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Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky 
č. 2/2012 Věstníku 

ze dne 28. listopadu 2012,  
o výchově a vzdělávání 

 

Změna: 14. listopadu 2013 
 

Prezidium Exekutorské komory České republiky (dále jen „komora“) se usneslo podle § 111 odst. 6 
písm. n) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon”) takto: 
 

Oddíl první 
Základní ustanovení 

 
§ 1 

(1) Tento stavovský předpis upravuje způsob, pravidla, administraci a kontrolu:  
a) výchovy exekutorských koncipientů, 
b) vzdělávání vykonavatelů soudních exekutorů, 
c) dalšího vzdělávání exekutorských kandidátů, 
d) dalšího vzdělávání soudních exekutorů, 
e) dalšího vzdělávání ostatních zaměstnanců soudních exekutorů, 
f) dalšího vzdělávání zaměstnanců komory. 
 
(2) Tento stavovský předpis upravuje rovněž oznamovací povinnost koncipientů za účelem 

předcházení výkonu činností neslučitelných s výkonem právní praxe.   
 

Obecné zásady 
 

§ 2 
 

(1) Komora přispívá způsoby stanovenými tímto stavovským předpisem k výchově a dalším 
formám vzdělávání, čímž umožňuje získávat, prohlubovat, rozšiřovat či obnovovat odborné 
znalosti členů exekutorského stavu a podílí se tak na jejich celoživotním vzdělávání a 
odborném růstu. 

 
(2) Komora k dosažení účelu tohoto předpisu rozvíjí také odbornou spolupráci se soukromými i 

veřejnými subjekty, mezinárodní spolupráci ve formě společných projektů s partnerskými 
institucemi v zahraničí. 

(3) Za organizaci, administrativu a kontrolu výchovy a vzdělávání odpovídá předseda 
vzdělávací komise v součinnosti s komorou. Předseda vzdělávací komise může tuto 
odpovědnost či její část přenést na určené členy vzdělávací komise, jednotlivými úkoly může 
se souhlasem tajemníka komory pověřit určené zaměstnance komory.  

(4) Informace týkající se výchovy a vzdělávání, zejména vzdělávací plán, termín a místo konání 
školení a seminářů, se zveřejňují s dostatečným předstihem na webových stránkách komory. 

 

 

Oddíl druhý 
Výchova exekutorských koncipientů 

 

díl první 
Úvodní ustanovení 

 
§ 3 

 



(1) Výchovou exekutorského koncipienta (dále jen "koncipient") se rozumí proces, v jehož rámci 
koncipient cílevědomě a plánovitě získává znalosti o hmotném a procesním právu a 
zkušenosti potřebné pro složení exekutorské zkoušky a pro výkon exekuční činnosti a další 
činnosti soudního exekutora; výchova exekutorského koncipienta je zaměřena jak na 
zprostředkování znalostí právních předpisů a praktických zkušeností, jakož i schopností 
jejich použití na konkrétní právní případ, tak i na osvojení si procesních postupů a návyků 
nezbytných k výkonu povolání soudního exekutora a norem upravujících agendy vedené 
soudním exekutorem a povolání soudního exekutora, především norem etických, tak, jak 
vyplývají zejména ze stavovských předpisů. 
 

(2) Za výchovu koncipienta odpovídá soudní exekutor, u něhož je koncipient v pracovním 
poměru (dále jen "exekutor"), v rozsahu stanoveném tímto předpisem komora a rovněž 
samotný koncipient. 

 

díl druhý 
Výchova zajišťovaná exekutorem 

 

§ 4 
 

Exekutor je v průběhu právní praxe exekutorského koncipienta podle § 9 odst. 2 zákona č. 
120/2001 Sb. (dále jen "právní praxe") povinen plnit vůči koncipientovi povinnosti vyplývající 
pro něj ze zákona, tohoto předpisu, jakož i z ostatních stavovských předpisů. 
 

