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Stanovisko Prezidia k výkladu § 8 odst. 4 zkušebního řádu v souvislosti s elektronizací
průběhu písemné části exekutorských zkoušek
Podle zkušebního řádu platí, že uchazeč o složení exekutorské zkoušky je oprávněn při
písemné části zkoušky použít jako pomůcky právní předpisy, judikaturu a literaturu, a to
výhradně ve formě publikací označených kódem ISBN, případně ISSN.
V souvislosti s elektronizací písemné části exekutorských zkoušek je na místě vyložit
ustanovení zkušebního řad ve vztahu k elektronickým zdrojům - jinými slovy, zda a do jaké
míry mohou uchazeči využít elektronických zdrojů (dostupnou na internetu, v informačních
právních systémech) namísto listinných.
1. co se týká právních předpisů a judikatury nečiní elektronizace problém
2. co se týká literatury, je zde omezující ustanovení týkající se formy (publikace s kódem
ISBN či ISSN)
Termínem „publikace“ se rozumí dílo vydané tiskem, ale také dílo vydané i na webu
(internetová publikace). Může se tedy jednat o dílo plně elektronické či dílo smíšené (dílo je
v tištěné i elektronické verzi).
Účelem omezení literatury na publikace s kódem ISBN či ISSN bylo usnadnění dozorujícímu
u písemné zkoušky lépe posoudit, zda určité dílo bylo publikováno či nikoliv, příp.
redigováno ze strany vydavatele.
V prostředí elektronických zdrojů je přidělování ISBN či ISSN možné a pravidelné. Nicméně
s ohledem na dobrovolnost užívání kódů ISBN a ISSN lze najít značnou množinu
elektronických zdrojů, které kód nemají.
V takovém případě je na místě se zabývat tím, zda takové zdroje byly skutečně publikovány
a příp. redigovány. Umístění zdroje v osvědčeném právním informačním systému považuje
Prezidium Komory za dostatečné splnění vydavatelského standardu, tím spíše není pochyb
v takovém případě o publikaci takového díla.
Z tohoto důvodu lze za povolenou publikaci považovat takovou publikaci, která je
dostupná v prověřených informačních systémech – ASPI, beck-online a Codexis.
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