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Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky 
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organizační řád 
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Změna: 11. června 2010 
Změna: 14. listopadu 2013 
Změna: 26. března 2014 

 
Exekutorská komora České republiky stanoví podle § 110 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen”zákon”): 

 
ČÁST PRVNÍ 

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

§ 1 
 

Organizační řád upravuje 
a) organizační uspořádání Exekutorské komory České republiky (dále jen “Komora”) a kanceláře 

Komory (dále jen "kancelář") a způsob, jakým jednají a rozhodují orgány Komory, 
b) vedení seznamu soudních exekutorů (dále jen “exekutoři”), seznamu exekutorských kandidátů 

(dále jen “kandidáti”), seznamu exekutorských koncipientů (dále jen “koncipienti”) a seznamu 
ustanovených zástupců exekutorů, 

c) hospodaření Komory.  
 

§ 2 
Jednání za Komoru 

 
(1) Komoru zastupuje prezident Komory (dále jen “prezident”) jako její statutární orgán. 

 
(2) Ve stejném rozsahu jako prezident zastupuje Komoru i viceprezident Komory (dále jen 

"viceprezident"), pokud zastupuje prezidenta podle § 112 odst. 2 zákona. 
 

(3) Prezident může pověřit viceprezidenta, aby ho při výkonu některých pravomocí nebo činností 
náležejících do působnosti prezidenta trvale zastupoval. Viceprezident je oprávněn zastupovat 
Komoru ve věcech, které jsou s výkonem těchto pravomocí nebo činností spojeny. 

 
(4) Prezident může udělovat plnou moc k jednání za Komoru, udělení plné moci k provádění všech 

úkonů (univerzální plná moc) však vyžaduje předchozí souhlas prezidia. Kopie plných mocí k 
jednání za Komoru poskytne kancelář Komory k nahlédnutí členům prezidia, členům revizní 
komise a osobám, které na tom osvědčí právní zájem. 

 
§ 3 

Působnost Komory 
 

Komora zejména 
a) chrání zájmy exekutorů, důstojnost a čest exekutorského stavu, 
b) poskytuje součinnost orgánům státního dohledu při výkonu státního dohledu nad exekuční a 

další činností exekutorů, 
c) vyřizuje podněty k výkonu dohledu nad exekutory při výkonu jejich exekuční nebo další 

činnosti, včetně porušení slibu a jednání, které porušuje důstojnost výkonu činnosti exekutora, 
d) provádí  smírčí řízení v případech, kdy dojde ke sporu mezi exekutory při výkonu jejich 

exekuční nebo další činnosti, 
e) rozhoduje o ekonomickém a finančním zabezpečení svého chodu, o rozpočtu, o výši členských 

příspěvků exekutorů a odvodů do fondu Komory a o dalších majetkových záležitostech, 



 

f) vytváří všestranné podmínky pro rozvoj vzdělávání exekutorů, rozvíjí mezinárodní styky 
s obdobnými právnickými osobami a institucemi v zahraničí sdružujícími soudní vykonavatele 
a exekutory a s orgány a přidruženými institucemi Evropské unie a podílí se na aproximaci 
exekučního práva k právu Evropské unie,  

g) přijímá návrhy, připomínky a stížnosti exekutorů k exekuční nebo další činnosti a řeší je 
v přiměřené lhůtě pomocí svých orgánů,  

h) dbá na dodržování zásad Etického kodexu, 
i) provádí činnosti směřující ke sjednocování praxe exekutorů při výkonu exekuční a další 

činnosti podle zákona, 
j) vykonává další činnosti podle zákona. 

 
ČÁST DRUHÁ 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KOMORY 
 

§ 4 
 

Exekutor jako člen Komory má zejména tato práva:  
a) být účasten na sněmu exekutorů (dále jen "sněm"), volit a být volen do orgánů Komory, 
b) požádat Komoru o pomoc a ochranu při řešení sporů vznikajících při exekuční nebo jiné 

činnosti nebo v souvislosti s ní mezi exekutory, mezi exekutory a orgány veřejné moci nebo 
třetími osobami, 

c) účastnit se vzdělávacích a obdobných akcí organizovaných Komorou za podmínek stanovených 
Komorou, 

d) podávat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti Komory, které Komora vyřizuje v přiměřené 
době a seznamuje exekutora s výsledky, 

e) podílet se na pojištění odpovědnosti za škodu za podmínek, které dohodne Komora s vybranou 
pojišťovnou. 

 
§ 5 

 
Exekutor jako člen Komory má zejména tyto povinnosti:  
a) platit členské příspěvky stanovené sněmem a odvody do fondu Komory, 
b) dbát na důstojnost a čest exekutorského stavu i mimo výkon exekuční nebo další činnosti, 
c) oznamovat Komoře včas a řádně všechny změny týkající se jeho osoby a exekutorského úřadu, 

do kterého byl jmenován, 
d) oznamovat Komoře včas a řádně statistické údaje týkající se jeho exekuční a další činnosti v 

rozsahu nezbytném pro plnění úkolů v rámci její působnosti, 
e) plnit další povinnosti stanovené zákonem nebo stavovskými předpisy Komory. 

 
ČÁST TŘETÍ 

ORGÁNY KOMORY 
 

Hlava první  
Sněm 

 
§ 6 

 
(1) Pozvánka na sněm musí obsahovat datum a místo konání sněmu, začátek jednání sněmu a 

návrh pořadu jednání sněmu a musí být odeslána kanceláří nejméně 30 dní před konáním 
sněmu všem exekutorům.  

 
(2) Má-li sněm schválit, změnit či doplnit stavovský předpis, musí být k pozvánce připojeno, 

případně v přiměřené lhůtě před konáním sněmu zveřejněno též plné znění návrhu. Je-li sněmu 
předkládána na vědomí zpráva o činnosti prezidia či jiného orgánu Komory, musí být 
k pozvánce připojena kopie této zprávy.  



 

 
(3) Žádost o svolání sněmu podle § 110 odst. 3, věta druhá zákona musí obsahovat také 

navrhovaný program, jinak pro svolání sněmu platí odstavce 1 a 2.  
 

(4) Pro svolání nového sněmu podle § 110 odst. 5 zákona se odstavce 1 a 2 použijí obdobně.  
 

