Stavovský předpis
Exekutorské komory České republiky ze dne 17. července 2001,
Změna: 17. prosince 2002
Změna: 15. dubna 2005
Změna: 11. června 2010
Změna: 16. února 2012
Změna: 23. května 2013

Zkušební řád
§1
(1) Zkušební řád upravuje postup při provádění exekutorské zkoušky (dále jen „zkouška“).
(2) Místopředseda zkušební komise zastupuje předsedu zkušební komise, nemůže-li
předseda zkušební komise svoji funkci, byť i jen dočasně, vykonávat.
(3) Předseda zkušební komise může pověřit místopředsedu, aby ho při výkonu některých
pravomocí nebo činností náležejících do působnosti předsedy zkušební komise trvale
zastupoval; to neplatí, jestliže je takový postup vyloučen právním nebo stavovským
předpisem.
§ 1a
(1) Členové zkušební komise působí v souladu se zkušebním řádem ve zkušebních senátech
při zkouškách.
(2) Zkušební komise schvaluje v souladu se zkušebním řádem seznam předpisů, jejichž
znalost je vyžadována u zkoušek. Předseda zkušební komise předkládá tento seznam k
uveřejnění prezidentovi Exekutorské komory České republiky (dále jen „Komora“).
(3) Zkušební komise je oprávněna zaujímat stanoviska k zobecnění poznatků ze zkoušek a
předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení. Předseda zkušební komise
pravidelně informuje prezidium o výsledku zkoušek.
(4) Zkušební komise schvaluje zprávu o své činnosti předkládanou sněmu, součástí zprávy je
i zpráva o činnosti zkušebních senátů při zkouškách.
(5) Předseda zkušební komise svolává zkušební komisi k plenárnímu zasedání zpravidla
jednou ročně.
§2
(1) Ke zkoušce se může přihlásit uchazeč, který splňuje podmínky podle § 9 odst. 1 písm. a) až
d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“).
(2) Zkoušky organizuje a termíny zkoušek a místo jejich konání určuje prezidium v součinnosti
se zkušební komisí.
§3

(1) Zkouška se koná zpravidla dvakrát ročně. Termín zkoušky, datum, do něhož je třeba podat
písemnou přihlášku ke zkoušce (dále jen „přihláška"), výši účastnického poplatku,
podmínky pro odhlášení se ze zkoušky a výši administrativního poplatku za projednání
žádosti o zmeškání lhůty pro podání přihlášky ke zkouškám podle ustanovení § 4 odst. 5,
určuje Prezidium Komory vždy do 30. června kalendářního roku předcházejícího
kalendářnímu roku, ve kterém se zkouška má konat.
(2) Stanovený termín zkoušky a datum, do něhož je třeba podat přihlášku, se zveřejňuje
minimálně 2 měsíce před datem, do něhož je třeba podat přihlášku, na webových stránkách
Komory.
Přihláška
§4
(1) Přihlášku podává uchazeč v písemné formě Komoře.
(2) Součástí přihlášky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 2
odst. 1, a že uhradil účastnický poplatek za zkoušku stanovený Komorou. Pokud uchazeč
vykonal jinou právní praxi, o jejímž zápočtu nebylo příslušným orgánem dosud
rozhodnuto, přiloží k přihlášce prostou kopii žádosti o započtení praxe dle ustanovení § 9
odst. 2 věty poslední zákona, případně jiné právní praxe dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona.
(3) Tajemník Komory přezkoumá, zda má přihláška náležitosti podle odst. 2. Pro doplnění
vadné přihlášky určí uchazeči přiměřenou lhůtu, maximálně však 14 dní.
(4) Uchazeči, který nesplní podmínky podle § 2 odst. 1, prezidium oznámí důvod, pro který mu
nebyla povolena zkouška, a současně mu vrátí účastnický poplatek.
(5) V případech zvláštního zřetele hodných může prezidium prominout zmeškání termínu
pro podání přihlášky ke zkoušce (nemoc, vážné osobní důvody apod.). Žadatel o
prominutí zmeškání termínu pro podání přihlášky ke zkoušce je povinen uhradit
administrativní poplatek za projednání žádosti ve výši stanovené prezidiem dle § 3 odst.
1.

§5
(1) Předseda zkušební komise podle počtu uchazečů rozhodne o počtu zkušebních senátů,
a) vylosuje z členů zkušební komise z řad exekutorů příslušný počet členů senátů,
b) vylosuje z členů zkušební komise z řad soudců příslušný počet členů senátů,
c) vylosuje alespoň dva náhradníky z řad exekutorů a jednoho náhradníka z řad soudců
pro případ uvedený v odst. 9.
(2) Losování zajistí Komora za účasti losujícího a dvou svědků z řad zaměstnanců Komory.
(3) Členové zkušebního senátu jsou losováni zásadně ze všech členů zkušební komise.
(4) O losování bude sepsán protokol podepsaný losujícím a dvěma svědky. Protokol sepisuje
předseda komise.
(5) Losování je veřejné.
(6) Předseda zkušební komise, nebo jím pověřený zaměstnanec Komory vyrozumí vylosované
členy senátu, náhradníky a uchazeče o konání zkoušky a o jejím časovém rozvrhu nejméně
čtyři týdny přede dnem, kdy se koná písemná část zkoušky; tuto dobu lze zkrátit pouze se

souhlasem uchazeče. Uchazečům předseda zkušební komise současně zašle seznam
předpisů podle § 6 odst. 2.
(7) Předseda zkušební komise poučí uchazeče o právu podat námitku podle odst. 8.
V případě, že podle odst. 1 bylo rozhodnuto o tom, že zkoušky budou konány před více
zkušebními senáty, poučí předseda zkušební komise uchazeče o počtu těchto senátů a o
tom, že uchazeči bude vylosován zkušební senát. O vylosování senátu bude uchazeč
uvědomen nejpozději v den konání písemné části zkoušky.
(8) Členem senátu nemůže být ten, u něhož lze mít důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro
jeho poměr k uchazeči. O vyloučení člena senátu rozhodne bez odkladu k námitce uchazeče
nebo z podnětu člena senátu předseda zkušební komise. Směřuje-li námitka proti
předsedovi zkušební komise, rozhodne o ní zkušební komise. Je-li člen senátu vyloučen,
nastupuje na jeho místo vylosovaný náhradník dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c).
(9) V případě, že vylosovanému členu senátu brání v účasti na zkoušce překážka, oznámí
tuto skutečnost bezodkladně předsedovi zkušební komise. Na jeho místo nastupuje
vylosovaný náhradník.
§6
(1) Zkoušku vykoná uchazeč z těchto oborů:
a) ústavní a správní právo,
b) trestní právo,
c) občanské, rodinné a pracovní právo,
d) obchodní právo,
e) předpisy upravující výkon rozhodnutí, provádění exekucí a pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, prováděcí předpisy k zákonu a stavovské
předpisy Komory.
(2) Komora vydává seznam předpisů, jejichž znalost je u zkoušky vyžadována. Seznam
předpisů současně zveřejňuje na webových stránkách Komory.
§7
(1) Zkouška sestává z písemné části a ústní části.
(2) Písemná část zkoušky i ústní část zkoušky se koná z oborů uvedených v § 6 odst. 1 písm. a)
až e). Ústní část zkoušky se koná nejdříve jeden a nejpozději čtyři týdny od skončení
písemné části zkoušky.
§8
(1) V písemné části zkoušky uchazeč vypracuje podle zadání tři písemnosti. Zadaným úkolem
může být zejména sepis písemnosti související s exekuční činností či jiných písemností v
oborech uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) až e). Písemná část zkoušky je neveřejná.
(2) Písemnou část zkoušky zadává, posuzuje a dozor nad jejím průběhem vykonává člen
zkušební komise určený předsedou zkušební komise nebo jiná osoba pověřená předsedou
zkušební komise z řad zaměstnanců Komory.
(3) Koná-li písemnou část zkoušky více uchazečů současně, zadávají se uchazečům písemné
práce losem za přítomnosti osoby vykonávající dozor.
(4) Uchazeč je povinen vypracovat písemnou práci samostatně. Jako pomůcky je oprávněn
použít právní předpisy, judikaturu a literaturu, a to výhradně ve formě publikací

označených kódem ISBN, případně ISSN. V případě pochybnosti o přípustnosti použití
publikace rozhoduje osoba konající dozor. Uchazeč je povinen obracet se v průběhu
písemné části zkoušky s dotazy pouze na osobu konající dozor. Porušení povinnosti
vypracovat písemnou práci samostatně je důvodem k vyloučení uchazeče ze zkoušky; o tom
rozhodne senát na základě vyjádření osoby konající dozor.
(5) Doba trvání písemné části zkoušky nesmí přesáhnout osm hodin.
§9
(1) V případě, že podle § 5 odst. 1 bylo rozhodnuto o tom, že zkoušky budou konány před
více zkušebními senáty, předseda zkušební komise před zahájením písemné části
zkoušky losem přiřadí jednotlivé uchazeče ke konkrétnímu senátu.
(2) Losování zajistí Komora, za účasti losujícího a dvou svědků z řad zaměstnanců Komory.
Ustanovení § 5 odst. 4 a 5 platí obdobně.
(3) Ústní část zkoušky je veřejná a koná se za přítomnosti všech členů senátu. Je-li zjevné, že
kapacita prostor, v nichž se zkoušky konají, nebude postačovat zájmu veřejnosti, bude
osobám z řad veřejnosti umožněna účast podle pořadí, ve kterém se dostavili.
(4) Uchazeč může v průběhu ústní části zkoušky nahlížet do pomůcek uvedených v § 8 odst. 4
pouze se souhlasem zkoušejícího.
(5) Doba trvání ústní části zkoušky každého uchazeče činí zpravidla jednu hodinu.
Výsledek zkoušky
§ 10
(1) Výsledek zkoušky senát hodnotí prospěchovými stupni „prospěl velmi dobře“, „prospěl“
nebo „neprospěl“.
(2) Prospěchovým stupněm „neprospěl“ je vždy ohodnocen uchazeč, který byl ze zkoušky
vyloučen podle § 8 odst. 4.
(3) Odstoupí-li uchazeč od zkoušky před zahájením písemné části zkoušky, nebude
klasifikován. Pozdější odstoupení má účinky klasifikace „neprospěl“.
(4) Jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, může senát k žádosti uchazeče rozhodnout
o tom, že uchazeč, který vykonal písemnou část zkoušky, avšak nedostavil se k ústní části
zkoušky, je oprávněn vykonat ústní část zkoušky v nejblíže následujícím termínu. Uchazeč
je povinen se k náhradnímu termínu ústní zkoušky přihlásit, a to buď současně
s podáním žádosti dle předchozí věty, případně nejpozději v termínu pro podání
přihlášky k následujícím zkouškám.
(5) O hodnocení podle odst. 1 rozhoduje senát při neveřejné poradě hlasováním. K přijetí
rozhodnutí je třeba většiny hlasů; každý člen senátu má jeden hlas.
(6) Výsledek zkoušky oznámí předseda senátu uchazeči bezprostředně po poradě senátu.
§ 11
(1) Při výsledku zkoušky "neprospěl" může uchazeč zkoušku dvakrát opakovat. Zkoušku lze
opakovat nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne oznámení výsledku předchozí zkoušky.

(2) Ten, kdo při zkoušce neuspěl ani při jejím druhém opakování, může opakovat zkoušku
nejdříve po uplynutí doby tří let ode dne oznámení výsledku zkoušky, při které naposledy
neuspěl. Ten, kdo takto podá přihlášku ke zkoušce, musí dále prokázat, že v posledních
třech letech před podáním přihlášky vykonával alespoň po dobu dalších dvou let
exekutorskou praxi nebo praxi započitatelnou podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona.
Protokol
§ 12
(1) O průběhu zkoušky vyhotoví předseda senátu do jednoho týdne od ukončení ústní části
zkoušky protokol, ve kterém uvede
a)
b)
c)
d)
e)

jména a příjmení předsedy a ostatních členů senátu,
datum a místo konání písemné části zkoušky a ústní části zkoušky s dobou jejich zahájení
a ukončení,
výroky rozhodnutí senátu podle § 8 odst. 4 nebo § 10 odst. 1 a 3,
datum vyhotovení protokolu,
případně důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky.

(2) Součástí protokolu jsou:
a)
b)

seznam uchazečů a stupeň hodnocení výsledku zkoušky,
odevzdané písemné práce uchazečů.

(3) Protokol podepisují všichni členové senátu a zapisovatel. Předseda senátu protokol po
vyhotovení bez zbytečného odkladu předá Komoře.
§ 13
(1) Uchazeč, který byl u zkoušky hodnocen prospěchovým stupněm „prospěl velmi dobře“ a
„prospěl", má právo na vydání osvědčení o složení zkoušky, které obsahuje:
a) jméno a příjmení uchazeče
b) datum narození, místo narození (obec) uchazeče
c) skutečnost, že uchazeč složil zkoušku a stupeň jejího hodnocení
d) místo a datum vydání osvědčení
e) jméno a příjmení předsedy zkušebního senátu, včetně jeho podpisu
(2) Osvědčení o složení zkoušky vydává Komora.
§ 14
Pro rozhodování senátu podle § 8 odst. 4 a § 10 odst. 3 se přiměřeně použije ustanovení § 10 odst.
4.
§ 15
Osvědčení o složení zkoušky a dokumenty nezbytné k jeho vydání uloží Komora po dobu 50
let. Přihlášku, jakož i ostatní písemnosti týkající se zkoušek uloží Komora po dobu 5 let. Po
uplynutí této doby postupuje Komora podle právních předpisů o archivnictví.
§ 16
Náklady zkoušek hradí Komora z účastnických poplatků uchazečů.

Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 17
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti schválením sněmem, zveřejněním na webových
stránkách Komory a udělením souhlasu ministerstva podle § 110 odst. 8 zákona.
§ 18
Ustanovení tohoto předpisu se použije i pro zkoušky vyhlášené před nabytím jeho účinnosti,
bude-li se jejich písemná část konat po nabytí účinnosti.

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v. r.,
prezident
Exekutorské komory ČR

Ministerstvo spravedlnosti odsouhlasilo tento Zkušební řád ve znění ke dni 23. května 2013 pod č. j.
139/2013-OSD-ENA/26, a to dne 23. srpna 2013.

