Stavovský předpis
Prezidia Exekutorské komory České republiky
ze dne 27. ledna 2003
Změna: 23. května 2013
Změna: 16. dubna 2015

Prezidium Exekutorské komory ČR rozhodlo podle § 111 odst. 6 písm. o), zákona č. 120/2001 Sb., o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen"zákon")
takto:
Splatnost příspěvku
§1
(1) Roční příspěvek soudního exekutora (dále jen „exekutor“) na činnost Exekutorské komory
ČR (dále jen "příspěvek") je splatný ve výši a v termínech stanovených usnesením sněmu
s přihlédnutím k délce aktuálního rozpočtového období.
(2) Příspěvek za rok, v němž došlo ke jmenování exekutora do exekutorského úřadu, je splatný
do jednoho měsíce ode dne jmenování.
(3) Exekutor, jemuž byl pozastaven výkon činnosti exekutorského úřadu, platí členský
příspěvek v poloviční výši.
Způsob placení příspěvku
§2
Příspěvek se platí:
a) převodem na účet Exekutorské komory ČR (dále jen "Komora"). Při platbě je třeba
uvést konstantní symbol 308 a variabilní symbol, kterým je evidenční číslo exekutora
uvedené v osvědčení nebo průkazu soudního exekutora, nebo
b) v hotovosti na pokladně Komory.
Snížení a prominutí příspěvku a prodloužení jeho splatnosti
§3
Exekutoři, kteří byli jmenováni do úřadů po 30. 6. roku, za nějž má být příspěvek zaplacen, platí
příspěvek v poloviční výši.
§4
(1) Prezidium může na základě písemné a odůvodněné žádosti exekutora, došlé Komoře přede
dnem splatnosti příspěvku (§ 1) z důvodů zvláštního zřetele hodných příspěvek snížit nebo
prominout anebo prodloužit jeho splatnost.
(2) Prezidium může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty k podání žádosti o
snížení nebo prominutí příspěvku anebo o prodloužení jeho splatnosti, která je uvedena
v odst. 1.
§5

Exekutor nemá na snížení nebo prominutí příspěvku anebo na prodloužení jeho splatnosti podle
§ 4 právní nárok.
Vrácení příspěvku
§6
(1) Zaplacený příspěvek nebo jeho část Komora nevrací, nejde-li o případ uvedený v odst. 2.
(2) Komora vrátí bývalému exekutorovi do tří měsíců ode dne, kdy došlo k zániku výkonu
exekutorského úřadu podle § 15 zákona, částku odpovídající jedné polovině příspěvku za
rok, v němž došlo k zániku, pokud příspěvek byl zaplacen včas a ve stanovené výši; došlo-li
k zániku výkonu exekutorského úřadu po 30. 6., členský příspěvek ani jeho část se nevrací.
(3) Ustanovení odst. 2 se nepoužije v případě příspěvku podle § 3.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§7
Rozhodnutí o snížení nebo prominutí příspěvku, o prodloužení jeho splatnosti a o vrácení
příspěvku učiněná do dne účinnosti tohoto předpisu se považují za rozhodnutí o snížení nebo
prominutí příspěvku, o prodloužení jeho splatnosti nebo o vrácení příspěvku podle § 4 a § 6.
§8
(1) Žádosti o snížení nebo prominutí příspěvku anebo o prodloužení jeho splatnosti, o nichž
nebylo do dne účinnosti tohoto předpisu rozhodnuto, posoudí prezidium podle čl. 4 a 5
dosavadního předpisu.
(2) Žádosti o vrácení příspěvku, o nichž nebylo do dne účinnosti tohoto předpisu rozhodnuto,
posoudí prezidium podle čl. 6 dosavadního předpisu.
§9
Nezaplacení příspěvku ve lhůtách splatnosti, pokud není postupováno podle § 4 odst. 2, zakládá
kárnou odpovědnost exekutora.

Účinnost
§ 10
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti zveřejněním na webových stránkách Komory.
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v. r.
prezident Exekutorské komory České republiky

