
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

„Úpadek korporací 2014“ 

Asociace insolvenčních správců o.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář: 

Přednášející: Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., vědecký pracovník, advokát, hlavní zpracovatel nového zákona 
o obchodních korporacích  
JUDr. Michal Žižlavský, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením, člen Legislativní 
rady vlády, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, člen představenstva        
České advokátní komory 
Ing. Jan Attl, Ph.D., MBA, partner znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals, s.r.o., soudní 
znalec v oboru ekonomika, člen České komory odhadců majetku 
Mgr. David Koncz, prezident Exekutorské komory České republiky  
JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka 

Místo konání: 

Termín konání: 

Účastnický poplatek: 

21.3.2014 v době od 9,00 do 15,00 hodin  
Prezence od 8,30 hod. do 9,00 hod. 

 
Justiční akademie Praha 
Hybernská 18, Praha 1 

 
1.590,- Kč – členové ASIS  
1.990,- Kč – ostatní účastníci 
(cena je uvedená včetně 21% DPH) 

Zájemci o účast nechť zašlou přihlášku e-mailem na adresu tajemnik@asis.cz .  
Účastnický příspěvek poukažte na účet č:  4200355138 / 6800, variabilní symbol 140404, nejpozději do 19.03.2014.  
Do poznámky pro příjemce uveďte prosím příjmení. Účastnické příspěvky se nevracejí. Daňový doklad Vám bude předán 
při prezenci. 
V ceně semináře je zahrnuto drobné občerstvení. 
Své dotazy ke zpracování je vhodné předem zaslat na adresu: tajemnik@asis.cz 

Uzávěrka přihlášek je 19.03.2014, omezená kapacita. 

 

       Program semináře: 
 

 Nová pravidla výběru insolvenčních správců - první zkušenosti, dohled 

 Změny v řešení úpadku korporací cestou reorganizace  

 Procesní charakter znaleckých posudků v insolvenčním řízení   

 Plynutí času a kvalitní znalecký posudek jako cesta k řešení problémů v insolvenčním řízení 

 Velká novela insolvenčního zákona a provazby na nový zákon o obchodních korporacích  
 Základní změny podle novely č. 294/2013 Sb. 
 Vliv úpadku na postavení statutárních orgánu dle ZOK 
 Vracení odměn 
 Ručení za dluhy dlužníka 
 Vyloučení z výkonu funkce 
 Ručení vlivné a ovládající osoby za dluhy dlužníka 

 Aktuální otázky řešení střetu exekuce a insolvence z pohledu exekutorů  
 

                Asociace insolvenčních správců o.s., Široká 5, Praha 1, 110 00                                                                                      www.asis.cz  
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