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Č.j. 8/19/P08 
 

Číslo výběrového řízení: VR 03/2019  
 
 

U S N E S E N Í 
 

Prezidium Exekutorské komory České republiky, jako příslušný orgán podle § 111 odst. 6 

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

„exekuční řád“), podle § 2 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se 

stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení (dále jen „stavovský předpis“) 

 

 

v y h l a š u j e  o p a k o v a n é  v ý b ě r o v é   ř í z e n í 

 

 

na obsazení uvolněného exekutorského úřadu Ostrava po Mgr. Ivo Nedbálkovi, kterému 

zanikl výkon toho úřadu ke dni 20. října 2015. 

 

 

 

I. Čas a místo slyšení podle § 11 stavovského předpisu je předběžně určeno na den       

10. června 2019 v 10.00 hodin v hotelu International, Husova 16/200, 602 00 Brno.  

Prezidium si vyhrazuje možnost posunout čas konání veřejného slyšení na pozdější 

datum, bude-li to nezbytné z organizačních důvodů. Definitivní určení času 

veřejného slyšení bude uchazeči sděleno v písemné pozvánce ke slyšení.  

 
II. Do výběrového řízení se může přihlásit každý, kdo splňuje podmínky § 9 

exekučního řádu, tedy: 
 

a) má plnou způsobilost k právním úkonům, 

b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 

1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v 

České republice, nebo 

2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice 

uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno 

podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a 

rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu 

právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice, 

c) je bezúhonný, 
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d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi 1, a 

e) složil exekutorskou zkoušku 2. 

 
 

III. Exekutorská komora České republiky přijímá přihlášky do výběrového řízení (dále 

jen „přihláška“):  

 

 v listinné podobě na adrese: 

 

Exekutorská komora České republiky 

Na Pankráci 1062/58,Praha 4, 140 00  

 

nebo 

 

Exekutorská komora České republiky 

Radnická 14/16, Brno, 602 00 

 

 v elektronické podobě: 

 

Do datové schránky Exekutorské komory České republiky (ID DS: vfrai9p) – pozn. 

veškeré dokumenty budou přijímány pouze ve zkonvertované podobě.  

 

 

IV. Lhůta k doručení přihlášky jedním z výše uvedených důvodů činí 30 dnů ode dne 

zveřejnění rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na webových stránkách 

Exekutorské komory České republiky – tj. do 24. dubna 2019. 

 

 

V. Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 35.000,- Kč (slovy: třicetpěttisíc korun 

českých), je splatný do 7 dnů ode dne doručení přihlášky a lze jej uhradit:   

 
 v hotovosti na pokladně: 

 

Exekutorská komora České republiky 

Na Pankráci 1062/58,Praha 4, 140 00  

 

nebo 

 

Exekutorská komora České republiky 

Radnická 14/16, Brno, 602 00 

 

                                                 
1 Exekutorskou praxí se rozumí praxe exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta podle tohoto zákona. 
Ministerstvo započítá zcela do exekuční praxe praxi 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, notářského kandidáta, právního čekatele státního 
zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka; z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky. 

 
2 Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška exekutora podle tohoto zákona. Ministerstvo uzná odbornou justiční 
zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, 
notářskou zkoušku, profesní zkoušku na komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele za exekutorskou 
zkoušku. 



 

 
 bezhotovostně: 

 
Na účet Komory č. 27 – 8577110227 / 0100 – pozn. variabilním symbolem je číslo výběrového 

řízení (bez lomítka, tedy např. 012013). 

 
Účastníkovi se vrátí polovina účastnického poplatku v případě, že se nedostaví z 

omluvitelných důvodů ke slyšení. Omluvenka ze slyšení musí být Komoře doručena 

nejpozději v den konání slyšení. O tom, zda důvody nepřítomnosti účastníka jsou 

omluvitelné, rozhoduje komise.  

 

VI. Nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení podle § 9 odst. 5 věty první 3 stavovského 

předpisu má účastník právo namítnout podjatost kteréhokoli člena komise. V námitce 

podjatosti musí být uvedeno, proti kterému členu komise směřuje, v čem je spatřován 

důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti a čím může být prokázán.  

 

 
 
 

 
 

 

 

                                                 
3 Účastníkům, jejichž přihlášky nebyly vyřazeny z výběrového řízení, zašle Komora oznámení o přijetí přihlášky a o složení 
komise včetně náhradníků na adresu uvedenou v přihlášce. Oznámení obsahuje poučení o postupu podle § 8 odst. 2. Obdobně 
postupuje Komora v případě, kdy prezidium vyhoví žádosti podle odst. 4. Členům komise a náhradníkům se zašle oznámení 
obsahující seznam účastníků, jejichž přihlášky nebyly vyřazeny z výběrového řízení. 