Povinnosti soudního exekutora 
 

§ 5 
 

(1) Exekutor je povinen umožnit koncipientovi účast na výchovných akcích pořádaných 
komorou podle tohoto předpisu. 

(2) (zrušen) 

(3) (zrušen) 

(4) Exekutor je povinen umožnit koncipientovi účast na bezplatné poradně komory v rozsahu 
nezbytně nutném ke splnění povinnosti koncipienta podle tohoto předpisu. 
 

(5) Exekutor může umožnit koncipientovi, který je u něj v pracovním poměru alespoň po dobu 
jednoho roku, aby v dalším průběhu právní praxe vykonal praxi nepřesahující dobu tří 
měsíců u advokáta, ústředního orgánu státní správy, státního zastupitelství, soudu nebo 
notáře, pokud to přispěje k výchově koncipienta.  

 

Povinnosti koncipienta 
 

§ 6 

(1) Koncipient je povinen vést v průběhu právní praxe, včetně praxe podle § 5 odst. 5 a 
konzultací podle odst. 4, záznamy o všech významnějších odborných úkonech, kterých se 
zúčastnil nebo při kterých zastupoval exekutora; to se týká i účasti v bezplatné právní 
poradně.  

(2) Každý záznam podle odstavce 1 musí obsahovat datum úkonu a jeho stručný popis. 

(3) Záznamy je koncipient povinen předložit k žádosti o umožnění vykonání exekutorské 
zkoušky.  

(4) Koncipient je povinen nejméně jednou za tři měsíce konzultovat s exekutorem průběh 
právní praxe a současně jej seznámit s výsledky samostudia podle § 7. 

díl třetí 



Samostudium 

§ 7 

(1) Koncipient je v průběhu právní praxe povinen rozšiřovat si své znalosti a osvojovat si 
zkušenosti potřebné pro výkon exekutorského povolání zejména účastí na exekuční a další 
činnosti, včetně zastupování exekutora při jednotlivých úkonech, jakož i účastí na 
výchovných a vzdělávacích akcích. 

(2) Koncipient je povinen soustavně studovat právní předpisy, ostatní prameny práva, 
judikaturu a odbornou literaturu       . 

 

díl čtvrtý 

Výchova zajišťovaná komorou 

§ 8 

Komora v rámci výchovy koncipientů pořádá tyto výchovné akce: 
a) adaptační kurz, 
b) základní semináře pro koncipienty (dále jen „semináře“), 
c) volitelná školení pro koncipienty (dále jen „školení“), 
d) bezplatné právní poradny (dále jen „poradny“), 
e) jiná setkání výchovného a vzdělávacího charakteru (dále jen „ostatní výchovné akce“) 

 
Adaptační kurz 

 
§ 9 

(1) Adaptační kurz je zaměřen na seznámení koncipienta s průběhem právní praxe, se 
základními právními předpisy upravujícími činnost soudních exekutorů, včetně etiky 
výkonu exekutorského povolání. 
 

(2) Adaptačního kurzu je koncipient povinen se zúčastnit v prvních šesti měsících výkonu 
právní praxe. 

 
Základní semináře 

 
§ 10 

(1) Semináře jsou zaměřeny na témata z oboru výkonu rozhodnutí a exekucí, jakož i na témata 
s exekutorskou praxí bezprostředně související. 

 
(2) Koncipientovi může být komorou nebo přednášejícím uloženo, aby na semináři přednesl 

ústní referát, připravil písemnou práci nebo se za účelem ověření znalostí témat, na které byl 
seminář zaměřen, podrobil písemnému testu. 

 
(3) Za absolvovaný seminář a po splnění povinností uložených dle odstavce 2 získá koncipient 

příslušný počet kreditů A.  
 
(4) Vedoucí semináře účast koncipienta na semináři neuzná, pokud se koncipient během něj 

dopustil závažného porušení kázně spočívajícího zejména v neúčasti na části výchovné akce 
nebo nesplnění povinnosti podle odst. 2. 

