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        Podmínky pro nahlížení  do exekučních spisů  

  

  

(1)   V souladu s § 94 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů, určuje soudní exekutor podmínky, za nichž je možné nahlédnout do exekučních 

spisů.   

  

(2)   Do exekučního spisu mohou nahlížet oprávněné orgány a osoby výlučně v kanceláři exekutora pod 

jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. Oprávněnými orgány jsou v rozsahu 

své působnosti Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorská komora České republiky, orgány činné v 

trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, finanční úřady a katastrální úřady. Oprávněnými osobami 

jsou účastníci exekučního řízení, jejich právní nástupci, zástupci těchto osob a znalec, pokud ho 

příslušný orgán za znalce ustanovil a uložil mu povinnost nahlédnout do spisu. O nahlédnutí do spisu 

se ve spise provede záznam.  

  

(3)     Do spisu je možné nahlédnout pouze po předchozím telefonickém objednání a to ve dnech:   

                                                             Úterý   od 09:00 do 12:00   

                                                             Čtvrtek  od 12:00 do 16:00  

      Bez telefonického objednání nebude žadateli o nahlížení do spisu umožněno. Mimo uvedené úřední 

hodiny je možné do spisu nahlédnout pouze na základě písemné a odůvodněné žádosti. O vyhovění 

takové žádosti soudní exekutor rozhodne vždy individuálně s ohledem na důvody žádosti. 
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(4)   Žadatel, který je objednán na nahlížení do spisu, se po příchodu ohlásí na recepci úřadu a vyčká, 

až bude k nahlížení do spisu vyzván.  

  

(5)   Nahlížení do spisu je soudním exekutorem organizováno tak, aby se ve vymezeném čase umožnilo 

nahlédnout co největšímu počtu žadatelů. Je-li na určitý den objednáno více žadatelů, vyhrazuje si 

soudní exekutor omezit čas na nahlížení do spisu na 15 minut.   

  

(6)   Žadatel o nahlížení do spisu je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz 

nebo pas).    

  

(7)   Žadatel o nahlížení do spisu je při nahlížení povinen dbát pokynů zaměstnanců.   

  

(8)   Žadatel o nahlížení do spisu má právo si pořídit ze spisu výpisy. Vydá-li výpis, opis nebo potvrzení 

ze spisu exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec, je toto vydání spojeno se zaplacením odměny 

stanovené v § 26 odst. 3 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, ve výši 

30,- Kč za každou započatou stranu textu (k odměně se připočítá 21% DPH).  

  

(9)   K pořízení výpisu může žadatel využít vlastní technické prostředky a to fotoaparát případně mobilní 

telefon. V průběhu nahlížení do spisu je zakázáno telefonovat, jíst, pít, kouřit.   

  

(10) V případě porušení podmínek pro nahlížení do spisu bude nahlížení okamžitě ukončeno. Bude-li 

žadatel v průběhu nahlížení nepřiměřeně zvyšovat hlas na zaměstnance exekutorského úřadu nebo se 

bude vůči tomuto zaměstnanci vyjadřovat urážlivými nebo hrubě nevhodnými výrazy, bude nahlížení 

do spisu rovněž okamžitě ukončeno. V souladu s ust. § 53 zákona č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, může být takovému žadateli uložena pořádková pokuta až do výše 

50.000,- Kč.   

  

  

V Praze dne 19.12.2018  

  

  

                                                                                                                            Mgr. Ing. Jan Vrána, v.r.  

                                                                                                                                   soudní exekutor 

 


