
   

ve spolupráci s 

Krajským úřadem Kraje Vysočina 
 

si Vás dovoluje pozvat 

na odborný seminář 
 

Vybrané problémy exekučního 
a insolvenčního řízení 

 

který se koná 

dne 2. března 2017 
 

v zasedací místnosti D 2.03 

Krajského úřadu Kraje Vysočina  

Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
 

Seminář je určen pracovníkům sociálních odborů, kteří se s problémy exekucí při práci se 

svými klienty pravidelně setkávají.  
 

Cílem semináře je seznámit účastníky s působností veřejného ochránce práv v oblasti exekucí, 

přiblížit problematiku exekuce na společné jmění manželů a vztah mezi exekucí a oddlužením. 

Výběr témat vychází ze zkušeností veřejného ochránce práv, který se setkává s výhradami 

manželů a manželek povinných ohledně postihování majetku nejen ve společném jmění manželů. 

Neméně zajímavý okruh témat přináší souběh exekuce a oddlužení či praktický dopad splnění 

oddlužení a osvobození od placení pohledávek na dřívější exekuce. 
 

Seminář zajišťuje JUDr. Tereza Němcová Čáslavská právnička Kanceláře veřejného ochránce práv.  
 

Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená, o účasti rozhoduje datum 

přihlášení. 
 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem: 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do čtvrtka 23. února 2017. 

Každého účastníka prosím registrujte jednotlivě. 
 

Praktické dotazy k tématu je možno zasílat do 23. února 2017 na adresu 

nemcovacaslavska@ochrance.cz. Nejvíce zastoupené problémy budou zapracovány do programu 

semináře. 

                                                 
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Vzdělávací akce. 

http://www.ochrance.cz/rezervace/
mailto:nemcovacaslavska@ochrance.cz
http://www.ochrance.cz/
http://www.ochrance.cz/rezervace/


   

RÁMCOVÝ PROGRAM 

 
2. března 2017 

 

08:45 – 09:00 Registrace účastníků 

 

 

09:00 – 09:45 Oprávnění veřejného ochránce práv v oblasti exekucí  

 

 působnost ochránce  

 dohledové orgány a jejich postupy 

 diskuse  

 

 

09:45 – 11:15 Exekuce a společné jmění manželů 

 

 vymezení pojmu společné jmění manželů 

 právní úprava postižení společného jmění manželů před a po 1. červenci 2015 

 exekuce na výhradní majetek manžela povinného 

 možnosti obrany proti neoprávněné exekuci 

 diskuse 

 

 

11:15 – 12:15 Přestávka na oběd  

 

 

12:15 – 13:45 Schválení (splnění) oddlužení a exekuce  

 

 provádění exekuce a účinky povolení (schválení) oddlužení  

 splnění oddlužení a rozsah osvobození (mj. ve vztahu k nákladům exekuce) 

 aktuální příklad postupu exekutorského úřadu v případě zastavení exekuce 

při vydání osvobozujícího usnesení 

 diskuse 

 

 

13:45 – 14:00 Shrnutí výsledků, závěr 

 