 
Volitelná školení 

 
§ 11 

(1) Školení jsou zaměřena na témata, jež nejsou předmětem seminářů podle § 10, z oborů, které 
jsou předmětem exekutorské zkoušky, s důrazem na zvláštnosti a potřeby výkonu 



exekutorské praxe; slouží rovněž k prohloubení znalostí, které koncipient získal 
absolvováním seminářů. 

 
(2) Za absolvované školení získá koncipient příslušný počet kreditů B. 
 
(3) Vedoucí školení účast koncipienta na školení neuzná, pokud se koncipient během něj 

dopustil závažného porušení kázně spočívajícího zejména v neúčasti na části výchovné akce. 
 

Ostatní výchovné akce 
 

§ 12 
 

Komora pořádá podle potřeby pro koncipienty další výchovné akce zaměřené na aktuální témata 
exekutorské praxe; za účast koncipientů na těchto dalších výchovných akcích se nezískávají 
žádné kredity, absolvování se však zaznamenává v evidenci. 

 
Kreditový systém 

 
§ 13 

 
(1) Plnění požadavků právní praxe se eviduje prostřednictvím kreditového systému. 
 
(2) Objem studijní aktivity nutné k absolvování semináře nebo školení se vyjadřuje přiděleným 

počtem kreditů; počet kreditů za konkrétní výchovnou akci přiděluje s předstihem 
vzdělávací komise.  

 
(3) Podmínkou pro splnění právní praxe je kromě jiných povinností stanovených zákonem či 

tímto předpisem řádná účast koncipienta na výchovných akcích komory a získání alespoň 60 
kreditů A a alespoň 30 kreditů B a současně alespoň v součtu 15 kreditů A nebo B za každý 
celý rok právní praxe. 

 
(4) Komora je povinna za každý celý kalendářní rok zorganizovat semináře nejméně v rozsahu 

20 kreditů A a školení nejméně v rozsahu 15 kreditů B. 
 

§ 14 
 

(1) Koncipient, který má v úmyslu vykonat pouze část právní praxe z důvodu předchozího 
absolvování jiné právní praxe, která se započítává nebo může být započítána1 je povinen 
získat alespoň 10 kreditů A a 5 kreditů B za každých započatých 6 měsíců právní praxe. 

 
(2) Skutečnost podle odst. 1 je koncipient povinen oznámit komoře do jednoho měsíce od 

zápisu do seznamu koncipientů2.   
  

§ 15 

Pokud koncipient prokáže, že v průběhu výkonu právní praxe absolvoval vzdělávací akce, 
organizované jinými školícími zařízeními, včetně zahraničních, které svým obsahovým 
zaměřením odpovídají zaměření seminářů nebo školení, může mu komora za absolvování takové 
akce přidělit kredity A nebo B v počtu dle rozhodnutí vzdělávací komise; přiměřeně se použije § 
10 odst. 2.  

 
Bezplatné právní poradny 

                                                 
1 § 9 odst. 2 exekučního řádu 
2 § 20 exekučního řádu 



 
§ 16 

 
(1) Koncipient je povinen vykonat během právní praxe alespoň 3 účasti jako odborný poradce 

na bezplatné poradně. 
 

(2) Koncipient, který má v úmyslu vykonat pouze část právní praxe podle § 13, musí vykonat 
alespoň jednu účast v bezplatné poradně za každých započatých 12 měsíců právní praxe. 

 
(3) K účasti na bezplatné poradně se může koncipient přihlásit sám, a to sekretariátu komory. 

 
(4) Koncipient je povinen zúčastnit se na základě výzvy komory jako odborný poradce 

bezplatné poradny, případně sdělit důvod zvláštního zřetele hodný, který mu brání v účasti 
na bezplatné poradně a současně navrhnout jiný vhodný termín.  

 
(5) Komora odpovídá za zajištění harmonogramu bezplatných poraden tak, aby umožnila 

koncipientům splnění povinnosti uvedené v odst. 1; je-li to objektivně možné.  
 