(5) Svoláním sněmu se rozumí přijetí usnesení prezidia o konání sněmu, ve kterém stanoví 
datum konání sněmu ve lhůtě nepřesahující šest měsíců ode dne přijetí usnesení.  

 
§ 7 

Orgány sněmu 
 

Sněm volí, případně odvolává, z řad přítomných exekutorů  
a) volební komisi, která organizuje volbu, popřípadě odvolání členů a náhradníků orgánů 

Komory volených sněmem, podrobnosti upravuje volební řád Komory, 
b) mandátovou komisi, která dohlíží nad hlasováním na sněmu a schopností sněmu se usnášet a 

rozhoduje, zda usnesení sněmu bylo přijato či nikoliv, 
c) návrhovou komisi, která eviduje a předkládá návrhy na usnesení sněmu předložené 

svolavatelem sněmu a exekutory a zpracovává návrhy usnesení sněmu, pokud volební řád 
nestanoví jinak, d) další komise, případně jiné orgány sněmu, usnese-li se sněm na jejich 
zřízení. 

 
§ 8 

Jednání sněmu 
 

(1) Jednání sněmu řídí prezident, do jeho zvolení řídí jednání sněmu pověřený člen prezidia, do 
zvolení prezidia řídí jednání sněmu nejstarší přítomný exekutor. 
 

(2) Sněm schvaluje pořad svého jednání, a to zpravidla na základě návrhu uvedeného v pozvánce. 
Na pořad jednání sněmu prezidium navrhne zejména 
a) volbu orgánů sněmu, 
b) záležitosti, o jejichž projednání sněmem požádá písemně alespoň desetina všech exekutorů. 
 

(3) Na pořad jednání sněmu prezidium navrhne   rovněž volbu členů prezidia Komory, 
náhradníků prezidia Komory a členů a náhradníků ostatních orgánů Komory z řad exekutorů. 
 

(4) Hlasování na sněmu je veřejné, tajné hlasování se vyžaduje v případě voleb do orgánů Komory 
nebo tehdy, usnese-li se tak sněm. 
 

(5) Program jednání sněmu je možno v jeho průběhu změnit nebo doplnit, jestliže pro takovou 
změnu nebo doplnění hlasují dvě třetiny účastníků usnášeníschopného sněmu. 
 

(6) Podrobnosti o jednání sněmu a o volbách orgánů sněmu stanoví jednací řád sněmu. 
Podrobnosti o volbách členů a náhradníků orgánů Komory stanoví volební řád. Jednací řád 
sněmu přijímá sněm svým usnesením. 

 
Hlava druhá 

Prezidium Komory 
 

§ 9 
 

(1) Prezidiu přísluší mimo jiné 
a) určovat na základě návrhu prezidenta a po vyjádření předsedy revizní komise základní 

pravidla organizace kanceláře a případně též nejvýše přípustný počet zaměstnanců 
Komory a dalších osob, které se dlouhodobě podílejí na plnění jejich úkolů, 



 

b) připravovat návrh rozpočtu Komory, 
c) udělovat prezidentovi předchozí souhlas ke jmenování, případně odvolání tajemníka 

Komory (dále jen “tajemník”), 
d) vypracovat zprávu o činnosti prezidia předkládanou sněmu na vědomí, 
e) rozhodovat o organizačních změnách ve smyslu pracovněprávních předpisů, 
f) podávat na základě žádosti exekutora, kandidáta či koncipienta, orgánu veřejné moci nebo 

jiného žadatele stanovisko prezidia k výkladu právních předpisů upravujících exekuční a 
další činnost a stavovských předpisů, pokud je to z důvodu spornosti věci nezbytné; 
prezidium je oprávněno rozhodnout o uveřejnění stanoviska na internetových stránkách 
Komory, 

g) rozhodovat o zřízení regionálního střediska Komory (§ 19), jmenovat a odvolávat z řad 
exekutorů regionální představitele Komory, 

h) provádět zápisy do seznamů exekutorů, kandidátů, koncipientů a ustanovených zástupců 
exekutorů, 

i) rozhodovat o odměňování tajemníka a dalších zaměstnanců Komory, a 
j) přijímat opatření a rozhodovat ve všech věcech týkajících se Komory, které nejsou 

zákonem, právním předpisem vydaným k jeho provedení nebo stavovským předpisem 
vyhrazeny jinému orgánu Komory. 
 

(2) Prezidium volí ze svých členů prezidenta a viceprezidenta a je oprávněno je z funkce kdykoliv 
odvolat. 

 
§ 10 

Schůze prezidia 
 

(1) Schůze prezidia (dále jen “schůze”) svolává prezident, a to zpravidla jednou měsíčně.  
 

(2) Prezident je povinen svolat schůzi, požádá-li ho o to písemně alespoň jedna třetina členů 
prezidia Komory nebo požádá-li o to revizní komise Komory. Nesvolá-li prezident v takovém 
případě schůzi do 20 dnů ode dne doručení žádosti, je ji oprávněn svolat kterýkoliv ze žadatelů 
o její svolání.  
 

(3) Schůze se zpravidla svolává pozvánkou doručenou alespoň týden přede dnem jejího konání, 
pozvánka se zasílá též náhradníkům prezidia a na vědomí předsedovi revizní komise a 
předsedovi kontrolní komise. 
 

(4) Návrh pořadu schůze určuje svolavatel. Na pořad jednání schůze musí však být zařazena i 
jakákoli jiná věc, o jejíž zařazení písemně požádal nejpozději pět dní před zahájením schůze 
některý člen prezidia; v takovém případě člen prezidia zpravidla ke své žádosti přiloží písemný 
návrh usnesení prezidia s jeho odůvodněním. 
 

(5) Neusnese-li se prezidium jinak, jsou jeho schůze neveřejné; zúčastnit se schůze jsou však 
oprávněni náhradníci prezidia, soudní exekutoři a další osoby, které prezidium k jednání 
přizve. Schůze se účastní zpravidla též tajemník. 
 

(6) Schůzi prezidia řídí prezident, do jeho zvolení řídí schůze nejstarší člen prezidia. 
 

