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 Exekutorské komory České republiky 

 

 

Jednací řád  
 

 

Čl. 1 

Veřejnost jednání sněmu 

Jednání sněmu je veřejné; sněm se však může usnést, že jednání sněmu nebo jeho část je 

neveřejné. 

 

Čl. 2 

Zahájení a řízení sněmu 

Sněm zahajuje exekutor určený § 8 organizačního řádu Exekutorské komory České republiky 

(dále jen „Komora“), který 

a) jako předsedající řídí jednání sněmu, 

b) zjišťuje a oznamuje sněmu do zvolení mandátové komise údaj o počtu na sněmu 

přítomných exekutorů. 

 

Čl. 3 

Orgány sněmu 

(1) Po zahájení sněmu zvolí sněm z exekutorů přítomných na sněmu veřejným hlasováním 

tyto orgány sněmu: 

a) volební komisi, 

b) mandátovou komisi, 

c) návrhovou komisi, 

d) dva ověřovatele zápisu z jednání sněmu, 

e) další komise nebo orgány, na jejichž ustavení se sněm usnesl. 

(2) Činnost volební komise se řídí volebním řádem Komory. Komise (orgány) uvedené 

v odstavci 1 písm. b), c) a e) zvolí zpravidla ze svých členů předsedu komise (jiného orgánu). 

 

Čl. 4 

Mandátová komise 

(1) Mandátová komise dohlíží nad hlasováním na sněmu, schopností sněmu usnášet se a 

rozhoduje, zda usnesení sněmu bylo přijato či nikoliv. 

(2) Od svého zvolení mandátová komise zjišťuje a oznamuje sněmu údaj o počtu na sněmu 

přítomných exekutorů. 

(3) Mandátová komise je povinna pořídit zprávu o počtu exekutorů přítomných na sněmu při 

jednotlivých hlasováních a o výsledcích těchto hlasování s uvedením, zda navrhované 

usnesení sněmu bylo přijato či nikoliv (dále jen „zpráva“). Zpráva musí být podepsána všemi 

členy mandátové komise; odmítne-li některý z členů mandátové komise zprávu podepsat, 

musí uvést i důvod, který jej k tomu vedl. Zprávu uloží Komora po dobu padesáti let. 

(4) Mandátová komise je tříčlenná; o všech věcech, které patří do její působnosti, rozhoduje 

většinou hlasů všech svých členů. 

 

Čl. 5 

Návrhová komise 

(1) Návrhová komise eviduje a předkládá návrhy na usnesení sněmu předložené svolavatelem 

sněmu a exekutory, a zpracovává návrhy usnesení sněmu, pokud volební řád nestanoví jinak. 

(2) Návrhová komise je tříčlenná; o všech věcech, které patří do její působnosti, rozhoduje 

většinou hlasů všech svých členů. 

 

Čl. 6 



Pořad jednání sněmu 

(1) Po zvolení orgánů sněmu schvaluje sněm pořad svého jednání podle návrhu, který je 

uveden v pozvánce na sněm. 

(2) Sněm se může kdykoli usnést bez rozpravy na doplnění pořadu svého jednání nebo na 

změně pořadí projednávání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání, který byl 

schválen sněmem. 

 

Čl. 7 

Projednávání jednotlivých záležitostí a podávání návrhů 

(1) Jednotlivé body zařazené na pořad jednání sněmu, jakož i další záležitosti, o nichž má 

sněm rozhodnout, uvádí osoba pověřená svolavatelem sněmu nebo jiný navrhovatel (dále jen 

„navrhovatel“); je-li navrhovatelů více, uvede projednávanou záležitost ten z nich, kterého tím 

ostatní navrhovatelé pověří. 

(2) Nestanoví-li tento jednací řád jinak, zahájí předsedající po vystoupení navrhovatele 

rozpravu (čl. 8). 

(3) K projednávané záležitosti lze podat návrh na zamítnutí návrhu nebo pozměňovací návrh. 

K pozměňovacím návrhům lze podávat další pozměňovací návrhy; pozměňovací návrhy k 

dalším pozměňovacím návrhům nejsou přípustné. Pozměňovací návrh musí být formulován 

tak, aby bylo možné o něm hlasovat. O tom, zda je možné o návrhu hlasovat, rozhodne 

návrhová komise. 