Publikační povinnost 
 

§ 17 

 
(1) Koncipient je povinen během právní praxe zpracovat odbornou práci ve 

stanoveném rozsahu zabývající se exekuční problematikou. 
 

(2) Podrobnosti, zejména náležitosti odborných prací, stanoví vzdělávací komise ve 
vzdělávacím plánu. 

 
(3) Odbornou práci je koncipient povinen odevzdat komoře nejpozději s přihláškou k 

exekutorské zkoušce, tím dává souhlas s jejím hodnocením, bezúplatným zveřejněním či 
jiným bezúplatným užitím nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 
prospěchu k odbornému vzdělávání nebo k vnitřní potřebě komory v souladu s účelem 

tohoto předpisu. 

 
(4) Vzdělávací komise do dvou měsíců od odevzdání podle odstavce 2 posoudí, zda odborná 

práce splňuje všechny náležitosti. Řádně a včas odevzdanou práci vzdělávací komise 
schválí, v opačném případě ji koncipientovi vrátí k přepracování. 

 
(5) Všechny nebo vybrané odborné práce mohou být publikovány v odborném časopisu 

komory, jeho samostatné příloze nebo jiným vhodným způsobem.  
 

Evidence 
 

§ 18 
 

(1) Průběh právní praxe koncipienta je zaznamenáván samostatně v evidenci komory. 
 
(2) Evidence obsahuje jméno a příjmení, akademický či vědecký titul, číslo koncipienta 

v seznamu koncipientů a počet získaných kreditů. Záznam podle odst. 1 obsahuje označení 
výchovné akce, včetně data a místa jejího konání, kreditovou hodnotu, případně další údaje, 
zejména účast na bezplatné poradně, důvod neuznání účasti na výchovné akci podle § 10 
odst. 4 a § 11 odst. 3 nebo skutečnosti podle § 10 odst. 2. 

 
(3) Do evidence týkající se jeho osoby může koncipient nahlédnout elektronicky způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 



 
Společná ustanovení 

 
§ 19 

(1) Neomluvená neúčast koncipienta na adaptačním kurzu, semináři, školení, či bezplatné 
poradně, na které se koncipient závazně přihlásil, nebo porušení povinností koncipienta 
podle § 14 odst. 2 mohou být posouzeny jako kárný delikt. 

(2) Řádná účast koncipienta na adaptačním kurzu, seminářích a školeních v rozsahu uvedeném 
v tomto předpisu, bezplatných poradnách a řádné splnění publikační povinnosti je součástí 
právní praxe, jakožto jedné z podmínek, které musí být splněny k tomu, aby koncipientovi 
bylo komorou umožněno složení exekutorské zkoušky. 

 
§ 20 

 

(1) Náklady organizačního a lektorského zajištění adaptačních kurzů, seminářů, školení a 
bezplatných poraden nese komora. Náklady na cestovné, ubytování a stravování, které jsou 
spojeny s účastí na výchovných akcích pořádaných komorou dle věty předchozí, nese 
exekutor; nerozhodne-li komora, že jejich část nebo celé nese sama. 
 

(2) Náklady ostatních výchovných akcí nesou koncipienti, kteří se jich účastní; nerozhodne-li 
komora, že je nese sama. 

 

Oddíl třetí 
Vzdělávání vykonavatelů soudního exekutora 

 

Úvodní ustanovení 
 

§ 21 
 

(1) Vzděláváním vykonavatelů soudního exekutora (dále jen "vykonavatel") se rozumí proces, 
v jehož rámci zaměstnanec soudního exekutora, který chce být vykonavatelem, získává 
znalosti o právních předpisech upravujících exekuční činnost a další činnost soudního 
exekutora potřebné ke složení kvalifikační zkoušky vykonavatele3a dovednosti nezbytné 
k výkonu činností, kterými může exekutor vykonavatele pověřit; vzdělávání vykonavatele je 
zaměřeno jak na zprostředkování znalostí právních předpisů a praktických zkušeností, jakož 
i schopností jejich použití na konkrétní právní případ, tak i na osvojení si procesních 
postupů a návyků nezbytných k výkonu povolání vykonavatele a norem etických tak, jak 
vyplývají zejména ze stavovských předpisů.  

 
(2) Za vzdělávání vykonavatele odpovídá soudní exekutor, u něhož je koncipient v pracovním 

poměru (dále jen "exekutor"), v rozsahu stanoveném tímto předpisem komora. 

 
Vzdělání zajišťované komorou 

 

§ 22 

Komora v rámci vzdělávání vykonavatelů pořádá tyto akce: 
a) školení pro vykonavatele,  
b) soustředění, cvičení či jiné akce vzdělávacího charakteru (dále jen „ostatní vzdělávací akce“) 

 

Školení 
 

§23 

                                                 
3 § 27 odst. 3 písm. e) exekučního řádu 



 

(1) Školení jsou zaměřena na témata z oboru výkonu rozhodnutí a exekucí, jakož i na témata 
s exekutorskou praxí bezprostředně související. 

 
(2) Řádné absolvování školení je za podmínek stanovených zvláštním stavovským předpisem 

předpokladem účasti na kvalifikační zkoušce vykonavatele. Ke školením organizovaným 
jinými školícími zařízeními, které zaměstnanec exekutora absolvoval, se nepřihlíží.  

 
(3) Vedoucí školení účast vykonavatele na školení neuzná, pokud se vykonavatel během něj 

dopustil závažného porušení kázně spočívajícího zejména v neúčasti na části výchovné akce. 
 

(4) Komora je povinna za každý celý kalendářní rok zorganizovat alespoň dvě školení pro 
vykonavatele. 

 

Ostatní vzdělávací akce 
 

§24 

Komora pořádá podle potřeby pro vykonavatele další vzdělávací akce zaměřené zejména na 
aktuální témata vykonavatelské praxe, sebeobranu, zvládání krizových situací a techniky duševní 
hygieny; účast vykonavatelů na těchto dalších výchovných akcích není předpokladem účasti na 
kvalifikační zkoušce vykonavatele. 

 

Evidence 
 

§ 25 
 

Účast vykonavatele na školení či jiné vzdělávací akci je zaznamenávána v evidenci komory; 
ustanovení § 18 se použije přiměřeně. 

 
Společná ustanovení 

 

§ 26 
 

(1) Náklady organizačního a lektorského zajištění školení pro vykonavatele nese komora. 
Náklady na cestovné, ubytování a stravování, které jsou spojeny s účastí na školení pro 
vykonavatele, nese exekutor. 
 

(2) Náklady ostatních výchovných akcí nesou vykonavatelé, kteří se jich účastní; nerozhodne-li 
komora, že je nese sama. 

 

Oddíl čtvrtý 

Další vzdělávání 

 

§27 
 

(1) Komora rovněž přispívá k dalšímu vzdělávání soudních exekutorů, exekutorských 
kandidátů, zaměstnanců soudních exekutorů a zaměstnanců komory, a to zejména 
pořádáním vzdělávacích akcí k aktuálním otázkám exekutorské praxe a vydáváním časopisu 
a jiných odborných publikací.  

 
(2) Komora pořádá podle potřeby pro soudní exekutory, exekutorské kandidáty, zaměstnance 

soudních exekutorů a zaměstnance komory, popřípadě i pro širší právnickou veřejnost, 
vzdělávací akce k aktuálním otázkám exekutorské praxe.  

 



(3) Vzdělávací akce podle odst. 2 mohou být spojeny se společenským setkáním exekutorského 
stavu s advokáty, notáři, soudci, státními zástupci, popřípadě i širší právnickou veřejností 
nebo zástupci jiných profesních komor.  

 
(4) Vzdělávací akce podle odst. 2 jsou zpravidla pořádány z podnětu orgánů komory a za jejich 

organizační součinnosti. 

 
Oddíl pátý 

Vzdělávací plán 

 

§28 

 

(1) Vzdělávací komise vydává a zveřejňuje do konce listopadu roční vzdělávací plán pro 
následující kalendářní rok, aktualizuje a zveřejňuje v úplném znění po schválení dle odst. 4 
rámcový vzdělávací plán pro následující tři kalendářní roky.  

