Statut redakční rady časopisu Komorní listy
Prezidium Exekutorské komory České republiky,
za účelem prohloubení odborných znalostí v oblasti exekuční činnosti a vytvoření prostoru pro
publikační činnost v oblasti exekučního práva, s úmyslem přispět ke zvýšení prestiže odborné autority
exekutorského stavu a v neposlední řadě s cílem napomoci zlepšení komunikace v rámci profesní
samosprávy, jejímž je reprezentantem,
vydává
v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád), tento
STATUT
redakční rady
časopisu KOMORNÍ LISTY,
který byl schválen na 21. zasedání prezidia Exekutorské komory České republiky dne 26. 8. 2009
usnesením č. 7/09/P21, v následujícím znění:
I.
Úvodní ustanovení
Zřizuje se časopis Komorní listy (dále jen časopis).
Vydavatelem časopisu je Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora).
Tento statut upravuje zásady pro vydávání časopisu a způsob jednání redakční rady.
II.
Obsah časopisu
Časopis je určen pro publikování odborných prací z oblasti exekuční činnosti, jakož i z jiných právních
odvětví s exekuční činností přímo nebo nepřímo souvisejících. Publikovány budou zejména původní
odborné a vědecké články z oblasti exekuční práva a dalších oblastí práva, metodické rozbory
jednotlivých procesních úkonů a postupů činěných v rámci exekuční činnosti, rozbory a komentáře
soudní judikatury týkající se exekuční činnosti, kárné judikatury, stanoviska přijatá orgány Komory a
rozhovory s reprezentanty odborné veřejnosti.
Časopis zároveň slouží jako informační kanál mezi Komorou, jejími orgány a jednotlivými soudními
exekutory a jejich zaměstnanci.

III.
Podoba časopisu
Časopis je vydáván v písemné podobě. V elektronické podobě je zveřejněn na stránkách Komory a
distribuován e-mailem.
Časopis je periodickou publikací. Každý rok se vydávají zpravidla čtyři vydání, a to vždy poslední měsíc
každého kalendářního čtvrtletí podle termínů stanovených redakční radou.
Rozsah časopisu a náklad každého čísla stanoví redakční rada. Při tomto rozhodování redakční rada
vychází z publikačního zájmu autorů a schváleného rozpočtu na vydání časopisu.
IV.
Redakční rada
Redakční rada organizuje vydávání časopisu a s tím spojenou veškerou agendu.
Redakční rada je kolektivní orgán, který rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů; v případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas šéfredaktora.
Sídlem redakční rady je sídlo Komory.
V.
Složení redakční rady
Členy redakční rady jmenuje prezidium Komory.
Členem redakční rady může být zvolen soudní exekutor, exekutorský kandidát nebo exekutorský
koncipient. Členem redakční rady může být se svým souhlasem zvolena s ohledem na své profesní
zaměření a odborné znalosti i jiná osoba.
Redakční rada zvolí ze svých členů šéfredaktora, který řídí činnost redakční rady.
Členství v redakční radě zaniká na základě rozhodnutí prezidia Komory nebo vzdáním se funkce člena
redakční rady ke dni doručení tohoto projevu redakční radě.
VI.
Náležitosti příspěvku
V časopise jsou zveřejňovány jen příspěvky, které po své formální a obsahové stránce splňují
požadavky kladené na odbornou práci nebo jsou metodickým rozborem procesního postupu
aplikovatelného při exekuční činnosti a zároveň svým předmětem odpovídají prezentovanému
obsahu časopisu uvedenému v tomto statutu.
Zveřejnit je možno jen příspěvky, které dosud nebyly publikovány v žádné jiné publikaci. Redakční
rada může rozhodnout o zveřejnění již dříve publikované práce, pokud svojí vědeckou úrovní může
sloužit k prohloubení teoretických znalostí nebo praktických dovedností při provádění exekuční
činnosti. V takovém případě musí být uveden odkaz na publikaci, ze které byla práce převzata nebo
ve které byla poprvé zveřejněna.
VII.
Autor příspěvku

Jednotlivé příspěvky zasílají autoři redakční radě v elektronické podobě. Autor odpovídá za vědeckou,
odbornou a jazykovou úroveň postoupeného příspěvku. Řídí se přitom pokyny, které jsou zveřejněny
na webových stránkách Exekutorské komory ČR www.ekcr.cz v sekci Komorní listy v rubrice
Informace pro autory.
Předložením svého příspěvku autor uděluje redakční radě souhlas se zveřejněním textu a jeho
šířením v časopise. Za uveřejnění díla v časopise nemá autor nárok na vyplacení odměny.
Předložením svého příspěvku a pouze v případě jeho zveřejnění a šíření v časopise Komorní listy
autor uděluje redakční radě souhlas s možností šířit a zveřejňovat článek Komorních listů
prostřednictvím třetích osob, s nimiž o tom Exekutorská komora ČR uzavřela smlouvu, v tištěné či
elektronické podobě, zejména prostřednictvím dalších médií, webových serverů a počítačových či
mobilních aplikací, pokud redakční rada takový postup považuje za účelný z hlediska dosažení cíle,
jímž je prohloubení znalostí širší veřejnosti v oblasti exekučního práva. Tímto způsobem šířené dílo
vždy obsahuje informaci, že dílo bylo zveřejněno v Komorních listech včetně identifikace čísla a roku
vydání časopisu. Za šíření díla uveřejněného v Komorních listech prostřednictvím třetích osob nemá
autor nárok na vyplacení odměny.
Autor může být vyzván redakční radou k úpravě svého příspěvku. O zařazení příspěvku do časopisu
rozhoduje redakční rada. Přitom je vázána podmínkami kladenými na obsah časopisu, které jsou
uvedeny v předchozím článku tohoto statutu.
Před svým rozhodnutím dle předchozího odstavce tohoto článku statutu může redakční rada pověřit
posouzením obsahu příspěvku odborného recenzenta. Podrobná pravidla pro otevřené recenzní
řízení jsou zveřejněna na webových stránkách Exekutorské komory ČR www.ekcr.cz v sekci Komorní
listy v rubrice Informace pro recenzenty.
Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi autorem a Komorou, které nejsou výslovně
upraveny tímto statutem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském a o právech souvisejících s právem autorským, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
VIII.
Reklama
Za obsah a podobu reklamy zveřejněné v časopise odpovídá výhradně inzerent.
Redakční rada v duchu zachování pravidel soutěže exekutorů odmítne uveřejnit reklamu na činnost
jakéhokoliv exekutorského úřadu.
IX.
Hospodaření
Náklady na vydání časopisu nese Komora.
Rozpočet na vydání jednotlivého čísla stanoví prezidium Komory na základě návrhu redakční rady.
Prezidium Komory může stanovit rozpočet na vydání více čísel časopisu nebo celého ročníku
časopisu.
Za dodržení rozpočtu odpovídá redakční rada.
Výnosy získané z prodeje časopisu nebo za uveřejnění reklamy v časopise jsou příjmem Komory. Tyto
prostředky budou použity na financování nákladů na vydávání dalších čísel časopisu nebo pro výplatu

finanční odměny pro autory článků, které svým obsahem přispěly k prohloubení výkladu
problematiky exekučního řízení, jakož i na další výdaje spojené s organizací vydávání časopisu.
X.
Závěrečná ustanovení
Redakční rada může vydávat pokyny upravující podávání jednotlivých příspěvků, jakož i další
organizační a procedurální náležitosti spojené s vydáváním časopisu.
Tento statut může být měněn rozhodnutím prezidia Komory.
Statut a jeho případné změny nabývají účinnosti schválením prezidiem Komory.

