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Dluhové poradenství v sociální  
práci II. (od žaloby do fáze 
exekuce/insolvence) 
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 

25. března 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 

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s právním rámcem dluhového poradenství v sociální 
práci tak, aby dokázali poskytnout kompletní služby za účelem řešení 
problematických situací svých klientů. 

Kurz volně navazuje na program Dluhové poradenství v sociální práci I. (předsoudní 
fáze). Soustředí se však na postup od podání žaloby až do vydání rozhodnutí a dále 
na možnosti vymáhání exekučního titulu prostřednictvím exekučního řízení (v širším 
slova smyslu) anebo insolvenčního řízení.  

Kurz je de facto rozdělen do třech částí. V první části je analyzována fáze od podání 
žaloby do vydání rozhodnutí. V této části jsou zevrubně analyzovány způsoby 
uplatnění práv u soudu i alternativní cestou (notářský zápis se svolením 
k vykonatelnosti, rozhodčí řízení, dohoda o uznání dluhy, narovnání atd.). Vysvětleny 
jsou například základní mechanismy fungování soudního řízení, možnosti obrany proti 
podané žalobě, zásady a principy vedení soudního řízení, možnosti vymáhání práv 
přiznaných ve vykonatelném soudním rozhodnutí (exekučním titulu).  
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V druhé a třetí části jsou detailněji vysvětleny dva základní mechanismy řešení 
dluhové situace v českém právním řádu, a to exekuční a insolvenční řízení. Přestože 
se obě řízení mohou prolnout a mnohdy budí dojem, že spolu mají mnoho společného, 
jde o dvě samostatná řízení. Kurz proto jednak vymezí rozdíly mezi těmito řízeními a 
vysvětlí postup v případě kolize těchto dvou řízení. Ve vztahu k exekučnímu řízení kurz 
rozlišuje mezi správní exekucí, výkonem rozhodnutí a exekucí podle exekučního řádu, 
na kterou se především soustředí. Obdobným způsobem bude následně analyzováno 
rovněž insolvenční řízení a to od zahájení insolvenčního řízení až po jeho skončení.   

Kurz využívá praktických dovednostní lektorky jako advokátky a někdejší exekutorské 
koncipientky, pracuje s relevantní judikaturou a zohledňuje aktuální legislativní vývoj.   

Účastníci kurzu mají rovněž možnost klást lektorce dotazy a podněty korigující obsah 
kurzu předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 
juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání). 
Využití této možnosti lektorka vřele vítá! 

 
OBSAH KURZU 

1) Uplatnění práva na peněžité plnění u soudu 

• Základní pojmy 

o Závazek, pohledávka, dluh 

o Věřitel, dlužník 

o Žaloba, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, soudní smír 

• Postup od podání žaloby až po vydání exekučního titulu 

o Žaloba a její náležitosti 

o Soudní poplatek (osvobození) 

o Právní zastoupení u soudu 

o Postupu soudu  

o Vydání rozhodnutí 

o Možnosti obrany proti soudnímu rozhodnutí 

2) Uplatnění práva na peněžité plnění mimosoudní cestou 

• Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 

• Uznání dluhu  

• Smír 

• Narovnání 

• Rozhodčí řízení  

• Finanční arbitr 

• A další…  

3) Možnosti exekučního vymáhání 

• Exekuce vs. insolvence (rozdíly) 

• Druhy exekučního řízení 

o Správní exekuce  

o Výkon rozhodnutí  
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o Exekuce podle exekučního řádu 

• Exekuce podle exekučního řádu prakticky 

o Soudní exekutor, oprávněný a povinný 

o Základní zásady exekučního řízení 

o Podání exekučního návrhu  

o Pověření exekutora (nařízení exekuce) 

o Způsoby provedení exekuce 

o Praktické tipy a chyby 

o Odklad exekuce 

o Zastavení exekuce 

o Náklady exekuce 

o Souběh exekucí 

o Souběh exekuce s insolvencí 

• Insolvenční řízení prakticky 

o Insolvence, insolvenční řízení 

o Věřitel, dlužník, insolvenční správce 

o Předlužení, platební neschopnost 

o Úpadek, hrozící úpadek 

o Způsoby řešení úpadku/hrozícího úpadku 

o Fáze insolvenčního řízení  

o Základní zásady insolvenčního řízení  

o Průběh insolvenčního řízení 

- Zahájení insolvenčního řízení a jeho účinky 

- Moratorium, mimořádné moratorium 

- Insolvenční návrh 

- Rozhodnutí o úpadku a jeho účinky        

o Uplatnění pohledávek a jejich uspokojení  

o Majetková podstata a její soupis 

o Skončení insolvence 

4) Konzultace případů a diskuse 
 

  
 

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. 


