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IV. 

 

Vyhláška o centrální evidenci exekucí s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 2 

  

 (1) Do evidence se zapisuje 

a) označení exekučního soudu, 

b) den, měsíc a rok vydání vyrozumění o zahájení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR, 

c) vymáhaná povinnost takto: 

1. výše exekucí vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů 

oprávněného, 

2. popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků u nepeněžitého plnění, 

3. výše vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného 

a popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků, je-li vymáháno 

peněžité i nepeněžité plnění, 

d) údaj o tom, zda řízení byla spojena. 

  

 (2) Do evidence se zapisuje 

a) označení soudu nebo exekutora, který rozhodl o odkladu nebo zastavení exekuce, 

b) spisová značka usnesení, jímž bylo rozhodnuto o odkladu nebo zastavení exekuce, 

c) den, měsíc a rok vydání usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce ve tvaru: 

DD.MM.RRRR. 

  

 (3) U povinného-fyzické osoby se zapisuje 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 

b) rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, 

c) adresa bydliště včetně pětimístného poštovního směrovacího čísla ve tvaru XXXXX; není-li 

poštovní směrovací číslo, pak se neuvede,. 

d) identifikační číslo, je-li povinný podnikatelem. 

  

 (4) U povinného-právnické osoby se zapisuje 

a) název nebo obchodní firma, 

b) identifikační číslo, 

c) adresa sídla včetně pětimístného poštovního směrovacího čísla ve tvaru XXXXX; není-li 

poštovní směrovací číslo, pak se neuvede. 

 

 (5) U oprávněného-fyzické osoby se zapisují údaje podle odstavce 3 písm. a) a c) 

a datum narození, u oprávněného-právnické osoby se zapisují údaje podle odstavce 4. 

Údaje podle věty první se z evidence poskytují pouze povinnému-fyzické osobě 

z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány. 

 

 (56) Do evidence se zapisuje rovněž 

a) spisová značka exekutora složená z trojčíslí představujícího evidenční číslo exekutora, 

označení příslušného rejstříku písmeny „EX“, pořadového čísla věci a posledního dvojčíslí 

kalendářního roku, 

b) zánik oprávnění exekutora k vedení exekuce z důvodů uvedených v § 51 exekučního řádu 

s uvedením důvodu zániku. 
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§ 5 

  

 (1) Komoře náleží odměna za každé poskytnutí elektronického údaje z evidence, 

stanoví-li tak exekuční řád. Výše odměny v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v kalendářním 

roce poskytnuto elektronických údajů, činí 

do   1   000.   poskytnutého   údaje   ...........................   60   Kč, 

 od   1   001.   poskytnutého   údaje   do 

10   000.   poskytnutého   údaje   .............................   30   Kč, 

 od   10   001.   poskytnutého   údaje   do 

1   000   000.   poskytnutého   údaje   ..........................   15   Kč, 

 od   1   000   001.   poskytnutého   údaje   ........................   6  Kč. 

  

 (2) Za poskytnutí elektronického údaje z evidence podle odstavce 1 se považuje 

a) zobrazení výsledku vyhledávání bez ohledu na to, zda je výsledek negativní či zda obsahuje 

údaje o více subjektech splňujících zadaná kritéria vyhledávání, nebo 

b) zobrazení konkrétních údajů o exekučním řízení vedeném proti danému subjektu. 

  

 (3) V případě nepřetržitého sledování se za poskytnutí elektronického údaje považuje 

a) vložení subjektu do režimu nepřetržitého sledování a současné zobrazení výsledku 

vyhledávání podle odstavce 2 písm. a), 

b) první zobrazení konkrétních údajů o každém exekučním řízení vedeném proti danému 

subjektu v každých třech kalendářních měsících, nebo 

c) zobrazení změny ve výsledcích vyhledávání získaných podle písmene a) nebo b). 

  

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

evidenci exekucí není zapsán, náleží Komoře odměna ve výši 50 Kč za každou stránku. 

 

 (4) Není-li v odstavci 5 stanoveno jinak, náleží Komoře za výpis z centrální 

evidence exekucí nebo za potvrzení o tom, že určitý údaj v centrální evidenci exekucí není 

zapsán, odměna ve výši 50 Kč za každou stranu.  

 

 (5) Za výpis z centrální evidence exekucí vydaný jednou za kalendářní rok 

povinnému-fyzické osobě z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány údaje 

obsažené ve výpisu, náleží Komoře odměna 

a) v celkové výši 75 Kč, nepřesahuje-li výpis 6 stran, 

b) v celkové výši 100 Kč, činí-li výpis 7 a více stran. 

 

 (6) Výpis podle odstavce 5 obsahuje i údaje podle § 2 odst. 5. Požádá-li o to  

povinný-fyzická osoba z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány údaje 

obsažené ve výpisu, obsahuje údaje podle § 2 odst. 5 i výpis vydaný za odměnu  podle 

odstavce 4. Totožnost žadatele o výpis podle odstavce 5 nebo žadatele o výpis podle 

odstavce 4, žádá-li o poskytnutí údajů podle § 2 odst. 5, se prokazuje platným úředním 

průkazem. 
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