 
(2) Rámcový vzdělávací plán obsahuje zejména: 
a) oblasti vzdělávání, 
b) počet plánovaných vzdělávacích akcí a jejich katalogizaci, 
c) pravidla pro přidělení kreditového ohodnocení seminářů a školení, 
d) náležitosti odborných prací a zásady pro jejich schvalování, 
e) vzor záznamů podle § 6 tohoto předpisu. 

 
(3) Roční vzdělávací plán konkretizuje a doplňuje rámcový vzdělávací plán podle odstavce 2 

pro vymezené období. 
 

(4) Rámcový vzdělávací plán a jeho změny schvaluje prezidium. 
 

(5) Rámcový vzdělávací plán i roční vzdělávací plán může být změněn i v průběhu 
kalendářního roku, je-li to nezbytné; a to zejména s přihlédnutím k potřebám exekuční praxe 
a vývoji legislativy. 

 
Oddíl šestý 

Neslučitelnost  

 

§29 

 
(1) Povinnost koncipienta chovat se tak, aby nedošlo k narušení důstojnosti exekutorského 

povolání, a zatím účelem zejména dodržovat pravidla profesionální etiky4, se v mezích 
tohoto stavovského předpisu vztahuje také na výkon výdělečné i nevýdělečné činnosti 
koncipientem. 
 

(2) Koncipient je povinen bez zbytečného odkladu oznámit komoře a soudnímu exekutorovi, u 
něhož vykonává právní praxi, výkon všech jiných výdělečných činností a výkon těch 
nevýdělečných činností, které by mohly být v rozporu s pravidly profesionální etiky a 
narušovat tak důstojnost exekutorského povolání. 

 
(3) Po splnění oznamovací povinnosti koncipienta může prezidium v případě, že oznamovaná 

činnost nevyhovuje povinnosti dle odstavce 1, doporučit koncipientovi, aby danou činnost 
nevykonával či v ní nepokračoval. 

 
(4) Stanovisko podle odstavce 3 se oznámí písemně koncipientovi i soudnímu exekutorovi. 
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(5) Povinnost podle předchozích odstavců stíhá přiměřené také vykonavatele soudních 

exekutorů. 
 

(6) Tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů5. 
 

Oddíl sedmý 

Přechodná ustanovení 

 

§30 

 
(1) Povinnost získat počet kreditů podle §13 a 14 stíhá koncipienta zapsaného do seznamu 

koncipientů po 30. červnu 2010. 
 

(2) Za vzdělávací akce absolvované před účinností tohoto předpisu bude koncipientům 
přidělen počet kreditů podle kreditového ohodnocení uvedeného v příloze č. 1 tohoto 
předpisu. 

 
(3) Povinnost absolvovat adaptační kurs stíhá koncipienty, kteří byli zapsáni do seznamu 

koncipientů po dni účinnosti tohoto předpisu. 
 

(4) Povinnosti uvedené v § 6 stíhají koncipienta zapsaného do seznamu koncipientů po 30. 
červnu 2010, plnit je však začne ode dne účinnosti tohoto předpisu.  

 
(5) Povinnost absolvovat poradny ve výměře podle § 16 stíhá koncipienta zapsaného do 

seznamu koncipientů po 30. červnu 2010; účast na poradnách před účinností tohoto 
předpisu se uznává jako účast v poradně podle tohoto předpisu. 

 
(6) Publikační povinnost podle §17 stíhá koncipienta zapsaného do seznamu koncipientů po 30. 

červnu 2010. 
 

(7) První rámcový vzdělávací plán a roční vzdělávací plán vydá vzdělávací komise do 31. 
prosince 2012. 
 

(8) Povinnosti podle § 14 odst. 2 a § 29 je koncipient poprvé povinen splnit do 30. dubna 2013. 
 

