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P o s k y t n u t í  i n f o r m a c í  
 
Vážená paní doktorko,  

 Exekutorská komora ČR obdržela dne 30. 8. 2018 Vaši žádost o informace ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, jíž jste požadovala 
informace o počtu fyzických osob s rodným číslem (tj. ne cizinců, kteří rodné číslo nemají), které mají zapsanou 
alespoň jednu exekuci v Centrální evidenci exekucí. Přípisem ze dne 14. 9. 2018 jste svou žádost upřesnila 
tak, že pokud by poskytnutí výše uvedené informace bylo spojeno s velkými náklady, pak postačí 
údaj o celkovém počtu fyzických osob, které mají v Centrální evidenci exekucí (dále též „CEE“) 
zapsanou alespoň jednu exekuci. Údaj by měl být platný k libovolnému datu po 31. 12. 2016.  

 Na základě Vaší žádosti provedla Exekutorská komora ČR nejprve zjištění, zda je možné 
Vámi původně požadovanou informaci z Centrální evidence exekucí zjistit. Data v Centrální 
evidenci exekucí jsou s ohledem na ochranu osobních údajů šifrována. Zjištění celkového počtu 
fyzických osob evidovaných v CEE, kteří tam mají zapsané rodné číslo, by proto teoreticky bylo 
možné pouze na základě programovacího kódu, který by pro tuto příležitost musel být speciálně 
vytvořen. To by však bylo spojeno s poměrně vysokými náklady na činnost programátora a využití 
technických prostředků, na nichž je CEE provozována.  

 Na základě shora uvedeného a skutečnosti, že Vám dle upřesnění Vaší žádosti postačí i údaj 
o celkovém počtu fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí, Vám proto poskytuji 
tento údaj: 

Celkový počet fyzických osob, které mají v CEE evidovánu alespoň jednu exekuci, činil ke dni 31. 
7. 2018 celkem 826 119 osob.  

 

V Brně dne 26. 9. 2018 

Mgr. Petr Prokop Ustohal, v. r. 
tajemník 

Exekutorské komory ČR 
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