
                     

                                              
 

 

 

 

 
 

Vás zvou na 1. seminář jarního cyklu seminářů 2007 

 
NOVÝ INSOLVENČNÍ ZÁKON 

                     
 

          
18. ledna 2007 - přednáškový sál Pražské energetiky, a.s. Praha 

             
 
 
 
 
 

Anotace: 
 

      Seminář je zaměřen na informování odborné veřejnosti o novém insolvenčním zákoně (č. 182/2006 Sb.), 
který podstatně mění dosavadní chápání konkursního práva. Jeho cílem je nejen ukázat konkrétní 
normativní regulaci, ale také seznámit s filosofickým pozadím nového zákona. Předmětem je i seznámení     
se změnami v konkursním řešení úpadku, s novými nástroji řešení reorganizací a tzv. spotřebitelským 
úpadkem - oddlužením. 
 
 

Přednáší:   
 

JUDr. Bohumil Havel, PhD. 
spoluautor zákona 
odborný asistent Katedry obchodního práva, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni 
AK MATZNER et al., Praha 
 
 

Pořadatel:                                                
 

Unie podnikových právníků ČR                               
Na Hroudě 19                                                    
100 05 Praha 10 - Vršovice                                                        
 

www.uppcr.cz                                                          
 
Časový a odborný program: 
 

8.30 -    9.00  Prezence 
 

9.00 - 15.00  Přednášky , diskuze 
 

 Obecná východiska nového insolvenčního zákona a jeho zásady  
 

 Definice úpadku  
 

 Fáze insolvenčního řízení   - zahájení insolvenčního řízení 
- rozhodnutí o insolvenčním návrhu 
- rozhodnutí o způsobu řešení úpadku 
- další rozhodnutí 

 

 Role insolvenčních správců  
 

 Role soudu 
 

 Role věřitelů a jejich orgány 
 

 Role dlužníka 
 

 Majetková podstata 
 

 Incidenční spory  
   (zejména přezkum pohledávek, spory o rozsah majetkové podstaty, neúčinost právních úkonů dlužníka) 

 

 Deliktní odpovědnost účastníků řízení 
 

 Způsoby řešení úpadku (konkurs + nepatrný konkurs, reorganizace, oddlužení) 
 

 Přeshraniční úpadek 
 

 Prováděcí a navazující předpisy 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu. 
 

 

 
UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ 

 

ČESKÉ REPUBLIKY 

® 

 



 
ORGANIZAČNÍ POKYNY: 

 

 Datum a místo konání:  čtvrtek 18. ledna 2007     

přednáškový sál Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice 
                                      

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 15. ledna 2007 na adresu:    
 

UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 

fax: 466 303 032, e-mail: unit@unit.cz 
 

elektronické přihlášky: www.unit.cz 
 

     

 CENA  
pro členy Unie podnikových právníků ČR 

  

vložné, textové materiály (včetně DPH)              1680,- Kč 
      

 CENA  
   

vložné, textové materiály (včetně DPH)             1850,- Kč 
 

 

 Textové materiály 
ÚZ č. 556 - Konkurz a vyrovnání 2006, insolvence 2007, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora,               

podle stavu k 3. 7. 2006, nakladatelství Sagit  
 

 Platbu uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20706. 
 

 Upozornění: 

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. 
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. 
Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka. 
     

 Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u prezence proti potvrzení - daňovému dokladu. 
 

 DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432 

 firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509 
 

 UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE DPH:  

Dnem uskutečnění zdanitelného  plnění  bude  den vystavení daňového dokladu totožný s datem přijetí platby. 
Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci, v případě platby před termínem konání semináře Vám ho                   
na vyžádání zašleme. 

 

 Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. 
 

Organizační zajištění:     
 

UNIT spol. s r.o.             tel.: 466 304 952  
Gorkého 2573                tel., fax: 466 303 032   
530 02  Pardubice          e-mail: unit@unit.cz    
 

www.unit.cz 
 

Blanka Tomíšková    602 337 780,   Ing. Martina Novotná   605 257 127 
 

 Doprava do místa konání:  
 

Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice, www.pre.cz 
Metro trasa "A" - na stanici Strašnická  přestup na tramvaj č. 7, 10, 19 na druhou zastávku - Kubánské náměstí. 
Z Hlavního nádraží tramvají č. 19, výstup Kubánské náměstí, tramvaj č. 26 - výstup Na Hroudě. 
Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6 - výstup Kubánské náměstí, tramvaj č. 22 a 24 - výstup Na Hroudě.  
Odtud pěšky buď přímo ulicí Na Hroudě nebo Na Stezce, směrem k sportovnímu areálu Slavia (cca 380 resp. 250 m). 
 

Parkovací možnosti pro osobní dopravu 
Parkovat lze bez problémů v přilehlých ulicích, tzn. Na Hroudě, Na Vrších případně Na Stezce, která je jednosměrná 
od ulice V Olšinách. Využít lze placené parkoviště před halou zimního stadionu, který sousedí s budovou PRE.  
 

 

 
 
 

→ 
 
 

olujte správnost uvedených údajů vaší 

firmy, abychom mohli vystavit platný 

daňový doklad!!  Děkujeme. 

 
  metro trasa A - Strašnická 


