
POZVÁNKA

Kód: 17050914

Unie spolků insolvenčních správců, z. s. 

si dovoluje prostřednictvím společnosti Accretion s.r.o. pozvat všechny insolvenční správce  
a další odbornou veřejnost na konferenci:

INSOLVENCE A PROVÁDĚCÍ 
PŘEDPISY 2017

TERMÍN:   úterý 9. května 2017 od 10:00 do 15:30 hod. (prezence od 9:15 h)

MÍSTO:  Hotel Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Dopolední program: změny v legislativě pro insolvenční správce
 
 Mgr. Martin Richter
 Ministerstvo spravedlnosti ČR – oddělení insolvenčního dohledu 
 
 Mgr. Jan Benýšek 
 Ministerstvo spravedlnosti ČR – oddělení insolvenční kontroly
   
 Mgr. Martin Sitta
 Ministerstvo spravedlnosti ČR
 
 Odpolední program: představení projektu „IS centra“

 Mgr. Robert Novotný
 SynopsIS Technologies s.r.o.

 Václav Procházka
 IS centrum s.r.o.  

 Ondřej Popelka
 IS centrum s.r.o.  

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 800 Kč bez 21% DPH (členové Unie spolků insolvenčních správců, z.s. mají slevu 300 Kč)

Přihlásit se můžete odesláním přihlášky na adresu:  
info@ismorava.cz nebo seminare@accretion.cz nejpozději do 2. 5. 2017. 

Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena faktura a zaslána na Vaší e-mailovou adresu k úhradě. 
 Platbu je nutné provést do 4. 5. 2017 na účet číslo:  249438382/ 0300  vedený u ČSOB, a.s.,  

pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře (do poznámky uveďte jméno plátce).

Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den, občerstvení po celý den včetně oběda.  
Účastnický poplatek nelze v případě neúčasti vrátit. 



PROGRAM KONFERENCE

Kód: 17050914

DOPOLEDNÍ PROGRAM 10:00 – 12:00 HOD. 
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K NOVELE IZ

 Mgr. Martin Richter
 – zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR – oddělení insolvenčního dohledu 
 
 Mgr. Jan Benýšek
 – zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR – oddělení insolvenční kontroly

 Mgr. Martin Sitta
 – zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

TÉMATA: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu 
pro insolvenční soudy a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů (připomínkové řízení ukončeno)

 Návrh vyhlášky o zkouškách a zvláštních zkouškách insolvenčních správců 
(připomínkové řízení ukončeno)

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních 
hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které 
je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění pozdějších 
předpisů (připomínkové řízení ukončeno)

 Návrh vyhlášky o elektronických formulářích v insolvenčním řízení 
(v připomínkovém řízení)

 Návrh vyhlášky o personálním a materiálním vybavení insolvenčního 
správce (nebyl zveřejněn k připomínkovému řízení)

 Metodika stanovení druhu a výše sankce v řízení s insolvenčním správcem

OBĚD PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE 12:00 – 13:00 HOD.

ODPOLEDNÍ PROGRAM 13:00 – 15:30 HOD. 
PREZENTACE PROJEKTU IS CENTRUM

 Mgr. Robert Novotný
 – bezpečnost systému a ochrana dat
 – propracovanost a úspora času při plném využití
 – stručné představení společnosti SynopsIS, která zajišťuje IT technologie
 
 Václav Procházka
 – materiálně technické zajištění provozoven v jednotlivých krajských centrech
 – personální zajištění a odbornost osob v provozovnách v jednotlivých krajských 

centrech
  
 Ondřej Popelka
 – základní seznámení s webem, systémem a registrací 
 – technická podpora

Vaše případné dotazy je vhodné zaslat před konferencí na adresu:  
info@ismorava.cz, aby bylo možné připravit vyčerpávající odpověď.



ZDROJE

Kód: 17050914

Informační zdroje k prezentovaným tématům:

 Návrh vyhlášky o formulářích elektronických podání v insolvenčním řízení a kterou se 
provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

 – Návrh vyhlášky
 – Ministerstvo spravedlnosti
 – Čj. OVA:
 – Čj. předkladatele: MSP-206/2017-LO-SP/1
 – Aktualizováno: 13. 4. 2017
 – Stav: 2 - v připomínkovém řízení

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., 
o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 
insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

 – Návrh vyhlášky
 – Ministerstvo spravedlnosti
 – Čj. OVA:
 – Čj. předkladatele: MSP-148/2017-LO-SP/1
 – Aktualizováno: 1. 4. 2017
 – Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno

 Návrh vyhlášky o zkouškách a zvláštních zkouškách insolvenčních správců
 – Návrh vyhlášky
 – Ministerstvo spravedlnosti
 – Čj. OVA:
 – Čj. předkladatele: MSP-684/2016-LO-SP/3
 – Aktualizováno: 1. 4. 2017
 – Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno

 Metodika stanovení druhu a výše sankce v řízení s insolvenčním správcem
 – Metodika: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6683&d=353053 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 355/2013 Sb., 
o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které 
je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění pozdějších předpisů

 – Návrh vyhlášky
 – Ministerstvo spravedlnosti
 – Čj. OVA:
 – Čj. předkladatele: MSP-147/2017-LO-SP/1
 – Aktualizováno: 1. 4. 2017
 – Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno


