Dobrý den, dovolte, abychom navázali na naše červnové setkání
a pozvali Vás na v pořadí již druhý seminář s názvem

Cesta k odpovědnému úvěrování v České republice
Program semináře:
9.00 – 9.30 Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. – Hlavní tendence vývoje zadluženosti obyvatelstva
9.30 – 9.45 Diskuse
9.45 – 10.30 Mgr. Jiří Kohoutek, vedoucí občansko právní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR
Nová úprava úpadkového práva - návrh zákona o insolvenčních správcích a návrh zákona o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
10.30 – 11.30 Diskuse
11.30 – 12.00 Občerstvení
Seminář se uskuteční v úterý 6. prosince 2005 od 9:00 h v hotelu EXPO, Za Elektrárnou 3 - Výstaviště, Praha 7.
Prosím potvrďte účast na níže uvedeném kontaktu. Těšíme se na setkání.
Hlavním partnerem semináře je Společnost pro informační databáze, a.s.
Pozvánka platí pro jednu osobu. Parkování je zajištěno v prostorách hotelu nebo na přilehlém parkovišti.
Lucie Pavlů, Mather Public Relations, 221 998 211, 603 456 924, lucie.pavlu@mather.cz
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