Unie spolků insolvenčních správců, z. s.,
si dovoluje prostřednictvím společnosti ACCRETION s.r.o. pozvat všechny insolvenční správce, jejich asistenty a další
širokou odbornou veřejnost zajímající se o novinky a praxi v insolvencích, na seminář s názvem:

Zánik závazku v novém občanském zákoníku
Praha
Kód: 19010201
Termín konání:

02. ledna 2019 - v době od 9:00 – 16:00 hodin
(prezence od 8:30 hod.)

Místo konání:

Bredovský dvůr (konferenční místnost Sydney)
Olivova 2096/4, Praha 1

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK,
spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová a spol.,
poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro NOZ

Obsah přednášky: naleznete na druhé straně
Cena:

2.290,- Kč
Cena pro člena Unie spolků insolvenčních správců 1.890,- Kč
(ke všem částkám bude připočteno DPH ve výši 21%)

Cena oběd (polévka a hlavní chod):
151,- Kč
(k částce bude připočteno DPH ve výši 15%, obědy nejsou povinnou
součástí účastnického poplatku)

Přihlásit se můžete prostřednictvím přiložené přihlášky na adresu: seminare@accretion.cz nejpozději
do 27. 12. 2018.
Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaší e-mailovou adresu k úhradě.
Platbu nutno provést do 27. 12. 2018 na účet číslo: 249438382/ 0300 vedený u ČSOB, a.s. Opava, pod
variabilním symbolem – číslo zálohové faktury (do poznámky uveďte jméno plátce). Daňový doklad bude
předán při prezenci.
Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den včetně podkladů, občerstvení během školících bloků a nelze jej
vrátit.

Své návrhy na obsah přednášky a dotazy ke zpracování prosím zašlete v době co nejkratší na
adresu: info@uniespravcu.cz nebo seminare@accretion.cz

Děkujeme a budeme se těšit na vaši účast na semináři.

Obsah přednášky:

 Splnění čas
- plnění (splatnost), význam faktury
- způsob a místo plnění (důsledky plnění na jiný účet věřitele než sjednaný)
- pravidla pro započtení plnění, jestliže dlužník neurčil a plnění nedostačuje
k uspokojení všech splatných dluhů
- význam a rizika kvitance / vrácení dlužního úpisu
 započtení
- druhy, předpoklady, omezení, důsledky
- zápočet nesplatné / promlčené pohledávky
- vzájemnost nastolená postoupením
- započtení ex personae tertii
 vzdání se práva
 výpověď
 odstoupení od smlouvy
- předpoklady
- právní důsledky
 splynutí a výjimky z něj (nabytí vlastních cenných papírů, zástava na
vlastním dluhu)

