
 

 

Představenstvo KST ČR vás srdečně zve 

na webinář na téma  
 

EXEKUCE V PRAXI 
 

který se bude konat ve středu 16. března 2022 od 18.00 do 20.00 hodin  

online přes platformu Zoom 
 

 

Přednáší: JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 3 

 
Organizace: Pavlína Lössl, členka představenstva KST ČR, soudní tlumočnice a soudní překladatelka jazyka 

německého a českého 

 

Program: 

18.00-19.30 hod. přednáška 
• Postavení exekutora a profesní samospráva 

• Exekuční proces a jeho jednotlivé fáze 

• Exekuce movitých věcí vč. oprávnění vykonavatelů na výkonech 

• Dražba nemovitých věcí 

• Exkurs do nepeněžitého plnění se zaměřením na vyklizení 

• Milostivé léto 

 

19.30-20.00 hod. prostor pro dotazy a diskusi 

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování. 
Účastnický poplatek je 500 Kč / 20 €. Pro členy KST ČR jen 300 Kč / 12 €. 

 

Poplatek v českých korunách uhraďte na účet KST ČR č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia, a.s., v eurech ze zahraničí na účet IBAN CZ13 2010 0000 0025 0138 9295 u Fio banky, a.s. 

 

Jako variabilní symbol uveďte číslo, které po řádném přihlášení obdržíte na Váš e-mail spolu s potvrzením o 

registraci. 

 

Přihlaste se co nejdříve přes webovou stránku www.kstcr.cz v sekci „Nejbližší akce KST ČR“ po rozkliknutí 

názvu akce „EXEKUCE v PRAXI - webinář s právní tematikou“ 
 

Konečná uzávěrka registrací je v úterý 15. března 2022 ve 12.00 hodin.  

Přihláška se stává platnou až připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR.  

 

Ve středu 16. 3. 2022 dopoledne bude přihlášeným zaslán odkaz na připojení. 

Webinář bude nahráván a záznam bude použit pro archivní potřebu KST ČR. Zaplacením účastnického poplatku 

vyjadřujete souhlas s nahráváním. 

 

Pro bezproblémovou účast doporučujeme mít ve Vašem zařízení nainstalovanou aplikaci Zoom. 

  

  

 Představenstvo KST ČR 

 kstcr@kstcr.cz 

http://www.kstcr.cz/
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