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Obsah předmětu
1. Exekuční řízení

i. Výkon rozhodnutí a exekuční řízení

ii. Postup soudního exekutora, návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce

iii. Jednotlivé způsoby exekuce na peněžitá a nepeněžitá plnění

2. Insolvenční řízení

i. Pojem insolvence, vztah insolvenčního zákona a jiných právních předpisů, zásady aplikace insolvenčního zákona, osobní
působnost insolvenčního zákona

ii. Pojem úpadku, procesní subjekty, zastoupení

iii. Ustanovení o insolvenčním řízení – doručování, rozhodování, opravné prostředky, schéma průběhu insolvenčního řízení

iv. Moratorium, povinnost podat insolvenční návrh, předběžná opatření

v. Insolvenční návrh, záloha na náklady insolvenčního řízení, účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení

vi. Rozhodnutí o úpadku, stanovení způsobu řešení úpadku

vii. Incidenční spory

viii. Věřitelé a uplatňování pohledávek

ix. Majetková podstata

x. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů

xi. Přehled konkursu a oddlužení



Termíny výuky

• 7. 2. 2021

• 8:00-9:30

• 10.4.2021

• 11:45 – 13:15

• 13:30 – 15:00

• 15:15 – 16:45

• 17:00 – 19:15

• 16. 5. 2021

• 17:00-18:30

• 30. 5. 2021

• 8:00-9:30
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Podmínky ukončení předmětu
Podmínky pro splnění zápočtu KOMBINOVANÉ formy studia:

• Aktivní účast ve výuce v rozsahu alespoň 50 %

• Získání alespoň 30 průběžných bodů

• 2x průběžný test (max. 10 bodů za každý)

• Sepis exekučního návrhu (10 bodů)

• Sepis návrhu na odklad exekuce / zastavení exekuce (10 bodů)

• Sepis insolvenčního návrhu – oddlužení (10 bodů)

• Sepis přihlášky věřitele do insolvenčního řízení (10 bodů)

Podmínky pro splnění zkoušky KOMBINOVANÉ formy studia:

• Písemný test (15 otázek)


