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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
VYKONAVATELE EXEKUTORA
-

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (zejména část šestá),
zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících
výkonů rozhodnutí,
vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti,
vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora,
vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí,
stavovský předpis, kancelářský řád,
oddíl třetí stavovského přepisu, 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 - kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora,
stavovský předpis, o kontrolní komisi Exekutorské komory ČR
stavovský předpis, pravidla pro zabezpečení služebních průkazů před ztrátou a
zneužitím,
instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001-Org. kterou se vydává vnitřní a
kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, (zejména hlava druhá),
instrukce Ministerstva spravedlnosti Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 1360/95OOD, kterou se vydává Řád pro soudní vykonavatele,
orientačně:

-

část první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních
služeb (advokátní tarif),
vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví,
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
vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody
zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních
výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
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,
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,

