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III. 

 

Odůvodnění 

 

Obecná část  

 

a) vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020, který 

byl schválen usnesením vlády ze dne 28. listopadu 2016 č. 1067, v opatření 4.1.1.2 (Změnit 

systém poskytování dat z centrální evidence exekucí) uvádí, že centrální evidence exekucí 

v současné podobě umožňuje získat za poplatek 60 Kč v základním náhledu informaci pouze 

o počtu exekucí a spisové značce konkrétního případu u exekučního úřadu. Další informace 

jsou pak poskytnuty pro každé exekuční řízení zvlášť po zaplacení dalších 60 Kč. Povinný se 

z výpisu nedozví některé podstatné informace, jako například původního a současného 

věřitele nebo dlužnou částku včetně příslušenství. Poskytnutá služba je tak ve značném 

nepoměru ke své ceně.  

Z tohoto důvodu je potřeba podle akčního plánu rozšířit informace uváděné ve výpisu 

z centrální evidence exekucí a zavést jiný systém plateb. 

Dále akční plán uvádí, že smyslem opatření je zavést efektivnější způsob získávání 

informací z centrální evidence exekucí, který odstraní současný drahý systém založený na 

paušální platbě za každou informaci, zvýší informační hodnotu, například uvedením věřitele, 

a zároveň zajistí dostatečnou míru ochrany osobních údajů povinných. Cílem je snížit riziko 

rezignace povinného na řešení své situace v důsledku nedostupnosti dat z finančních důvodů 

a naopak umožnit povinným rychlejší a efektivnější řešení svých dluhů v procesu exekučního 

vymáhání. Ve svém důsledku se očekává vyšší počet úspěšně ukončených exekucí a vyšší 

uspokojení věřitelů.  

 Novelizace vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění 

pozdějších předpisů, je nezbytná k naplnění cíle sledovaného opatřením 4.1.1.2 Akčního 

plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020. Rozšířit informace 

uváděné ve výpisu z evidence a zavést jiný způsob plateb za tento výpis je možno pouze 

změnou tohoto právního předpisu. 

 Z důvodů výše uvedených se navrhuje, aby do centrální evidence exekucí byly nově 

zapisovány údaje o oprávněném a aby výpis z centrální evidence včetně těchto údajů byl 

přístupný povinnému v exekučním řízení, který je fyzickou osobou, za nižší cenu než podle 

platné právní úpravy. 

 

b) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem 

 

 Exekuční řád zmocňuje v § 131 písm. e) Ministerstvo spravedlnosti, aby stanovilo 

vyhláškou postup pro zápis a výmaz údajů v centrální evidenci exekucí a pro její vedení, 

provoz a správu. Podle § 125 odst. 5 ex.ř. je postup pro zápis a výmaz údajů v centrální 

evidenci exekucí a pro její vedení, provoz a správu upraven vyhláškou ministerstva. Z § 125 

odst. 6 ex.ř. plyne, že nestanoví-li se dále jinak, náleží za poskytnutí údajů z centrální 

evidence exekucí Komoře odměna, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 Exekuční řád uvádí v § 125 odst. 1 písm. a), že Exekutorská komora ČR vede centrální 

evidenci exekucí, v níž se evidují vyrozumění o zahájení exekuce. Ve vyhlášce 

č. 329/2008 Sb. jsou výslovně upraveny ty údaje, které se z vyrozumění o zahájení exekuce 

do centrální evidence exekucí zapisují. Podle § 44 odst. 3 písm. e) ex.ř. vyrozumění 
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o zahájení exekuce obsahuje označení oprávněného a povinného. Údaje o povinném jsou již 

do centrální evidence exekucí zapisovány na základě platné právní úpravy, lze tedy mít za to, 

že v souladu se zákonem je možno do evidence zapisovat i údaje týkající se oprávněného. 

 Exekuční řád rovněž uvádí, že Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou odměnu 

za poskytnutí údajů z centrální evidence exekucí, přičemž zákon žádné podrobnosti o výši 

této odměny neuvádí. 

 Lze tedy uzavřít, že předkládaný návrh je v souladu se zákonem, k jehož provedení má 

být vydán. 

 

c) zhodnocení navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie a mezinárodními 

smlouvami 

 

 Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu ČR zapracovávány předpisy Evropské 

unie a návrh není s těmito předpisy v rozporu. 

Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu ČR zapracovávány mezinárodní smlouvy, 

jimiž je Česká republika vázána, a návrh není s těmito smlouvami v rozporu. 

 

d) zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

1. Vyhláška č. 328/2009 Sb. zakotvuje v § 2 výčtem údaje, které se zapisují do centrální 

evidence exekucí. Jde o údaje týkající se exekučního soudu, vyrozumění o zahájení exekuce, 

vymáhané povinnosti, spojení řízení, soudu nebo soudního exekutora, který rozhodl o odkladu 

nebo zastavení exekuce, příslušného rozhodnutí o odkladu nebo zastavení, povinného, spisové 

značky soudního exekutora a zániku pověření soudního exekutora k vedení exekuce. 

 Vyhláška však neobsahuje údaj o oprávněném, tedy osobě, která podáním exekučního 

návrhu exekuční řízení zahájila a jejíž nárok je v tomto řízení vymáhán. Z centrální evidence 

exekucí tak nelze zjistit údaj, který může být důležitý především pro povinného, např. pro 

podání návrhu na zastavení exekuce.  

 V této souvislosti je možno poukázat na projekt „Mapa exekucí“ 

(http://mapaexekuci.cz/), na jehož internetové stránce je zveřejněn kvalitativní výzkum Jak 

zůstat člověkem v síti dluhů, který vznikl v rámci projektu „Předluženost v ČR“ realizovaného 

Ekumenickou akademií z.s. a Otevřenou společností o.p.s., a shrnutí tohoto výzkumu. 

Z těchto materiálů vyplývá, že v pozdějších fázích života s dluhem pak tito lidé (předlužení 

nebo lidé, pro který je život s dluhy velkým problémem v osobním či profesním životě) 

ztrácejí přehled, kolik a komu aktuálně dluží, což dále výrazně komplikuje jejich schopnost 

dluhy splácet, a to i za předpokladu, že mají vůli je aktivně řešit. Je tedy možno dovodit, že 

zařazení údajů o oprávněném do centrální evidence exekucí by mohlo přispět k tomu, aby se 

ti, kdo jsou dluhy nejvíce zatíženi, mohli se svou situací lépe vypořádat, a to buďto sami, 

nebo za přispění např. neziskových organizací, které se věnují pomoci lidem s dluhy. 

 Dále je možno poukázat na materiál Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi 

v oblasti exekucí, který v r. 2017 vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 

Z této monografie plyne, že CEE je… vhodná pro občany, firmy i veřejné instituce jako cenný 

zdroj informací. Velkým nedostatkem je absence uvedení oprávněného (věřitele)… Dalším 

negativem je, že ačkoli exekutorské úřady znají oprávněného, nezapisují tuto informaci do 

Centrální evidence exekucí, neboť to není ze zákona povinné. Tento nedostatek velmi 

komplikuje jednak analýzu dat, jednak snahu dlužníka zorientovat se ve své situaci a efektivně 

ji řešit, protože chybí zásadní informace o tom, komu vlastně dluží. Tyto informace musí tedy 

získat z jiných zdrojů. 
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2. Podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 329/2008 Sb. náleží Exekutorské komoře ČR za (listinný) 

výpis z centrální evidence exekucí nebo (listinné) potvrzení o tom, že určitý údaj v centrální 

evidenci exekucí není zapsán, odměna ve výši 50 Kč za každou stránku. Podle informací 

poskytnutých Exekutorskou komorou ČR je pro povinné tento způsob získávání údajů 

z centrální evidence exekucí prioritní. 

 Z výše uvedených materiálů zveřejněných na serveru mapaexekuci.cz plyne, že lidí, 

kteří z nějakého důvodu splácení svých dluhů nejsou schopni, nicméně přibývá a tito lidé, jak 

ukazuje… analýza, se často postupně dostávají na okraj společnosti, kvalitativní výzkum 

k tomu např. upřesňuje, že snížené příjmy, které vedly k celkovému poklesu životní úrovně až 

do opravdu hraničních podmínek pro přežití, se podepisují i na zdraví osob s dluhy, které se 

účastnily daného výzkumu. Z materiálu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí plyne, že 

nevýhodou centrální evidence exekucí je cena za poskytnuté informace. 

 Je tedy možno konstatovat, že snížení částky za výpis a potvrzení z centrální evidence 

exekucí by mohlo částečně přispět ke zlepšení sociální situace dlužníků. 

     

e) hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

  

 Nepředpokládají se žádné finanční dopady návrhu na státní rozpočet nebo ostatní 

veřejné rozpočty.  

 Podle údajů České pošty z června 2018 (které Česká pošta v září tohoto roku potvrdila 

jako aktuální) Česká pošta realizuje cca 55 000 výpisů z centrální evidence exekucí za rok; 

pošta předpokládá, že navržená úprava zvýší počet výpisů o 20 %, tedy o 11 000. Česká pošta 

dále uvádí, že v souvislosti s navrženou právní úpravou jí vzniknou tyto náklady, resp. 

zvýšení nákladů: 

1. jednorázové náklady na úpravu interního systému České pošty a procesů spojených 

s poskytováním výpisů (úprava interního přepážkového systému, v němž bude nutno umožnit 

výběr mezi poskytováním výpisu s nebo bez ověření totožnosti žadatele, testování 

provedených úprav, úprava provozních a metodických pokynů, školení přepážkových 

pracovníků). Tyto úpravy si vyžádají 30 člověkodnů se sazbou 5 000 Kč bez daně z přidané 

hodnoty za 1 člověkoden, celkem tedy 150 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, 

2. zvýšení variabilních nákladů na přepážkové pracovníky (ověření totožnosti žadatele bude 

znamenat průměrné prodloužení doby transakce o 2 min., celková doba transakce  je 5 min.). 

Při sazbě 6 Kč za 1 min. dojde k navýšení nákladů o 12 Kč bez daně z přidané hodnoty  za 1 

výpis s ověřením totožnosti, celkem budou náklady za 1 výpis s ověřením totožnosti činit 30 

Kč bez daně z přidané hodnoty, 

3. zvýšení variabilních nákladů na tisk (podle údajů Agentury pro sociální začleňování je 

průměrný počet exekucí na jednu osobu 5,4; medián na jednu osobu činí 3. V dané položce 

půjde především o náklady na papír, náplň do tiskárny apod. náklady na tisk činí 1 Kč za 1 

stranu, za tisk 3 stran tedy 3 Kč), 

4. variabilní náklady na archivaci plných mocí - žadatel může o výpis z centrální evidence 

exekucí s ověřením totožnosti požádat prostřednictvím zmocněnce na základě podepsané 

(úředně ověřené) plné moci, Česká pošta má povinnost plné moci archivovat; podle svých 

zkušeností odhaduje Česká pošta podíl žádostí podávaných prostřednictvím zmocněnce na 5 

%. Náklady na 1 výpis s předloženou plnou mocí budou podle odhadu činit 20 Kč bez daně 

z přidané hodnoty.  
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Shrnutí nákladů České pošty (bez daně z přidané hodnoty) 

 

Typ Nákladů 

Počet výpisů 

s ověřením 

totožnosti / rok 

Celkové nové 

náklady / 3 roky 

Náklady na 1 výpis 

s ověřením totožnosti 

Úprava systémů – 

jednorázové náklady 

před spuštěním 

11 000 150 000 4,6 

Práce přepážek 11 000  30 

Tisk 11 000  3 

Archivace 550 33 000 1 

Celkem   38,6 

 

 Zapisování dalších údajů do centrální evidence exekucí si může vyžádat především 

jednorázové náklady na přizpůsobení informačního systému centrální evidence exekucí a na 

přizpůsobení informačních systémů soudních exekutorů. Exekutor může k zadání údajů do 

evidence využít přenosový program schválený Komorou, který umožní automatické 

„přelévání“ potřebných údajů z počítačové rejstříkové databáze exekutora do evidence. 

(Kasíková, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, k § 4 

vyhlášky č. 329/2008 Sb.) 

 Dále vzhledem k tomu, že bude v některých případech snížena odměna za poskytnutí 

výpisu z evidence, sníží se úměrně tomu i příjem (odměna) Exekutorské komory ČR. 

