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Pohledávky obce v samostatné 
působnosti a jejich efektivní 
vymáhání, vč. postavení obce 
v insolvenčním řízení 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

Ostrava (adresa školení bude upřesněna na webu u nabídek školení a zaslána 
účastníkům na mail) 

TERMÍN 

22. července 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Dorota Płonková 

CENA 

2.190,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.650,-  Kč vč. DPH)  

CÍLE KURZU 

 

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 mj. dikce ustanovení § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o 
obcích, které obci ukládá povinnost trvale sledovat, zda dlužníci plní řádně a včas své 
závazky. 

Problematika vymáhání pohledávek bude na kurzu řešena komplexně a pozornost bude 
věnována jak pohledávkám obce vzniklým z činnosti obce v přenesené působnosti, tak 
pohledávkám obce vzniklé v samostatné působnosti. 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 a v návaznosti na to mechanismus vymáhání 
obcí jakožto správcem poplatku dle daňového řádu. Pohledávky občanskoprávní povahy je 
možné vymáhat toliko soudním exekutorem či prostřednictvím výkonu rozhodnutí soudem, a 
to až po ukončeném nalézacím řízení. 

Vzhledem k tomu, že nalézací řízení 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. Oba tyto nástroje mohou za naplnění 
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zákonných předpokladů výrazně snížit náklady spojené se sporným soudním řízením, zvýšit 
právní jistotu a zrychlit uspokojení práv věřitelů. 

Vedle těchto způsobů je dále nutné ovládat institut přihlášení pohledávky věřitele do 
insolvenčního řízení upravený v zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, neboť insolvenční 
řízení představuje komplexní úpravu poměrů dlužníka ke všem věřitelům, a z tohoto důvodu 
má absolutní přednost. V rámci insolvenčního řízení budou probrány klíčové změny, které 
přinesla velká novela insolvenčního zákona provedená zákonem č. 31/2019 Sb., jehož 
převážná část nabyla účinnosti dne 1. 6. 2019, reflektována bude též novela provedená 
zákonem č. 230/2019 Sb. Důraz bude kladen na proces přihlášení pohledávek, postavení 
věřitelů v insolvenčním řízení a způsob dosažení co nejefektivnějšího uspokojení v 
insolvenčním řízení. 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k právní úpravě 
vymáhání pohledávek obcí, jež je roztříštěná 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. 

 

 

 

OBSAH KURZU 

  
 

LEKTOR KURZU 

 

• Pohledávky obce vzniklé z činnosti obce v přenesené působnosti a jejich efektivní 
vymáhání 

o Daňový řád x exekuční řád 
o Subsidiární použití občanského soudního řádu správcem daně 
o Lhůta pro placení daně, odpis nedoplatku pro nedobytnost 

• Pohledávky obce vzniklé z činnosti obce v samostatné působnosti a jejich efektivní 
vymáhání  

o Občanský soudní řád x exekuční řád   
o Splatnost a vykonatelnost pohledávek 
o Promlčení 
o Soudní ochrana pohledávek 
o Alternativní postupy – rozhodčí doložky, notářské zápisy s doložkou přímé 

exekuční vykonatelnosti a jejich druhy 
• Insolvenční řízení a jeho specifika  

o Účinky zahájení insolvenčního řízení 
o Vztah k ostatním zahájeným řízením 
o Pohledávky zajištěných x nezajištěných věřitelů 
o Pohledávky za majetkovou podstatnou a pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou 
o Zásady uspokojování pohledávek a způsoby uspokojování pohledávek v 

návaznosti na jednotlivé způsoby řešení úpadku 

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.   

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. 

 


