
Česká advokátní komora  
regionální pracoviště Hradec Králové  

 
Vás zve na seminář pro advokáty na téma: 

 

VYBRANÉ OTÁZKY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ –  
PRO ADVOKÁTY 

  
Termín semináře:  čtvrtek 28. května 2020 od 09,00 do 12,00 hodin 
 
Místo konání:   budova Krajského soudu v Hradci Králové, přednášková  

místnost č. 14 

 

Seminář povede:    JUDr. Jan Malý, advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením 
     

Obsah semináře: 
1. Insolvenční návrh 
2. Přihláška do insolvenčního řízení 
3. Incidenční spory 
4. odpovědnost dlužníka za nepodání IN 
5. Odpovědnost člena statutárního orgánu dle ZOK 

 
 
Číslo semináře:   54004 
 
Cena semináře:   605,- Kč včetně DPH v zákonné výši  
 
Uzávěrka přihlášek:  21. května 2020, po tomto datu telefonicky kontaktujte  

regionální pracoviště v Hradci Králové č. tel. 491 426 034 
 
Časový rozvrh: 
08,30 - 09,00     prezence 
09,00 - 10,30     seminář (přestávka zpravidla 10,30 – 10,45 hod.) 
10,45 - 12,00    seminář 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 3 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů. 
 
Organizační pokyny a informace pro účastníky: 

Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku a poukáží účastnický 
příspěvek ve výši 605,- Kč (včetně 21 % DPH) na účet č. 6724361001/2700, konstantní 
symbol: 0308, variabilní symbol: 54004 společně s registračním čtyř nebo pětimístným 
číslem advokáta, bez uvedení pomlčky či lomítka (např. ve formě 5400412304, advokáti, 
kteří mají registrační číslo čtyřmístné, dají mezi čísla 54004 a své registrační číslo nulu, tj. např. 
5400401234). 
 

Doklad o úhradě účastnického příspěvku advokáta vezměte s sebou. Účastnické příspěvky 
se bez vážné odůvodněné omluvy, sdělené nejméně 3 dny před konáním semináře, nevracejí. 
Daňové doklady o úhradě účastnického příspěvku obdrží účastníci do datové schránky, a to 
nejdříve 10 dní po proběhnutí semináře. 
 

Přihlášky zasílejte na adresu: mencikova@hjf.cz nebo v písemné podobě na adresu:  
JUDr. Jiří Janeba, Jeronýmova 814/3, 500 02 Hradec Králové.  
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi.       JUDr. Jiří Janeba 
region Východní Čechy                   

mailto:mencikova@hjf.cz

