Usnesení
Sněmu Exekutorské komory České republiky ze dne 28. února 2006, kterým byl přijat v souladu
s ustanovením § 110 odst. 7 písm. l) Exekučního řádu stavovský předpis, kterým se stanoví

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů
Část prvá
Působnost pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů
Čl. 1
Osobní působnost
(1) Pravidly profesionální etiky a pravidly soutěže (dále jen „Pravidla”) jsou vázáni všichni soudní
exekutoři (dále jen „exekutoři”) , jmenovaní do svých úřadů ministrem spravedlnosti a vedení v seznamu
Exekutorské komory České republiky (dále jen „Komora”).
(2) Pro exekutorské kandidáty a exekutorské koncipienty zapsané v seznamu exekutorských
kandidátů a koncipientů vedeném Komorou, platí přiměřeně ta ustanovení Pravidel, která se jich mohou
týkat.
Čl. 2
Věcná působnost
Právní řád, jímž se řídí právní vztahy exekutora k účastníkovi řízení anebo k třetím osobám
v souvislosti s výkonem exekuční a další činnosti, je pro působnost těchto Pravidel nerozhodný.

Část druhá
Pravidla profesionální etiky
Oddíl prvý
Všeobecná pravidla
Čl. 3
Důstojnost a vážnost stavu
(1) Exekutor je všeobecně povinen přispívat poctivým, čestným a slušným chováním k důstojnosti
a vážnosti exekutorského stavu.

(2) Exekutor je povinen plnit převzaté závazky. Závazek nebo ručení za cizí závazek smí převzít
jen tehdy, může-li si být jist jeho splněním.
(3) Projevy exekutora v souvislosti s výkonem exekuční činnosti a další činnosti soudního
exekutora (dále jen „další činnosti“) jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.
Čl. 4
Jiná výdělečná činnost
Jakákoliv účast soudního exekutora na podnikání, jehož předmět nezahrnuje exekuční a další
zákonem povolenou činnost soudního exekutora dle ustanovení § 3 odst. 1 exekučního řádu, je jinou
výdělečnou činností neslučitelnou s činností soudního exekutora, jedná se zejména o účast exekutora ve
statutárních a kontrolních orgánech obchodních společností.
Oddíl druhý
Povinnosti exekutora
Čl. 5
Základní pravidla
(1) Ve věcech, v nichž byl soudem pověřen provedením exekuce nebo při výkonu další činnosti
postupuje exekutor vždy nezávisle, svědomitě a pečlivě .
(2) Exekutor nesmí zneužít ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informací, které
získal v souvislosti s výkonem exekuční nebo další činnosti.
Čl. 6
Odmítnutí služeb v rámci další činnosti exekutora
(1) Exekutor odmítne v rámci další činnosti poskytnout službu v téže věci více osobám, jestliže
zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech.
(2) V případech, kdy je exekutor povinen nebo oprávněn své služby odmítnout a hodlá tak učinit,
provede vždy přiměřená opatření k odvrácení závažné újmy, která žadateli o poskytnutí služby
bezprostředně hrozí.
Čl. 7
Smluvní odměna exekutora
(1) Při sjednávání smluvní odměny je exekutor povinen žadateli o poskytnutí služby sdělit pravdivé
informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úplné vysvětlení o výši smluvní
odměny v dané věci.
(2) Exekutor nesmí s žadatelem uzavřít smlouvu, která by svým obsahem odporovala pravidlům
soutěže.

Čl. 8
Povinnosti kolegiální
Exekutor nesmí jiného exekutora osočovat a nesmí proti němu zahájit právní spor bez předchozího
projednání ve smírčím orgánu Komory.

Čl. 9
Obecné povinnosti k exekutorskému stavu
(1) Byla-li orgány činnými v trestním řízení nařízena domovní prohlídka v kanceláři exekutorského
úřadu nebo v bytě exekutora, je exekutor povinen upozornit příslušný orgán na svou zákonnou povinnost
mlčenlivosti a s tím spojenou omezenou ediční povinnost a žádat, aby k tomuto úkonu byl přibrán jako
nezúčastněná osoba zástupce Komory nebo alespoň jiný exekutor.
(2) Exekutor je povinen řádně a včas poučit všechny osoby, které se podílejí na jeho exekuční a
další činnosti, o rozsahu jejich zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost, a to i v souvislosti se
svědeckou povinností takových osob podle ustanovení občanského soudního řádu a trestního řádu.
Čl. 10
Povinnosti k exekutorským koncipientům
(1) Exekutor je povinen umožnit exekutorskému koncipientovi, který je k němu v pracovním
poměru, účelnou právní praxi, pečlivě ho vést a dohlížet na něj tak, aby získal znalosti a zkušenosti
potřebné ke složení exekutorské zkoušky a k výkonu exekuční a další činnosti a aby si osvojil a dodržoval
pravidla profesionální etiky.
(2) Exekutorský koncipient smí vykonávat praxi pouze v hlavním pracovním poměru jen
k jedinému exekutorovi.
(3) Exekutorský koncipient nesmí provádět úkony exekuční činnosti, ani další činnosti exekutora
na vlastní účet a exekutor mu to nesmí umožnit.
(4) Exekutor je povinen vydat koncipientovi potvrzení o délce jeho koncipientské praxe a její
zhodnocení.
(5) Exekutor je povinen poskytovat koncipientovi přiměřenou mzdu, nesmí však učinit taková
opatření, podle nichž by byl koncipient fakticky jeho tichým společníkem nebo která by činila exekutora
ekonomicky závislým na koncipientovi.
(6) Koncipient nepoužije k újmě exekutora, u něhož pracuje, nebo ve svůj vlastní prospěch anebo
ve prospěch třetích osob informací, které získal v souvislosti se svým pracovním poměrem k exekutorovi.
Tato jeho povinnost trvá i po zániku pracovního poměru koncipienta k exekutorovi.

