
Usnesení sněmu Exekutorské komory České republiky 
ze dne 1. prosince 2016,  

kterým se stanoví účel čerpání rozpočtové rezervy zařazené do rozpočtové kapitoly „Rezerva – 
Mimořádné problémy se zastupováním/nástupnictvím“ a další podrobnosti hospodaření s ní 

 

Sněm Exekutorské komory České republiky se usnesl podle § 110 odst. 7 písm. e), h) a l) zákona  
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 
zákonů, ve spojení s § 43 odst. 4 stavovského předpisu, organizační řád, takto: 
 

§ 1 
 

(1) Účelem čerpání rozpočtové rezervy je podpora: 
 
a) zástupců soudních exekutorů (dále jen „zástupce“) v případě, kdy jsou s výkonem 

zastupování spojeny mimořádné náklady, které převyšují či s vysokou mírou 
pravděpodobnosti budou převyšovat celkovou výši přijatých peněžních prostředků z 
podílu na odměně zastupovaného exekutora, 

 
b) soudních exekutorů (dále jen „exekutor“) jmenovaných do exekutorského úřadu, jehož 

výkon zanikl, v případě, kdy jsou s převzetím agendy po původním exekutorovi 
spojeny mimořádné náklady, které převyšují či s vysokou mírou pravděpodobnosti 
budou převyšovat celkovou výši přijatých peněžních prostředků z podílu na odměně 
exekutora, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu.   

 
(2) Podporou se pro účely tohoto usnesení rozumí zápůjčka, dar, příspěvek či jiná forma 

poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtové kapitoly. 
 

§ 2 
 

 Na poskytnutí podpory z rozpočtové kapitoly není právní nárok. 
 

§ 3 
 

(1) Prostředky z fondu lze použít pouze pro účely uvedené v § 1 odst. 1. 
 

(2) Podpora může být vyplacena na základě písemné žádosti, která musí obsahovat vylíčení 
okolností, které mají být důvodem k poskytnutí plnění; existenci těchto okolností je žadatel 
povinen prokázat. 
 

(3) Byla-li podpora poskytnuta na základě nepravdivých či klamavých údajů nebo použita pro 
jiný účel než byla poskytnuta, musí být všechny prostředky poskytnuté z rozpočtové 
kapitoly Komoře vráceny do jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy a to včetně 
všech prostředků poskytnutých stejné osobě z rozpočtové kapitoly v minulosti za období 
celého kalendářního roku předcházejícího roku, v němž byla příjemci tato výzva doručena. 
Další podpora z této rozpočtového kapitoly je této osobě zapovězena.  
 

(4) Podpora se poskytuje pouze na základě písemné smlouvy; zápůjčka je vždy bezúročná. 
 

§ 4 
 

(1) Za účelem uvedeným § 1 odst. 1 písm. a) lze z rozpočtové kapitoly poskytnout žadateli 
podporu k úhradě účelně vynaložených nákladů bezprostředně souvisejících s výkonem 
zastupování nejvýše ve výši skutečně vynaložených nákladů po odpočtu za celou dobu 



výkonu funkce zástupce skutečně přijatých peněžních prostředků z podílu na odměně 
zastupovaného exekutora.  
 

(2) Za účelem uvedeným § 1 odst. 1 písm. b) lze z rozpočtové kapitoly poskytnout žadateli 
podporu k úhradě účelně vynaložených nákladů bezprostředně souvisejících s převzetím 
agendy po původním exekutorovi nejvýše ve výši skutečně vynaložených nákladů po 
odpočtu peněžních prostředků z podílu na odměně zastupovaného exekutora skutečně 
přijatých žadatelem za období 12 měsíců po jmenování exekutorem.  
 

(3) Podporu podle odst. 1 a 2 lze poskytnout (i opakovaně) až do souhrnné výše 250.000 Kč 
(slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 

 
§ 5 

 
(1) Jeví-li se s vysokou mírou pravděpodobnosti, že po předpokládanou dobu zastupování 

převýší náklady spojené se zastupováním výši přijatých peněžních prostředků z podílu na 
odměně zastupovaného exekutora, lze žadateli podle § 1 písm. a) poskytnout přiměřenou 
zálohu.  

 
(2) Jeví-li se s vysokou mírou pravděpodobnosti, že v období 12 měsíců od jmenování žadatele 

exekutorem převýší náklady spojené s převzetím agendy výši přijatých peněžních 
prostředků z podílu na odměně exekutora, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu, 
lze žadateli podle § 1 písm. b) poskytnout přiměřenou zálohu. 

 
(4) Zálohu podle odst. 1 a 2 lze poskytnout (i opakovaně) až do souhrnné výše 100.000 Kč 

(slovy: sto tisíc korun českých). 
 

(5) Podmínkou pro poskytnutí zálohy je písemný závazek žadatele, že:  
 
a) provede do 2 měsíců od skončení zastupování, resp. od uplynutí 14 měsíců od 

jmenování žadatele exekutorem, vyúčtování účelně vynaložených nákladů 
bezprostředně souvisejících s výkonem zastupování a výši přijatých peněžních 
prostředků z podílu na odměně zastupovaného, resp. původního exekutora,  
 

b) vrátí ve lhůtě dle písm. a) nespotřebovanou část zálohy.  
 

§ 6 
 

(1) S prostředky z rozpočtové kapitoly hospodaří a s použitím prostředků z ní vyslovuje 
souhlas prezidium Komory. 

 
(2) Zůstatek z rozpočtové kapitoly se převádí vždy do následujícího rozpočtového roku. 

 
§ 7 

 
Peněžní prostředky vyčleněné v rozpočtové kapitole se vedou na samostatném účtu nebo 
podúčtu u peněžního ústavu.  
 

 
Mgr. Pavla Fučíková, v.r. 

prezidentka 
Exekutorské komory České republiky 