(7) Prezidium je schopné se usnášet, je-li přítomna většina jeho členů. 
 

(8) Prezidium se usnáší veřejným hlasováním, na žádost alespoň tří členů prezidia se hlasuje tajně. 
 

(9) Nestanoví-li zákon nebo organizační řád jinak, je usnesení prezidia přijato, hlasovala-li pro něj 
většina všech členů prezidia. 
 



 

(10) Materiály k projednání se prezidiu předkládají zpravidla v elektronické podobě, a to s 
přiměřeným časovým předstihem, aby členové prezidia měli možnost zaujmout k nim 
kvalifikované stanovisko. 

 
§ 11 

Přijímání usnesení mimo schůzi 
 

(1) Na základě písemného návrhu prezidenta nebo jiného člena prezidia může prezidium přijmout 
usnesení i mimo schůzi. To neplatí pro volbu prezidenta a viceprezidenta a dále u věcí, ohledně 
nichž některý z členů prezidia písemně požádal prezidenta o projednání na schůzi prezidia. 
 

(2) Návrh na přijetí usnesení prezidia mimo schůzi musí být doručen všem členům prezidia a musí 
obsahovat plné znění navrženého usnesení a stanovit přiměřenou lhůtu k vyjádření. 

 
(3) Usnesení je přijato, pokud byl návrh na přijetí usnesení doručen všem členům prezidia a pokud 

s ním ve lhůtě k vyjádření podle odstavce 2 vyslovila písemně souhlas většina všech členů 
prezidia a tento souhlas byl v této lhůtě Komoře doručen. 

 
(4) Usnesení přijaté mimo schůzi se zaznamená do zápisu z nejbližší schůze prezidia. 

 
Hlava třetí 

Prezident Komory 
 

§ 12 
 

(1) Prezident zastupuje Komoru ve všech věcech. Při zastupování Komory se podepisuje tak, že 
uvede své jméno a příjmení, případné tituly, funkci prezidenta a připojí svůj vlastnoruční 
podpis. 
 

(2) Prezidentovi přísluší dále zejména 
a) řídit kancelář, a to zpravidla prostřednictvím tajemníka, a řídit činnost zaměstnanců 

Komory, 
b) podepisovat stavovské předpisy, 
c) provádět opatření potřebná k výkonu kárného opatření uloženého kandidátovi nebo 

koncipientovi, 
d) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím tajemníka o žádostech o poskytnutí informace 

podle zvláštních právních předpisů1, 
e) zúčastňovat se na mezinárodních akcích, na které je Komora zvána, a reprezentovat na nich 

Komoru. 
 

Hlava čtvrtá 
Viceprezident Komory 

 
§ 13 

 
(1) Prezident může pověřit viceprezidenta, aby ho při výkonu některých pravomocí nebo činností 

náležejících do působnosti prezidenta trvale zastupoval. To neplatí, jestliže je takový postup 
vyloučen právním nebo stavovským předpisem. 
 

(2) Nemůže-li prezident svoji funkci, byť i dočasně, vykonávat, zastupuje jej viceprezident 
způsobem určeným prezidiem v celém rozsahu, kromě věcí prezidentem výslovně 
vyhrazených. Právo prezidenta na výhradu věci se nevztahuje na věci, které spadají do 
pravomoci prezidia nebo jiného orgánu Komory. 

                                                 
1
 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 159/2000 Sb. 



 

 
(3) Vykonává-li viceprezident pravomoci nebo činnosti, které jsou svěřeny do působnosti 

prezidenta, je povinen dodržovat všechny povinnosti, které prezidentovi v souvislosti s 
výkonem těchto pravomocí nebo činností ukládají právní a stavovské předpisy.  

 
Hlava pátá 

Revizní komise 
 

§ 14 
 

(1) Místopředseda revizní komise zastupuje předsedu revizní komise způsobem určeným revizní 
komisí, nemůže-li předseda revizní komise svoji funkci, byť i jen dočasně, vykonávat.  

 
(2) Revizní komise je oprávněna zobecňovat a v přiměřeném rozsahu též zveřejňovat výsledky své 

přezkumné činnosti a předkládat doporučení pro činnost dalších orgánů Komory. 
 

(3) Revizní komise schvaluje zprávu o své činnosti předkládanou sněmu na vědomí, součástí 
zprávy je i zpráva o činnosti předsedy revizní komise jako kárného žalobce. 

 
(4) Usnesení revizní komise je přijato, hlasovala-li pro ně většina všech členů revizní komise. 

 
(5) Revizní komisi svolává její předseda, jinak se pro revizní komisi použijí přiměřeně ustanovení § 

10 odst. 1 až 3, odst. 5 až 10 a § 11. 
 

Hlava šestá 
Kontrolní komise 

 
§ 15 

 
(1) Kontrolní komise je oprávněna zobecňovat a v přiměřeném rozsahu též zveřejňovat výsledky 

své kontrolní činnosti a předkládat doporučení dalším orgánům Komory. 
 

(2) Podrobnosti o řízení, rozhodování a činnosti kontrolní komise stanoví zvláštní stavovský 
předpis. 
 

(3) (zrušen) 
 

(4) (zrušen) 
 

Hlava sedmá 
Kárná komise 

 
§ 16 

 
(1) Složení a strukturu kárné komise, jakož i sestavování kárných senátů stanoví zákon č. 120/2001 

Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 
Řízení, rozhodování a činnost kárné komise jsou upraveny kárným řádem.  
 

(2) Kárná komise schvaluje zprávu o své činnosti předkládanou sněmu na vědomí. 

 
Hlava osmá 

Zkušební komise 
 

§ 17 
 



 

(1) Podrobnosti o řízení, rozhodování a činnosti zkušební komise stanoví zvláštní stavovský 
předpis. 

 
Hlava devátá 

Výběrová komise 
 

§ 18 
 

(1) Podrobnosti o řízení, rozhodování a činnosti výběrové komise stanoví zvláštní stavovský 
předpis. 
 

(2) (zrušen) 
 

Hlava desátá 
Regionální střediska Komory 

 
§ 19 

 
(1) Prezidium je oprávněno zřídit regionální středisko Komory (dále jen "regionální středisko"). 

Regionální středisko není právnickou osobou. 
 

(2) Prezidium v usnesení o zřízení regionálního střediska zejména vymezí území, na které se 
vztahuje působnost regionálního střediska (dále jen "region"), stanoví podrobněji činnosti, které 
regionální středisko zajišťuje, a upraví způsob jeho financování. 

 
(3) V čele regionálního střediska stojí regionální představitel Komory jmenovaný prezidiem z řad 

exekutorů (dále jen "regionální představitel"). Regionální představitel je ze své činnosti 
odpovědný prezidiu. Prezidium je oprávněno jmenovat zástupce regionálního představitele, 
který zastupuje regionálního představitele, nemůže-li svoji funkci, byť i dočasně, vykonávat. 
Zástupců regionálního představitele může být jmenováno i více. 

 
(4) Prezidium je oprávněno zřídit stálý regionální úřad Komory, který organizačně a technicky 

zajišťuje činnost regionálního představitele. 
 

(5) Regionální středisko zejména 
a) podílí se v součinnosti s kanceláří na výchově koncipientů a dalším vzdělávání exekutorů a 

kandidátů, 
b) zprostředkovává informace mezi exekutory, kandidáty a koncipienty v regionu a 

prezidiem, popřípadě i jinými orgány Komory, 
c) podává prezidentovi podněty podle § 16 zákona k ustanovení zástupce exekutora, pokud 

jej exekutor sám nenavrhl,  
d) podává na žádost exekutorů, kandidátů nebo koncipientů vyjádření k jejich žádostem o 

snížení nebo prominutí příspěvku na činnost Komory anebo o prodloužení jeho splatnosti, 
e) vykonává další činnosti stanovené prezidiem nebo stavovským předpisem, s výjimkou 

činností, které zákon svěřuje orgánům Komory.  
 

Hlava jedenáctá 
Poradní orgány Komory 

 
§ 20 

Právní a legislativní komise 
 

(1) Členy právní a legislativní komise (dále jen “legislativní komise”) jmenuje a odvolává 
prezidium.  
 



 

(2) Legislativní komise má 5 stálých členů. Stálým členem legislativní komise může být pouze 
exekutor, kandidát nebo koncipient. Přidruženými členy legislativní komise mohou být 
přizvaní odborníci, kteří souhlasí se svým zvolením a činností v legislativní komisi.  

 
(3) Legislativní komise si volí ze svých členů předsedu a místopředsedu a je oprávněna je z jejich 

funkce kdykoliv odvolat. K volbě nebo odvolání je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech 
členů legislativní komise. Předsedou nebo místopředsedou legislativní komise může být zvolen 
jen stálý člen.  

 
(4) Místopředseda legislativní komise zastupuje předsedu legislativní komise, nemůže-li předseda 

legislativní komise svoji funkci, byť i jen dočasně, vykonávat.  
 

(5) Legislativní komise při výkonu své působnosti zejména  
a) připravuje návrhy stanovisek a vyjádření k návrhům právních předpisů dotýkajících se 

činnosti exekutorů a jiných druhů exekuce a jejich střetu s exekucemi podle zákona, 
b) je-li pověřena prezidiem, zúčastňuje se za Komoru legislativního procesu a vypracovává 

podněty k právní úpravě, která má přispět ke zvýšení společenské účinnosti nuceného 
výkonu soudních a jiných rozhodnutí, nebo souvisí s činností exekutorů, a dále podněty 
k právní úpravě upravující jednání a rozhodování orgánů Komory, 

c) vypracovává podklady pro návrhy znění stavovských předpisů Komory a jejich změny, 
vypracovává podklady a návrhy znění stavovských předpisů Komory a jejich změn a 
předem se vyjadřuje k návrhům stavovských předpisů Komory předkládaných k přijetí 
prezidiu podle ustanovení §111 odst. 6 písm. o) zákona, 

d) podílí se na aproximaci exekučního práva k právu Evropské unie,  
e) dává prezidiu podněty k přijetí mezinárodních smluv souvisejících s uznáváním a 

výkonem zahraničních rozsudků a rozhodčích nálezů nebo s postavením a činností 
exekutorů ve vztahu k zahraničí,  

f) je-li pověřena prezidiem, vysílá své zástupce k jednání s legislativními místy (Poslanecká 
sněmovna a Senát Parlamentu, vyšší územní samosprávné celky apod.), s ústředními 
orgány státní správy v rámci připomínkového řízení nových právních úprav a s jinými 
osobami, orgány či institucemi (orgány a přidružené instituce Evropské unie). 

 
(6) O způsobu odměňování členů legislativní komise rozhoduje prezídium.  

 
Hlava dvanáctá 

Společná ustanovení o orgánech Komory 
 

§ 21 
Osobní výkon funkce 

 
(1) Členové orgánů Komory jsou povinni vykonávat své funkce osobně. 

 
(2) Zastoupení při výkonu funkce je nepřípustné, ledaže to právní předpis, tento organizační řád 

nebo jiný stavovský předpis dovoluje. 
 

§ 22 
Náhrady 

 
(1) Výši náhrady za ztrátu času stráveného výkonem volených funkcí v orgánech Komory 

schvaluje sněm. Usnese-li se na tom sněm, stanoví výši těchto náhrad prezidium na základě 
zásad schválených sněmem. 
 

(2) Členové orgánů mají právo na náhradu přiměřených výdajů vynaložených v souvislosti s 
výkonem své funkce. 

 



 

§ 23 
Vyloučení členů orgánů Komory (podjatost) 

 
(1) Z hlasování všech orgánů Komory kromě sněmu jsou vyloučeni ti členové, u nichž lze mít 

důvodnou pochybnost o jejich nepodjatosti pro jejich poměr k projednávané záležitosti nebo k 
osobám, kterých se tato záležitost týká.  
 

(2) Člen orgánu Komory je povinen předsedovi tohoto orgánu bez odkladu oznámit všechny 
skutečnosti, pro které by mohl být z hlasování vyloučen podle odstavce 1. O vyloučení 
rozhoduje orgán, jehož je vyloučený členem. 

 
(3) Byl-li člen orgánu Komory vyloučen z hlasování podle odstavce 1, má se pro účely stanovení 

usnášeníschopnosti tohoto orgánu Komory za to, že je hlasování přítomen. 
 

