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Tisková zpráva 

Exekutorská komora ČR má nepořádek v datech 

Praha, 29. 7. 2019 - Exekutorská komora ČR obviila Institut a prevence řešení předlužení, který 
zodpovídá za aktualizaci Mapy exekucí, poskytujeme médiím nepřesná data o exekucích. In-
formovala o ČTK. Institut trvá na tom, že prezentovaná data jsou v pořádku a vychází z oficiál-
ních statistik vedených resortem spravedlnosti na portále justice.cz. 

“Námi prezentované údaje vycházejí z oficiálních statistik Ministerstva spravedlnosti ČR, které ručí za 
jejich správnost. Statistiky jsou veřejně dostupné a rezortem na měsíční bázi pravidelně aktualizová-
ny,” uvádí v reakci na vyjádření EKČR Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení. 
Správnost údajů potvrdila i mluvčí resortu Lucie Machálková: “Údaje opravdu vychází z dat Minister-
stva spravedlnosti, 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“.” 
  
Exekutorská komora následně zmírnila své vyjádření poukázáním na rozdílnost využívaných metodik 
sběru dat. V Centrální evidenci exekucí se podle Komory data objeví až ve chvíli jejich pravomocnos-
ti. Podle Hábla na až téměř desetitisícový rozdíl v datech Ministerstva a Komory v počtu nově zaháje-
ných exekucí v druhém čtvrtletí 2019 to ovšem mělo zcela minimální vliv. Rozdíly by se totiž podle 
Hábla projevovaly každé čtvrtletí. “Podle mého buď udělali chybu, nebo někteří exekutoři nenahráli do 
Centrální evidence exekucí data. Směrodatná jsou každopádně data soudů,” dodává Hábl. 
  
O tom, že pravděpodobně došlo na straně komory k chybě při práci s daty, svědčí i odlišné statistiky, 
které Komora uveřejnila na svých webových stránkách a těch, které poskytla médiím. Komora se ve 
svých vlastních datech rozchází až o 10 tisíc exekucí – jde o údaje za 1. čtvrtletí 2019. “Osobně věřím 
oficiálním statistikám soudů než číslům Exekutorské komory ČR. Každá zahájená exekuce musí totiž 
projít soudem a je tak okamžitě zaznamenána. Naopak Centrální evidence exekucí, kterou spravuje 
komora, je závislá na tom, zda tam údaje jednotliví exekutoři nahrají nebo ne, přestože je to jejich 
zákonná povinnost. Výsledek je tak výrazně ovlivněn lidským faktorem,” uzavírá Hábl. 
  
Podle Institutu nešlo ze strany Komory o záměrný krok, ale spíše o uspěchané vyjádření pro média 
bez předchozí verifikace skutečnosti. Doporučením Institutu, aby se do budoucnu těmto nedorozu-
měním předcházelo, je plné zpřístupnění Centrální evidence exekucí (CEE) rezortu spravedlnosti za 
účelem kontrolní a analytické činnosti, nebo přímá správa CEE ministerstvem. 

— 
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 vy-
máhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dlu-
hy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy a 
analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouho-
době věnují. Institut byl založen v roce 2019. Více na institut-predluzeni.cz. 
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