
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI 

 

K POŘIZOVÁNÍ ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ PŘI PROVÁDĚNÍ 

 

MOBILÁRNÍCH EXEKUCÍ A PROHLÍDEK BYTŮ A JINÝCH MÍSTNOSTÍ 

  

 

 

 

 

 



 

 

I. ÚVOD 

1. Účelem tohoto stanoviska je s ohledem na ochranu práv stěžovatelů i soudních exekutorů 
veřejně deklarovat, jaké požadavky klade Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) 
v rámci příslušné právní úpravy na zvukově obrazové záznamy pořizované při mobiliárních 
exekucích.  

2. Důvodem zpracování tohoto stanoviska je skutečnost, že kvalita zvukově obrazových 
záznamů pořizovaných při mobiliárních exekucích soudními exekutory či jejich zaměstnanci 
je kolísavá. Záznamy v některých případech nemají dostatečnou vypovídací hodnotu 
a nemohou tak sloužit jako důkazní prostředek o řádném průběhu mobiliární exekuce, 
v důsledku čehož dohledový orgán nemá možnost prověřit protichůdná tvrzení stěžovatelů 
a soudních exekutorů k této otázce. 

3. Toto stanovisko bude ministerstvem s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu 
uplatňováno v rámci dohledové činnosti dle § 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

II. RELEVANTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

1. Ministerstvo ve smyslu ust. § 7 exekučního řádu vykonává státní dohled nad exekuční 
činností. Ministerstvo provádí státní dohled i na základě písemných podnětů právnických 
nebo fyzických osob. Ministerstvo při výkonu státního dohledu prověřuje zákonnost postupu 
soudního exekutora. 

2. Podle § 69 exekučního řádu platí, že nestanoví-li uvedený zákon jinak, použijí se na 
exekuci prodejem movitých a nemovitých věcí přiměřeně ustanovení občanského soudního 
řádu upravující výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitých věcí. 

3. Podle § 325b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „o.s.ř.“), o průběhu prohlídky bytu a jiných místností ten, kdo provádí 
výkon rozhodnutí, pořídí obrazový záznam. O tom musí být přítomné osoby poučeny při 
zahájení prohlídky. 

4. Podle § 15 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při 
výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zvukově obrazový záznam, 
který se pořizuje o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje datum a čas, v němž 
pořizování záznamu probíhá. Musí být zaznamenány všechny úkony, k nimž při prohlídce 
bytu a jiných místností dochází. 

 

 

 



 

 

III. IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY ZÁZNAMŮ 

1. V rámci dosavadního výkonu dohledové činnosti se ministerstvo setkává zejména 
s následujícími problémy zvukově obrazových záznamů: 

a. záznamy jsou pořizovány v nízké kvalitě, takže projevy zúčastněných osob jsou 
neslyšitelné či špatně rozeznatelné;  

b. záznamy nezachycují jednání se všemi přítomnými osobami; 

c. nahrávací zařízení má u sebe pouze jeden ze zaměstnanců soudního exekutora, 
zatímco ostatní se pohybují na místě mimo záznam; 

d. záznamy zachycují jen části úkonů. 

 

IV. POŽADAVKY NA POŘIZOVANÝ ZÁZNAM 

1. Ze záznamu musí být patrný datum a čas pořízení.  

2. Kontinuální zvukově obrazový záznam musí být pořízen od okamžiku započetí prohlídky 
bytu či jiných místností do okamžiku, kdy soudní exekutor a jeho zaměstnanci opustí místo 
úkonu a již dále nebudou komunikovat s přítomnými osobami. 

V této souvislosti doporučujeme, aby soudní exekutor zajistil, aby jeho zaměstnanci měli při 
úkonu u sebe náhradní zdroj energie pro nahrávací zařízení i náhradní zařízení, které úkon 
zaznamená v případě technické poruchy. 

3. Na zvukově obrazovém záznamu musí být zachycena veškerá aktivita soudního exekutora 
a jeho zaměstnanců. Zaznamenána tak bude veškerá komunikace soudního exekutora a jeho 
zaměstnanců se všemi přítomnými osobami.  

4. Pokud je mobiliární exekuce prováděna mimo byt či jiné místnosti, doporučujeme, aby 
zvukově obrazový záznam zachycoval všechny úkony související se soupisem a zajištěním 
sepisovaných věcí včetně komunikace s přítomnými osobami. 

5. Jelikož je nosič zvukově obrazového záznamu ve smyslu § 40 o.s.ř. součástí spisu, musí být 
označen spisovou značkou řízení. Soudní exekutor je povinen zajistit, aby nedošlo ke ztrátě či 
výmazu pořízeného zvukově obrazového záznamu. 
 

 

 

V Praze dne 15. 9. 2017 

Zpracovatel: Odbor exekučního dohledu, Ministerstvo spravedlnosti České republiky 
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