
Havlíček Brain Team
ve spolupráci s Exekutorskou komorou ČR

a dalšími partnery
si Vás dovolují pozvat na sympozium

Odměna exekutora a náhrada nákladů
(s analýzou exekuční judikatury)

Paspův sál – Staropramen, Nádražní 84, Praha 5 – Smíchov

Havlíček 

Brain Team

Pražský 
právnický 
podzim

Sympozium řídí a moderuje JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Pražského právnického podzimu.

S úvodním projevem vystoupí Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR.

Příspěvky budou publikovány v časopisech Soudce a Rodinné listy. Zveřejněny budou i příspěvky zaslané v elektronické formě.

„S dramatickým nárůstem osob s více exekucemi soudním exekutorům přibývá práce, za kterou nedostávají vůbec zaplaceno. 
Jsou totiž placeni jen podle vymožené částky. Pokud je však dlužník nemajetný, a exekuce je tudíž bezvýsledná, jejich náklady ani 
odvedenou práci jim nikdo nehradí. I když soudní exekutor ví, že jeho práce bude zbytečná, nesmí takovou exekuci odmítnout. 
Pokud přičteme výrazný nárůst nákladů spojených s vedením úřadu a exekučního řízení a růst mezd, ale také fakt, že na soudní exe-
kutory byla přenesena značná část náročné rozhodovací agendy, kterou dříve vykonávaly soudy, ekonomické potíže jsou na světě. 
A co je nejhorší – za takové situace Ministerstvo spravedlnosti uvažuje o snížení exekučního tarifu! Práva soudních exekutorů by 
mohla být posílena zavedením povinných záloh na náklady exekuce a hrazení alespoň části nákladů v případě neúspěšných exe-
kucí, rozšířením působnosti soudních exekutorů o další činnosti, související se vznikem a vymáháním pohledávek ještě před exekucí 
samotnou, a dalšími cestami.“

Z hlavního referátu na sympoziu Moderní exekuce – cesta zodpovědného vymáhání
Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR

8.30–9-00 Registrace

9.00–9.15  Úvodní slovo

9.15–10.15 Referáty I.

10.15–10.30 Coffee break

10.30–11.30 Referáty II.

11.30–11.45 Coffee break

11.45–13.00 Diskuse

13.00 Oběd

Sympozium podporují

hlavní partneři a partneři Pražského právnického podzimu

Prosíme o laskavé potvrzení účasti a sdělení názvu příspěvku do 10. června 2016
na e-mailovou adresu sekretariat@brainteam.cz.

21. června 2016 od 8.30 do 13.00
Sympozium je zařazeno do projektu Pražský právnický podzim 2016,

který pořádá nakladatelství Havlíček Brain Team


