
 
 

 

Reakce na tiskovou zprávu Exekutorské komory ČR ze dne 24. 7. 2019 

Praha, 29. 7. 2019 - Exekutorská komora ČR (EK ČR) ve své tiskové zprávě ze dne 24. 7. 2019 a 
dále ve vyjádření ČTK tentýž den uvádí, že Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP) poskytl 
médiím nepřesné údaje ohledně počtu nově zahájených exekucí ve druhém kvartále roku 2019. 
IPŘP s tímto stanoviskem EK ČR nesouhlasí a uvádí nepřesné informace na pravou míru. 

V návaznosti na zveřejnění aktuálních dat ohledně počtu nově zahájených exekucí Institutem 
prevence a řešení předlužení (IPŘP) vydala Exekutorská komora ČR (EK ČR) tiskovou zprávu 
popírající správnost prezentovaných údajů. Toto vyjádření uveřejnila tentýž den také ČTK. Následně 
svá další vyjádření do médií zmírnila. Stalo se tak ve chvíli, kdy byla novináři upozorněna, že 
prezentovaná data IPŘP vychází z oficiálních statistik Ministerstva spravedlnosti, které jejich 
správnost potvrdilo.  

„Námi představené údaje o počtu nově zahájených exekucí ve druhém čtvrtletí letošního roku 
vycházejí z oficiálních statistik Ministerstva spravedlnosti ČR, které ručí za jejich správnost. Statistiky 
jsou veřejně dostupné a rezortem na měsíční bázi pravidelně aktualizovány,” uvádí Radek Hábl, 
ředitel Institutu prevence a řešení předlužení s tím, že data jsou volně přístupná a je možné si je 
ověřit na portále justice s otevřenými daty k českému soudnictví. 

Správnost údajů potvrdila i mluvčí rezortu Lucie Machálková: „Údaje opravdu vycházejí z dat 
Ministerstva spravedlnosti ČR, která jsou publikovaná na webu InfoData, a to jak z výkazů, tak z 
přehledu „S_AS_108 Přehled o vyřizování agendy EXE – nařízení exekuce u OS“.” Komora následně 
zmírnila své vyjádření poukázáním na rozdílnost využívaných metodik sběru dat v různých rejstřících. 

Podle Radka Hábla má ovšem na téměř desetitisícový rozdíl v údajích Ministerstva spravedlnosti ČR 
a Komory o počtu nově zahájených exekucí v období od dubna do června 2019 rozdílná metodika 
sběru dat zcela minimální vliv. Rozdíly by se totiž podle Hábla projevovaly každé čtvrtletí, k čemuž 
ovšem za posledních 9 čtvrtletí ani jednou nedošlo.  

Každá nově zahájená exekuce prochází soudem a je do rejstříku okamžitě zaznamenána. Naopak 
Centrální evidence exekucí, kterou spravuje Komora, je závislá na tom, zda do ní údaje jednotliví 
exekutoři nahrají. Údaje se tak zde objevují se zpožděním, resp. až v okamžiku pravomocnosti 
exekuce.  

„Podle mého buď udělali chybu, nebo někteří exekutoři nenahráli do Centrální evidence exekucí data. 
Směrodatná jsou každopádně data soudů,” uzavírá Hábl s tím, že si nemyslí, že jde o záměrný krok 
Komory jej poškodit, ale spíše o uspěchané mediální vyjádření bez verifikace dat. 

Doporučením Institutu, aby se do budoucna těmto nedorozuměním předcházelo, je plné zpřístupnění 
Centrální evidence exekucí rezortu spravedlnosti za účelem kontrolní a analytické činnosti, nebo 
přímá správa této evidence ministerstvem. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.institut-predluzeni.cz/obj/files/1/sys_media_491.pdf
https://cslav.justice.cz/InfoData/vykazy-soudu-a-statnich-zastupitelstvi.html
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Graf: Počty nově zahájených exekucí 

 

Výše uvedené počty nově zahájených exekucí Exekutorské komory ČR vycházejí z jejích oficiálních 
dat, prezentovaných na webových stránkách https://statistiky.ekcr.cz/ 
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Výkazy ministerstva spravedlnosti za Q2 2019 a Q2 2018, které EK ČR rozporuje, i další kvartály je 
možné případně stáhnout přímo z otevřených dat Ministerstva spravedlnosti ČR na 
https://cslav.justice.cz/InfoData/vykazy-soudu-a-statnich-zastupitelstvi.html. V okně „Sumáře výkazů“ 
vybrat „Výkaz“ V(MS) – 163 – Výkaz o pohybu agendy rejstříku EXE. Dále vyplnit datum a kliknout na 
„Vyhledat“. 
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Institut prevence a řešení předlužení je nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku 
zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Jeho cílem je kultivace českého systému 
vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s 
dluhy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy 
a analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice 
dlouhodobě věnují. Institut byl založen v roce 2019. Více na www.institut-predluzeni.cz. 
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Kontakty pro média: 

Radek Hábl - zakladatel 
e: radek@institut-predluzeni.cz 
m: 608 967 691 
www.institut-predluzeni.cz 

Lucie Nemešová - PR 
e: lucie.nemesova@gmail.com 
m: 602 325 029 
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