(4) Prezident, viceprezident, předsedové a místopředsedové orgánů Komory jsou za podmínek 
uvedených v odstavci 1 vyloučeni z rozhodování, popřípadě z přijímání jiných opatření, které 
jim byly svěřeny právním předpisem, tímto organizačním řádem nebo jiným stavovským 
předpisem. Na rozhodování o vyloučení těchto osob se přiměřeně vztahuje odstavec 2. 

 
(5) Tajemník je za podmínek uvedených v odstavci 1 vyloučen z rozhodování o žádostech o 

poskytnutí informace podle právních předpisů o svobodném přístupu k informacím; o 
vyloučení tajemníka rozhoduje prezident. Je-li tajemník z rozhodování vyloučen, určí prezident 
zaměstnance Komory nebo člena prezidia, který ve věci rozhodne. 

 
(6) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije, stanoví-li zákon pro určité rozhodnutí souhlas většiny 

všech členů příslušného orgánu.  
 

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nepoužijí, stanoví-li něco jiného o vyloučení členů orgánů 
Komory zákon. 

 
§ 24 

Odstoupení z členství nebo z funkce v orgánech Komory 
 

(1) Z členství nebo z funkce v orgánech Komory lze odstoupit. Odstoupení musí být učiněno 
písemně a musí být adresováno prezidentovi. 
 

(2) Členství nebo funkce v orgánu Komory zaniká dnem, který určí prezident, nejpozději však 
patnáctým dnem poté, co mu bylo odstoupení doručeno. 
 

(3) Prezident adresuje odstoupení ze své funkce prezidiu. Ustanovení předchozích odstavců se 
použijí obdobně s tím, že působnost prezidenta přísluší v tomto případě prezidiu.  

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
KANCELÁŘ KOMORY 

 
§ 25 

Působnost a úkoly kanceláře Komory 
 

Kancelář vytváří podmínky pro řádnou činnost všech orgánů Komory a při tom zabezpečuje 
organizační, administrativní a hospodářskou činnost Komory. 

 
§ 26 

Tajemník Komory 
 



 

(1) V čele kanceláře stojí tajemník, který je přímo podřízen prezidentovi. Tajemník řídí činnost 
kanceláře v rozsahu určeném prezidentem a podle jeho pokynů. 
 

(2) Tajemník je jmenován prezidentem po předchozím souhlasu prezidia; prezident může 
tajemníka po předchozím souhlasu prezidia odvolat. 

 
(3) Tajemník rovněž organizačně a technicky zajišťuje činnost prezidia, účastní se jeho schůzí a 

zajišťuje pořizování zápisů ze schůzí prezidia. 
 

(4) Tajemník rozhoduje o žádostech o poskytnutí informace podle právních předpisů o svobodném 
přístupu k informacím. 

 
(5) Počet zaměstnanců kanceláře Komory určuje prezidium na návrh prezidenta. 

 
ČÁST PÁTÁ 

SEZNAMY VEDENÉ KOMOROU 
 

Hlava první 
Obecná ustanovení 

 
§ 27 

Druhy seznamů 
 
 

Komora vede 
a) seznam exekutorů, 
b) seznam exekutorských kandidátů, 
c) seznam exekutorských koncipientů, 
d) seznam ustanovených zástupců exekutora, 
e) seznam vykonavatelů exekutora 
f) seznam dalších zaměstnanců exekutora, 

(dále jen "seznamy").  
 

§ 28 
Způsob vedení seznamů 

 
Komora vede seznamy prostřednictvím záznamů na elektronických nosičích dat.  

 
§ 29 

Veřejný přístup k seznamům 
 

(1) Do veřejných údajů obsažených v seznamech může každý nahlédnout a pořizovat si výpisy. 
 

(2) Prezidium je oprávněno stanovit, že Komora poskytne v některých případech jí pořízený výpis 
z veřejných údajů obsažených v seznamu pouze proti přiměřené úhradě. Prezident v takovém 
případě vydá na návrh tajemníka sazebník úhrad a uveřejní jej na internetových stránkách 
Komory. 

 
(3) Záznamy v seznamech, které jsou veřejnými údaji, popřípadě podstatné údaje z nich zveřejňuje 

Komora průběžně na internetových stránkách Komory, popřípadě tiskem. 
 

(4) Komora zasílá seznam exekutorů (veřejnou část) krajským a okresním soudům. 
 

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na údaje obsažené v seznamech, které jsou tímto 
organizačním řádem označeny za údaje neveřejné. 



 

 
§ 30 

Provádění záznamů v seznamech 
 

(1) Provádění záznamů v seznamech zajišťuje na základě pokynu prezidia kancelář Komory. 
 

(2) Veškeré podklady k provedení záznamu je exekutor povinen písemně sdělit kanceláři Komory 
do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti rozhodné pro provedení záznamu v seznamu. 
 
 

Hlava druhá 
Záznamy v seznamu exekutorů 

 
§ 31 

Obecné ustanovení 
 

V seznamu exekutorů se záznamem vyznačuje  
a) jmenování exekutora do exekutorského úřadu a zápis do seznamu exekutorů, 
b) odvolání exekutora z exekutorského úřadu a vyškrtnutí ze seznamu exekutorů, 
c) pozastavení výkonu exekutorského úřadu, 
d) zánik pozastavení výkonu exekutorského úřadu.  

 
§ 32 

Záznam o jmenování exekutora a zápisu do seznamu exekutorů 
 

(1) Záznam o jmenování exekutora do exekutorského úřadu a zápisu do seznamu exekutorů 
obsahuje tyto údaje: 
a) den, kdy došlo ke jmenování exekutora do exekutorského úřadu a den, kdy došlo k zápisu 

do seznamu exekutorů, 
b) jméno a příjmení exekutora a jeho akademické tituly, 
c) identifikační číslo exekutora, 
d) evidenční číslo exekutora přidělené mu Komorou, 
e) adresu sídla exekutora (exekutorského úřadu), 
f) údaj o telekomunikačních spojeních do sídla exekutora (exekutorského úřadu), 
g) údaj o jazykových znalostech exekutora, 
h) údaj o tom, že exekutorovi bylo uloženo v kárném řízení kárné opatření napomenutí, 

písemné napomenutí, pokuta, odvolání z exekutorského úřadu a jeho vyškrtnutí ze 
seznamu exekutorů, 

i) údaje o skutečnostech, které mají být vedeny v seznamu exekutorů podle stavovských 
předpisů. 

