
Stavovský předpis 
 

 
Prezidia Exekutorské komory České republiky 

ze dne 15.5.2006 

o užívání loga Exekutorské komory České republiky 

 

Prezidium Exekutorské komory  České republiky rozhodlo  podle § 111 odst. 6 písm.   

p), r) ,  zákona  č. 120/2001  Sb., o  soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů  (dále jen"zákon")  o užívání loga Exekutorské komory  České 

republiky t a k t o :  



Čl. 1 

Logo Exekutorské komory České republiky 

 

        (1)   Logo Exekutorské komory České republiky (dále jen „logo“) tvoří  stylizovaný „§“   

           bílé barvy  na červeném podkladě a stylizovaný půlený „Český lev s korunkou“ bílé  

           barvy na modrém podkladě, vše ve tvaru čtverce, postaveného asymetricky na pravém  

           rohu čtvercové základny.   

 

        (2)Vyobrazení loga je přílohou tohoto usnesení. 

 

        (3)Logo lze znázorňovat jak v barvách popsaných v odstavci 1, tak i v jednobarevné  

             verzi. 

Čl. 2 

Užívání loga  

(1) Loga jsou oprávněni užívat  

a) Exekutorská komora České republiky  (dále jen „Komora“) a její orgány  ( § 109 odst.4,5 

zákona ) 

b) kancelář Komory, její vedoucí pracovníci a jejich pověření podřízení pracovníci, 

c) soudní exekutoři pověření orgány Komory 

jednat nebo vystupovat navenek jménem Komory reprezentovat Komoru na tuzemských 

nebo zahraničních akcích. 

(2) Logo se užívá na úředních dopisních obálkách Komory a v záhlaví dopisního papíru 

užívaného subjekty uvedenými v odstavci 1 (dále jen „oprávněné subjekty“), a to zpravidla 

spolu s názvem a adresou oprávněného subjektu. Takto označené dopisní obálky a dopisní 

papíry jsou oprávněné subjekty oprávněny užívat pouze v rámci úředního styku při výkonu 
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působnosti stanovené jim právními nebo stavovskými předpisy. Logo lze užívat i v rámci 

úřední korespondence činěné prostřednictvím elektronické pošty. 

(3) Logo se užívá na osvědčení o zápisu do seznamu soudních exekutorů, seznamu 

exekutorských kandidátů  a do seznamu exekutorských koncipientů, jakož i  na služebním 

průkazu soudního exekutora, exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta nebo 

průkazu dalšího zaměstnance soudního exekutora. Logo může být též uvedeno na úředních 

vizitkách funkcionářů Komory a vedoucích pracovníků kanceláře Komory. 

(4) Logo lze užívat na zprávách, publikacích a jiných tiskovinách vydávaných Komorou, 

a to i v případě, jsou-li vydávány na elektronických nosičích dat nebo zveřejňovány 

prostřednictvím Internetu.   

(5) Logo může být též součástí určených úředních razítek Komory a jejích orgánů. 

(6) Logo je možno užívat jako součást označení budov, které jsou sídlem Komory nebo 

jako součást označení jednotlivých pracovišť kanceláře Komory. 

(7) Přiměřeně okolnostem je možno logo užívat na upomínkových a jiných předmětech 

vydávaných Komorou nebo při akcích organizovaných Komorou, včetně vzdělávacích či 

sportovních akcí. 

(8) Jiné užití loga než připouští toto usnesení je možné pouze na základě rozhodnutí 

prezidia Komory nebo s jeho písemným souhlasem. 

Čl. 3 

Účinnost 

 

Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách 

Exekutorské komory ČR. 

 

JUDr. Juraj  P o d k o n i c k ý, Ph.D.  v.r. 

prezident 

Exekutorské komory České republiky 

 

_________________________________________________________________ 
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Příloha ke stavovskému předpisu prezidia Exekutorské  komory České republiky  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor loga Exekutorské komory České republiky: 

 

 

 


