
 

Pozvánka 
 

Asociace insolvenčních správců o. s. prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. 

 si dovoluje pozvat insolvenční správce, soudce, jejich asistenty a další odbornou veřejnost, 

na seminář na téma: 

 

„Insolvenční právo a insolvenční správci 2014 - Brno“  
 

Kód: 140211 

 
Termín konání:  19. 6. 2014 v době od 9,00 do 16,00 hodin  
 prezence od 8,30 hod. do 9,00 hod. 
 

Místo konání: Hotel Continental, sál č. 4 
Kounicova 680/6, 602 00 Brno 

  
Přednášející:   JUDr. Zdeněk Krčmář 

předseda senátu Nejvyššího soudu, specialista na insolvenční 
řízení 

 
   
Účastnický poplatek: 1.590,- Kč – členové ASIS 
 2.790,- Kč – ostatní insolvenční správci 
    (cena je uvedená včetně 21% DPH) 
 

Zájemci o účast nechť vyplní a zašlou přihlášku e-mailem na adresu seminare@asis.cz 

nebo vyplní přihlášku přímo na stránkách ASIS http://www.asis.cz/vzdelavani/prihlaska 

Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaší e-mailovou 
adresu k úhradě. Platbu nutno provést do 16. 6. 2014 na účet číslo: 4200355138/6800, pod 
variabilním symbolem – číslo zálohové faktury (do poznámky uveďte jméno plátce).  
 
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: seminare@asis.cz 

 

Uzávěrka přihlášek je 16. 6. 2014. Omezená kapacita. 

 

Srdečně Vás zve: 
 
JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., prezident ASIS, člen Rady Expertů ASIS 
a 
Mgr. Jiří Šebesta, člen Rady Expertů ASIS 
 

 

  Mgr. Ing. Eva Hepperová 

  Garant pro oblast vzdělávání ASIS 
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Program semináře: 
 

 Správa cizího majetku. 

 Základní principy nové úpravy podle občanského zákoníku a jejich 

 použitelnost v insolvenčním právu 

 Změny postavení insolvenčního správce se zvláštním zaměřením na 

dispoziční oprávnění insolvenčního správce podle revizní novely. 

 Odpovědnost insolvenčního správce za výkon funkce 

 

 Exekuční souvislosti insolvenčního práva po revizní novele 

 Sistace exekučních opatření 

 Zákaz provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce 

 Zákaz zahájení nebo nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 

 Postavení manžela povinného (dlužníka) 

 Intertemporální souvislosti 

 

 Účinky rozhodnutí o úpadku po revizní novele 

 Přerušení řízení 

 Zákaz zahájení nových řízení 

 Zákaz vydání rozhodnutí zakládajících pohledávky proti majetkové podstatě 

 Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení 

 Vztah účinků rozhodnutí o úpadku a účinků rozhodnutí o prohlášení konkursu 

 Intertemporální souvislosti 

 

 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu ČR 