 Podle sdělení Exekutorské komory ČR je třeba rozšíření údajů zapisovaných do CEE 

promyslet, a to zejména i s ohledem na finanční nároky spojené s takovými změnami, které 

vzniknou nejen na straně exekutorů, ale také na straně Komory, kdy jakákoli taková změna 

vyžaduje jak úpravu samotného informačního systému, tak jednotlivých informačních systémů 

využívaných jednotlivými exekutory. Z vyjádření Exekutorské komory ČR dále plyne, že při 

doplnění údaje o oprávněném do CEE by změna na straně Komory představovala náklady 

v rozsahu stovek vývojářských hodin. Nelze však ani opomenout náklady na straně soudních 

exekutorů. Jen velmi hrubým odhadem by se mohlo jednat o cca 300 - 600 vývojářských hodin 

na straně Komory po 500 - 2000 Kč a nejméně stejný počet vývojářských hodin na straně 

dodavatelů informačních systémů soudních exekutorů. 

 Lze mít za to, že návrh bude mít příznivé sociální dopady, protože možnost získat 

informace o exekucích v listinné podobě ve větší míře využívají především povinní.

 Návrh nemá žádné dopady na životní prostředí. 

 

f) zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

 Nepředpokládají se dopady navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu 

diskriminace z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru ani v právních 

vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného 

pohybu pracovníků, z důvodu státní příslušnosti. 

 Nepředpokládají se ani dopady návrhu na rovnost mužů a žen. 

 

g) zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

 Předkládaná právní úprava nepředstavuje zásah do práva na ochranu soukromí.  

 Zápis údajů týkajících se oprávněného do centrální evidence exekucí je v souladu se 

zákonem - exekučním řádem, který v § 125 odst. 1 písm. a) stanoví, že Exekutorská komora 

vede centrální evidenci exekucí, v níž se evidují vyrozumění o zahájení exekuce. Podle platné 
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vyhlášky č. 329/2008 Sb. se do centrální evidence exekucí z vyrozumění o zahájení exekuce 

již zapisují údaje o povinném, nově se z této písemnosti soudního exekutora budou zapisovat 

i údaje o oprávněném, a to zhruba ve stejném rozsahu jako údaje o povinném. 

Zpracování osobních údajů lze tedy považovat za zákonné podle čl. 6 odst. 1 písm. c) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tedy z důvodu, že zpracování 

je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 

 Dále lze konstatovat, že v souladu s čl. 5 nařízení č. 2016/679 osobní údaje budou 

zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem, tedy na základě zákona, 

v rozsahu a způsobem vycházejícím ze zákona a výslovně upraveném v novelizované 

vyhlášce. Osobní údaje budou shromažďovány pro v zákoně vyjádřené účely (vedení 

centrální evidence exekucí) a v přiměřené míře budou také zpracovávány. Jak je uvedeno 

níže, je odpovědností soudního exekutora, aby údaje byly do centrální evidence exekucí 

uvedeny přesně, a vyhláška přepokládá, že by měly být aktualizovány. Osobní údaje nebudou 

veřejně přístupné po dobu delší, než je nezbytné. Osobní údaje budou zabezpečeny 

v informačním systému centrální evidence exekucí vedeném Exekutorskou komorou ČR.  

 

h) zhodnocení korupčních rizik 

 

přiměřenost 

 

 Vzhledem k tomu, že konkrétní údaje zapisované do centrální evidence exekucí již 

jsou upraveny vyhláškou, lze považovat za přiměřené i doplnění dalších údajů do evidence 

prostřednictvím vyhlášky. Totéž lze vztáhnout i na změnu odměny za poskytování výpisů 

z evidence. 

 

jednoznačnost 

 

 Navrhovaný materiál obsahuje taxativní výčet údajů, které se doplňují do centrální 

evidence exekucí, a konkrétní stanovení odměny za poskytnutí výpisu s údaji v určitých 

případech. Postupy pro zápis údajů do evidence se nemění.  

 

standardnost 

 

 Návrh nezakotvuje žádné nové nestandardní postupy týkající se zápisu údajů do 

centrální evidence exekucí, případně získávání údajů z této evidence nebo úhrady odměny za 

získání údajů. Rovněž rozsah nově zařazených údajů je standardní, odpovídá svým rozsahem 

údajům týkajícím se jiných osob, které se podle platné právní úpravy do evidence zapisují. 

