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DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
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E-mail: e-podatelna@exekutorskyurad.eu
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Návštěvní řád
(1)

Ustanovení tohoto řádu se vztahují na osoby, které vstupují do sídla Exekutorského
úřadu pro Prahu 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka (dále jen „úřad“), jako
jsou účastníci řízení, jejich právní zástupci, zástupci těchto osob, účastníci dražby a ev.
jiné osoby (dále jen „návštěník“).

(2)

Do sídla úřadu je možné vstoupit pouze v úředních hodinách úřadu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

od 9:00 do 15:00
od 9:00 do 15:00
od 9:00 do 15:00
od 9:00 do 15:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno

(3)

Návštěvník, který má domluvenou schůzku s konkrétním zaměstnancem soudního
exekutora (dále jen „zaměstnanec“), se po příchodu ohlásí na recepci úřadu a ve
vymezeném prostoru vyčká příchodu tohoto zaměstnance. Návštěvník, který nemá
domluvenou individuální schůzku, vyčká na recepci úřadu, dokud nebude vyzván
zaměstnancem k projednání jeho záležitosti.

(4)

Do sídla úřadu je zakázán vstup nezletilým bez doprovodu osoby starší 18 let,
podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek. Do sídla
exekutorského úřadu je zakázáno vstupovat se zvířaty.

(5)

Návštěvník úřadu je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti (občanský
průkaz, nebo pas).

(6)

Do sídla úřadu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a jiné nebezpečné předměty,
nevyplývá-li výjimka z tohoto pravidla z jiných předpisů (příslušníci ozbrojených sil).

(7)

Návštěvník úřadu je povinen dbát pokynů zaměstnanců. Hovořit se zaměstnanci
může pouze v případě, že byl vyzván k projednání důvodu jeho návštěvy.
Návštěvníkovi je zakázáno zvyšovat na zaměstnance hlas nebo se vůči
zaměstnancům vyjadřovat urážlivými nebo hrubě nevhodnými výrazy.

(8)

V sídle úřadu je bez souhlasu zaměstnance zakázáno pořizovat obrazové i zvukové
záznamy.

(9)

Do sídla exekutorského úřadu je možné vstoupit pouze v čistém a upraveném oděvu
a obuvi. V prostorách recepce a podatelny exekutorského úřadu je zakázáno
telefonovat, jíst, pít, kouřit. Návštěvníku úřadu je zakázáno pohybovat se volně
v prostorách úřadu bez doprovodu zaměstnance.

(10) Návštěvník úřadu je povinen respektovat klid a důstojnost sídla úřadu a nesmí je
žádným způsobem narušovat či znevažovat.
(11) Zaměstnanci soudního exekutora a soudní exekutor se oslovují „pane“, „paní“ či
„slečno“ s případným připojením akademického titulu či funkce (např. „pane doktore“,
„paní magistro“).
(12) Tomu, kdo poruší ustanovení tohoto řádu či jiného příslušného právního předpisu
(zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen
„OSŘ“, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění
pozdějších předpisů), může být uložena v souladu s ust. § 53 OSŘ pořádková
pokuta až do výše 50.000,- Kč a v souladu s ust. § 54 OSŘ může být ze sídla úřadu
vykázán za účasti Policie ČR. Pořádková pokuta může být uložena i opakovaně.
(13) Porušením tohoto řádu či jiných právních předpisů může být též založena
trestněprávní odpovědnost návštěvníka úřadu. Soudní exekutor se pro účely
trestního řízení považuje dle ust. § 127 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, za úřední osobu, čímž je jeho ochrana v trestním právu
oproti ostatním případům rozšířena.
(14) Pověřenou osobou soudního exekutora je JUDr. Edvard Kubečka, exekutorský
kandidát.

V Praze dne 10.12.2019
JUDr. Igor Ivanko, v.r.
soudní exekutor

