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K. K. 
 

Č.j.: InfZ /10/2017-2 

 

V Brně dne 16. 6. 2017 

 

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 12. června 2017 byla Exekutorské komoře ČR doručena Vaše žádost podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ“), o poskytnutí informací. 

 

K bodu 1) Vaší žádosti sděluji následující. Povinný subjekt nemá k dispozici žádné statistiky 

týkající se způsobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu 

povinného. S ohledem na skutečnost, že se dle ustanovení § 58 odst. 2, písm. a) exekučního řádu 

jedná o primární způsob vedení exekuce, lze předpokládat, že tento způsob exekuce je proveden 

vždy, má-li povinný zřízen účet u peněžního ústavu. Daný údaj nelze získat ani z databáze 

Centrální evidence exekucí, neboť se nejedná o údaj, který by měl soudní exekutor povinnost do 

Centrální evidence exekucí zapisovat.  

 

Rovněž není v technických možnostech povinného subjektu poskytnout Vám o údaj o celkovém 

počtu exekučních řízení, která byla vedena v rozmezí let 2015 – 2016, neboť z databáze Centrální 

evidence exekucí lze získat pouze aktuální data a nelze provést zpětné generování. V současné 

době má Komora vámi požadované informace k datu 11. dubna 2017, avšak jedná se o údaje, 

které byly k datu generace zapsány v Centrální evidenci exekucí. Bylo-li tedy např. exekuční 

řízení zahájeno v roce 2011 a je již ukončeno a tedy vymazáno z Centrální evidence exekucí, není 

tento údaj již ve statistice obsažen.   

 

V dané době, tedy k datu 11. dubna 2017 bylo vedeno celkem 4 547 264 exekučních řízení vůči 

825 703 fyzickým osobám.       

 

K bodu 2) Vaší žádosti sděluji, že Komora nemá požadovanou informaci k dispozici. Délka 

exekučního řízení je vždy individuální a záleží na více faktorech, jako např. majetnost povinného, 

zda ve věci byl např. podán návrh na odklad exekuce, insolvenční návrh, apod. Některé exekuční 

řízení jsou již uhrazeny ve lhůtě dle ustanovení § 46 odst. 6 exekučního řádu a oproti tomu jiná 

exekuční řízení jsou vedena několik, přičemž ne vždy skončí vymožením. K dané věci nebyla 
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zpracována žádná statistika, neboť by se jednalo o zcela nevypovídající a zavádějící údaj, ve 

kterém by byla zahrnuta jak řízení zastavená, tak ta, která ukončena vymožením.   

 

 

P o u č e n í:  Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona 

odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace.  

 

Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl. 

 

       Mgr. Petr Prokop Ustohal 

tajemník  

Exekutorské komory ČR 

 

 


