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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ (ZÁKON O ÚPADKU A ZPŮSOBECH 

JEHO ŘEŠENÍ) VE VZTAHU K ŽIVNOSTENSKÉMU ZÁKONU  

Cílem semináře je objasnit účastníkům problematiku insolvenčního řízení, dochází-li k omezení práva na 

podnikání a ke vzniku překážek provozování živnosti. Výkon živnostenskoprávní agendy nezbytně klade na 

zaměstnance živnostenských úřadů požadavek znalosti dalších právních předpisů. Jedním z nich je zákon  

o úpadku a způsobech jeho řešení. Seminář bude zaměřen na vysvětlení průběhu insolvenčního řízení, vzniku 

překážek provozování živnosti, podmínek pro jejich prominutí, průběhu konkursu, reorganizace a oddlužení, 

možným způsobům ukončení insolvenčního řízení, postavení insolvenčního správce, postavení statutárního 

orgánu právnické osoby v průběhu insolvenčního řízení, problematice insolvenčního rejstříku a zápisům 

souvisejícím s insolvenčním řízením do živnostenského rejstříku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

20. 10. 2020 

8.30 – 14.00 

 

CENA:  

 1 550 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků,  

u ostatních nutno přičíst 21% DPH) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

 Překážky provozování živnosti ve vazbě na  insolvenční řízení 

(jejich vznik a trvání) 

 Prominutí překážek provozování živnosti 

 Zrušení živnostenského oprávnění z důvodu překážky provozování 

živnosti 

 Zahájení insolvenčního řízení 

 Rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení  

 Důsledky zahájení  insolvenčního řízení na dlužníka 

 Prohlášení konkursu vč., jeho průběhu a způsoby jeho ukončení 

 Provozování podniku v konkursu 

 Povolení reorganizace, její průběh, ukončení  

 Změna způsobu řešení úpadku 

 Působnost  insolvenčního správce  

 Oddlužení, povolení, zrušení povolení 

 Zápisy v insolvenčním rejstříku 

 Zápisy do živnostenského rejstříku 

LEKTOR: Mgr. Věra Babšická 

Oblasti živnostenského podnikání se věnuje od roku 1991. Působila na 

Ministerstvu průmyslu a obchodu a významně se podílela také na tvorbě 

právních předpisů z oblasti živnostenského podnikání a předpisů 

souvisejících, včetně převážné většiny novel živnostenského zákona. 

Působí jako zkušební komisař pro zkoušky zvláštní způsobilosti a lektor 

vzdělávacích seminářů. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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