
Stavovský předpis, 

o fondu Exekutorské komory ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a 

vykonavatelů soudních exekutorů 

 

ČÁST PRVNÍ 

FOND EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ EXEKUTORSKÝCH 

KONCIPIENTŮ A VYKONAVATELŮ SOUDNÍHO EXEKUTORA 

§ 1 

Zřízení fondu Exekutorské komory ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a 

vykonavatelů soudního exekutora a jeho tvorba 

(1) Zřizuje se fond Exekutorské komory ČR (dále jen „Komora“) pro vzdělávání 

exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudního exekutora (dále jen „fond“). 

(2) Fond je tvořen  

a) odvody soudních exekutorů za podmínek, stanovených tímto předpisem (§ 6), 

b) prostředky z vrácených příspěvků poskytnutých z fondu (§ 2 odst. 3), 

c) peněžitými dary poskytnutými Komoře, pokud dárce prohlásí, že mají být příjmem fondu, 

d) úroky nebo jinými přírůstky k prostředkům fondu. 

§ 2 

Používání fondu 

(1) Prostředků fondu lze použít 

a) na financování výchovných a vzdělávacích akcí pořádaných Komorou pro exekutorské 

koncipienty nebo vykonavatele soudního exekutora, 

b) na příspěvky exekutorským koncipientům soudního exekutora na úhradu nákladů 

spojených s jejich účastí na odborných školeních, seminářích a jiných výchovných a 

vzdělávacích akcích (dále jen „příspěvek“), 

c) na financování odborných soutěží vyhlášených Komorou pro exekutorské koncipienty 

včetně odměn za vyhodnocené písemné práce zadané Komorou exekutorským 

koncipientům v rámci těchto soutěží, 

d) na hrazení nebo částečné hrazení nákladů spojených s vydáváním odborných publikací 

nebo jiných písemných materiálů Komorou, pokud souvisejí se vzděláváním koncipientů 

nebo vykonavatelů soudních exekutorů. 

(2) Příspěvek lze poskytnout jen na písemnou žádost exekutorského koncipienta 

doručenou Komoře. Žádost musí obsahovat okolnosti, které mají být důvodem k poskytnutí 

příspěvku; existenci těchto okolností je žadatel povinen prokázat. K žádosti je exekutorský 

koncipient rovněž povinen přiložit stanovisko svého zaměstnavatele k poskytnutí příspěvku. 

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.  

(3) Příspěvek se zásadně poskytuje jednorázově; příspěvek ve formě stipendia je možné 

poskytnout pouze výjimečně, a to s přihlédnutím k potřebám exekuční činnosti. Při poskytnutí 

příspěvku je exekutorský koncipient povinen se písemně zavázat k vrácení příspěvku Komoře 

ve stanovené lhůtě, jestliže  
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a) bude vyškrtnut ze seznamu exekutorských koncipientů podle § 22 z. č. 120/2001 Sb., 

exekučního řádu a/nebo  

b) mu bylo uloženo kárné opatření dle § 116 odst. 5 z.č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. 

(4)  Ze závažných důvodů může vrácení příspěvku nebo jeho části prominout Prezident 

Komory (dále jen „Prezident“) na základě řádně odůvodněné písemné žádosti toho, kdo je 

k vrácení příspěvku povinen. 

§ 3 

Hospodaření s fondem 

(1)O použití prostředků fondu rozhoduje Prezídium Komory (dále jen „Prezídium“). 

(2) Prezídium je oprávněno svým usnesením pověřit Prezidenta, aby rozhodoval o použití 

prostředků fondu na základě Prezídiem stanovených zásad; usnesení spolu se zásadami o 

použití prostředků fondu se zveřejní na internetových stránkách Komory. 

§ 4 

(1) Prostředky fondu se evidují odděleně od ostatních prostředků Komory. 

(2) Prostředky fondu se ukládají na samostatném účtu u banky. 

§ 5 

(1) Prezident předkládá Prezídiu do konce dubna každého kalendářního roku zprávu o 

hospodaření s fondem v předchozím kalendářním roce; jedno vyhotovení zprávy předloží 

Prezident na vědomí předsedovi revizní komise. 

(2) Prezidium zveřejní podstatné údaje ze zprávy o hospodaření s fondem podle odstavce 

1 způsobem a ve lhůtě stanoveným v Organizačním řádu Exekutorské komory ČR pro 

oznamování výsledků hospodaření komory.  

§ 6 

Výše a splatnost odvodu do fondu 

(1) Odvod do fondu (dále jen „odvod“) jsou povinni platit soudní exekutoři 

zaměstnávající exekutorské koncipienty podle § 19 z. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu nebo 

vykonavatele exekutora podle § 27 z. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen „povinný 

soudní exekutor“). 

(2) Výše odvodu povinného soudního exekutora za jednoho zaměstnávaného 

exekutorského koncipienta činí za jeden kalendářní rok 1.500,- Kč. 

(3) Výše odvodu povinného soudního exekutora za jednoho zaměstnávaného 

vykonavatele exekutora činí za jeden kalendářní rok 500,- Kč. 

(4) Odvod podle odstavců 1, 2 a 3 je splatný do 31. ledna kalendářního roku 

následujícího po roce, ve kterém povinný soudní exekutor zaměstnával exekutorského 

koncipienta nebo vykonavatele exekutora.  

(5) Pokud pracovní poměr exekutorského koncipienta nebo vykonavatele exekutora 

k povinnému soudnímu exekutorovi netrval celý kalendářní rok, činí výše odvodu 1/12 

částky, stanovené podle odstavce 2 a 3, za každý započatý měsíc trvání pracovního poměru 

exekutorského koncipienta nebo vykonavatele exekutora k povinnému soudnímu exekutorovi. 
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(6) Způsob placení odvodu stanoví Prezídium. Prezídium je oprávněno upravit usnesením 

uveřejněným na internetových stránkách Komory výši odvodu podle odstavce 2 v návaznosti 

na míře inflace zjištěné Českým statistickým úřadem. 

 

ČÁST DRUHÁ 

ÚČINNOST 

§ 7 

Tento stavovský předpis nabude účinnosti 1. července 2010. 

 

 

JUDr. Jana Tvrdková 

prezidentka 

Exekutorské komory ČR 

 

 

 

 

 


