Podrobná anotace kurzu
Vymáhání pohledávek v „koronavirově“
době prostřednictvím exekucí
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 12. května 2020, 9.00 - 15.00

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

Vymáhání pohledávek je v současné době složitější než kdy dříve. Ve snaze zmírnit a zpomalit šíření
onemocnění COVID-19, které je způsobeno novým koronavirem SARS-Co V-2, byla od března roku
2020 postupně zavedena celá řada omezujících opatření, jejichž dopady na sociální a ekonomické
poměry v České republice budou pro mnohé osoby fatální. Většina zaměstnavatelů byla nucena
omezit či dokonce zastavit svůj provoz, propustit některé své zaměstnance, část živnostníků
nemohla provozovat svou činnost a ucházel jim tak zisk. V důsledku zavření škol někteří rodiče museli
zůstat doma se svými dětmi a pobírat tzv. ošetřovné. To vše vede k výraznému propadu příjmů
domácnosti a bude přispívat k prohloubení dluhové krize zejména u dosavadních dlužníků. Lze
ovšem předpokládat, že přibydou i noví dlužníci

Cíle kurzu
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům aktuální informace (optikou věřitele i dlužníka) vztahující
se k právní úpravě vymáhání pohledávek bez ohledu na to, zda jde o vymáhání podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve spojení se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řad, v
platném znění, podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění, nebo podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, v platném znění.
Významnou součástí kurzu bude představení zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení,
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poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a
občanského soudního řádu, jehož snahou je zmírnit dopady „koronavirových“ opatření v
nejexponovanějších oblastech, mimo jiné rovněž v oblasti exekučního práva.
Pochopitelně se objeví i tací, kteří se pokusí „koronavirovou“ situaci využít ve svůj prospěch.
Například budou podávat návrh na odklad exekuce s odkazem na koronavirová opatření, aniž by
jimi byli prokazatelně dotčeni. Kurz se proto zaměří na rozlišení situací, kdy je možné (opětovně z
pohledu dlužníka i věřitele) v exekučním řízení „koronavirovou“ situaci zohledňovat a kdy je
poukaz na nouzový stav a zavedená opatření nepřípadný.
Kurz je koncipován jako praktický a konzultační (využita bude letitá exekutorská praxe lektorky).
Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než žádoucí, přičemž účastníci tyto mohou
posílat rovněž předem (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail
juratkova@kolumbuspm.cz (předmět „kurz datum konání“).

Obsah kurzu
1) Vymáhání pohledávek obecně
- Exekuce a její postavení v českém právním řádu
- Specifické postavení obce jakožto věřitele
- Pohledávky obce vzniklé z činnosti obce v přenesené působnosti a jejich efektivní
vymáhání
- Daňový řád x exekuční řád
- Subsidiární použití exekučního řádu správcem daně
- Pohledávky obce vzniklé z činnosti obce v samostatné působnosti a jejich efektivní
vymáhání
- Občanský soudní řád x exekuční řád
2) Zákon č. 191/2020 Sb.
- Detailní kritická analýza nově zavedených změn a jejich dopadů na exekuční oblast
- Návrh na odklad
- Zastavení exekuce
- Lhůty
3) Efektivní obrana proti šikanóznímu jednání ze strany dlužníka
4) Diskuze

Lektor kurzu
Mgr. Bc. Petra Juřátková
advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti
vzdělávání úředníků veřejné správy, autorka a spoluautorka řady
odborných článků a publikací
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