá. Většinou se US obávají do sporu s exekutorem vstoupit a 

vzniklé situace neřeší.  

 

 


