
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. 
 

 
Prezidium Exekutorské komory České republiky rozhodlo podle § 111 odst. 6 písm.  o), p), r), zákona  č. 120/2001  Sb.,                      

o  soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů  (dále jen"zákon") takto: 
 

 

Část I. 
Úvodní ustanovení 

 

Čl. 1 

 

(1) Výchovou exekutorského koncipienta (dále jen "koncipient") se rozumí  proces, v  jehož  rámci  koncipient  získává znalosti 

a zkušenosti potřebné pro složení exekutorské zkoušky a pro výkon exekuční činnosti a další činnosti soudního exekutora;  
výchova exekutorského koncipienta je zaměřena jak na znalost právních předpisů, jakož i schopnost jejich použití                        

na konkrétní právní případ, tak i na osvojení si norem upravujících povolání soudního exekutora, především norem etických,  

tak, jak vyplývají zejména z právních a stavovských předpisů. 
 

(2) Za výchovu exekutorského koncipienta odpovídá soudní exekutor, u něhož je koncipient v pracovním poměru (dále jen 

"exekutor"), a v rozsahu stanoveném tímto usnesením Exekutorské komory České republiky (dále jen "Komora").  
 

 

Čl. 2 

 

Komora přispívá způsoby stanovenými tímto usnesením k výchově exekutorských koncipientů, vzdělávání vykonavatelů    
soudních exekutorů a dalších zaměstnanců soudních exekutorů a k dalšímu vzdělávání soudních exekutorů a exekutorských 

kandidátů. 

 
 

Část II. 
Výchova koncipientů 

 

Oddíl první 

Výchova koncipientů zajišťovaná soudním exekutorem 

 

Čl. 3 

 

 

(1) 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 z právních předpisů a tohoto usnesení, jakož i 

z ostatních stavovských předpisů 
1).

 

(2) Koncipient je v průběhu právní praxe povinen rozšiřovat si své  znalosti a osvojovat si zkušenosti potřebné pro výkon 

exekuční činnosti a další činnosti soudního exekutora; tuto povinnost koncipient plní zejména soustavným studiem  právních  

předpisů, ostatních pramenů práva, judikatury a odborné literatury, konzultacemi s exekutorem, účastí na exekuční a další 

činnosti, včetně zastupování exekutora při jednotlivých úkonech 
2)

, jakož i účastí na výchovných akcích pořádaných 

Komorou podle tohoto usnesení. 

 
----------------------------------------------------------------- 

1) Například Usnesení  Sněmu Exekutorské komory České republiky ze dne 28. února 2006, kterým byl přijat v souladu s ustanovením                       

§ 110 odst. 7 písm. l) Exekučního řádu stavovský předpis, kterým se stanoví Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních 
exekutorů; 

 

2) § 21 zákona č. 120/2001 Sb., zákon č. 262/2006  Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho 
provedení; 

 

Čl. 4 

 

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

(2)  Exekutor je povinen umožnit koncipientovi přípravu na exekutorskou zkoušku v délce alespoň tří týdnů, jakož i účast                       

u exekutorské zkoušky 
3)

; jedná-li se o exekutorskou zkoušku opakovanou 
4)

, je exekutor povinen umožnit koncipientovi 

přípravu na exekutorskou zkoušku v délce alespoň dvou týdnů. 

----------------------------------------------------------------- 

3)  § 230 odst. 3 zákoníku práce; 
4)  § 11 Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 17. července 2001, zkušební řád; 

 

 



Čl. 4a 

Právní poradny Komory 

 
(1) Koncipient je povinen vykonat během svého výkonu koncipientské právní praxe alespoň 2 účasti jako odborný poradce na 

bezplatné poradně Komory. 

(2) K účasti na bezplatné poradně Komory se může koncipient přihlásit sám, a to tajemníkovi Komory. 
(3) Na základě výzvy tajemníka Komory je koncipient povinen se jako odborný poradce zúčastnit bezplatné poradny Komory, 

případně sdělit důvod, který mu brání k účasti na bezplatné poradně Komory. 

(4) Tajemník Komory odpovídá za zajištění harmonogramu účastí koncipientů na bezplatné poradně Komory tak, aby umožnil 
koncipientům splnění povinnosti uvedené v odst. 1) tohoto článku a vede evidenci účastí koncipientů. 

(5) Exekutor je povinen umožnit koncipientovi účast na bezplatné poradně Komory. 

 
 

 

Oddíl druhý 
Výchova koncipientů zajišťovaná Komorou 

 

Čl. 5 

 

Komora pořádá v rámci výchovy koncipientů: 

 
a) semináře, jako povinné výchovné akce; 

 

b) další výchovné akce, jako výchovné akce nepovinné.  
 

 

 
 

Čl. 6 

 
(1) Komora pořádá pro koncipienty semináře. 

 

(2) Koncipient musí absolvovat během svého výkonu koncipientské praxe alespoň 3 semináře, a to vždy minimálně jeden ročně. 

 

(3) Účast koncipienta na seminářích je povinná. 

 
(4) Semináře jsou zaměřeny na témata z oborů, které jsou předmětem exekutorské zkoušky, s důrazem na zvláštnosti a potřeby 

výkonu exekutorské praxe, jakož i na témata s exekutorskou praxí bezprostředně související. 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. 

 
(5)     Místo a termín konání seminářů v každém roce se vyhlašují prostřednictvím sekretariátu Komory.  

