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Poskytnutí informací
Vážený pane doktore,
dne 3. 4. 2018 byla Exekutorské komoře ČR doručena Vaše žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění. Tajemník
Exekutorské komory ČR posoudil Vaši žádost a shledal, že bodům 1), 2), 4) a 5) v rozsahu let 2016
a 2017 a dále bodu 6) v rozsahu let 2010 – 2017 Vaší žádosti lze vyhovět. Tyto požadované
informace Vám proto níže v souladu s ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném
přístupu k informacím poskytuji:
1) Soudními exekutory bylo v roce 2016 vedeno dohromady 4 399 228 exekučních řízení proti
fyzickým osobám. V roce 2017 činil tento počet 4 565 808 exekučních řízení.
2) Regionální rozvržení exekučních řízení v letech 2016 a 2017 ve smyslu počtu povinných,
proti nimž byla vedena exekuce v jednotlivých okresech, naleznete v příloze tohoto přípisu.
4) Počet povinných za období 2016 a 2017, proti kterým bylo vedeno tři a více exekucí
současně:
2016

2017

Počet exekucí

Počet povinných

Počet exekucí

Počet povinných

3

76001

3

73418

4

63282

4

62097

5

55164

5

54641

6

47112

6

47420

7

40076

7

40880

8

34098

8

34935

9

28541

9

29438

5) Počet povinných za období 2016 a 2017, proti kterým bylo vedeno deset a více exekucí
současně:
Rok 2016: 141 445 povinných
Rok 2017: 151 818 povinných
6) Průměrná výše vymáhané částky za období 2010 – 2017:
Rok

Průměrná výše vymáhané částky

2010

98910 Kč

2011

84953 Kč

2012

87027 Kč

2013

78516 Kč

2014

78288 Kč

2015

77693 Kč

2016

72222 Kč

2017

87221 Kč

K této části žádosti lze podotknout, že větší vypovídací hodnotu než průměr vymáhaných
částek má tzv. medián, který se dlouhodobě pohybuje kolem hodnoty 10 303,- Kč.
Ve vztahu k poskytnutým datům si dovoluji upozornit, že se nejedná o zcela přesná data,
neboť Centrální evidence exekucí je vystavena na databázovém principu, který pracuje s primárním
operátorem, jímž je každý jednotlivý případ. Není tedy primárně určena k poskytování statistických
údajů. Centrální evidence exekucí není vystavena na prvku RUIAN, podle něhož by bylo možné
s vysokou mírou přesnosti určovat regionální rozložení exekucí. U povinných dále dochází často
ke změně místa trvalého pobytu v průběhu exekučního řízení (a často k přihlášení trvalého pobytu
na ohlašovny), z čehož plyne další statistická odchylka. Statistická data byla dále vytvořena vždy
k určitému bodu v čase, proto mohou i v tomto směru vykazovat mírné odchylky v průběhu
sledovaného období. Nicméně poskytnutá data jsou v nejpřesnější podobě, kterou lze
v současnosti poskytnout. Doufám proto, že Vám uvedená data budou k užitku.
Ve zbývajících částech byla Vaše žádost o informace odmítnuta.
V Brně dne 10. 4. 2018
Mgr. Petr Prokop Ustohal, v. r.
tajemník
Exekutorské komory ČR
Za správnost vyhotovení:

