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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY
A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
-

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listin
základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky,
ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o
ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5, 8 a 11,
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky,
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí,
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

orientačně:
-

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
zákon č. 85/1990 Sb., o petičním právu,
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenské podnikání (živnostenský zákon),
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
zákon č. 338/1992 Sb., o daních z nemovitých věcí,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii,
zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu,
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
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-

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky,
zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,
zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
zákon č.229/2002 Sb., o finančním arbitrovi,
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu,
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
zákon 284/2009 Sb., o platebním styku,
zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky,
zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů,
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky,
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,

-

vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
B. TRESTNÍ PRÁVO

-

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže,
zákon č. 40/2009 Sb., o trestní zákoník,
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,

orientačně:
-

zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby,
zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody,
zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě,
zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním
řízením,
zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení,
zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence,
zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů,
C. OBČANSKÉ, RODINNÉ A PRACOVNÍ PRÁVO

-

zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
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-

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů,
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,

-

nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I),
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy (Řím I),

-

orientačně:
-

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,
zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,
zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách,
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským,
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,
zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o
ochraně spotřebitele
zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů,
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
zákon č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti,
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství,
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích,
zákon č. 300/2009 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci,
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-

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení
o evropském platebním rozkazu,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a
výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis),
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení
o drobných nárocích,
nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech
manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Brusel II bis),
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007, o doručování soudních a
mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech,
nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007, o právu rozhodném pro
mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II),
nařízení Rady (EU) č. 1259/2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného
práva ve věcech rozvodu a rozluky (Řím III),
vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
vyhláška č. 483/2000 Sb., kterou se stanoví případy, kdy nelze povolit nahlédnutí do spisu
vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá
ustanovení insolvenčního zákona
vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů,
o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí
nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních
překážek v práci
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 505/2001 – Org., kterou se vydává vnitřní a
kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy
D. Obchodní právo

-

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích),

orientačně:
-

zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení,
zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,
zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev,
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-

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
E. Výkon rozhodnutí a exekuce, stavovské předpisy EK ČR

-

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),
zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících
výkonů rozhodnutí,

-

vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora,
vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti,
vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí,

-

nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být
sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí

-

stavovský předpis, kancelářský řád,
stavovský přepis, o výchově a vzdělávání,
stavovský předpis, organizační řád,
stavovský předpis, kárný řád,
stavovský předpis, pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních
exekutorů,
stavovský předpis, zkušební řád,
stavovský předpis, o kontrolní komisi Exekutorské komory ČR,
stavovský předpis, pravidla pro zabezpečení služebních průkazů před ztrátou a
zneužitím,

-

orientačně:
-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční
titul pro nesporné nároky,

-

vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif),
vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování
účastníka advokátem nebo notářem,
vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví,
vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení
náhrady jejich hotových výdajů,

-

stavovský předpis, exekutorský smírčí řád,
stavovský předpis, o fondu EK ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů
soudních exekutorů,
stavovský předpis, o postupu při zpracování osobních údajů vedených v informačním systému
Centrálního registru evidence obyvatel,
stavovský předpis, postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení,
instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 1360/95 – OOD., kterou se vydává Řád pro soudní
vykonavatele,
instrukce č. 8/2011-OSD-ORGS/20, o postupu soudů při výkonu státního dohledu nad
exekuční činností a činností soudních exekutorů podle § 74 odst. 1 písm. c) zákona č.
120/2001 Sb., exekuční řád,
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