(9) Do 31. prosince 2013 může prezidium na písemnou odůvodněnou žádost ze zvláštního 
zřetele hodného důvodu prominout koncipientovi plnění některé povinnosti podle tohoto 
předpisu. 

 
Oddíl osmý 

Závěrečná ustanovení 

 

§31 

(1) Zrušuje se: Usnesení Prezidia Exekutorské komory ČR ze dne 21. Listopadu 2002, ve znění 
usnesení Prezidia ze dne 10. června 2010 o výchově exekutorských koncipientů, vzdělávání 
vykonavatelů soudních exekutorů, dalších zaměstnanců soudních exekutorů a dalším 
vzdělávání soudních exekutorů a exekutorských kandidátů. 

 
(2) Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. 
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Příloha č. 1 
 
 

Kreditové ohodnocení školení v období 2009 – 2012 
 
 
 

Datum 
školení 

Místo 
školení 

Téma Přednášející 
Kreditové 

ohodnocení 

18. - 19.9.2009 Chocerady 

Civilní proces I. a II. část, 
trestní právo, insolvenční 
řízení, novela exekučního 
řádu, stavovské předpisy, 

etika 

JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. 
Petr Hrachovec, Mgr. Jan 

Kozák, Mgr. František 
Korbel, Ph.D., JUDr. Ivo 

Luhan, JUDr. Jana 
Tvrdková 

10 kr. A 

14. – 15.5. 2010 Hrotovice 

Civilní proces, exekuce 
prodejem nemovitosti, 

rozvrhové jednání, katastr 
nemovitostí, občanské právo – 

věcná práva a závazky 

JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. 
Eva Dlouhá, Mgr. Pavla 

Fučíková, Ing. Květa 
Olivová, prof. JUDr. Josef 

Fiala, CSc. 

10 kr. A + 
8 kr.  B 

15.10.2010 Brno 
3.blok civilního procesu, 

exekutorské zápisy, judikatura 
JUDr. Jaromír Jirsa, Mgr. 

René Mohyla 
10 kr. A 

8.2.2011 Praha 
Obchodní právo – obchodní 
závazkové vztahy (obecná 
část), trestní právo hmotné 

prof. JUDr. Karel Marek, 
CSc., JUDr. Miroslav 

Růžička, Ph.D. 
8 kr.  B 

26. – 27.9.2011 Seč 

Insolvence, dohled nad 
činností exekutorských úřadů, 

společné jmění manželů, 
závazkové vztahy 

Mgr. Jan Kozák, Mgr. Ing. 
Jaroslava Tomešová, prof. 

JUDr. Josef Fiala, CSc. 

15 kr. A + 
7 kr.  B 

31.1.2012 Brno 
Katastr nemovitostí, správní 

právo 

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., 
JUDr. PhDr. Karel Šimka, 

LL.M. 
8 kr.  B 

15.5.2012 Brno 
Obchodní právo - obchodní 
závazkové vztahy (zvláštní 

část) 

prof. JUDr. Karel Marek, 
CSc. 

7 kr.  B 

(nepovinné) 

7.6.2012 Chocerady Mezinárodní právo soukromé JUDr. Martina Kasíková 
10 kr. A 

(nepovinné) 

10. – 11.9.2012 Seč Novela exekučního řádu 
Mgr. František Korbel, 
Ph.D., JUDr. Stanislav 

Pazderka 
15 kr. A 

15.10.2012 Brno 
Manželské majetkové právo 

v NOZ, vyživovací povinnost 
ve vztahu k exekucím 

prof. JUDr. Milana 
Hrušáková, CSc. 

7 kr.  B 
(nepovinné) 

26.11.2012 Benešov 
Pracovní právo v exekuční 

praxi 
JUDr. Dana Hrabcová, 

Ph.D. 
7 kr.  B 

(nepovinné) 

   

Celkem kreditů 
 
 

- z povinných + 1 
pov. volitelného 

 
 
 

70 kr. A 
52 kr. B 

 
60 kr. A 
31 kr. B 

 
 


