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Vás zve na odborný webinář: 

 
AKTUÁLNÍ OTÁZKY EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ  

(se zaměřením na novelizace exekučního práva 
v roce 2021) 

 
Termín:   5. 11. 2021 (od 9:00 do 12:30 hod) 
 
Přednášející:  webinář povedou dvě lektorky: 
 

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., 
odborná asistentka na katedře soukromého práva a civilního 
procesu PF UP. Dlouhodobě působí v oblasti práva civilního 
procesu a rodinného práva,  exekučnímu právu se věnuje  
v rámci akademické profesní kariéry a praxe v advokacii. Je 
spoluautorkou učebnic práva civilního procesu, komentářů 
k občanskému zákoníku, občanskému soudnímu řádu a 
k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí. Působí rovněž jako 
lektorka Justiční akademie.  
Mgr. Lenka Waloszková,  
v oblasti exekučního práva se pohybuje od r. 2010, kdy 
pracovala jako asistentka soudce u Okresního soudu 
v Ostravě. Od roku 2012 dodnes působí na Exekutorském 
úřadu v Šumperku, nejprve jako exekutorský koncipient a 
v současné době jako exekutorský kandidát. 
 

 
Cíl webináře:  Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuálním děním  

v oblasti exekučního práva, zejména pak s novelizacemi OSŘ 
a EŘ v oblasti exekučního práva v roce 2021.  
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Obsah webináře:    

 
• aktuální přehled platné a účinné legislativy v oblasti 

exekučního práva 
• tzv. chráněný účet 
• přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu 
• aktuální judikatura v oblasti exekučního práva 
• změny právní úpravy k 1. 1. 2022 

 
 
Místo konání: On-line přes ZOOM (odkaz včetně elektronických materiálů 

bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-
mail).  Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné 
sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče  
přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo 
sluchátka). 
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

 
Cílová skupina:  Webinář je určen pro advokáty, soudce, soudní exekutory, 

podnikové právníky a představitele jiných profesí, které pracují 
s vymáháním pohledávek.  

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 2. listopadu 2021 

 

Kontakt:           

 

 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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