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:

Zákon o spotřebitelském úvěru z pohledu
insolvenčního správce a jeho vliv na přezkum
pohledávek
Kód: 19061309
Termín konání:

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

Místo konání:

BEA campus Olomouc,
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc – Hodolany

Přednášející:

Mgr. David Vyhnálek
právník, vedoucí referátu ochrany spotřebitele v rámci sekce regulace a
mezinárodní spolupráce na finančním trhu v ČNB

Obsah přednášky: naleznete na druhé straně
Cena:

1.990,- Kč *

cena pro člena Unie spolků insolvenčních správců 1.590,- Kč

* (ke všem částkám bude připočteno DPH ve výši 21%)
Cena oběd:

90,- Kč *

obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku
* (k částce bude připočteno DPH ve výši 15%)

Přihlásit se můžete prostřednictvím přiložené přihlášky na adresu: seminare@accretion.cz
nejpozději do 6.6.2019.
Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaší e-mailovou
adresu k úhradě. Platbu nutno provést do 10.6.2019 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:


Právní úprava obecně - předchozí vs. stávající úprava, účinnost nového
zákona, přechodná ustanovení



Základní pojmy - spotřebitelský úvěr - zápůjčka vs. úvěr; spotřebitel,
podnikatel atd.



Výjimky z působnosti zákona - průběžné poskytování služby, „tipařství“,
bezplatné odložení platby, splátkové dohody a restrukturalizační
dohody; leasing, reverzní hypotéky atd.



Posouzení úvěruschopnosti a neplatnost smlouvy o spotřebitelském
úvěru – možnost využití při popírání pohledávek, porovnání příjmů a
výdajů a jejich ověření, prověření plnění dosavadních dluhů, zohlednění
majetku spotřebitele



Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele dle § 122
zákona o spotřebitelském úvěru - posouzení účelně vynaložených
nákladů, smluvní pokuta, úrok z prodlení, vzájemný vztah sankcí a
možnost jejich popření



Zesplatnění úvěru



Platby související s úvěry a jejich význam - posouzení nákladů jako
jsou „administrativní náklady“, „poplatek za hotovostní platby“,
„poplatek za vyřízení úvěru“ apod. a možnost jejich popření



Ilegální poskytování spotřebitelského úvěru a P2P platformy poskytování úvěru bez příslušného oprávnění, různé typy P2P (lidé
půjčují lidem) platforem a působnost zákona



RPSN



Vybraná judikatura a další rozhodnutí- Relevantní rozhodnutí soudů a
Finančního arbitra



Vybrané případy z praxe

 Závěr a diskuze

