
9. září 2021 

od 8.00 do 13.00 hodin
Sídlo PRK Partners

28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

ŘEŠENÍ PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI 
v obchodních vztazích z pohledu věřitele i dlužníka 

PRK Partners a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Vás srdečně zvou na 

další seminář.

Předmětem semináře bude platební neschopnost v obchodních vztazích z pohledu dlužníka 

a jeho věřitele. Představíme Vám přehled možných právních institutů vymáhání pohledávek a řekneme si, 

jak je efektivně využít v praxi. Probereme rovněž zajišťovací instituty jako např. směnky a uznání dluhu. 

Zaměříme se rovněž na preventivní fázi v rámci uzavírání smluv, na možnosti mimosoudního řešení, soudní 

vymáhání pohledávky a následně i na vymáhání pohledávky v insolvenčním řízení. Řekneme si, jak se 

orientovat v insolvenčním řízení - jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit svoji pohledávku řádně 

a včas a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená. Probereme 

i základní rozdíly mezi řešením úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Závěrem se rovněž budeme 

zabývat dopadem „covidových“ předpisů na průběh vymáhání pohledávek. Součástí semináře bude také 

rozbor případů z praxe. 

Své dotazy týkající se přednášeného tématu nám prosím zasílejte na e-mail 

seminare.ova@prkpartners.com. Vaše dotazy budou zodpovězeny během praktické části semináře.

Přednášející: 

Mgr. Kateřina Fritzlová

seniorní advokátka 

kanceláře PRK Partners s.r.o.

Přednášející: 

Mgr. et Mgr. Monika Křižánková

advokátní koncipientka 

kanceláře PRK Partners s.r.o.

Termín: 

čtvrtek 9. 9. 2021 od 8.00 do 13.00 hodin

Parkování:

na okolních parkovištích (u OD Kau�and - za 

poplatek, před Domem kultury města Ostravy)

Místo: 

kancelář PRK Partners, 

28. října 3346/91, 702 00 Ostrava 

(změna místa konání semináře vyhrazena)

Kontaktní osoby: 

Registrace: 

Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328,

e-mail: l.kozak@khkmsk.cz

Úhrada registračního poplatku 

a organizační informace:

Lenka Jurovatá, tel.: 558 889 099,

e-mail: seminare.ova@prkpartners.com

www.prkpartners.com www.khkmsk.cz

Registrace: 

     prostřednictvím registračního formuláře na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz 

     registrace je možná nejpozději do úterý 7. 9. 2021. 

     účast je možné zrušit nejpozději do 7. 9. 2021; následně je již možná pouze změna účastníka

Registrační poplatek:

     členové KH ČR: 968,- Kč (800,- Kč plus 21% DPH)

     ostatní:  1 452,- Kč (1 200,- Kč plus 21% DPH)

     faktura Vám bude zaslána na e-mail použitý při registraci a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře

V ceně je zahranuto občerstvení v průběhu semináře 

Podmínky přihlášení: 

ÚČAST ONLINE. Semináře je možné se účastnit rovněž on-line (formou webináře). V takovém případě 

Vám před seminářem na e-mail zašleme prezentaci a semináře se zúčastníte on-line přenosem. Otázky lze 

pokládat přednášejícím přes chat. Prosíme Vás o sdělení, zda se dostavíte osobně či se připojíte on-line. 


