Zväz chemického a farmaceutického priemyslu
Slovenskej republiky
Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3

Pozvánka
Seminár „Vymožiteľnosť práva v čase ekonomickej krízy“
Vymožiteľnosť práva na Slovensku je veľmi často diskutovaná a kritizovaná oblasť zo strany
podnikateľských subjektov. V čase ekonomickej krízy sa platobná neschopnosť firiem
zvyšuje, zvyšuje sa riziko prepisu obchodných podielov na tzv. „biele kone“, rastie počet
reštrukturalizácií a konkurzov a najmä platí: „nezaplatená faktúra = najlacnejší úver pre
dlžníka“.
Spoločnosť CREDITTON s.r.o. pripravila seminár, obsahom ktorého bude zadefinovanie
hlavných problémov pri vymáhaní pohľadávok, praktické návody ako eliminovať riziko
vzniku nevymožiteľných pohľadávok a ako úspešne vymáhať pohľadávky.
Seminár je určený pre pracovníkov spoločností, ktorí majú v kompetencii obchod, financie,
pohľadávky, tzn. finančných riaditeľov, obchodných riaditeľov, vedúcich ekonomických
oddelení, obchodných zástupcov a pracovníkov inkasných oddelení.
Dátum konania: 26. 06. 2013
Miesto konania: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, Hattalova 12/B,
Bratislava
Seminár budú viesť odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti:
Mgr. Michal Ridzoň – advokát spoločnosti KRION Partners, s.r.o.
Mgr. Peter Hargaš – advokát AK Hargaš
Ing. Zuzana Lenická – finančný manažér spoločnosti CREDITTON s.r.o. /
www.creditton.sk/
Program:
08,00 – 08,45 Prezentácia účastníkov seminára a úvod
08,45 - 09,45 Reštrukturalizácia
09,45 - 10,45 Konkurz
10,45 - 11,00 Prestávka
11,00 - 12,00 Prepis obchodných podielov na tzv. biele kone
12,00 - 13,00 Zmluva
13,00 - 13,30 Prestávka
13,30 - 14,00 Rozhodcovské konanie vs. súdne konanie pred všeobecným súdom
14,00 - 15,30 Vymáhanie pohľadávok
15,30 – 16,00 Vymáhanie pohľadávok voči štátu a verejnej správe
16,00 – 17,00 Konzultačný servis a záver seminára

Bankové spojenie:
TATRA BANKA BRATISLAVA
č. účtu: 2661000007/1100
Pozvánka na seminár Vymožiteľnosť práva v čase ekonomickej krízy

IČO: 30840074
DIČ: 2020868949

Tel.: 02 / 4820 9001
Fax: 02 / 4363 8047
e-mail: zchfp@zchfp.sk
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Potvrdenie účasti na seminár:
Účasť na seminári žiadame potvrdiť písomne/e-mailom na adresu: zchfp@zchfp.sk
vyplnením návratky a poslaním najneskôr do 17. 06. 2013.
Účasť na seminári je bezplatná.

Obsah jednotlivých tém:
I.
-

Reštrukturalizácia
čo je reštrukturalizácia?
Obchodný vestník ako základný zdroj informácií
je reštrukturalizácia hrozbou pre veriteľov ?
postupy a riešenia pre veriteľa v reštrukturalizačnom konaní ( lehoty, aktivita veriteľa
v reštrukturalizačnom konaní )
viete, ktoré pohľadávky musíte prihlásiť a ktoré nie (prednostné pohľadávky) ?
ste alebo nie ste povinní dodávať/poskytovať služby dlžníkovi v reštrukturalizácii
reštrukturalizačný plán ako výsledok reštrukturalizácie a dôsledky jeho neplnenia

II.
-

Konkurz
čo je konkurz?
Obchodný vestník ako základný zdroj informácií
prihlasovanie pohľadávok
veriteľský návrh ako prostriedok vymáhania pohľadávok
rozdiely medzi reštrukturalizáciou a konkurzom
ručenie konateľov spoločností , ktoré sú v konkurze

III. Prevod obchodných podielov na „biele kone“
- zákonné možnosti prevodu obchodných podielov
- čo s podielom v spoločnosti, ktorý Vám je na príťaž ?
- je možné postihnúť spoločníka, ktorý previedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu ?
- zabránil štát prevodu obchodných podielov na tvz. „biele kone“ alebo zmenou
Obchodného zákonníka si štát zabezpečil splnenie daňovej povinnosti zo strany
majiteľov firiem ?

IV. Zmluva
- ako najúčinnejšie predísť nesplneniu záväzkov zo strany dlžníka?
- zmluva, rámcová zmluva a všeobecné obchodné podmienky ako základ právneho
vzťahu
- úroky z omeškania, zmluvná pokuta a ďalšie prostriedky posilnenia pozície veriteľa
- rozhodcovská doložka
- rozhodcovská doložka v spotrebiteľskej zmluve

V.
-

Rozhodcovské konanie vs. súdne konanie pred všeobecným súdom
porovnanie výhod a nevýhod z hľadiska času (dĺžka konania), nákladov
kvalifikovaný rozhodca - záruka kvalifikovaného rozhodnutia
možnosti zrušenia rozhodcovských rozsudkov
exekúcie na základe rozhodcovských rozsudkov
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VI. Vymáhanie pohľadávok
- vymáhať pohľadávky vlastnými oddeleniami/zamestnancami alebo outsourcing
služby správy/vymáhania pohľadávok ? (výhody a nevýhody)
- viete definovať rizikové príznaky pri obchodných partneroch, ktoré môžu mať dopad
na ich platobnú schopnosť ?
- je výhodnejšie pohľadávky vymáhať alebo predať/postúpiť (faktoring, forfaiting)
alebo pohľadávky poistiť?
- psychologický efekt vymáhania pohľadávok externou spoločnosťou
- máte on-line informácie k pohľadávkam riešeným internými zamestnancami,
advokátmi alebo externými spoločnosťami ( vedenie databáz pohľadávok, štatistiky,
výsledky úspešnosti)
VII.Vymožiteľnosť práva voči štátnym orgánom/inštitúciám resp. orgánom verejnej
moci/správy
-

Mimosúdne spôsoby riešenia pohľadávok voči štátu a verejnej správy
Naozaj je pravdou, že na majetok štátu a verejnej správy nie je možné „siahnuť“ ?