 
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e), f), eventuelně i) musí být uvedeny v žádosti o zápis 

do seznamu exekutorů nebo, je-li to povahou věci vyloučeno, písemně oznámeny Komoře 
nejpozději do tří týdnů ode dne jmenování exekutora do exekutorského úřadu, popřípadě ode 
dne, kdy příslušná skutečnost nastala. Tyto údaje s výjimkou údajů podle odstavce 1 písm. i) se 
považují za skutečnosti nezbytné pro vedení seznamu exekutorů. 
 

(3) Exekutor je povinen oznámit písemně Komoře změnu údajů uvedených v odstavci 2, a to 
nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy nastala. 

 
(4) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. g) se vyznačí v seznamu exekutorů na základě písemné 

žádosti exekutora. 
 

(5) Údaj uvedený v odstavci 1 písm. h) se vyznačí v seznamu exekutorů na základě pravomocného 
kárného rozhodnutí. Tento údaj se vymaže i bez návrhu exekutora ze seznamu exekutorů, 



 

jakmile se na exekutora počne hledět, jako by nebyl pro kárné provinění stíhán, popřípadě bez 
odkladu po vykonání kárného opatření v případě podle § 123, věty druhé zákona. 

 
(6) Údaje uvedené v odstavci 1 písmeni h), rodné číslo a bydliště exekutora, datum narození či jiné 

údaje osobní povahy a dále údaje v rozsahu stanoveném Komorou v písmeni i) jsou údaji 
neveřejnými a Komora je může sdělit pouze tomu, kdo je ze zákona oprávněn je získat. Ostatní 
údaje jsou veřejné. 

 
(7) Veřejné údaje ze seznamu exekutorů vydává Komora zpravidla jednou ročně tiskem a 

pravidelně je aktualizuje na internetových stránkách Komory. Veřejné údaje poskytuje Komora 
též Ústavnímu soudu, Nejvyššímu soudu, soudům, ministerstvu a Ministerstvu vnitra. Komora 
je oprávněna tyto údaje poskytovat též dalším osobám, a to případně i na nosičích dat. 

 
§ 33 

Záznam o odvolání exekutora z exekutorského úřadu  
a o vyškrtnutí ze seznamu exekutorů 

 
Záznam o odvolání exekutora z exekutorského úřadu a o vyškrtnutí ze seznamu exekutorů obsahuje 
tyto údaje: 
a) den, kdy došlo k odvolání exekutora z exekutorského úřadu a den, kdy došlo k vyškrtnutí 

exekutora ze seznamu exekutorů, 
b) důvod odvolání exekutora z exekutorského úřadu s odkazem na příslušné ustanovení zákona.  

 
§ 34 

 
Záznam o pozastavení výkonu exekutorského úřadu 

 
Záznam o pozastavení výkonu exekutorského úřadu obsahuje tyto údaje: 
a) den, kdy pozastavení výkonu exekutorského úřadu započalo, 
b) důvod pozastavení výkonu exekutorského úřadu s odkazem na příslušné ustanovení zákona.  

 
§ 35 

Záznam o zániku pozastavení exekutorského úřadu 
 

Záznam o zániku pozastavení výkonu exekutorského úřadu obsahuje údaje o dni, kdy k zániku 
pozastavení výkonu exekutorského úřadu došlo.  

 
 

Hlava třetí 
Záznamy v seznamu exekutorských kandidátů  

a seznamu exekutorských koncipientů 
 

§ 36 
Obecné ustanovení 

 
(1) V seznamu exekutorských kandidátů se záznamem vyznačuje 

a) zápis do seznamu exekutorských kandidátů, 
b) vyškrtnutí ze seznamu exekutorských kandidátů.  

 
(2) Na seznam exekutorských koncipientů se obdobně použije odstavec 1.  

 
§ 37 

Záznam o zápisu do seznamu exekutorských kandidátů  
a seznamu exekutorských koncipientů 

 



 

(1) Záznam o zápisu do seznamu exekutorských kandidátů nebo seznamu exekutorských 
koncipientů obsahuje tyto údaje: 
a) den, kdy došlo k zápisu do seznamu exekutorských kandidátů nebo seznamu 

exekutorských koncipientů, 
b) jméno a příjmení kandidáta nebo koncipienta a jeho akademické tituly, 
c) evidenční číslo kandidáta nebo koncipienta přidělené mu Komorou, 
d) jméno, příjmení, adresu sídla (exekutorského úřadu) a evidenční číslo exekutora, k němuž 

je kandidát nebo koncipient v pracovním poměru, včetně údaje o telekomunikačních 
spojeních do exekutorského úřadu, 

e) údaj o tom, že kandidátovi bylo uloženo v kárném řízení kárné opatření napomenutí, 
písemné napomenutí nebo odvolání ze zastupování, 

f) údaje, které mají být vedeny v seznamu exekutorských kandidátů nebo seznamu 
exekutorských koncipientů podle stavovských předpisů. 
 

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) musí být uvedeny v žádosti o zápis do seznamu 
exekutorských kandidátů nebo seznamu exekutorských koncipientů. Tyto údaje se považují za 
skutečnosti nezbytné pro vedení seznamu exekutorských kandidátů nebo seznamu 
exekutorských koncipientů. 
 

(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. e), rodné číslo a bydliště exekutorského kandidáta nebo 
koncipienta, datum narození či jiné údaje osobní povahy a dále v rozsahu určeném usnesením 
prezidia též údaje uvedené v odst. 1 písm. e) jsou údaji neveřejnými a Komora je může sdělit 
pouze tomu, kdo je ze zákona oprávněn je získat. Ostatní údaje jsou veřejné. 

 
(4) Ustanovení § 32 odst. 2, 3, 5 a 7 a § 33 se použijí přiměřeně. 

