
Stavovský předpis 

 

Prezidia Exekutorské komory České republiky 

ze dne 9. 9. 2010, kterým se stanoví 

zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu exekutorských koncipientů a žádostí 

o vykonání exekutorské zkoušky  

 

Prezidium Exekutorské komory České republiky rozhodlo podle § 111 odst. 6 

písm. n), o), zákona č. 120/2001  Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) a o změně dalších zákonů (dále jen"zákon") tak, že stanoví následující 

 

Z á s a d y 

 

pro posuzování žádostí o zápis do seznamu exekutorských koncipientů a žádostí o umožnění 

vykonání exekutorské zkoušky a při rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako 

praxe exekutorského koncipienta podle § 20 odst. 1 písm. b) a §24 odst. 1,2, zákona. 

 

I. 

K §  20 odst. 1 písm. b) zákona -  požadované vzdělání 

 

1. Pro zápis do seznamu exekutorských koncipientů podle § 20 zákona, jakož i pro 

umožnění vykonání exekutorské zkoušky podle § 2 odst. 1 Stavovského předpisu Exekutorské 

komory České republiky – Zkušebního řádu ze dne 17. 7. 2001 ve znění jeho novelizací ze 

dne 17. 12. 2002 a 15. 4. 2005 se požaduje získání vysokoškolského vzdělání v rámci 

magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice 

nebo získání vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle 

zvláštních předpisů (§ 9 odst. 1 písm. b/, § 128 zákona). 

 

 O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání vydává na žádost absolventa 

zahraniční vysoké školy osvědčení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (a to 

v případě, je-li Česká republika vázána mezinárodní smlouvou a ministerstvo je touto 

smlouvou k uznání zmocněno), v ostatních případech rektor veřejné vysoké školy, příslušné 

podle právní úpravy (§ 89 a § 90) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí musí být obdobného rozsahu 

a srovnatelné úrovně jako vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního 

programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice.  

 

2. Jedinými vysokými školami v České republice poskytujícími akreditované 

magisterské vzdělání v oboru právo jsou Právnická fakulta University Karlovy v Praze, 

Právnická fakulta Masarykovy university v Brně, Právnická fakulta Západočeské university 

v Plzni a Právnická fakulta University Palackého v Olomouci. 

 

3.  Za požadované vysokoškolské vzdělání se nepovažuje vzdělání získané na jiném 

vysokoškolském učilišti než na právnických fakultách výše uvedených vysokých škol, a to 

bez ohledu na to, zda takové vzdělání obsahuje některé prvky vzdělání právnického.  

 

 



II. 

K § 24 odst. 1, 2 zákona – požadovaná právní praxe 

 

1. Pro umožnění vykonání exekutorské zkoušky se požaduje vykonání právní praxe 

exekutorského koncipienta pro dobu alespoň tří let. 

 

2. Za praxi exekutorského koncipienta se pokládá též praxe soudce, soudce 

Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního 

právníka, státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele, právního 

čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, právního 

čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka, kterou 

Ministerstvo na žádost uchazeče započetlo do exekuční praxe.  

 

3. Za praxi exekutorského koncipienta se pokládá též jiná právní praxe, kterou 

Ministerstvo na žádost uchazeče započetlo do exekuční praxe maximálně v rozsahu dvou 

let.  

 

4. Exekutor je povinen vystavit exekutorskému koncipientovi, se kterým měl nebo má 

uzavřenou pracovní smlouvu, přehled o vykonané koncipientské právní praxi a o všech 

skutečnostech rozhodných pro stanovení délky její doby a krátké zhodnocení vykonané 

praxe. Toto potvrzení porovná se svými údaji Komora. 

 

5. Žádost o uznání jiné právní praxe lze podat a o ní rozhodnout pouze v souvislosti se 

žádostí o vykonání exekutorské zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu koncipientů 

podle § 20 zákona. Žádost se podává Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím 

Exekutorské Komory.  

 

III. 

Zrušující ustanovení  

 

 Zrušuje se Stavovský předpis - Prezidia Exekutorské komory České republiky ze 

dne 15. 5. 2006, kterým se stanoví zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu 

exekutorských koncipientů, žádostí o vykonání exekutorské zkoušky a uznání jiné 

právní praxe jako exekutorského koncipienta. 

 

IV. 

Účinnost 

 

 Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem zveřejnění na internetových 

stránkách Exekutorské komory ČR. 

 

 

JUDr. Jana Tvrdková, v. r. 

prezidentka Exekutorské komory České republiky 


