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CÍLE KURZU 

V rámci semináře bude účastníků představen institut nového Milostivého léta, jehož 
znovuzavedení s účinností od 1. 9. 2022 schválila 18. 5. 2022 vláda, a to zejména jeho 
praktický dopad pro věřitele a rozdíly oproti loňskému Milostivému létu. 

Exekuční řízení bude představeno v širším kontextu, a to z pozice věřitele, přičemž pozornost 
bude věnována zejm. legislativním změnám, které přinesl zákon č. 286/2021 Sb., kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kdy tento zákon je z větší části 
účinný od 1. 1. 2022. Jedná se např. o řešení dlouhodobě marných exekucí či o změnu 
v pořadí započítání vymoženého plnění. 

 

CO PŘINESE NOVÉ MILOSTIVÉ LÉTO? 
EXEKUČNÍ A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ 
POHLEDEM VĚŘITELE S AKCENTEM NA 
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A NOVINKY 

 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 

  

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

 

TERMÍN 

23. září 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

JUDr. Jitka Gregorová 

 

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) 
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Na poli exekučních řízení budou účastníkům představeny také další, již platné a účinné novely, 
např. novela občanského zákoníku provedená zákonem 
č. 192/2021 Sb. účinná od 1. 7. 2021 v oblasti dluhů z dětství a mechanismus řešení a 
vymáhání těchto dluhů či zákon č. 38/2021 Sb. účinný taktéž od 1. 7. 2021, který se zabývá tzv. 
chráněnými účty. Probrána bude taktéž problematika exekuce a společného jmění manželů. 

V rámci školení budou účastníci seznámeni s jednotlivými změnami a postupy tak, aby na ně 
mohli v pozici věřitelů účinně reagovat. 

Část semináře se zaměří taktéž na 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 vymáhání pohledávek, ovládat. Vybrané problematické instituty, 
zejm. spojené s institutem oddlužení, budou analyzovány z pozice věřitele. 

Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k právní úpravě 
exekučního a insolvenčního řízení (s akcentem na zásadní a rozsáhlé změny, které přinesl 
zákon č. 286/2021 Sb. a které přinese s účinností od 1. 9. 2022 nové Milostivé léto), 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 gregorova@kolumbuspm.cz. 

 
OBSAH KURZU 

1) Exekuční řízení a jeho specifika 

• Soudní ochrana pohledávek- exekuční tituly 

• Nové Milostivé léto – právní úprava, postupy, změny 

• Exekuce: Zákon č. 286/2021 Sb. 

• Exekuce: Změna v pořadí započítání vymoženého plnění 

• Exekuce: Dlouhodobě marné exekuce 

• Exekuce: Dluhy z dětství 

• Exekuce: Chráněné účty 

2) Insolvenční řízení a jeho specifika 

• Účinky zahájení insolvenčního řízení 

• Vztah k ostatním zahájeným řízením 

• Oddlužení vs. konkurz 

• Oddlužení manželů 

• Pohledávky zajištěných x nezajištěných věřitelů, náležitosti přihlášek 

• 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 

 

JUDr. Jitka Gregorová 

advokátka specializující se na soukromé právo, více než sedm 
let praxe v oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady 
odborných příspěvků a publikací, lektorka Justiční akademie a 
vyučující na Vysoké škole podnikání a práva 

 


