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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 bakalářko,  

Exekutorská komora ČR obdržela dne 6. 11. 2017 Vaši žádost o sdělení statistických údajů. 
Přípisem jste požádala o sdělení počtu nařízených exekucí, počtu ukončených exekucí vymožením, 
počtu ukončených exekucí celkem a počtu dosud probíhajících exekucí za období let 2013 – 2016. 
Vaši žádost Exekutorská komora ČR vyhodnotila jako žádost o informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění.  

Vzhledem k tomu, že jsou splněny zákonné podmínky a že dne 16. 11. 2017 byla na účet 
Exekutorské komory ČR připsána úhrada za poskytnutí informací dle výzvy, čj. InfZ 19/2017 – 2, 
poskytuje Vám tímto Exekutorská komora ČR požadované informace dle § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona o svobodném přístupu k informacím.  

 

Rok 
Počet 

nařízených 
exekucí 

Počet exekucí 
ukončených 
vymožením 

Počet exekucí 
ukončených 

celkem 

Počet dosud 
probíhajících 

exekucí  
(k 14. 11. 2017) 

2013 734142 185486 409145 522259 

2014 861747 210625 436136 584887 

2015 714776 215580 441863 531111 

2016 671576 232777 550025 525565 

 

Ve vztahu k poskytnutým informacím, prosím, vezměte na vědomí několik důležitých 
poznámek. Výše uvedená data nezohledňují exekuční řízení neskončená, kde však soudní exekutor 
nemůže činit úkony k provedení exekuce z právních či faktických důvodů. Jedná se například 
o případy, kdy bylo vůči povinnému zahájeno insolvenční řízení, je na něj vedena přednostní 
exekuce, exekuce byla ze zákonných důvodů odložena nebo je očekáváno její zastavení.  

Obsahem Vaší žádosti byl i požadavek na sdělení počtu dosud probíhajících exekucí za 
roky 2013 – 2016. Centrální evidence exekucí je vystavena na databázovém principu, který vychází 
s primárním operátorem, jímž je každý jednotlivý případ. Není primárně určena k poskytování 
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statistických údajů. Jediné údaje, které Vám proto ve smyslu Vaší žádosti lze poskytnout, jsou počty 
exekučních řízení zahájených v každém daném roce (2013 – 2016), která ke dni 14. 11. 2017 nadále 
probíhala. Tato data naleznete v posledním sloupci výše uvedené tabulky.  

Doufám, že Vám tyto informace byly k užitku.  

 

V Brně dne 20. 11. 2017 

 

Mgr. Petr Prokop Ustohal, v. r. 
tajemník 

Exekutorské komory ČR 
 

Za správnost vyhotovení:  

 


