
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

„Incidenční spory v insolvenci, se zvláštním zaměřením na 

odporové spory (spory o pravost, výši a pořadí pohledávek)“ 

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

 si dovoluje pozvat insolvenční správce, soudce, jejich asistenty, advokáty  

a další odbornou veřejnost na seminář na téma: 

 

 Přednášející: 

 

JUDr. Zdeněk Krčmář 

Předseda senátu Nejvyššího soudu ČR 

 

Místo konání: 

Termín konání: 

Účastnický poplatek: 

29. dubna 2016 od 09:00 do 15:00 hod. 
prezence od 8:00 do 8:45 hod. 

 

Justiční akademie Praha 
Hybernská 18, Praha 1 

 

 1.590,- Kč – členové ASIS  

 2.790,- Kč – ostatní účastníci 

(cena je uvedena včetně 21% DPH) 

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

Uzávěrka přihlášek je 25. dubna 2016, omezená kapacita míst! 

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura na Vaši e-mailovou adresu. 

Platbu nutno provést do 27. dubna 2016, variabilní symbol: číslo faktury, do poznámky uveďte jméno plátce. 

Účastnické příspěvky se nevracejí.  

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení. 

Své dotazy ke zpracování je vhodné předem zaslat na adresu: seminare@asis.cz. 

                Asociace insolvenčních správců o.s., Široká 5, Praha 1, 110 00                                                                                      www.asis.cz  
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 Charakteristika incidenčních sporů a vymezení jejich účelu 

 Druhy incidenčních sporů podle českého úpadkového práva, základní 

charakteristika 

- Odporové spory. 
- Excindační spory. 
- Odpůrčí spory. 
- Spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela. 
- Spory o náhradu škody na majetkové podstatě. 
- Spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty 

prodejem mimo dražbu. 
- Určovací spory. 
- Jiné incidenční spory. 

 
 Zahájení a vedení incidenčních sporů (vyjma odpůrčích sporů), 

podmínky řízení 

- Pravomoc českých soudů u incidenčních sporů se zahraničním prvkem. 
- Účastenství v incidenčních sporech. 
- Místní příslušnost soudu. 
- Věcná příslušnost soudu. 
- Poplatková povinnost. 
- Žalobní návrhy (podoba rozsudečných výroků). 
- Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení. 
- Typové dokazování. Důkazní břemeno. 

 
 Vedení incidenčních sporů po skončení insolvenčních řízení 

 Odporové spory 

- Zahájení a vedení odporových sporů. Podmínky řízení. 
1. Pravomoc českých soudů. 
2. Účastenství v odporových sporech. 
3. Místní příslušnost soudu. 
4. Věcná příslušnost soudu. 
5. Poplatková povinnost. 
6. Žalobní návrhy v odporových sporech 
7. Odporové spory vykonatelné pohledávky. 
8. Odporové spory o pořadí pohledávek 

- Vedení odporových sporů po skončení insolvenčního řízení. 
 


