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Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky
č. 1/2016 Věstníku
ze dne 1. prosince 2016,
o sociálním fondu Exekutorské komory České republiky
Sněm Exekutorské komory České republiky (dále jen „Komora“) se usnesl podle § 110 odst. 7 písm. e) a h)
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
(dále jen”zákon”) takto:
Oddíl první
Základní ustanovení
§1
Tento stavovský předpis upravuje pravidla tvorby, užití sociálního fondu Komory (dále jen „fond“) a
hospodaření s ním1.
Účel a rozsah fondu
§2
(1) Fond je určen zejména k:
(a) podpoře soudních exekutorů, jejich zaměstnanců a zaměstnanců Komory (dále jen „beneficient“),
kteří se bez své vlastní viny ocitli v tíživé životní situaci, a to pro účely jejího překlenutí,
(b) podpoře pozůstalých po beneficientovi,
(c) poskytování darů na dobročinné a veřejně prospěšné účely,
(2) Podporou se pro účely tohoto předpisu rozumí zápůjčka, dar, příspěvek či jiná forma poskytnutí
peněžních prostředků ze jmění fondu; podrobnosti jsou stanoveny v oddílu třetím.
(3) Pozůstalým se pro účely tohoto předpisu rozumí manžel (manželka), osoba žijící s beneficientem
v registrovaném partnerství, druh (družka), a děti, které byly na beneficienta odkázány výživou.
§3
Na poskytnutí prostředků z fondu není právní nárok.
Oddíl druhý
Tvorba fondu
§4
(1) Fond je tvořen:
(a) peněžitými dary, které podle svého určení mají být příjmem fondu,
(b) výnosem pokut udělených exekutorským kandidátům a exekutorským koncipientům v kárném
řízení,
(c) prostředky z vrácených plnění poskytnutých fondem,
(d) splátkami zápůjček poskytnutých z fondu,
(e) úroky z majetku fondu či jinými přírůstky k prostředkům fondu,
(f) dotací z rozpočtu Komory.
(2) Komora poskytne při vzniku fondu jednorázovou finanční dotaci ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta
tisíc korun českých); tato částka tvoří jmění fondu. Prezidium může rozhodnout o další dotaci
z rozpočtu Komory.
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§ 43 odst. 2 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 6. prosince 2001, organizační řád

Oddíl třetí
Používání fondu
Díl první
Obecná ustanovení
§5
(1) Prostředky z fondu lze použít pouze pro účely uvedené v § 2; pro jiné účely pouze, pokud sledují
cíle, jejichž plnění je v souladu s účelem, pro který byl fond zřízen.
(2) Podpora z fondu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) 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) Podpora podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) může být výjimečně poskytnuta i bez písemné žádosti. K
poskytnutí podpory podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) bez návrhu převyšující 30.000,- Kč (slovy: třicet
tisíc korun českých) a podpory podle § 2 odst. 1 písm. c) převyšující 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc
korun českých) je nezbytný souhlas revizní komise Komory.
(4) Byly-li příspěvek, zápůjčka, dar nebo jiná forma podpory poskytnuty na základě nepravdivých či
klamavých údajů nebo použity pro jiný účel než byla poskytnuty, musí být všechny prostředky
poskytnuté z fondu vráceny Komoře do jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy a to včetně
všech prostředků poskytnutých stejné osobě z fondu v minulosti za období celého kalendářního
roku předcházejícího roku, v němž byla příjemci tato výzva doručena. Další podpora z fondu je této
osobě vyloučena.
(5) Zápůjčky se poskytují pouze na základě písemné smlouvy a jsou bezúročné.
Díl druhý
Podpora k překlenutí tíživé životní situace
§6
(1) Za účelem uvedeným § 2 odst. 1 písm. a) lze na žádost z fondu poskytnout beneficientovi, který se
bez své vlastní viny ocitl v tíživé životní situaci, jednorázový příspěvek až do výše pětinásobku
existenčního minima jednotlivce2 stanoveného pro daný kalendářní rok, v němž beneficient podal
žádost.
(2) Příspěvek podle odst. 1 lze za stejných podmínek poskytnout též osobě odlišné od beneficienta,
pakliže nesla náklady pohřbu zemřelého beneficienta.
§7
(1) Za účelem uvedeným § 2 odst. 1 písm. a) lze na žádost z fondu poskytnout zápůjčku beneficientovi,
který se bez své vlastní viny ocitl přechodně v tíživé životní situaci. Zápůjčku lze poskytnout i na
zaplacení daní, zákonem stanovených odvodů, regulačních či jiných poplatků a nedoplatků.
(2) Zápůjčku lze poskytnout až do výše 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).
(3) Doba splatnosti zápůjčky bude dohodnuta ve smlouvě; nesmí být delší než tři roky. Prezidium může
na základě žádosti beneficienta odložit splatnost zápůjčky nejvýše o jeden rok i nad omezení dle
věty předchozí.
(4) V průběhu splácení zápůjčky není možné beneficientovi poskytnout další zápůjčku.
(5) Pakliže již beneficient v rámci kalendářního roku obdržel podporu z fondu v souhrnné výši nad
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), nemůže mu být poskytnuta zápůjčka k překlenutí
2

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v účinném znění, a předpisy provádějící

tíživé životní situace nad výši rozdílu maximální částky dle odst. 2 a souhrnné výše dosud
poskytnutých podpor.

Díl třetí
Podpora pozůstalých
§8
Není-li stanoveno jinak, použije se na poskytování podpory pozůstalým ustanovení § 6 a § 7 odst. 1
obdobně.

§9
(1) Za účelem uvedeným § 2 odst. 1 písm. b) lze na žádost z fondu poskytnout pozůstalým osobám po
beneficientovi zápůjčku k překonání či zmírnění následků bezprostředně spojených s úmrtím
beneficienta.
(2) Zápůjčku lze poskytnout až do výše 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); doba splatnosti
nesmí být delší než dva roky.
§ 10
Za účelem uvedeným § 2 odst. 1 písm. b) lze na žádost z fondu poskytnout pozůstalým osobám po
beneficientovi jednorázový příspěvek až do výše trojnásobku existenčního minima jednotlivce3
stanoveného pro daný kalendářní rok, v němž pozůstalý podal žádost.
Díl čtvrtý
Poskytování darů na dobročinné a veřejně prospěšné účely
§ 11
Za účelem uvedeným § 2 odst. 1 písm. c) lze v závislosti na účetním stavu fondu poskytnout peněžní
dary na dobročinné nebo veřejně prospěšné účely (zdravotnictví, sociální či humanitární práce,
mezinárodní pomoc, kultura, školství, ochrana životního prostředí, finanční a právní gramotnost apod.).
Oddíl čtvrtý
Hospodaření s fondem
§ 12
(1) S fondem hospodaří a o použití prostředků z fondu v souladu s tímto stavovským předpisem
rozhoduje prezidium Komory; je však oprávněno pověřit prezidenta Komory, aby rozhodoval o
použití prostředků z fondu, současně však stanoví zásady, jimiž je prezident povinen se řídit.
(2) Prezidium má do konce dubna roku následujícího povinnost provést vyúčtování hospodaření fondu
a zpracovat stručnou zprávu o stavu fondu za kalendářní rok a v této lhůtě ji předat revizní komisi,
předložit nejbližším sněmu a zveřejnit na webových stránkách nebo ve Věstníku.
Evidence
§ 13
(1) Jmění fondu vede Komora na zvláštním účtu u peněžního ústavu.
(2) Komora vede evidenci o poskytnutých peněžních prostředcích do fondu i z něj.
(3) Do evidence podle odst. 2 může soudní exekutor nahlédnout v sídle Komory.

Použití prostředků v mimořádném rozsahu
§ 14
Z důvodu zvláštního zřetele hodného může prezidium Komory po předchozím souhlasu revizní komise
Komory na návrh prezidenta Komory rozhodnout v jednotlivých případech o poskytnutí částek nad výši
uvedenou v tomto předpise, a to až do dvojnásobku částky v tomto předpise uvedené.
Oddíl pátý
Závěrečná ustanovení
§ 15
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Mgr. Pavla Fučíková, v. r.,
prezidentka
Exekutorské komory ČR

