Podrobná anotace kurzu
Insolvenční řízení pohledem věřitele
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Cena

vedle Galerie Vaňkovky Brno

Lektor Mgr. Kateřina Krkošková
Termín 24. června 2020, 9:00 - 15:00

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

Kurz je určen zejména pro pracovníky oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických,

Cíle kurzu
Cílem kurzu je poskytnout komplexní přehled dopadů insolvenčního řízení pro věřitele v souvislosti s
posledními legislativními změnami v insolvenčním právu.
Kurz si klade za cíl obeznámit účastníky s dopady insolvenčního řízení pro věřitele. Díky velké novele
insolvenčního zákona, která přinesla přelomové změny v podmínkách oddlužení, došlo k výraznému zvýšení počtu podaných insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení. Kurz poskytne ucelené informace o tom, jak insolvenční řízení probíhá, objasní rizika související
s přihlašováním pohledávek, upozorní na práva a povinnosti věřitelů, vysvětlí rozdíly mezi vymáháním
pohledávek v insolvenčním řízení a exekučním řízením. Kurz se také zaměří na určení okamžiku je
vhodné podat insolvenční návrh na dlužníka. Dále účastníci budou obeznámeni s nástroji, které
použít v případě, že věřitel není spokojen s činností insolvenčního správce. 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).
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Obsah kurzu

• Úpadek
1. Úvod do problematiky
2. Právní úprava v ČR
• Insolvenční řízení a jeho fáze
• Přihláška pohledávky
1. Náležitosti přihlášky
2. Nejčastější chyby při vyplňování přihlášky pohledávky
3. Aktuální judikatura
• Insolvenční návrh
1. Náležitosti insolvenčního návrhu
2. Osoby oprávněné podat insolvenční návrh
3. Nejčastější chyby při sepisu insolvenčního návrhu
4. Aktuální judikatura
• Věřitel v insolvenčním řízení
1. Práva věřitelů
2. Povinnosti věřitelů
• Jak postupovat v případě nespokojenosti s činností insolvenčního správce
1. Možnost odvolání insolvenčního správce
2. Nečinnost insolvenčního správce a efektivní postup k jeho odstranění
• 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, rodinněprávní problematiku a
právo v oblasti sociálních služeb. Lektorka více než 9 let
působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce.

Strana 2/2

