Podrobná anotace kurzu
Efektivní zjištění vymáhání
pohledávek obcí
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

Lektor Mgr. Kateřina Krkošková

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Cena

Termín 19. května 2020, 9:00 - 15:00

1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Kurz je určen zejména pro pracovníky oddělení vymáhání pohledávek.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k právní úpravě vymáhání
pohledávek obcí, jež je roztříštěna v mnoha právních předpisech. S ohledem na četnou novelizaci
těchto předpisů a bohatou judikaturu v této oblasti je často obtížné se v této problematice relevantně
zorientovat.
Vymáhání pohledávek je v současné době právně komplikovaným jevem, který vedle báze dobrovolnosti řeší hned několik předpisů, jejichž úpravu v aktuálním znění musí obec, jakožto věřitel ovládat.
Důvodem je dikce ustanovení § 38 odst. 7 zákona č. 128/2008 Sb., zákona o obcích, které obci ukládá
povinnost trvale sledovat, zda dlužníci plní řádně a včas své závazky.
Pozornost bude v rámci kurzu zaměřena jak na pohledávky obce vzniklé z činnosti obce v přenesené působnosti (např. poplatky z odpadů, psů či pohledávek z pokut uložených v přestupkovém řízení), tak pohledávky obce občanskoprávní povahy (např. dlužné nájemné). Každá z
těchto skupin pohledávek je obcí většinou vymáhána jiným způsobem, přičemž účastníkům bude
představen v každém jednotlivém případě způsob nejhospodárnější, nejefektivnější a současně
též legální.
Součástí kurzu bude také problematika (ne)zákonnosti vymáhání pohledávek obce vzniklých v
přenesené působnosti soudním exekutorem (ve světle rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III.
ÚS1565/17) a mechanismus vymáhání pohledávek obcí jakožto správcem poplatku dle daňového
řádu. Pohledávky občanskoprávní povahy je možné vymáhat toliko soudním exekutorem či prostřednictvím výkonu rozhodnutí soudem.
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Z praktického hlediska budou vymezeny klady a zápory jednotlivých způsobů vymáhání
pohledávek. Vedle těchto způsobů pak u všech pohledávek obce připadá v úvahu také institut
přihlášení pohledávky věřitele do insolvenčního řízení, upravený v zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
Vzhledem k tomu, že jde o samostatné, a na sobě nezávislé procesy, je obzvlášť nutné, aby byl řádně
uspořádán jejich vzájemný vztah, resp. nastavena pravidla přednosti, přesunu prostředků
vymožených různými subjekty a kritéria uspokojování věřitelů.
Účastníkům budou představeny jednotlivé způsoby vymáhání pohledávek, přičemž budou
rozlišeny pohledávky vzniklé z činnosti obce v přenesené a v samostatné působnosti.
S ohledem na aktuální judikaturu bude rozebráno, zda a za jakých okolností mohou obce
vymáhat pohledávky prostřednictvím exekutora. Důraz bude kladen také na praktické problémy
spojené s postavením pohledávek obce v insolvenčním řízení.
Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto
více než žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním
semináře) na kontaktní e-mail krkoskova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a
datum jeho konání).

Obsah kurzu
• Vymáhání pohledávek
1. Splatnost a vykonatelnost pohledávek
2. Promlčení
3. Soudní ochrana pohledávek
4. Specifické postavení obce jakožto věřitele
• Pohledávky obce vzniklé z činnosti obce v přenesené působnosti a jejich efektivní vymáhání
1. Daňový řád x exekuční řád
2. Subsidiární použití exekučního řádu správcem daně
• Pohledávka obce vzniklé z činnosti obce v samostatné působnosti a jejich efektivní vymáhání
1. Občanský soudní řád x exekuční řád
• Insolvenční řízení a jeho specifika
1. Účinky zahájení insolvenčního řízení
2. Vztah k ostatním zahájeným řízením
• Typy pohledávek v insolvenčním řízení a jejich vzájemný vztah
1. Pohledávky zajištěných x nezajištěných věřitelů
2. Pohledávky za majetkovou podstatou
3. Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
• Zásady uspokojování pohledávek a způsoby uspokojování pohledávek v návaznosti na jednot
livé způsoby řešení úpadku
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Lektor kurzu

Mgr. Kateřina Krkošková
Advokátka specializující se na spornou agendu soukromého
práva, insolvenční právo, rodinněprávní problematiku a
právo v oblasti sociálních služeb. Lektorka více než 9 let
působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce.

