
Ochrana osobních údajů 
 

Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, se sídlem Minská 54, 616 00 

Brno-Žabovřesky (dále také jako „exekutor“), prohlašuje, že s veškerými osobními údaji je nakládáno 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

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) (dále jen „nařízení 

GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Exekutor, jakožto správce osobních údajů fyzických osob - účastníků exekučního řízení dle ust. § 36 

zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), kterými jsou 

povinný, manžel povinného, oprávněný a právní zástupci účastníků řízení a dále též osob dotčených 

exekučním řízení (např. plátce mzdy povinného, dlužník povinného, druhý rodič nezletilého dítěte, 

účastníci dražeb a zájemci o nabytí majetku v rámci exekučního řízení) - coby subjektů osobních 

údajů, poskytuje tímto účastníkům exekučního řízení a dalším subjektům osobních údajů, ve smyslu 

čl. 13. nařízení GDPR, následující informace: 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce. 

Exekutorský úřad Brno – město, JUDr. Karel Urban, soudní exekutor 

sídlo: Minská 54, 616 00 Brno – Žabovřesky 

email: urad@exekutorurban.cz 

tel.: 545 216 774 

datová schránka: z3dg85u 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. 

Exekutorský úřad Brno – město ustanovil pověřence: 

Mgr. Zdeněk Mrajca 

Masarykova 118, 664 42 Modřice 

e-mail: mrajca@obhajci.cz 

tel.: 603 413 726 

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů. 

U povinného a manžela povinného - jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa, kontaktní 

 údaje (telefon, email),  údaje o majetku, 

U oprávněného -jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (telefon, email), číslo bankovního  

 účtu, 

U právního zástupce účastníka řízení - jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (telefon, 

 email, id datové schránky), 

U osob dotčených exekučním řízení – jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa, kontaktní 

 údaje (telefon, email) 
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4. Účel a právní důvod zpracování osobních údajů. 

Účelem zpracování osobních údajů je výkon exekuční činnosti (tedy zejména nucený výkon 

exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva), popř. další činnosti 

exekutora prováděné v souladu s exekučním řádem a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád a souvisejícími předpisy. 

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti, která 
se na správce vztahuje a splnění úkolů, kterými je správce pověřen, prováděných správcem 
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. 
 

5. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů 

 

Účastníci exekučního řízení a jejich právní zástupci, osoby oprávněné nahlížet do exekučního 
spisu v souladu s ust. § 94 exekučního řádu, případně též správní a soudní orgány. 
 

6. Doba zpracování osobních údajů. 

 
Osobní údaje jsou správcem zpracovávány po dobu určenou tzv. skartačním řádem, kterým je 
upraven postup při vyřazování všech písemností vzniklých při činnosti soudního exekutora 
podle exekutorského řádu, pokud exekutor o skartaci rozhodne, a to v závislosti na typu 
písemnosti, ve které jsou osobní údaje obsaženy. 
 
Dle čl. XIII odst. 2 a 3 skartačního řádu činí skartační lhůta:  
 
a) 70 let u exekutorských zápisů, kdy tato lhůta počne běžet počátkem následujícího 
kalendářního roku po roce, v němž byl exekutorský zápis sepsán, 
 
b) 50 let u veškerých listin a dokumentů vzniklých z činnosti soudního exekutora a soudu, 
pokud jsou veřejnými listinami, kdy tato lhůta počne běžet počátkem následujícího 
kalendářního roku po roce, v němž byl spis s dokumentem či listinou uložen do spisovny (viz. 
ust. §24 kancelářského řádu), 
 
c) 10 let u všech ostatních písemností vzniklých z činnosti soudního exekutora, kdy tato 
počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s písemností 
uložen do spisovny (viz. ust. §24 kancelářského řádu). 
 

7. Práva subjektu údajů. 

  

Subjekt údajů má právo na: 
 
a) přístup k osobním údajům, tedy právo požadovat od správce informaci (potvrzení), zda 
jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů 
právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat informace o: 

 účelu zpracování, 
 kategorii dotčených osobních údajů, 
 příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou 

zpřístupněny, 
 plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
 existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo 

vznést námitku, 
 právu podat stížnost u dozorového úřadu, 



 veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud tyto nejsou 
získány od subjektu údajů, 

 skutečnosti, že dochází k tzv. automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 

b) opravu osobních údajů, tedy právo požadovat po správci provedení opravy nepřesných 
osobních údajů příp. doplnění neúplných osobních údajů,   

c) omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 nařízení GDPR, 

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu (ÚOOÚ) a z důvodů 
týkajících se jeho konkrétní situace též právo kdykoli vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů, které se jej týkají. 

Právo na výmaz osobních údajů (resp. „právo být zapomenut“) se, s ohledem na účel a právní 
důvodu pro zpracování osobních údajů, řídí ust. čl. 17 nařízení GDPR.   

8. Automatizované rozhodování včetně profilování 

 

K automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu ust. čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení 

GDPR nedochází. 

 

9. Zdroje osobních údajů 

 

Správce získává osobní údaje jak přímo od subjektů osobních údajů, tak z veřejně přístupných 

zdrojů i ze zdrojů neveřejných, které jsou správci přístupné z povahy vykonávané exekuční 

činnosti. Poskytování osobních údajů je v případě správce zákonným požadavkem. 

 

 

Účinnost od 25.5.2018 

Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Karel Urban, soudní exekutor 


