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Správní exekuce v praxi (včetně 
aplikace daňového řádu) 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

2. srpna 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

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) 

 

CÍLE KURZU 

 

V rámci programu bude analyzován procesní postup správního orgánu při vymáhání 
pohledávek v přenesené i samostatné působnosti prostřednictvím zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve spojení se zákonem č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, v platném znění (dále jen „daňový řád“). Nejprve bude vymezen pojem 
„pohledávka“ správního orgánu s důrazem na rozdíly mezi pohledávkami vzniklými z činnosti 
v přenesené působnosti a pohledávkami vzniklými z činností v samostatné působnosti. 
Detailně bude rozebrána především aktuální judikatura a metodologický vývoj stran přístupu 
k vymáhání jednotlivých pohledávek. Následně budě analyzován proces vymáhání 
pohledávek na základě správního řádu ve spojení s daňovým řádem. 

 

 

 

Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu 
účastníci mohou posílat rovněž předem (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na 
kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (předmět„kurz datum konání“). Lektorka 
využití této možností vítá. 
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OBSAH KURZU 

  
 

LEKTOR KURZU 

 

1. Úvod do problematiky 
a. Zdroje 
b. Právní úprava 
 

2. Pohledávka 
a. Pohledávka obecně 
b. Pohledávky obce 
c. Pohledávky obce vzniklé z činnosti obce v přenesené působnosti a jejich efektivní 
vymáhání 

- Výklad ustanovení § 175 daňového řádu 
- Rozbor judikatury 
- Proces vymáhání dle správního a daňového řádu – stručně 
- Vymáhání zahraničních pohledávek 

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

- Závazek vs. dluh – občanský zákoník 
- Obec jako věřitel 
- Promlčení 
- Uznání dluhu 
- Způsoby řešení sporů 
 

3. Správní exekuce 
 

a. Exekuce jako pojem 
b. Druhy exekuce 
c. Exekuce dle správního řádu 
d. Předpoklady nařízení exekuce 

- exekuční titul 
- vykonatelnost exekučního titulu 
- doložka vykonatelnosti 

e. Exekuční orgán 
f. Způsoby provedení exekuce - obecně 
g. Nařízení daňové exekuce 

- Majetek, práva k majetku nepřipouštějící exekuce 
- Arrestatorium, inhibitorium 
- Prohlášení o majetku 

h. Průběh exekuce 
i. Zastavení exekuce 
j. Odklad exekuce 
 

4. Jednotlivé způsoby provedení exekuce na peněžité plnění 
 
5. Jednotlivé způsoby provedení exekuce na nepeněžité plnění 
 
6. Diskuse a konzultace 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka s rozsáhlou praxí v oblasti správního a přestupkového řízení a 
lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků 
veřejné správy. Dlouhodobě působila jako asistentka soudce Nejvyššího 
soudu 


