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  Vážená paní 
Mgr. et. Mgr. M.U., Ph.D. 

e-mailem na:  
 

Vaše podání doručeno dne Číslo jednací Vyřizuje Brno 
9. 11. 2017 InfZ 20/2017-5 

 
29. listopadu 2017 

 

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

 

dne 9. 11. 2017 byl Exekutorské komoře ČR doručen Váš přípis, který byl dle svého obsahu 
vyhodnocen jako žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v účinném znění. Přípisem jste požádala o poskytnutí informace o vývoji počtu 
soudních exekutorů podle pohlaví za uplynulé roky, ideálně od roku 1993.  

Předně je třeba podotknout, že požadovaná data od roku 1993 do roku 2000 (včetně) Vám 
z povahy věci nelze poskytnout, neboť institut soudních exekutorů byl do právního řádu zaveden 
až s účinností zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
a o změně dalších zákonů, tj. ode dne 1. 5. 2001. Vzhledem k tomu, že jsou splněny zákonné 
podmínky a že dne 24. 11. 2017 byla na účet Exekutorské komory ČR připsána úhrada za 
poskytnutí informací dle výzvy, čj. InfZ 20/2017 – 2, poskytuje Vám tímto Exekutorská komora 
ČR požadované informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Exekutorská komora ČR tedy provedla na základě Vaší žádosti vyhledání požadovaných 
údajů od roku 2001 až do současnosti. Tyto údaje Vám poskytuji v tabulkách níže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zároveň si dovoluji podotknout, že poskytnutá data nelze považovat za zcela přesná, neboť 
v průběhu jednotlivých let docházelo ke jmenováním nových soudních exekutorů a též k jejich 
odvoláním či zánikům exekutorských úřadů některých z nich z jiných zákonných důvodů. Počty 

Rok Mužů Žen 

2001 81 29 

2002 84 31 

2003 84 30 

2004 88 31 

2005 87 31 

2006 90 31 

2007 90 31 

2008 92 31 

2009 93 31 

Rok Mužů Žen 

2010 112 36 

2011 112 38 

2012 115 36 

2013 115 37 

2014 119 40 

2015 121 42 

2016 117 42 

2017 114 42 
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mužů a žen na pozici soudních exekutorů proto byly vypracovány v každém roce k určitému datu. 
Nicméně poměr zastoupení mužů a žen v každém roce by měl odpovídat skutečnosti.  

Doufám, že Vám tyto informace byly k užitku.  

 

V Brně dne 28. 11. 2017 

 

Mgr. Petr Prokop Ustohal, v. r. 
tajemník 

Exekutorské komory ČR 
 

Za správnost vyhotovení:  

 


