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Poskytnutí informací
Vážený pane J.,
Exekutorská komora ČR obdržela dne 17. 9. 2018 Vaše e-mailové podání, které bylo dle
svého obsahu vyhodnoceno jako žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Uvedeným podáním jste požadoval informaci, zda exekučně
vymáhanou jistinu v datech portálu mapaexekuci.cz je třeba považovat za původní výši dlužné
částky, tj. původní výši sluhu nebo částku uvedenou v exekučním rozhodnutí, nebo zda je
v exekučně vymáhané částce obsaženo i příslušenství dluhu vzniklé z úroků, pokut, exekučních
nákladů a podobně.
Ve vztahu k Vaší žádosti je nejprve nutné podotknout, že Exekutorská komora ČR poskytla
údaje pro projekt Mapa exekucí na základě žádosti o informace provozovatelů portálu. Tyto údaje
byly čerpány z Centrální evidence exekucí, jejíž podoba je upravena vyhláškou č. 329/2008 Sb.,
o centrální evidenci exekucí, v účinném znění. Z ustanovení § 2 písm. c) bod 1. vyplývá, že do
Centrální evidence exekucí se zapisuje výše exekucí vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů
exekuce a nákladů oprávněného. Centrální evidence exekucí tedy obsahuje popis vymáhaného
peněžitého plnění bez nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Nutno dodat, že Centrální
evidence exekucí neslouží pro účely získávání přehledu o aktuální výši vymáhaného plnění,
případný růst úroků a podobné položky v ní proto nemohou být reflektovány. Závěrem
Exekutorská komora ČR dodává, že data poskytovaná portálem Mapa exekucí nelze považovat za
jakkoli oficiální a Komora za ně nenese žádným způsobem odpovědnost, neboť veškeré
zpracování Komorou poskytnutých dat proběhlo bez její součinnosti.
V Brně dne 26. 9. 2018
Mgr. Petr Prokop Ustohal, v. r.
tajemník
Exekutorské komory ČR
Za správnost vyhotovení:

