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republiky1 

 

Stavovský p edpis 
 

Prezidia Exekutorské komory eské republiky 
ze dne 9. 9. 2010, kterým se stanoví 

zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu exekutorských koncipient  
a žádostí o vykonání exekutorské zkoušky  

 

Prezidium Exekutorské komory eské republiky rozhodlo podle § 111 odst. 6 písm. n), o), 
zákona . 120/2001  Sb., o soudních exekutorech a exeku ní innosti (exeku ní ád) a o zm n  
dalších zákon  (dále jen"zákon") tak, že stanoví následující 

 

Z á s a d y 

 

pro posuzování žádostí o zápis do seznamu exekutorských koncipient  a žádostí o umožn ní 
vykonání exekutorské zkoušky a p i rozhodování ve v cech uznání jiné právní praxe jako praxe 
exekutorského koncipienta podle § 20 odst. 1 písm. b) a §24 odst. 1,2, zákona. 

 

I. 

K §  20 odst. 1 písm. b) zákona -  požadované vzd lání 

 

1. Pro zápis do seznamu exekutorských koncipient  podle § 20 zákona, jakož i pro umožn ní 
vykonání exekutorské zkoušky podle § 2 odst. 1 Stavovského p edpisu Exekutorské komory eské 
republiky – Zkušebního ádu ze dne 17. 7. 2001 ve zn ní jeho novelizací ze dne 17. 12. 2002 a 15. 
4. 2005 se požaduje získání vysokoškolského vzd lání v rámci magisterského studijního programu 
v oblasti práva studiem na vysoké škole v eské republice nebo získání vzd lání v oblasti práva na 
vysoké škole v zahrani í, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je eská republika 
vázána, anebo je toto vzd lání uznáno podle zvláštních p edpis  (§ 9 odst. 1 písm. b/, § 128 
zákona). 

 

 O uznání zahrani ního vysokoškolského vzd lání vydává na žádost absolventa zahrani ní 
vysoké školy osv d ení Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy R (a to v p ípad , je-li 

eská republika vázána mezinárodní smlouvou a ministerstvo je touto smlouvou k uznání 
zmocn no), v ostatních p ípadech rektor ve ejné vysoké školy, p íslušné podle právní úpravy (§ 89 

1 EXEKUTORSKÁ KOMORA ESKÉ REPUBLIKY. Stavovské p edpisy [online]. 9.9.2010 [cit. 2011-03-
26]. Dostupné z: <http://www.ekcr.cz/1/predpisy/345-stavovske-predpisy?w=>. 



a § 90) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon , ve zn ní 
pozd jších p edpis .  

 Vzd lání v oblasti práva na vysoké škole v zahrani í musí být obdobného rozsahu a 
srovnatelné úrovn  jako vysokoškolské vzd lání v rámci magisterského studijního programu 
v oblasti práva studiem na vysoké škole v eské republice.  

 

2. Jedinými vysokými školami v eské republice poskytujícími akreditované magisterské 
vzd lání v oboru právo jsou Právnická fakulta University Karlovy v Praze, Právnická fakulta 
Masarykovy university v Brn , Právnická fakulta Západo eské university v Plzni a Právnická 
fakulta University Palackého v Olomouci. 

 

3.  Za požadované vysokoškolské vzd lání se nepovažuje vzd lání získané na jiném 
vysokoškolském u ilišti než na právnických fakultách výše uvedených vysokých škol, a to bez 
ohledu na to, zda takové vzd lání obsahuje n které prvky vzd lání právnického.  

 

II. 

K § 24 odst. 1, 2 zákona – požadovaná právní praxe 

 

1. Pro umožn ní vykonání exekutorské zkoušky se požaduje vykonání právní praxe 
exekutorského koncipienta pro dobu alespo  t í let. 

 

2. Za praxi exekutorského koncipienta se pokládá též praxe soudce, soudce Ústavního 
soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notá e, komer ního právníka, státního 
zástupce, asistenta státního zástupce, justi ního ekatele, právního ekatele prokuratury, 
advokátního koncipienta, notá ského koncipienta, právního ekatele státního zastupitelství a 
právního ekatele u komer ního právníka, kterou Ministerstvo na žádost uchaze e zapo etlo 
do exeku ní praxe.  

 

3. Za praxi exekutorského koncipienta se pokládá též jiná právní praxe, kterou 
Ministerstvo na žádost uchaze e zapo etlo do exeku ní praxe maximáln  v rozsahu dvou let.  

 

4. Exekutor je povinen vystavit exekutorskému koncipientovi, se kterým m l nebo má 
uzav enou pracovní smlouvu, p ehled o vykonané koncipientské právní praxi a o všech 
skute nostech rozhodných pro stanovení délky její doby a krátké zhodnocení vykonané praxe. 
Toto potvrzení porovná se svými údaji Komora. 

 

5. Žádost o uznání jiné právní praxe lze podat a o ní rozhodnout pouze v souvislosti se žádostí 
o vykonání exekutorské zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu koncipient  podle § 20 
zákona. Žádost se podává Ministerstvu spravedlnosti prost ednictvím Exekutorské Komory.  

 



III. 

Zrušující ustanovení  

 Zrušuje se Stavovský p edpis - Prezidia Exekutorské komory eské republiky ze dne 
15. 5. 2006, kterým se stanoví zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu 
exekutorských koncipient , žádostí o vykonání exekutorské zkoušky a uznání jiné právní 
praxe jako exekutorského koncipienta. 
 

IV. 

Ú innost 

 Tento stavovský p edpis nabývá ú innosti dnem zve ejn ní na internetových 
stránkách Exekutorské komory R. 

 

 

JUDr. Jana Tvrdková, v. r. 
prezidentka Exekutorské komory eské republiky 
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STAVOVSKÝ P EDPIS . 5 ESKÉ LÉKA SKÉ KOMORY 

 

P edstavenstvo eské léka ské komory podle zákona . 220/1991 Sb., o eské léka ské komo e, 
eské stomatologické komo e, eské lékárnické komo e (dále jen „zákon . 220/1991 Sb.“) a v 

souladu se Stavovským p edpisem eské léka ské komory . 1 - Organiza ním ádem, vydává 
tento stavovský p edpis  

 

ZÁSADY EVIDENCE LENSTVÍ V ESKÉ LÉKA SKÉ KOMO E 

  

§ 1  

Vedení seznamu len  a zm ny evidence 

 

(1) Za bezchybné vedení a neprodlené zaznamenávání zm n a dopl k  do seznamu len  odpovídá 
p edstavenstvo okresního sdružení. 

 

(2) Každý len komory má právo kdykoliv nahlédnout do své osobní dokumentace. 

 

(3) Údaje, obsažené v seznamu len , nemohou být poskytovány jiným subjekt m, nestanoví-li 
zákon jinak 

 

(4) Každý len komory je zapsán do seznamu len  okresního sdružení komory, k n muž podává 
žádost o p ijetí za lena komory. Žádost o p ijetí za lena komory doloženou estným prohlášením 
léka e, že má plnou zp sobilost k právním úkon m, jakož i stanovenými doklady i jejich kopiemi 
ov enými ú edn  i osobou komorou k tomu pov enou, podává uchaze  o lenství v komo e 
okresnímu sdružení komory  

a) v okrese, na jehož území bude vykonávat povolání léka e; 

b) v okrese, na jehož území má trvalé bydlišt , p ípadn  v okrese, kde se dlouhodob  zdržuje, 
pokud povolání léka e nevykonává. 

 

2 ESKÁ LÉKA SKÁ KOMORA. Stavovské p edpisy [online]. c1997 [cit. 2011-03-26]. Dostupné z: 
<http://www.lkcr.cz/dokumenty.php?dokId=131&do[list]=1&filterCategory.id=9>. 