 

odpovědnost 

 

 Odpovědnost za aplikaci navrhované právní úpravy zůstává návrhem nedotčena. 

Komentář k exekučnímu řádu k této věci uvádí, že provádění zápisů… do centrální evidence 

je výkonem exekuční činnosti, a proto při náhradě újmy způsobené tímto postupem třetím 

osobám i účastníkům řízení lze aplikovat § 32 EŘ (Kasíková M. a kol. Exekuční řád. 

Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, k § 3 vyhlášky č. 329/2008 Sb., b. 1). 

Ustanovení § 32 ex.ř. upravuje odpovědnost soudního exekutora za újmu, kterou soudní 

exekutor způsobil v souvislosti s činností podle exekučního řádu. 
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i) zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

 Návrh nemá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 Dopisem předsedy Legislativní rady vlády ze dne 7. června 2018 

č. j. 18575/2018-OHR byla udělena u předkládaného návrhu výjimka z povinnosti provést 

hodnocení dopadů regulace s ohledem na absenci nových a rozsáhlých dopadů navrhované 

právní úpravy. 
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Zvláštní část 

 

K čl. I 

 

K bodu 1 (§ 2 odst. 3 písm. d)): 

 

 Zrušuje se identifikace povinného-fyzické osoby v případě, že je tato osoba 

podnikatelem, prostřednictvím identifikačního čísla osoby. Uvádět tento údaj je nadbytečné, 

u fyzických osob se do centrální evidence exekucí zapisuje rodné číslo, případně datum 

narození, jejichž prostřednictvím je tato osoba dostatečně identifikována. Podle § 125 odst. 2 

ex.ř. se údaj o rodném čísle z evidence neposkytuje a neuvádí se ani v listinném výpisu. 

 

K bodu 2 (§ 2 odst. 5): 

 

 V souladu s opatřením 4.1.1.2 Akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu 

vyloučení se do centrální evidence exekucí zařazují údaje o oprávněném, a to obdobné údaje, 

které jsou již evidovány o povinném, s výjimkou rodného čísla. Toto doplnění by mělo 

pomoci povinnému zjistit, kdo vůči němu v exekuci vymáhá peněžitou nebo nepeněžitou 

povinnost, a usnadnit mu orientaci v exekučním řízení, které je proti němu vedeno. Pokud by 

takto povinný např. zjistil, že vymáhaný dluh oprávněnému už uhradil, mohl by podat návrh 

na zastavení exekuce. 

 V centrální evidenci exekucí se evidují vyrozumění o zahájení exekuce, resp. údaje 

z tohoto dokumentu. Podle § 44 odst. 3 ex.ř. vyrozumění obsahuje označení oprávněného 

a povinného. Komentář k exekučnímu řádu k náležitostem vyrozumění o zahájení exekuce 

uvádí, že v části uváděných údajů vyrozumění o zahájení exekuce kopíruje pověření exekutora 

vedením exekuce, tak jak je upraveno v § 43a odst. 4. K náležitostem pověření komentář 

konstatuje, že přesné označení oprávněného a povinného zahrnuje u fyzické osoby jméno, 

příjmení, bydliště, a je-li to možné, i datum narození. Právnická osoba musí být označena 

obchodní firmou včetně organizačně právní formy a sídlem, a je-li to možné, i identifikačním 

číslem. (Kasíková M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 

k § 44 odst. 3, b. 13 a § 43a odst. 4, b. 35) 

 Výše zmíněné údaje z vyrozumění o zahájení exekuce se tedy promítají do centrální 

evidence exekucí. 

 Aby byly chráněny oprávněné zájmy věřitele (oprávněného), navrhuje se, aby údaje, 

které se ho týkají, byly z centrální evidence poskytovány pouze povinnému, vůči němuž 

oprávněný vymáhá v exekuci svoji pohledávku, v případě, že povinný je fyzickou osobou. 

Navrhovaná právní úprava tak zabrání např. tomu, aby obchodní konkurenti oprávněných 

z centrální evidence exekucí zjišťovali údaje důležité pro ekonomickou situaci oprávněných, 

např. kolik svých pohledávek vymáhají exekučně, a výši těchto pohledávek. Cílem 

navrhované právní úpravy je především zlepšení situace povinných, kteří jsou fyzickými 

osobami a proti kterým je vedeno více exekucí. Lze předpokládat, že povinní, kteří jsou 

právnickými osobami, disponují evidencí svých dluhů a exekučních řízení, která jsou proti 

nim vedena. 