(4) Návrhy podle odstavce 3 se podávají v rozpravě; usnáší-li se sněm o projednávané 

záležitosti podle tohoto jednacího řádu bez rozpravy, podávají se návrhy podle odstavce 3 

písemně návrhové komisi. Byly-li návrhy podle odstavce 3 předneseny v rozpravě, musí je 

exekutor předat i v písemné formě návrhové komisi; pokud tak exekutor neučiní, k návrhu 

přednesenému v rozpravě se nepřihlíží. 

(5) Návrhy podle odstavce 3, pokud byly schváleny, lze revokovat. Návrh na revokaci může 

podat kterýkoliv exekutor. 

(6) Návrhy podle odstavce 3 lze vzít zpět do závěrečného hlasování o nich podle čl. 15 a to 

buď ústně, nebo písemným podáním předaným návrhové komisi. 

(7) Navrhovatel může až do závěrečného hlasování podle čl. 15 vzít svůj návrh zpět a to buď 

ústně, nebo písemným podáním předaným návrhové komisi. Vzal-li navrhovatel takto svůj 

návrh zpět, nehlasuje se ani o návrzích podle odstavce 3 podaných k tomuto návrhu. 

 

Čl. 8 

Rozprava 

(1) Pro jednotlivé body zařazené na pořad jednání sněmu, jakož i další záležitosti, o nichž má 

sněm rozhodnout, je rozprava vedena samostatně. 

(2) Exekutoři se hlásí do rozpravy písemně u předsednictva sněmu nebo v průběhu jednání 

sněmu zdvižením ruky. Písemné přihlášky mají přednost. 

(3) Při zahájení rozpravy oznámí předsedající přihlášené řečníky. Předsedající uděluje slovo 

řečníkům v pořadí, ve kterém se o ně písemně přihlásili, a poté udělí slovo ostatním 

přihlášeným. Navrhovateli udělí předsedající slovo během rozpravy, kdykoliv o to požádá; to 

samé platí v případě, že exekutor chce vzít zpět jím přednesený návrh na zamítnutí nebo 

pozměňovací návrh. Při udělování slova upozorní předsedající dalšího řečníka na to, že jeho 

vystoupení bude následovat. Slova se smí ujmout jen ten, komu je předsedající udělí. 

(4) Kdo není přítomen na jednání v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí pořadí a v 

rozpravě může vystoupit pouze na základě nové přihlášky podle odstavce 2 

(5) Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá řízení jednání sněmu jinému členu 

prezidia. 

(6) Řečnická doba v rozpravě nesmí přesáhnout pět minut; sněm se může v jednotlivém 

případě bez rozpravy usnést o prodloužení řečnické doby. 

(7) V téže věci lze v rozpravě vystoupit jen jednou; sněm se může bez rozpravy usnést, že v 

téže věci může exekutor vystoupit dvakrát. 

(8) Exekutor má mluvit k projednávané věci; odchyluje-li se od ní nebo překročí-li 

stanovenou řečnickou dobu (odstavec 6), předsedající jej na to upozorní a volá jej k věci. 



Vybočuje-li exekutor svým projevem z mezí slušnosti, předsedající jej na to upozorní a volá 

jej k pořádku. Nevedlo-li dvojí upozornění k nápravě, odejme předsedající řečníkovi slovo. O 

námitkách řečníka proti rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova se usnese sněm bez 

rozpravy. 

(9) Řečník nesmí být v rozpravě nikým přerušován, s výjimkou oprávnění předsedajícího 

podle odstavce 8. 

 

Čl. 9 

Faktická poznámka 

(1) Exekutor se může přihlásit zdvižením ruky k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh 

rozpravy; za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu 

projednávání některého bodu. Faktickou poznámkou však nelze uplatňovat věcná stanoviska 

k projednávané záležitosti. Exekutor, který se přihlásil k faktické poznámce, dostane slovo 

přednostně, avšak bez přerušení vystoupení toho řečníka, který právě mluví. 

(2) Přednesení faktické poznámky, jakož i případná odpověď na ni nesmí překročit dobu dvou 

minut. 

(3) Nejde-li o faktickou poznámku nebo o odpověď na faktickou poznámku, anebo překročí-li 

exekutor dobu pro jejich přednesení podle odstavce 2, odebere mu předsedající slovo; toto 

rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova je konečné. 

 

Čl. 10 

Ukončení rozpravy a její opětovné otevření 

(1) Předsedající rozpravu ukončí, nejsou-li do rozpravy přihlášeni další řečníci. Předsedající 

může sněmu navrhnout, aby se usnesl z časových důvodů na ukončení rozpravy i v případě, 

že nejsou splněny podmínky uvedené v předchozí větě; o ukončení rozpravy se sněm usnáší 

bez rozpravy. 