§ 2 

P evod lena mezi okresními sdruženími  

(1) Vzniknou-li d vody pro p evedení léka e do seznamu len  jiného okresního sdružení, 
vyhotoví p edstavenstvo okresního sdružení, v jehož seznamu je léka  dosud zapsán, výpis ze 
seznamu len  (dále jen výpis).  

 

(2) Výpis vydá p edstavenstvo okresního sdružení na základ  písemné žádosti léka e, ve které 
budou uvedeny d vody pro vystavení výpisu a adresa okresního sdružení, do jehož seznamu len  
má být léka  p eveden. 

 

(3) Vydání výpisu zaznamená p edstavenstvo okresního sdružení do seznamu len  formou 
odhlášení a písemnou žádost archivuje.  

 

(4) Datem vydání výpisu p estává být léka  veden v seznamu len  vedeném okresním sdružením, 
které výpis vydalo. Následující den po dni vydání výpisu se léka  stává lenem okresního sdružení, 
do jehož seznamu len  je p eveden. 

 

(5) P edstavenstvo okresního sdružení odešle do 10 dn  výpis a veškerou dokumentaci léka e, 
jemuž byl výpis vystaven, p edstavenstvu okresního sdružení, do jehož seznamu len  má být 
p eveden. Po obdržení podklad  uvedených v p edchozí v t  p evede p edstavenstvo okresního 
sdružení léka e do seznamu svých len . 

 

§ 3 

Evidence zániku lenství  

 

(1) D vody zániku lenství vyplývají z p íslušných ustanovení zákona . 220/1991 Sb. a 
Organiza ního ádu.  

 

(2) V p ípad  zániku lenství v komo e z d vodu ztráty nebo omezení zp sobilosti k právním úko-
n m, vystoupení nebo vylou ení, je léka  povinen informovat o tom nejpozd ji do 30 dn  ode dne, 
kdy došlo k zániku lenství, p edstavenstvo okresního sdružení a vrátit mu doklad o lenství v 
komo e. P edstavenstvo okresního sdružení poznamená d vody zániku lenství do seznamu len  a 
léka e z n j vyškrtne dnem, kdy došlo k zániku lenství, a je povinno o tom neprodlen  informovat 
p edstavenstvo komory.  

 

(3) Zánik lenství v komo e z jiného d vodu než pro úmrtí nebo pravomocné vylou ení léka e z 



komory oznámí p edseda p edstavenstva okresního sdružení do 15 dn  též orgánu p íslušnému k 
registraci podle zákona . 160/1992 Sb. o zdravotní pé i v nestátních zdravotnických za ízeních, ve 
zn ní pozd jších novel, v každém okrese (obvodu), v n mž léka  vykonává soukromou praxi nebo 
statutárnímu zástupci každého zdravotnického za ízení, v n mž je léka  zam stnán a též 
p edstavenstvu každého okresního sdružení, na jehož území léka  také vykonává povolání léka e v 
lé ebné a preventivní pé i.  

 

§ 4 

Zrušovací ustanovení  

 

Zrušuje se stavovský p edpis . 5 Zásady evidence lenství v eské léka ské komo e ze dne 1. 1. 
1997.  

 

§ 5 

Ú innost  

 

1) Tento stavovský p edpis . 5 - Zásady evidence lenství v eské léka ské komo e nabývá 
ú innosti dne 1. 4. 1997.  

 

(2) Tento stavovský p edpis . 5 - Zásady evidence lenství v eské léka ské komo e byl schválen 
XI. sjezdem delegát  LK 7. 10. 2000 a nabývá ú innosti  dnem 1.11. 2000.  

 

 (3) Tento stavovský p edpis . 5 - Zásady evidence lenství v eské léka ské komo e nabývá 
ú innosti  dnem 19.10.2008. 

 

(4) Tento stavovský p edpis . 5 - Zásady evidence lenství v eské léka ské komo e nabývá 
ú innosti  dnem 28.3.2009 a byl potvrzen XXIII. Sjezdem delegát . 

  

 

 