 

K bodu 3 (§ 5 odst. 4): 

 

 Stanoví se obecné pravidlo pro výpočet odměny, která náleží Exekutorské komoře ČR 

podle § 125 odst. 6 ex.ř. za poskytnutí výpisu z centrální evidence exekucí nebo za potvrzení 

o tom, že určitý údaj v centrální evidenci exekucí není zapsán. Podle tohoto ustanovení je 
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určována odměna náležející komoře za listinný výpis nebo potvrzení v případě, že dále není 

stanoveno jinak. 

 

K bodu 4 (§ 5 odst. 5 a 6): 

 

 V souladu s opatřením 4.1.1.2 Akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu 

vyloučení se do návrhu zařazuje nová sazba odměny za poskytnutí výpisu nebo potvrzení 

z centrální evidence exekucí (v listinné podobě).  

 Obecně se dále při právní úpravě poskytování výpisu z centrální evidence exekucí 

a právní úpravě odměny Exekutorské komory ČR za tento výpis používá dvojí rozlišování: 

- mezi výpisem, který obsahuje údaje týkající se oprávněného a který lze poskytnout pouze 

povinnému z příslušného řízení, který je fyzickou osobou, a výpisem, který údaje 

o oprávněném neobsahuje a lze ho poskytnout komukoliv, a 

- mezi sníženou odměnou náležející komoře za 1 výpis ročně (obsahující vždy údaje 

o oprávněném) vydaný povinnému, který je fyzickou osobou, a standardní odměnou za 

všechny ostatní výpisy, případně potvrzení.  

 Právní úprava tedy stanoví, že 

1. povinný (fyzická osoba) obdrží jednou za kalendářní rok na svoji žádost výpis z centrální 

evidence exekucí s údaji o oprávněném za sníženou odměnu; v tomto případě je třeba 

prokázání totožnosti žadatele, 

2. povinný (fyzická osoba) obdrží na svoji žádost kdykoliv výpis z centrální evidence exekucí 

s údaji o oprávněném za standardní odměnu podle navržené § 5 odst. 4 (jde o druhý a další 

výpis v kalendářním roce); v tomto případě je třeba prokázání totožnosti žadatele, 

3. kdokoliv (povinného, který neprokáže svoji totožnost) obdrží kdykoliv na svoji žádost 

výpis bez údajů o oprávněném nebo potvrzení o tom, že určitý údaj není v evidenci zapsán, za 

standardní odměnu. 

 Snížená odměna bude činit 75 Kč za celý výpis do 6 stran včetně nebo 100 Kč, bude-li 

výpis činit 7 a více stran. Snížení odměny za poskytnutí jednoho výpisu v kalendářním roce 

by mělo přispět k lepší dostupnosti informací o exekučním řízení, které jsou zapisovány do 

evidence. Podle údajů Exekutorské komory ČR tímto způsobem získávají informace zpravidla 

povinní, jimž by navržená změna měla umožnit snadnější orientaci v jejich dluzích 

i v probíhajících exekučních řízeních. 

 Předpokládá se, že totožnost povinného se bude prokazovat platným úředním 

průkazem. 

 

K čl. II (přechodné ustanovení): 

 

 Navrhuje  se, aby soudní exekutoři byli povinni do centrální evidence exekucí zapsat 

nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti předkládané vyhlášky údaje o oprávněném 

v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky, přede dnem nabytí 

účinnosti nebyla ani skončena a před tímto dnem v nich byly do centrální evidence exekucí 

zapsány údaje z vyrozumění o zahájení exekuce.  

 Má-li doplnění údajů o oprávněném do centrální evidence exekucí plnit svoji úlohu - 

tedy především usnadnit orientaci ve vymáhaných dluzích povinným z vícečetných exekucí - 

je třeba doplnit údaje i v běžících řízeních. 
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K čl. III (účinnost): 

 

 Protože si předkládaný návrh vyžádá změnu informačních systémů Exekutorské 

komory ČR a informačních systémů soudních exekutorů, navrhuje se stanovit účinnost 

vyhlášky prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. 
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