
Usnesení prezidia Exekutorské komory České republiky ze dne 16.1. 2004, ve znění 

usnesení prezidia ze dne 9. 9. 2010, kterým se stanoví pravidla vydávání Věstníku 

Exekutorské komory České republiky 
 

Čl. 1 

Částky Věstníku 

 

(1) Věstník Exekutorské komory ČR (dále jen „Věstník“) se vydává v částkách. 

Částky Věstníku se postupně číslují vzestupnou řadou v rámci jednotlivého kalendářního roku. 

 

(2) Každá částka Věstníku obsahuje v záhlaví označení dne, kdy byla rozeslána. 

Rozesláním se rozumí i rozeslání v elektronické podobě. 

 

 

Čl. 2 

Uspořádání částek Věstníku 

 

Částky Věstníku, vyjma částek zvláštních, se zpravidla dělí na: 

a) část normativní, ve které se  

1. vyhlašují stavovské předpisy, 

2. zveřejňují úplná znění stavovských předpisů, jak vyplývají z pozdějších změn a 

doplnění.  

 

b) část oznamovací, ve které se uveřejňují 

1. změny v seznamu soudních exekutorů, exekutorských kandidátů , exekutorských 

koncipientů a vykonavatelů 

2. oznámení o nejbližších termínech exekutorských zkoušek a zkoušek vykonavatelů 

3. stanoviska prezidia a dalších orgánů Komory k výkladu právních předpisů 

upravujících exekuční a další činnost soudních exekutorů a stavovských předpisů, 

4. vyhlášení výběrových řízení k obsazení volných či uvolněných exekutorských 

úřadů (vyhlášení výběrových řízení může být alternativně zveřejněno na webu 

Komory), 

5. redakční sdělení o opravě tiskových chyb (čl.4) 

6. jiné skutečnosti stanovené stavovským předpisem, usnesením sněmu nebo prezidia 

Komory. 

 

 

Čl. 3 

Opatřování stavovských předpisů  

a jejich úplných znění pořadovými čísly 

 

(1) Stavovské předpisy a jejich úplná znění se při jejich vyhlášení (uveřejnění) ve 

Věstníku opatřují pořadovými čísly. Tato číselná řada se uzavírá koncem kalendářního roku. 

 

(2) Stavovské předpisy a jejich úplná znění se v jiných stavovských předpisech citují 

pod pořadovým číslem, pod kterým byly podle odstavce 1 vyhlášeny (uveřejněny) ve Věstníku. 

 

 

 

 



Čl. 4 

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 

 

 Tiskové chyby se ve Věstníku opravují redakčním sdělením, které uveřejňuje ve Věstníku 

redakční rada se souhlasem prezidenta Komory. 

 

 

Čl. 5 

Rozesílání věstníku 

 

Věstník, vyjma jeho zvláštních částek se rozesílá: 

 

a) soudním exekutorům, a to elektronicky na adresu zapsanou v seznamu soudních exekutorů , 

event. v listinné podobě do sídla jejich úřadu, zapsaného v seznamu soudních exekutorů, 

 

b) stejným způsobem podle rozhodnutí prezidia státním orgánům nebo jiným subjektům  

 

 

Čl. 6 

Redakce Věstníku 

 

(1) Redakci Věstníku zajišťuje redakční rada jmenovaná prezidentem Komory a jeho 

rozesílání tajemník Komory. 

 

(2) Redakcí Věstníku může být Prezídiem Komory pověřena redakční rada Komorních 

listů. 

 

(3) Každá částka Věstníku podléhá závěrečnému schválení prezidenta Komory, případně 

– podle jeho rozhodnutí – Prezídia Komory. Prezident může toto své oprávnění delegovat na 

tajemníka Komory. 

 

(4) Tajemník Komory dbá na to, aby se den rozeslání částky Věstníku, který je uveden 

v jejím záhlaví, shodoval se dnem, kdy částka byla podle čl. 5 skutečně rozeslána. 

 

 

Čl. 7 

Přístupnost Věstníku 

 

(1) Do Věstníku může každý nahlédnout v sídle Komory a činit si z něj výpisy nebo 

opisy.  

(2) Tajemník Komory je povinen zajistit přístupnost k Věstníku i prostřednictvím 

internetu. 

 

Čl. 8 

Platnost a účinnost stavovských předpisů 

 

(1) Stavovské předpisy podepsané prezidentem Komory nabývají platnosti dnem 

jejich vyhlášení na internetových stránkách Komory. 

(2) Dnem účinnosti stavovského předpisu se rozumí den, ve kterém se stavovský 

předpis stal závazným. 



 

 

Čl. 9 

Účinnost 

 

     Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení na internetových stránkách 

Komory. Ustanovení článku 2, písmeno b), bod 1 nabývá, ve vztahu k vykonavatelům, účinnosti 

dnem zřízení seznamu vykonavatelů. 

 

 

 

JUDr. Jana  T v r d k o v á ,  v. r. 

prezidentka 

Exekutorské komory České republiky 

 

 


