
Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky 
č. 1/2022 Věstníku 

ze dne 12. dubna 2022, 
o podrobnostech k plnění povinnosti pořizovat a uchovávat záznam telefonních volání 

  
Sněm Exekutorské komory České republiky se usnesl na tomto stavovském předpisu:      
    

ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
§ 1 

Předmět úpravy 

Tento stavovský předpis (dále jen „předpis“) upravuje podrobnosti k plnění povinnosti 
pořizovat a uchovávat zvukový záznam telefonních volání stanovené v § 53 exekučního řádu 
(dále jen „zákon“).  

 

§ 2 

Základní pojmy 

(1) Pro účely tohoto předpisu se rozumí: 

 

a) voláním spojení uskutečněné prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací, které umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci, 

b) zvukovým záznamem rozumí autentická digitální nahrávka volání pořizovaná a 

ukládaná v definovaném formátu a takové kvalitě, která umožní za pomoci sluchu 

zpětně bez pochybností rekonstruovat obsah volání, 

c) trvalým nosičem dat jakýkoli nástroj, který umožňuje uchování zvukového záznamu 

a jeho reprodukci po stanovenou dobu v nezměněné podobě. 

  

(2) Pokud se v tomto předpisu hovoří o soudním exekutorovi (dále jen „exekutor“), 

rozumí se tím podle okolností i každá osoba jím pověřená k zajišťování volání s účastníky 

řízení, třetími osobami nebo veřejností, týkají-li se exekutorem vedeného exekučního řízení.  

 

ČÁST DRUHÁ 
POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMU 

 

§ 3 

Obecná ujednání 

 

Exekutor je povinen zajistit, aby celá volání s účastníky řízení, třetími osobami nebo veřejností 

byla zaznamenána ve formě zvukového záznamu, týkají-li se exekučního řízení a uskutečnila-

li se od okamžiku podle § 35 odst. 3 zákona do zániku pověření podle § 51 zákona. 

 

ČÁST TŘETÍ 
UKLÁDÁNÍ ZÁZNAMU 

 

§ 4 

Uložení záznamu volání 



(1) Exekutor je povinen zajistit, aby po ukončení každého volání, které je zaznamenáváno 

ve formě zvukového záznamu podle části druhé tohoto předpisu, byl zvukový záznam volání 

uložen na trvalém nosiči dat.  

 

(2) Soubor obsahující zvukový záznam se uloží v běžně používaných formátech zejména 

.wav, .mp, .mp2, .mp3, .m1a, .m2a, .m3u, .mpg, .mpeg, .swa, .wma, nebo .wax. 

 

§ 5 

Záznam o volání ve spisu 

Exekutor je povinen zajistit, aby po uložení záznamu volání došlo v příslušném exekučním 

spisu k provedení poznámky, ze které bude možné bez zbytečných obtíží zjistit, kde je 

zvukový záznam uložen na trvalém nosiči dat. 

 

§ 6 

Úložní doba 

(1) Exekutor je povinen zajistit, aby zvukový záznam zůstal uložen na trvalém nosiči dat 

po celou dobu úložní doby, která činí nejméně 2 měsíce od uskutečnění volání. 

 

(2) Na žádost dohledového orgánu nebo rozhodne-li tak exekutor, prodlouží se lhůta 

podle odstavce 1 až o 6 měsíců.  

 

(3) Exekutor je povinen zajistit, aby byl zvukový záznam po uplynutí úložní doby smazán.  

 

§ 7 

Poškození integrity záznamu 

(1) Zjistí-li exekutor, že zvukový záznam je poškozený nebo neúplný nebo bylo s obsahem 

zvukového záznamu neoprávněně manipulováno, provede o tom úřední záznam do spisu. 

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije přiměřeně i v případech, kdy z technických důvodů 

nedošlo k pořízení zvukového záznamu či pořízení zvukového záznamu v nevyhovující 

kvalitě. 

§ 8 

(1) Soudní exekutor poskytuje zvukový záznam pouze na žádost oprávněným orgánům podle 

§ 95 odst. 1. Osobám podle § 95 odst. 2 a 3 zákona nesmí být zvukový záznam zpřístupněn 

způsobem, který by byl v rozporu s oprávněnými zájmy člověka. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

 

§ 9 

 

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. 

 

Mgr. Jan Mlynarčík, v. r.  

prezident Exekutorské komory ČR 


