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Vážený pan 

Lukáš Kolářík 
poslanec Parlamentu České republiky 

za Českou pirátskou stranu 
poslanecký klub Pirátů 

Malostranské nám. 7/19 
118 00 Praha 1 – Malá strana 

do datové schránky 
 

Vaše žádost doručena dne Naše značka Vyřizuje Brno 
19. 8. 2018 EKCR-2018/4742 Libor Vaculík 30. srpna 2018 

 

Vážený pane poslanče, 

 dne 19. 8. 2018 byla Exekutorské komoře ČR doručena Vaše žádost o poskytnutí seznamu 
podnikatelských subjektů, které vymáhají svou pohledávku skrze exekuční řízení, seřazený dle 
celkového počtu kusů vymáhaných pohledávek a součtu celkové vymáhané částky oprávněným. 

 Exekutorská komora ČR vede Centrální evidenci exekucí na základě ustanovení § 125 
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, v účinném znění. Postup pro zápis a výmaz údajů v Centrální evidenci exekucí 
a pro její vedení, provoz a správu je dle odstavce 5 citovaného ustanovení upraven vyhláškou 
Ministerstva spravedlnosti.  

 Na základě § 1 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální 
evidenci exekucí, v účinném znění, se do evidence zapisují údaje podle § 2 téže vyhlášky uvedené 
ve vyrozumění o zahájení exekuce nebo v rozhodnutí o zastavení či odkladu exekuce. Ve vztahu 
k osobám účastníků exekučních řízení se dle odkazovaného ustanovení § 2 odst. 3 a 4 citované 
vyhlášky do centrální evidence exekucí zapisují pouze údaje o povinných-fyzických osobách 
a povinných-právnických osobách. Údaje o osobě oprávněného se do Centrální evidence exekucí 
na základě citovaného ani jiného právního předpisu nezapisují. Na základě této skutečnosti Vám 
Exekutorská komora ČR bohužel nemůže poskytnout seznam podnikatelských subjektů, které 
vymáhají svou pohledávku skrze exekuční řízení ani další související informace o počtu konkrétním 
oprávněným vymáhaných pohledávek či součtu jím celkově vymáhané částky. Požadované 
informace Komora nemá objektivně k dispozici.  

 

S pozdravem  

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., v. r. 
prezident 

Exekutorské komory ČR 
 
Za správnost vyhotovení: Libor Vaculík 
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