
 

 

 

 

 
 

 
JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D. 

MINISTR  SPRAVEDLNOSTI ČR 
 
 

V Praze dne      
        Čj. MSP-548/2016-OED-SEU/14 
        Počet listů: 1 
        Přílohy: Bez příloh 
 
 
 
Exekutorský úřad Ostrava 
Mgr. Pavla Fučíková 
soudní exekutorka 
-datová schránka- 
 
 
Vážená paní magistro, 
 

tímto Vás vyrozumívám o výsledku výkonu státního dohledu, který byl zahájen 
ex offo v souvislosti se žádostí pana Davida Havlíka, reportéra pořadu Reportéři ČT, ze dne 
5.10.2016 podanou v souvislosti s natáčením reportáže odvysílané dne 17.10.2016, 
a v návaznosti na Váš podnět ze dne 5.10.2016, v němž jste žádala Ministerstvo spravedlnosti 
o prošetření Vašeho postupu v exekuční věci sp.zn. 024 Ex 3349/13 v souvislosti s natáčením 
uvedené reportáže, která se zajímala o postup při provádění dražby nemovité věci v dotčené 
exekuci Vaší zaměstnankyní, kandidátkou Mgr. H. S., jíž se jako zástupce dražitele a následně 
vydražitele, společnosti HICRA REALITY, a.s., IČ: 28653173, sídlem Hrabákova 1861/1, 
702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, zúčastnil Váš manžel Ing. Miroslav Fučík a jejímž jste 
majoritním akcionářem. 

  
 Na základě provedeného státního dohledu bylo shledáno toto pochybení: 

Nedostatečně jste řídila a kontrolovala činnost exekutorského úřadu, když jste 
v exekučním řízení sp.zn. 024 Ex 3349/13 dne 22.1.2015 nezabránila tomu, aby Vaše 
zaměstnankyně, exekutorská kandidátka, připustila bez Vašeho vědomí do dražby 
nemovité věci dražitele, společnost HICRA REALITY, a.s., jednající panem 
Ing. Miroslavem Fučíkem jako jejím statutárním orgánem, ač věděla, že se jedná 
o Vašeho manžela, a věděla nebo měla z informací ve veřejném rejstříku vědět, že 
jste je jím majoritním vlastníkem, čímž porušila ust. § 2 odst. 2 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“), a čl. 5 Pravidel 
profesionální etiky a soutěže soudních exekutorů.  



 

 

Uvedenému jednání jste byla povinna předejít s ohledem na povinnost Vaší 
kontrolní a řídící činnosti dle ust. § 13 odst. 1 exekučního řádu věta prvá, 
dle něhož exekutor řídí činnost exekutorského úřadu, který jeho jménem plní všechny 
úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti, čímž js te současně porušila ust. 
§ 2 odst. 2 exekučního řádu, dle něhož je exekutor povinen vykonávat svědomitě své 
povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo 
narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, 
nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, a současně jste porušila 
povinnost postupovat v exekuci svědomitě a pečlivě, jak stanoví čl. 5 Pravidel 
profesionální etiky a soutěže soudních exekutorů.  

 
            Shora uvedený závažný nedostatek v exekuční činnosti mající znaky kárného 
deliktu Vám s ohledem na skutečnost, že jste sama iniciovala prošetření Vašeho postupu 
v dotčeném řízení, v němž jste nepředpokládala a neměla informace o účasti Vaší společnosti 
na dražbě, do níž Vaši společnost připustila bez Vašeho vědomí Vaše zaměstnankyně, 
exekutorská kandidátka, na základě toho, že jste bezodkladně zajistila nápravu tohoto 
svého manažerského pochybení přijetím opatření, a to jednak důsledným upozorněním 
exekutorské kandidátky na nesprávnost jejího postupu, jednak vydáním zákazu účasti všech 
Vašich rodinných příslušníků na jakékoliv dražbě pořádané Vaším úřadem, a dále s ohledem 
na to, že účastníkům řízení nevznikla žádná škoda a že Vaším aktivním přístupem, 
spočívajícím v uzavření nájemní smlouvy s povinnou k dotčené nemovitosti s určením 
minimální výše nájemného stanoveného s ohledem na její tíživou finanční situaci, 
a doplacením zbývající dlužné částky za povinnou v předmětném exekučním řízení byla 
odčiněna případná nemajetková újma povinné, a současně s přihlédnutím k tomu, že 
ve Vaší činnosti soudní exekutorky nebylo za posledních pět let shledáno pochybení, 
na jehož základě by Vám byla udělena výtka, nebo které by mělo znaky kárného provinění 
 
jsem se rozhodl v tomto jediném a konkrétním případě přistoupit k výjimečnému kroku 
a dotčené jednání Vám s ohledem na uvedené polehčující okolnosti dle ust. § 7a 
exekučního řádu důrazně      
 

            v y t ý k á m. 
 

 O uložení výtky bude informován předseda Okresního soudu v Ostravě a předseda 
kontrolní komise Exekutorské komory České republiky.  

 Za poskytnutou spolupráci v rámci výkonu státního dohledu děkuji. 

 
 
 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
ministr spravedlnosti ČR 
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