(2) Sněm se může bez rozpravy usnést na opětovném otevření rozpravy, a to až do zahájení 

hlasování o usnesení k projednávané záležitosti. Rozprava je opětovně zahájena též tehdy, 

ujme-li se slova před tímto hlasováním člen prezidia. Pro ukončení opětovně zahájené 

rozpravy se použije ustanovení odstavce 1 obdobně. 

 

Čl. 11 

Hlasování 

(1) Sněm rozhoduje o každém návrhu, včetně návrhů procedurálních, hlasováním, které řídí 

předsedající; předsedající je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování. 

(2) O jednotlivých bodech zařazených na pořad jednání sněmu, jakož i o dalších záležitostech, 

o nichž má sněm rozhodnout, se hlasuje samostatně vždy po ukončení rozpravy. V případě, že 

má být hlasováno o bodu, o němž se sněm usnáší bez rozpravy, hlasuje se ihned. 

(3) Procedurální návrhy předkládá sněmu ke hlasování předsedající a návrhy k jednotlivým 

bodům pořadu jednání předseda nebo jiný člen návrhové komise, a to tak, že zopakuje přesné 

znění návrhu, o němž se bude hlasovat, pokud nebylo exekutorům předáno jeho písemné 

vyhotovení. 

(4) Hlasuje se veřejně, pokud se sněm bez rozpravy neusnese na hlasování tajném. 

(5) Každý exekutor, který se hlasování zúčastní, má jeden hlas. Zastoupení při hlasování je 

nepřípustné. 

(6) Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh, a poté proti návrhu. 

(7) Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající jeho výsledky tak, že sdělí počet hlasů 

odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat. 

(8) Je-li výsledek veřejného hlasování zcela zřejmý, není třeba zjišťovat přesný počet 

většinových hlasů; to neplatí, pokud se sněm k námitce navrhovatele bez rozpravy usnese, aby 

bylo při zjišťování a vyhlašování výsledku hlasování postupováno podle odstavce 7. 

 

Čl. 12 

Pořadí a způsob hlasování o návrzích 

(1) Návrhy se předkládají ke hlasování v tomto pořadí: 



a) návrh na zamítnutí, 

b) pozměňovací návrh, 

c) další pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, 

d) návrh konečného usnesení sněmu ve znění schválených pozměňovacích návrhů. 

(2) Vylučuje-li schválený návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje. 

(3) O dvou nebo více pozměňovacích návrzích nebo dalších pozměňovacích návrzích, jejichž 

vzájemná souvislost je taková, že jeden obsahuje změnu a jiný promítá její důsledky do 

dalších ustanovení návrhu, se hlasuje společně. 

(4) Dojde-li ke sporu, zda se jedná o případ uvedený v odstavci 2, rozhodne předsedající; o 

námitkách předkladatele návrhu proti rozhodnutí předsedajícího se usnese sněm bez rozpravy. 

 

Čl. 13 

Schválení návrhu 

Návrh byl sněmem schválen (přijat), hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných 

exekutorů; to platí i v případě voleb orgánů sněmu podle čl. 4. 

 

Čl. 14 

Námitky 

Každý exekutor může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu 

nebo výsledku hlasování; o takové námitce rozhodne bez odkladu mandátová komise (čl. 4 

odst. 1). O námitce proti rozhodnutí mandátové komise se usnese bez rozpravy sněm, pokud 

námitka byla podána alespoň deseti exekutory. 

 

Čl. 15 

Zápis z jednání sněmu 

(1) Zápis z jednání sněmu (dále jen „zápis“) pořizují pracovníci Komory pověření 

předsedajícím. 

(2) Zápis podepisují členové prezidia, členové návrhové komise a ověřovatelé zvolení podle 

čl. 3 odst. 1 písm. d). 

(3) Odmítne-li některá z osob uvedených v odstavci 2 zápis podepsat, musí uvést i důvod, 

který ji k tomu vedl. 

(4) Prezidium Komory zabezpečí vyvěšení zápisu na webových stánkách komory do jednoho 

měsíce po skončení sněmu. 

 

Čl. 16 

Účinnost 

Tento jednací řád nabývá účinnosti bezprostředně po jeho schválení sněmem. 

 

 

 

 

 

JUDr. Jana Tvrdková, v. r., 

prezidentka Exekutorské Komory ČR 


