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CÍLE KURZU 

V rámci semináře bude poskytovatelům sociálních služeb představen právní rámec 
exekučního a insolvenčního řízení ve světle všech aktuálních novel. Vzhledem k tomu, že 
insolvenční řízení upravené v zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, představuje 
komplexní úpravu poměrů dlužníka ke všem věřitelům, a z tohoto důvodu má absolutní 
přednost, je nutné tento zákon a všechna jeho úskalí při řešení dluhů, stejně tak jako při 

 

EXEKUCE, INSOLVENCE KLIENTŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH 
ŘEŠENÍ - právní minimum pro 
poskytovatele sociální 
služeb a sociální pracovníky 
(včetně revolučních změn 
v exekučním vymáhání dluhů 
dle zákona č. 286/2021 Sb.) 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

 

TERMÍN 

12. dubna 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

Mgr. Dorota Płonková 

 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.166,-  Kč vč. DPH) 
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vymáhání pohledávek, ovládat. Vybrané problematické instituty budou tedy analyzovány jak 
z pozice dlužníka, tak z pozice věřitele. 

Vzhledem k tomu, že nalézací řízení obecně představuje v současné době často finančně 
náročný a dlouhavý proces, v rámci kurzu budou představeny také jiné nástroje suplující 
nalézací řízení před soudem – zejm. rozhodčí doložky ve smlouvách zakládající pravomoc 
rozhodců k rozhodování případných sporů z těchto smluv vzniklých a dále notářské zápisy 
s doložkou přímé exekuční vykonatelnosti a jejich druhy. 

Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k právní úpravě 
exekučního a insolvenčního řízení, jež je roztříštěná v mnoha právních předpisech, vč. jejich 
vazby na nalézací řízení, a tedy na charakter a druh pohledávek, se kterými je možno se 
v těchto řízeních setkat. S ohledem na četnou novelizaci těchto předpisů a bohatou 
judikaturu v této oblasti je často obtížné se v této problematice relevantně zorientovat.  

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat 
(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail info@kolumbuspm.cz. 

 
OBSAH KURZU 

1) Dluhy a pohledávky 

• Vznik dluhů, splatnost a prodlení 

• Promlčení 

• Soudní ochrana pohledávek 

• Alternativní postupy – rozhodčí doložky, notářské zápisy s doložkou přímé exekuční 

vykonatelnosti a jejich druhy  

2) Exekuční řízení 

• Pravomoc exekutora 

• Průběh exekučního řízení 

• Způsoby výkonu rozhodnutí 

3) Insolvenční řízení a jeho specifika 

• Účinky zahájení insolvenčního řízení 

• Vztah k ostatním zahájeným řízením 

• Oddlužení vs. konkurz 

• Pohledávky zajištěných x nezajištěných věřitelů 

• Pohledávky za majetkovou podstatnou a pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou 

• Zásady uspokojování pohledávek a způsoby uspokojování pohledávek v návaznosti 

na jednotlivé způsoby řešení úpadku 
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LEKTOR KURZU 

  

Mgr. Dorota Płonková 

Advokátka specializující se na insolvenční právo, interní 
doktorandka na Katedře soukromého práva a civilního 
procesu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v 
Olomouci a lektorka na Vysoké škole práva a podnikání. 


