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 WEBinář s
názvem:

Aktuální otázky insolvenčního řízení
On-line
Kód: 21100810
Termín konání:

8. října 2021 - v době od 09:30 – 15:30 hodin

Přednášející:

JUDr. Jolana Maršíková, soudkyně a místopředsedkyně KS H. Králové
Mgr. Rostislav Krhut, soudce KS Ostrava
- od dubna 2019 dočasně přidělen k NSČR

Cena WEB semináře: 2.490,- Kč*
- sleva pro člena Unie spolků insolvenčních správců 1.000,- Kč

* (k částce bude připočteno DPH v příslušné výši)
Přihlásit se můžete prostřednictvím přiložené přihlášky na adresu: seminare@accretion.cz.
Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaší e-mailovou
adresu k úhradě. Platbu nutno provést do 5.10.2021 na účet číslo: 249438382/0300 vedený u
ČSOB, a.s. Opava, pod variabilním symbolem – číslo zálohové faktury (do poznámky uveďte
jméno plátce).
Materiály (prezentace) k semináři a odkaz pro přihlášení do „místnosti“ obdržíte 2-3 dny předem.
K účasti na webináři budete potřebovat:
-

běžný kancelářský počítač s připojením k internetu
rychlost připojení 4 Mbit/s
aktuální webový prohlížeč Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari
sluchátka nebo reproduktory pro lepší hlasitost zvuku
k připojení můžete také využít mobilní zařízení - chytrý telefon nebo tablet s výše
zmíněným webovým prohlížečem

Pro otestování vašeho počítače ještě před webinářem můžete využít test, který najdete zde:

https://www.archiebot.com/connection-tester

Obsah přednášky:
❖ Aktuální otázky IŘ – implementace směrnice
❖ Vybrané otázky IŘ – netypická aktiva
(kryptoměny), netypické příjmy (odměny
covid, podpora tornádo)
❖ Požadavky na kvalitu přihlášky pohledávek, její
zpracování a přezkum insolvenčním
správce
❖ Incidenční spory z popření pravosti, výše a
pořadí pohledávek, spory podle § 203a IZ
❖ Aktuální judikatura

Časový harmonogram:
09,30 – 10,50

I. školící blok

10,50 – 11,00

pauza

11,00 – 12,20
12,20 - 12,40
12,40 – 14,00
14,00 – 14,10
14,10 – 15,30

II. školící blok
pauza
III. školící blok
pauza
IV. školící blok

