Podrobná anotace kurzu
Insolvenční řízení pro opatrovníky
a sociální pracovníky
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Triniti Office Center, Trnitá 491/3, Brno

Lektor Mgr. Kateřina Krkošková
Termín 9. prosince 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní přehled o insolvenčním řízení včetně
posledních legislativních změn. Účastníci kurzu seznámeni se základními principy insolvenčního
řízení a jeho průběhem, přičemž zvláštní důraz bude kladen na oddlužení.
Díky velké novele insolvenčního zákona, která přináší přelomové změny v podmínkách
oddlužení, je oddlužení nově dostupnější pro řadu osob, které do účinnosti oddlužovací novely
nesplňovaly podmínky pro vstup do řízení. Opatrovníci i sociální pracovníci jsou osoby, které velmi
často přichází do kontaktu s osobami, pro které je insolvenční řízení vhodným řešením jejich krize,
jelikož jim může pomoci z dluhové pasti.
Účastníci budou v rámci kurzu detailně seznámeni a proškoleni o podmínkách, kdy je vhodné
ekonomickou situaci řešit insolvenčním řízením, jaké jsou vstupní podmínky, jaké jsou práva a
povinnosti osob v insolvenčním řízení, dále pak jaké jsou účinky insolvenčního řízení. Účastníci tak
po absolvování kurzu budou schopni potřebným osobám či jejich okolí informovat a poskytnout
základní poradenství v této oblasti. Kurz dále bude zacílen na poskytnutí informací, jak mají
pracovníci či opatrovníci konat, pokud jejich svěřenec se nachází v insolvenčním řízení.
To vše bude prezentováno na praktických příkladech a účastníci budou seznámeni s aktuální
judikaturou.
Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto
více než žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním
semináře) na kontaktní e-mail krkoskova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a
datum jeho konání).
Kurz je určen zejména pro opatrovníky a sociální pracovníky
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Obsah kurzu
•
•
•

•
•

•

Úpadek
1.
Úvod do problematiky
2.
Právní úprava v ČR
Insolvenční řízení a jeho fáze
1.
Jednotlivé způsoby řešení úpadku
Insolvenční návrh
1.
Náležitosti insolvenčního návrhu
2.
Podmínky vstupu do řízení
3.
Osoby oprávněné podat insolvenční návrh
4.
Aktuální judikatura
Insolvenční řízení vs. Exekuční řízení
Oddlužení
1. Charakteristika
2. Podmínky povolení oddlužení
3. Oddlužení prodejem majetkové podstaty
4. Oddlužení plněním splátkového kalendáře
5. Společné oddlužení manželů
6. Aktuální judikatura
Diskuze

Lektor kurzu
Mgr. Kateřina Krkošková
advokátka specializující se na spornou agendu soukromého
práva, insolvenční právo a rodinněprávní problematiku, více
než 9 let působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním
zvláštního insolvenčního správce
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