 
Hlava čtvrtá 

Záznamy v seznamu ustanovených zástupců exekutora  
 

§ 38 
 

Ustanovení § 31 až § 35 se přiměřeně použijí i pro vedení seznamu ustanovených zástupců 
exekutora. 

 
Hlava pátá 

Záznamy v ostatních seznamech 
 

§ 38a 
Záznam v seznamu vykonavatelů exekutora 

 
(1) Záznam o zápisu do vykonavatelů exekutora obsahuje tyto údaje: 

a) den, kdy došlo ke vzniku pracovnímu poměru,  
b) jméno a příjmení vykonavatele, 
c) jméno, příjmení, adresu sídla (exekutorského úřadu) a evidenční číslo exekutora, k 

němuž je vykonavatel v pracovním poměru,  
d) datum uplynutí lhůty nezbytné k výkonu,  
e) den ukončení pracovního poměru. 

 
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b a c) jsou údaji veřejnými. Ostatní údaje jsou neveřejné. 

 
§ 38b  

Záznam v seznamu dalších zaměstnanců exekutora 
 

Záznam o zápisu do seznamu dalších zaměstnanců exekutora obsahuje tyto údaje: 
a) den, kdy došlo ke vzniku pracovnímu poměru,  
b) jméno a příjmení dalšího zaměstnance a pracovní zařazení dalšího zaměstnance, 



 

c) jméno, příjmení, adresu sídla (exekutorského úřadu) a evidenční číslo exekutora, k němuž 
je další zaměstnanec v pracovním poměru,  

d) den ukončení pracovního poměru. 
 

ČÁST ŠESTÁ 
EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

 
§ 39 

Vyhlašování exekutorských zkoušek 
 

Podrobnosti o vyhlašování, organizaci, průběhu a výsledcích exekutorských zkoušek stanoví 
zkušební řád. 

 
§ 40 

 
(zrušen) 

 
ČÁST SEDMÁ 

STAVOVSKÉ PŘEDPISY, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A DORUČOVÁNÍ 
 

§ 41 
Stavovské předpisy 

 
(1) Podmínkou platnosti stavovského předpisu je jeho přijetí oprávněným orgánem Komory a 

zveřejnění na internetových stránkách Komory. Zákon stanoví, kdy je k platnosti stavovského 
předpisu nezbytný souhlas ministerstva a lhůtu pro předložení přijatého předpisu ministerstvu. 
 

(2) Stavovský předpis nabývá účinnosti třicátým dnem po svém zveřejnění, není-li v něm stanoven 
jiný den účinnosti. 

 
(3) Úplné znění zveřejněných stavovských předpisů je k nahlédnutí v kanceláři Komory v jejích 

úředních hodinách. O této skutečnosti Komora vyrozumí nově jmenované exekutory. 
 

(4) Komora vydá na požádání exekutorovi nebo jiné osobě fotokopii stavovského předpisu. 
Přiměřené náklady na zhotovení a doručení fotokopie nese žadatel. 

 
§ 42 

Doručování 
 

(1) Skutečnosti lze uveřejňovat též na internetové stránce Komory, toto uveřejnění však má pouze 
informativní charakter a skutečnost se nepovažuje za zveřejněnou vůči exekutorovi. 
 

(2) Má-li se podle tohoto stavovského předpisu doručit písemnost Komoře, exekutorovi, 
kandidátovi nebo koncipientovi, doručuje se jim, nestanoví-li zákon jinak, zasláním zprávy do 
datové schránky evidované podle zvláštního právního předpisu2 nebo doporučenou poštou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to na adresu sídla Komory nebo adresu 
exekutorského úřadu zapsanou v seznamu exekutorů, pakliže exekutor neoznámil Komoře 
změnu svého sídla. 

 
(3) Požadavek písemnosti podle tohoto stavovského předpisu je splněn také zasláním zprávy 

prostřednictvím veřejné datové sítě opatřené uznávaným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na 

                                                 
2
 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů. 

 



 

elektronickou adresu Komory, na adresu, která je Komorou pro exekutora evidována na 
internetových stránkách Komory, nebo na adresu kterou za tím účelem exekutor, kandidát nebo 
koncipient Komoře sdělil. Doručení prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou 
adresu je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu vrátila odesílateli jako 
nedoručitelná   . 
 

(4) Odstavce 2 a 3 se použijí obdobně i pro doručování členům orgánů Komory. 
 

ČÁST OSMÁ 
HOSPODAŘENÍ KOMORY 

 
Hlava první 

Finanční hospodaření Komory 
 

§ 43 
Obecné ustanovení 

 
(1) Finanční hospodaření Komory se řídí rozpočtem Komory (dále jen "rozpočet"), není-li v 

odstavci 2 stanoveno jinak. 
 

(2) Hospodaření Komory s prostředky sociálního fondu Komory, popřípadě jiných fondů Komory 
se řídí jinými stavovskými předpisy. 

 
(3) Schválený rozpočet nebo rozpočtové provizorium jsou pro orgány Komory závazné. 

 
(4) Čerpání rozpočtových rezerv je možné pouze na základě souhlasu prezidia k účelu 

stanovenému prezidiem. Týká-li se čerpání rozpočtových rezerv jiného orgánu Komory, 
rozhoduje prezidium po vyjádření předsedy příslušného orgánu. 

 
§ 44 

Rozpočtové období 
 

(1) Rozpočtové období Komory se skládá z  rozpočtových roků, které jsou shodné s kalendářním 
rokem. 

 
(2) Délku rozpočtového období stanovuje prezidium tak, aby jeho konec nepřekračoval 

kalendářní rok, ve kterém skončí řádné funkční období prezidia.  
 

§ 45 
Návrh rozpočtu 

 
(1) Návrh rozpočtu sestává z reálného odhadu příjmů a výdajů Komory v rozpočtovém období a 

musí vždy vytvářet přiměřené rozpočtové rezervy. Specifické výdaje související s činností 
jednotlivých orgánů Komory mohou být vyčleněny do samostatných kapitol. Součástí rozpočtu 
též může být rozčlenění příjmů a výdajů na jednotlivá kalendářní čtvrtletí. 
 

(2) Jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu se dělí do rozpočtových kapitol.  
 