Čl. 11
Povinnosti při vedení kanceláře exekutorského úřadu.
(1) Zřizování poboček exekutorských úřadů v obcích, které jsou umístěny v obvodu jiného
okresního soudu než toho, do jehož obvodu byl exekutor jmenován, je porušením pravidel soutěže a
profesionální etiky.
(2) Pobočkou se rozumí pracoviště sloužící k výkonu exekuční a další činnosti, s výjimkou
skladovacích prostor.
(3) Exekutor vede kancelář svého úřadu tak, aby nebyla snižována důstojnost exekutorského
stavu. Provádění kancelářských úkonů svěřuje pouze osobám náležitě kvalifikovaným, odpovědným
a bezúhonným a soustavně na jejich činnost dohlíží. Ustanovení čl. 10 odst. 4 a odst. 6 o exekutorských
koncipientech platí obdobně i pro tyto osoby.

Oddíl třetí
Jiné povinnosti exekutora
Čl. 12
Povinnosti exekutorů v řízení před soudy a jinými orgány
(1) Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy a jiným orgánům, které rozhodují
v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly, je exekutor povinen zachovávat náležitou
úctu a zdvořilost.
(2) Exekutor nesmí při provádění exekuční, ani další činnosti používat nebo uvádět údaje, o nichž
ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé.
(3) Exekutor je povinen v exekučním řízení jednat poctivě, respektovat zákonná práva účastníků
tohoto řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována
jejich důstojnost ani důstojnost exekutorského stavu.
(4) Jsou-li pro jednání před soudem nebo jiným orgánem stanovena nebo obvyklá zvláštní pravidla
chování, například pokud jde o oslovování, úřední oděv, udělování slova, vykazování místa apod., je
exekutor povinen tato pravidla dodržovat.
Čl. 13
Veřejně prospěšná činnost
(1) Byl-li exekutor k tomu vyzván Komorou, je povinen podílet se v přiměřeném rozsahu na
projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod, a to i bez nároku na
odměnu, ledaže mu v tom brání vážné důvody.
(2) Za stejných podmínek je exekutor povinen podílet se na výzvu Komory na projektech, jejichž
cílem je uskutečňování principů demokratického právního státu nebo zdokonalení právního řádu České
republiky.

Část třetí
Pravidla soutěže exekutorů
Oddíl prvý
Základní pravidla
Čl. 14
Všeobecná ustanovení
(1) V zájmu účastníků řízení, žadatelů o poskytnutí služby v rámci další činnosti, třetích osob
i soutěžitelů postupuje exekutor v soutěži s ostatními exekutory poctivě. K soutěžním účelům zejména
nepoužívá údaje vědomě nepravdivé, klamavé nebo snižující jiného exekutora.
(2) Označení „soudní exekutor” může exekutor používat i mimo výkon exekuční a další činnosti.
(3) Při soutěži dodržuje exekutor obecně závazné soutěžní předpisy. Jejich nerespektování je
porušením profesionální etiky.
Čl. 15
Neúčtování odměny a nákladů exekuce
(1) Pokud exekutor účtuje v rámci exekuční či další činnosti odměnu, která je nižší než platná
odměna tarifní, stanovená cenovým předpisem (vyhláška č. 330/2001 Sb. v pl. znění) nebo za provedené
služby neúčtuje odměnu žádnou, dopouští se závažného porušení pravidel soutěže mezi exekutory.
Nejde o porušení pravidel, pokud se jedná o účtování odměny účastníku řízení, který podle zákona
splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků.
(2) Porušením pravidel soutěže je i postup exekutora v případě, kdy se smluvně zaváže, že za
provedenou exekuční a další činnost nebude na oprávněném požadovat žádné náklady. Pokud takovéto
smlouvy má, je povinen je vypovědět či změnit do tří měsíců od účinnosti předpisu.

