
 Smernica o určení  zástupcu, náhradníka, podielu na odmene a o vykonaní auditu

Táto smernica upravuje
-určenie zástupcu súdneho exekútora
-určenie výšky podielu zástupcu  na odmene zastupovaného exekútora
-určenie náhradníka, resp. nástupcu pri zániku výkonu funkcie exekútora
-vykonanie súpisu trov v neskončených exekučných konaniach pre audit 
 ( §16b  ods.2 písm. g/   Exekučného poriadku) 

I. Určenie zástupcu súdneho exekútora

1. Komora určí exekútorovi zástupcu pre prípad choroby, dovolenky alebo z iných vážnych dôvodov, 
pre ktoré exekútor nemôže vykonávať svoju funkciu viac ako 30 dní
a) na návrh vymenovaného exekútora 
b) bez návrhu exekútora,  ak ho sám nenavrhol do jedného mesiaca od vymenovania do funkcie 

súdneho exekútora,  a to z exekútorov,  ktorých sídlo exekútorského úradu je v obvode sídla 
príslušného súdu zastupovaného exekútora.

2. Zastupovanie začína prvým dňom nasledujúcim po doručení oznámenia zastupovaného 
exekútora zástupcovi, že nastala skutočnosť rozhodujúca pre začatie zastupovania. Zastupovanie končí 
ak zaniknú dôvody, pre ktoré vzniklo alebo dňom nasledujúcim po doručení oznámenia zastupovaného 
exekútora zástupcovi, že zanikli  skutočnosti pre zastupovanie.

II. Určenie výšky podielu zástupcu na odmene zastupovaného exekútora

A. Odmena zástupcu pri krátkodobom zastupovaní ( menej ako 1 mesiac)

Odmena zástupcu exekútora pri krátkodobom zastupovaní sa stanoví na základe vykonaných 
úkonov.

Odmena za jednotlivé úkony je nasledovná:
- odmena za právne úkony ( ako pri zastavení exekúcie) s výnimkou

vykonanie dražby 33,19 eura /1 000 Sk/
- vykonanie rozvrhového konania 33,19 eura /1 000 Sk/
- vypratanie bytu 82,98 eura /2 500 Sk/
- v neuvedených prípadoch sa odmena stanoví hodinovou sadzbou 
za každú  začatú hodinu (ak nie je možné stanoviť odmenu za právne úkony) 19,92 eura /600 
Sk/

Zástupca exekútora má nárok na náhradu hotových výdavkov (cestovné náhrady,  poštovné 
a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky), a na náhradu za  stratu času.

Odmena zástupcu je hradená z odmeny exekútora,  ktorý je zastupovaný (nie je možné o túto 
čiastku zvýšiť trovy exekúcie).  Odmenu fakturuje zástupca zastupovanému exekútorovi po ukončení 
dôvodov na zastupovanie.
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B. Odmena  zástupcu pri pozastavení výkonu funkcie exekútora

1. Výška podielu zástupcu na odmene zastupovaného exekútora je určená písomnou dohodou 
medzi zastupovaným exekútorom a zástupcom exekútora. Dohoda obsahuje najmä:

a) začiatok zastupovania
b) dobu trvania zastupovania ( ak je možné ju stanoviť)
c) rozsah zastupovania
d) spôsob výpočtu a vyplatenia podielu zástupcu na odmene zastupovaného exekútora
e) určenie zodpovednosti za škodu spôsobenú počas zastupovania,
f) dohodu o poistení zodpovednosti za škodu  spôsobenú počas zastupovania.

2. Ak výška podielu zástupcu na odmene zastupovaného exekútora nie je  určená písomnou 
dohodou medzi zastupovaným exekútorom a zástupcom exekútora,  komora určuje výšku podielu 
zástupcu na odmene zastupovaného exekútora takto:

Ak počas zastupovania
a) zástupca vykonal všetky úkony v rámci exekučného konania(od prijatia návrhu až po ukončenie 

exekúcie) 50 % 
b) zástupca vykonáva exekúciu po vydaní exekučného príkazu

prikázaním pohľadávky zastupovaným exekútorom, čím dôjde ku 
vymoženiu pohľadávky alebo jej časti, výška podielu odmeny zástupcu je 10 %

c) zástupca prijal peňažné plnenie na základe dohody o postupnom splatení pohľadávky 
výška podielu odmeny je 10 %

d) zástupca vykonáva exekúciu predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľnosti po vydaní 
exekučného príkazu zastupovaným exekútorom,  čím dôjde k vymoženiu pohľadávky alebo jej 
časti, výška podielu odmeny zástupcu je 10 %

e) zástupca vykonáva exekúciu na nepeňažné plnenie exekúciu ukončí, 
výška podielu odmeny zástupcu je 50 %

f) zástupca zriadil exekučné záložné právo na nehnuteľnosti 
výška podielu odmeny zástupcu je 50 %

V ostatných prípadoch má zástupca nárok na odmenu podľa vykonaných úkonov.
Zástupca má vždy nárok na náhradu hotových výdavkov a na náhradu  za stratu času.

III. Určenie náhradníka, resp. nástupcu pri zániku výkonu funkcie exekútora

1.  Pri zániku výkonu funkcie  súdneho exekútora určí komora :
a) za náhradníka  toho exekútora,  ktorého navrhol exekútor,  ktorého výkon funkcie zanikol 

a navrhnutý exekútor udelil na vymenovanie súhlas. Ak súhlas na vymenovanie neudelí žiadny 
exekútor,  stáva sa náhradníkom ten exekútor,  ktorý bol ku dňu zániku funkcie exekútora jeho 
zástupcom.

b) za nástupcu toho exekútora, s ktorým sa exekútor dohodol na odovzdaní a prevzatí exekučnej 
agendy.
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V prípade zániku výkonu funkcie súdneho exekútora smrťou, náhradníkom súdneho exekútora 
sa stáva ten exekútor,  ktorý bol ku dňu zániku funkcie exekútora jeho zástupcom,  ak s tým 
vyslovil súhlas. V prípade nesúhlasu určí náhradníka komora.

2. Náhradník,  resp.  nástupca začína konať za exekútora,  ktorého výkon funkcie zanikol dňom, 
ktorý nasleduje po dni doručenia rozhodnutia komory o ustanovení za náhradníka,  resp. 
nástupcu.

IV. Vykonanie súpisu trov v neskončených exekučných konaniach pre audit
( §16b  ods.2 písm. g/  Exekučného poriadku) 

1/ Súpis všetkých doterajších trov exekúcie v neskončených exekučných konaniach 
 je súčasťou správy o audite  ( § 16b ods.2 písm. g/  Exekučného poriadku).

2/ Súpis všetkých doterajších trov exekúcie v neskončených exekučných konaniach  vykoná 
náhradník resp. nástupca v súčinnosti s exekútorom, ktorého výkon funkcie zanikol na vlastnú 
žiadosť a dohodli sa na odovzdaní a prevzatí exekučnej agendy.

Ak výkon funkcie zanikol smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,  vykoná súpis náhradník 
v súčinnosti s prezídiom komory.

Súpis všetkých doterajších trov exekúcie v neskončených exekučných konaniach  sa vykoná 
podľa registra vedeného na exekútorskom úrade a finančného  vyúčtovania spisov ku dňu 
zániku výkonu exekútorského úradu,  na základe dokladov,  ktoré sú súčasťou exekučného 
spisu.

3/ Trovy exekúcie v neskončených konaniach obsahujú odmenu,  náhradu účelne vynaložených 
hotových výdavkov a náhradu za stratu času, vyčíslenú podľa všeobecne záväzného právneho 
predpisu vydaného podľa ustanovenia § 199 Exekučného poriadku.

4/ Súpis všetkých doterajších trov exekúcie v neskončených exekučných konaniach  odovzdá 
náhradník, resp. nástupca audítorovi.

5/ Audit účtovníctva a exekučných konaní,  ktorého súčasťou je súpis všetkých doterajších trov 
exekúcie v neskončených exekučných konaniach je podkladom pre všetky skutočnosti 
súvisiace s činnosťou súdneho exekútora, ktorého výkon funkcie zanikol.

 V. Záverečné ustanovenia

Táto   smernica nadobúda účinnosť schválením Prezídiom Slovenskej komory 
exekútorov dňa 24.augusta 2006.
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