
Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka
Exekutorský úřad Praha 1
adresa: Bryksova 818/48, 198 00 Praha 14, Česká republika
tel.: 284684313, 606033366, datová schránka: ieft5qt
e-mail: posta@eupraha1.cz internetové stránky: www.eupraha1.cz

č. j. 145 EX 110/18-73

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
K PROVEDENÍ EXEKUCE PROVEDENÍM PRACÍ A VÝKONŮ

Povinný: Ministerstvo  zdravotnictví,  se  sídlem  Palackého  náměstí  375/4,  Praha-Nové
Město, IČ: 00024341

Vymáhaná 
nepeněžitá 
povinnost:

SPLNĚNÍ POVINNOSTI: povinnost rozhodnout o žádosti žalobce o informace
ze dne 20.5.2016, evidované pod číslem MZDRX00UUNOV
SPLNĚNÍ  POVINNOSTI:  povinnost  rozhodnout  o  odvolání  žalobce  ze  dne
9.6.2016 proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6.6.2016, č.j.
sukl 15151273/2016

Oprávněný
:

Cannabis is The Cure, z.s.
se sídlem Přichystalova 180/14, Olomouc, PSČ: 779 00, IČ: 26670232,
práv. zast. advokátem Mgr. David MACHÁČEK, advokát, se sídlem T. G. 
Masaryka č.p. 108, Kladno, PSČ: 272 01, IČ: 75376857

Pověření soudního exekutora vydal: Obvodní soud pro Prahu 2 dne 05.12.2018 pod č. j. 55 
EXE 1664/2018-25
Exekuční titul: rozsudek vydal: Městský soud v Praze ze dne 20.07.2017 č. j. 8A 127/2016-
390-392

I. Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka rozhodl o provedení exekuce provedením prací a výkonů
k vynucení splnění vymáhané nepeněžité povinnosti: 
- povinnost rozhodnout o žádosti oprávněného o informace ze dne 20.5.2016, evidované pod
číslem MZDRX00UUNOV
- povinnost  rozhodnout  o  odvolání  oprávněného ze  dne 9.6.2016 proti  rozhodnutí  Státního
ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6.6.2016, č.j. sukl 15151273/2016.

II. Povinnému se za nesplnění vymáhané povinnosti stanovené exekučním titulem, specifikované
ve výroku I., ukládá další pokuta ve výši 1.000.000,- Kč. Pokutu je povinný povinen zaplatit do tří
od ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet  Obvodního soudu pro Prahu 2, č.ú.  3762-
623021/0710,  variabilní  symbol  5512166418;  nebo  na  účet  soudního  exekutora  č.ú.
2489911369/0800,    variabilní symbol 1102018, specifický symbol    5512166418  .  Uložená pokuta
připadá státu. Uloženou pokutu vymůže soudní exekutor bez návrhu v rámci exekučního řízení.
Nesplní-li  povinný  ani  poté  vykonávané  rozhodnutí,  ukládá  mu  soudní  exekutor  na  návrh
oprávněného další přiměřené pokuty, dokud exekuce nebude zastavena.

Odůvodnění:
1. Dne 13.10.2018 zahájil oprávněný exekučním návrhem ze dne 11.10.2018 exekuční řízení
proti  povinnému, k nucenému vymožení nepeněžitého plnění dle exekučního titulu,  rozsudku
Městského  soudu v  Praze ze  dne  20.07.2017, č.  j.  8A 127/2016-390-392,  a  to  -  povinnosti
rozhodnout  o  žádosti  oprávněného  o  informace  ze  dne  20.5.2016,  evidované  pod  číslem
MZDRX00UUNOV a povinnosti rozhodnout o odvolání oprávněného ze dne 9.6.2016 proti
rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6.6.2016, č.j. sukl 15151273/2016.



2. Ve věci pak exekutor rozhodoval k vymožení povinnosti povinného uložené mu daným
exekučním titulem opakovanými exekučními příkazy, ukládajícími povinnost k splnění nepeněžité
povinnosti, při současném uložení pokuty dle ust. § 351 o.s.ř., a to č.j. 145 EX 110/18-28 s právní
mocí dne 17.7.2019 pro částku 25.000,- Kč, 145 EX 110/18-52 s právní mocí dne 10.2.2020 pro částku
100.000,- Kč, 145 EX 110/18-60 s právní mocí dne 16.7.2020 pro částku 100.000,- Kč, 145 EX 110/18-
68 s právní mocí dne 20.8.2020 pro částku 100.000,- Kč. 
3. Uložené  pokuty  danými  exekučnímu  příkazy  byly  povinným  dílem  uhrazeny  na  účet
exekučního soudu a dílem vymoženy exekutorem postupem dle ust. § 72 odst. 2 o.s.ř.
4. Přípisem  ze  dne  1.11.2020  oprávněný  sdělil  exekutorovi,  že  přes  dosud  uložené  a
zaplacené pokuty, povinný povinnost uloženou mu exekučním titulem nesplnil a navrhl dle ust. §
351 o.s.ř., aby povinnému byly uložena další pokuta.
5. Za  uvedeného  stavu  věci  exekutor  návrh  oprávněného  na  uložení  další  pokuty
přezkoumal, shledal jej důvodným a uložil povinnému pokutu v částce 1.000.000,- Kč. Uložení
pokuty v této výši pak shledal exekutor přiměřeným době trvání protiprávního stavu, po který
povinný jako státní orgán nerespetuje jiná vymahatelná rozhodnutí státu; rovněž exekutor přihlédl
k osobě povinného a postavení  povinného tak, aby výše pokuty již byla citelnějším zásahem do
jeho majetkové sféry tak, aby nutnost splnění vymáhané povinnosti respektoval.  V neposlední
řadě  nemohl  exekutor  při  stanovení  výše  pokuty  přehlédnout  skutečnost,  že  dosud  byly
povinnému uloženy pokuty v souhrnné výši 325.000,- Kč, jejichž výše a uhrazení však nevedlo ke
splnění povinnosti.
6. S ohledem na uvedené rozhodl exkeutor jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení:
Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 
Exekuční příkaz se doručuje oprávněnému a povinnému.

V Praze dne 01.03.2021
Mgr. Hynek Sekyrka v.r.

soudní exekutor



Další informace k     exekučnímu řízení  

1. Odklad a zastavení exekuce
Za podmínek stanovených zákonem lze podat u soudního exekutora návrh na zastavení

exekuce nebo její části. 
Za podmínek stanovených zákonem lze podat i návrh na odklad exekuce. 
Podmínky pro podání těchto návrhů a další podrobnosti jsou uvedeny na internetových

stránkách Ministerstva spravedlnosti. 
2. Postup v     exekuci provedením prací a výkonů   

Informace o vedení exekuce provedením prací a výkonů jsou uvedeny na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti. 

3. Úřední hodiny
Úřední hodiny soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky, Exekutorský úřad Praha 1: Út, Čt : 9,30
– 11,00 ; 12,30 – 14,00
Pokladní hodiny: Út, Čt  : 9,30 – 11,00 ; 12,30 – 14,00 nebo dle telefonické dohody
Hodiny pro telefonický kontakt: Po – Pá : 9,00 – 14,00
Aktuální  informace  o  úředních  hodinách,  příp.  pokladních  hodinách  nebo  hodinách  pro
telefonický kontakt doporučujeme ověřit na internetových stránkách soudního exekutora. 
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