Oddíl druhý
Označení exekutora
Čl. 16
Povinné údaje
(1) Označení exekutora sestává z přesného označení a adresy exekutorského úřadu, do něhož
byl exekutor jmenován, jeho jména a příjmení a z označení „soudní exekutor”.

Čl. 17
Dovolené údaje
(1) Označení může obsahovat i akademické tituly exekutora, označení jeho vědecké hodnosti
a titul vysokoškolského profesora nebo docenta.
(2) Označení může obsahovat též telefonické a faxové spojení exekutora, případně jeho
elektronickou adresu nebo označení webových stránek.
Čl. 18
Doplňující údaje
Uvádění doplňujících údajů k označení není dovoleno.
Čl. 19
Jazyk označení
Označení lze uvádět vedle českého jazyka i v těch jazycích, v nichž je exekutor schopen
poskytovat své služby.
Oddíl třetí
Informace o činnosti exekutora
Čl. 20

Reklama
(1) V periodickém tisku, neperiodických publikacích, rozhlasu, televizi a v audiovizuálních
prostředcích smí exekutor v přiměřeném rozsahu informovat veřejnost o své činnosti s tím, že každá
taková reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Reklama musí dále respektovat zásady čestného
soutěžení mezi exekutory.
(2) Reklama nesmí šířit klamavé údaje o exekuční či další činnosti exekutora či údaje
o činnostech, které exekutor není dle platných právních předpisů oprávněn provádět. Klamavým údajem je
i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může
uvést v omyl.
(3) Reklama nesmí na základě klamavých údajů sjednávat exekutorovi prospěch na úkor jiného
exekutora.
(4) Reklama nesmí útočit na jiné exekutory a nesmí jiné exekutory diskreditovat, a to ani přímo ani
nepřímo.
(5) Reklama nesmí využívat zobrazení a texty, jejichž souvislost s exekuční činností by mohla být
způsobilá poškodit profesní čest a pověst exekutorského stavu. Zejména pak nesmí exekutorskou činnost
nepřiměřeně zlehčovat, ironizovat její nepříznivé dopady na povinné, spojovat s veřejně známými
osobami či událostmi apod.

(6) Reklama je zakázána zejména na reklamních plochách, dopravních prostředcích, plakátech,
letácích a podobných komunikačních prostředcích umožňujících přenos informací. Exekutor rovněž nesmí
ke své reklamě používat neadresný způsob rozesílání elektronické pošty (spam) nebo direkt –
marketingové postupy spočívající v oslovování předem nestanoveného okruhu osob nebo využívající
telefonních služeb call - center.
Čl. 21
Odborné publikace
V literárním nebo vědeckém díle z oboru práva, jehož je exekutor autorem nebo spoluautorem, smí
být k jeho jménu, příjmení a titulům připojeno označení „soudní exekutor” s údajem o sídle úřadu v obvodu
soudu, pro který byl jmenován .
Čl. 22
Informace poskytované jinými osobami
Exekutor nesmí dát nikomu souhlas, aby informoval o jeho podnikání nad rámec dovolený těmito
Pravidly.

Oddíl čtvrtý
Informace o sídle exekutora
Čl. 23
Informační tabulky
Na domě, v němž má sídlo, musí exekutor umístit údaje o svém označení v souladu
s příslušnými ustanoveními Exekučního a Kancelářského řádu.
Čl. 24
Svobodná volba exekutora
Exekutor je povinen se zdržet každého jednání, kterým by se osobám požadujícím poskytnutí
exekuční či další činnosti ztěžovala nebo znemožňovala svobodná volba exekutora.
Čl. 25
Použití jiných osob
Za doporučení nebo zprostředkování exekuční nebo další činnosti nesmí exekutor poskytnout ani
přijímat úplatu nebo jinou výhodu.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
Čl. 26
Informační povinnost Komory
(1) Prezidium Komory sdělí exekutorovi na jeho žádost závazné písemné stanovisko k souladu
exekutorem zamýšleného jednání s těmito Pravidly. Jednání exekutora, které je v souladu s takovým
stanoviskem, nemůže být posouzeno jako kárné provinění.
(2) Na žádost soudů, jiných státních orgánů a zahraničních exekutorských komor nebo jim
odpovídajících jiných organizací exekutorů sdělí stanovisko k obsahu, k použití nebo k výkladu těchto
Pravidel prezidium Komory.
Čl. 27
Platnost a účinnost Pravidel

Tento stavovský předpis nabývá platnosti dnem schválení sněmem Exekutorské komory ČR a
účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách Exekutorské komory ČR.
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. , v.r.
prezident
Exekutorské komory ČR