 

 

Čl. 7 

 

Koncipient, kterému byla uznána jiná právní praxe podle  § 9  odst. 2  věta druhá zákona č. 120/2001 Sb., je povinen  zúčastnit se 
povinných výchovných akcí v rozsahu stanoveném prezidiem Komory. V takovémto případě se koncipient vždy zúčastní alespoň 

jednoho semináře za každých 12 měsíců výkonu praxe exekutorského koncipienta. 

 
 

Čl. 8 

 
Řádná účast koncipienta na povinných výchovných akcích a účast na bezplatné poradně Komora jako odborného poradce dle Čl. 

4a tohoto usnesení je  jsou součástí právní praxe, jakožto jedné z podmínek, které musí být splněny k tomu, aby koncipientovi 

bylo Komorou umožněno složení exekutorské zkoušky. 
 

 

Nepovinné výchovné akce 

 

Čl. 9 

 
Komora pořádá podle potřeby pro koncipienty další výchovné akce, a to zpravidla ve formě seminářů zaměřených na aktuální 

témata exekutorské praxe; účast koncipientů na těchto dalších výchovných akcích není povinná. 

 
 

Vykazování účasti na výchovných akcích 

 

Čl. 10 

 
(1) Účast koncipienta na výchovných akcích pořádaných Komorou podle tohoto usnesení se zaznamená po skončení každé 

výchovné akce do "Výkazu o účasti exekutorského koncipienta na výchovných akcích pořádaných Exekutorskou komorou 
ČR" (dále  jen "výkaz"), který vede Komora. Účast koncipienta na povinné výchovné akci nebude uznána, pokud se  

koncipient během ní dopustil závažného porušení kázně, spočívajícího zejména v neúčasti na části výchovné akce,                         

v předčasném odchodu apod. 



 

(2) Výkaz obsahuje jméno a  příjmení, popřípadě  akademický nebo vědecký  titul koncipienta a číslo, pod kterým je koncipient 

zapsán do seznamu exekutorských koncipientů. Zápis do výkazu podle odstavce 1) musí obsahovat označení výchovné  
akce, které se koncipient zúčastnil, včetně data jejího konání a podpis pověřené osoby, která zápis učinila; zápis může 

obsahovat i další údaje, například skutečnosti  uvedené v odstavci 1) tohoto článku věta druhá nebo v čl. 6 odstavec 4) věta 

druhá. 
 

 

Náklady výchovných akcí 

 

Čl. 11 

(1) Náklady organizačního a lektorského zajištění povinných výchovných akcí nese Komora. Náklady na cestovné, ubytování a 
stravování, které jsou spojeny  s účastí na povinných výchovných akcích, nese exekutor. 

 

  (2)  Náklady nepovinných výchovných akcí nesou koncipienti, kteří se jich zúčastní.  

 

 

Část III. 

Vzdělávání vykonavatelů soudních exekutorů, dalších zaměstnanců soudních exekutorů a další vzdělávání soudních 

exekutorů a exekutorských kandidátů 

 

Čl. 12 

 

(1) Komora rovněž přispívá ke vzdělávání vykonavatelů soudních exekutorů, dalších zaměstnanců soudních exekutorů a                     
k dalšímu vzdělávání soudních exekutorů a exekutorských kandidátů, a to zejména pořádáním vzdělávacích akcí                                         

k aktuálním otázkám exekutorské praxe.  

 
(2) Komora dále pořádá podle potřeby pro vykonavatele, další zaměstnance soudních exekutorů a pro soudní exekutory a 

exekutorské kandidáty, popřípadě i pro širší právnickou veřejnost vzdělávací akce  k aktuálním otázkám exekutorské praxe, 

a to zpravidla ve formě jednodenních přednášek nebo seminářů. Vzdělávací akce mohou být spojeny se společenským 
setkáním s dalšími právnickými profesemi, vykonávanými jako svobodné povolání (advokáty a notáři), dále soudci a 

státními zástupci, popřípadě  i  širší  právnickou  veřejností. Vzdělávací akce jsou  zpravidla pořádány  z podnětu poradních 

orgánů Komory a za jejich organizační součinnosti. 

 

 

Část IV. 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

 

Společná ustanovení 
 

Čl. 13 

 

zrušeno 

 
 

Přechodná ustanovení 

 

Čl. 14 

 

(1) Výchova koncipientů, kteří dovrší třetí rok právní praxe před datem účinnosti tohoto stavovského předpisu se dokončí   
individuálně za součinnosti orgánů Komory a soudního exekutora, který podal návrh podle ustanovení § 20 zák.                              

č. 120/2001 Sb.  

 
(2) Účast těchto koncipientů na již proběhlých výchovných akcích, realizovaných Komorou se pro účely tohoto usnesení    

považuje za účast na povinných výchovných akcích podle čl. 7 až 10.  

 
(3) U koncipientů, kteří se již zúčastnili bezplatné poradny Komory jako odborní poradci, se pro účely tohoto usnesení považuje 

jejich účast za účast dle Čl. 4a tohoto usnesení. 

 
 

Závěrečná ustanovení 

 

Čl.15 
 

Toto usnesení nabylo účinnosti dnem 21. 11. 2002, jeho změna nabyla účinnosti dnem 11. 6. 2010 
 

 

JUDr. Jana Tvrdková v. r. 
prezidentka 

Exekutorské komory České republiky 

 