(3) Návrh rozpočtu sestavuje prezidium, které přitom postupuje tak, aby byly dodrženy schválené 
požadavky na rozpočtovou skladbu a požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 

 
(4) Návrh rozpočtu se projednává zpravidla nejméně jeden měsíc před koncem kalendářního roku, 

předcházejícího tomu, jehož se rozpočet na stanovené rozpočtové období týká. 
 

(5) Návrh rozpočtu zasílá prezidium písemně každému exekutorovi, a to nejméně dva týdny přede 
dnem projednání na sněmu. Součástí návrhu je písemné stanovisko   revizní komise. 



 

 
§ 46 

Schválení rozpočtu 
 

Rozpočet schvaluje sněm většinou přítomných exekutorů. Nedojde-li ke schválení rozpočtu, 
předloží prezidium po případných úpravách návrh rozpočtu opakovaně, a to nejbližšímu sněmu, o 
jehož svolání požádá prezident bezprostředně po skončení sněmu, který rozpočet neschválil. 
Schválený rozpočet prezidium bez odkladu zveřejní. 

 
§ 47 

Rozpočtové provizorium a změna rozpočtu 
 

(1) Není-li do konce předcházejícího rozpočtového období schválen rozpočet, řídí se 
hospodaření Komory rozpočtovým provizoriem. Tím se rozumí použití rozpočtu předchozího 
rozpočtového období s případným zvýšením všech rozpočtovaných částek ve stejném poměru, 
v jakém lze rozumně očekávat nárůst příjmů Komory. 
 

(2) Pro postup při změně rozpočtu se použijí obdobně ustanovení § 45 a 46. 
 

Hlava druhá 
Hospodaření s majetkem Komory 

 
§ 48 

 
(1) Rozhodování o nakládání s majetkem Komory přísluší prezidiu. Prezidium je oprávněno 

přenést pravomoc nakládat s majetkem Komory na tajemníka. Přenesení pravomoci nakládat 
s majetkem Komory na tajemníka, je podmíněno uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti, 
která bude krýt veškerý jim svěřený majetek.  
 

(2) V rozsahu příslušných rozpočtových kapitol, jsou-li součástí rozpočtu, rozhoduje prezidium o 
prostředcích po předchozím vyjádření   revizní komise.  

 
(3) Prezidium vždy rozhoduje o 

a) uzavření úvěrové smlouvy nebo smlouvy o půjčce, 
b) nabytí nebo zcizení podílu na jiné právnické osobě, 
c) zatížení majetku Komory zástavním nebo jiným obdobným právem, 
d) nakládání s nemovitým majetkem Komory, 
e) nakládání s jiným majetkem Komory, jehož hodnota je vyšší než částka stanovená 

prezidiem, jinak vyšší než 1 000 000,-- Kč. 
 

(4) Prezidium může k plnění významného úkolu vyhradit přiměřené finanční prostředky a pověřit 
fyzickou či právnickou osobu, aby s takto vyhrazenými prostředky samostatně hospodařila. 
Tato osoba je povinna postupovat s péčí dobrého hospodáře, Komoru o výsledcích hospodaření 
pravidelně informovat a po ukončení prací předložit řádné vyúčtování svěřených prostředků. 

 
§ 49 

Nakládání s majetkem Komory na základě výsledků výběrového řízení 
 

(1) Rozhodnutí o nakládání s majetkem Komory podle § 48 odst. 3 v případě, kdy hodnota majetku 
nebo závazku Komory je vyšší než 10 000 000,-- Kč, se zpravidla činí na základě výsledků 
výběrového řízení. 
 

(2) Podmínky výběrového řízení, popřípadě i způsob jejich uveřejnění stanoví v každém 
jednotlivém případě prezidium.  

 



 

§ 50 
Smlouva uzavřená Komorou a členy (náhradníky) orgánů Komory  

nebo osobami jim blízkými 
 

Smlouva mezi Komorou a členem (náhradníkem) prezidia, revizní kontrolní, zkušební nebo kárné 
komise, anebo osobami jim blízkými, jejímž předmětem je plnění vyšší než 200 000,--  Kč v 
kalendářním roce, musí být uzavřena v písemné formě a po předchozím souhlasu prezidia. Jedno 
vyhotovení smlouvy předloží prezidium bez odkladu po jeho uzavření revizní komisi. 

 
§ 51 

Dary z majetku Komory 
 

(1) Majetku Komory nelze použít k poskytování darů. To neplatí, má-li být daru použito k 
a) rozvoji právní kultury v tuzemsku nebo v zahraničí, včetně rozvoje exekutorského stavu 

nebo jiných právnických povolání, 
b) rozvoji kolegiálních vztahů mezi exekutory, 
c) zvýšení prestiže a dobrého jména exekutorského stavu v tuzemsku nebo v zahraničí, 
d) humanitárním nebo jiným veřejně prospěšným účelům. 

 
(2) Stavovské předpisy uvedené v § 43 odst. 2 nejsou ustanovením odstavce 1 dotčeny. 

 
Hlava třetí 

Účetnictví Komory 
 

§ 52 
Vedení účetnictví 

 
Komora vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.  

 
§ 53 

Ověření účetní závěrky auditorem 
 

Řádná i mimořádná účetní závěrka Komory musí být ověřena auditorem.  
 

Hlava čtvrtá 
Oznamování výsledků hospodaření Komory 

 
§ 54 

 
Prezidium zajistí, aby rozhodující údaje řádné účetní závěrky včetně výroku auditora byly 
zveřejněny na internetových stránkách Komory, a to bez zbytečného odkladu po ukončení auditu, 
nejpozději však do 30. září následujícího roku. 

 
ČÁST DEVÁTÁ 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Hlava první 
Ustanovení přechodná 

 
§ 55 

 
Komora zveřejňuje informace zpravidla na svých internetových stránkách. Informace určené 
exekutorům nebo informace, které se týkají výkonu exekuční či další činnosti podle zákona Komora 
rovněž zasílá exekutorům, a to zpravidla elektronickou poštou.  

 



 

Hlava druhá 
Ustanovení závěrečná 

 
§ 56 

 
Účinnost 

 
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách Komory. 

 
 

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v. r., 
prezident 

Exekutorské komory ČR 

 


