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      PSČ 286 01, Čáslav  DIČ: CZ 28875371 
  Obchodní rejstřík : 
e-mail : sedrykcompany@email.cz  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 150536.   
 

Pozvánka na seminář 
 

Postupy při jednání s bankou o nesplácených firemních úvěrech 
 
Lektor:  Ing. Martin Ronovský, DiS. 

dlouholetý pracovník managementu bank v útvarech restrukturalizace a vymáhání úvěrů   
absolvent BIVS, bakalant a diplomant Katedry finančnictví a ekonomických disciplin, Bankovní institut vysoká 
škola, a.s. 
 

Cíl semináře : 

Seznámit účastníky semináře s problematikou vymáhání bankovních ohrožených úvěrů. Seminář by 
měl pomoci větším firmám, ale zejména malým a středním podnikům, které mají problémy se 
splácením bankovních úvěrů, zorientovat se v možných postupech bank při vymáhání ohrožených 
úvěrů a při hledání vhodných forem komunikace s bankou a hledání přijatelných řešení pro podnik i 
banku. 

 
Obsah semináře: 

 Úvod do problematiky poskytování úvěrů 
 Formy zajištění úvěrů 
 Příklady defaultů jednotlivých úvěrů 
 Činnosti banky před a po defaultu úvěru (rané vymáhání) 
 Restrukturalizace  
 Právní vymáhání 
 Insolvence 
 Trestní odpovědnost 
 Ukončení vymáhání 

 
Forma semináře: 

Seminář je veden výkladovou formou na praktických příkladech a doplněn panelovou diskuzí 
k tématům. 

 jednodenní prezentace témat doprovázená PC prezentací v PowerPointu 
 doplnění zkušenostmi z bankovní a poradenské praxe při realizaci jednotlivých 

ohrožených úvěrů 
 průběžné vedení diskuze lektora s účastníky semináře  

 
 
Účastníci semináře: 

 
 seminář je určen převážně členům nefinančních subjektů (malých a středních podniků),  
        u kterých se projevila finanční krize a očekávají problematické jednání s bankou o jejich  
        úvěrové angažovanosti.   
 

Plánovaný rozsah:  1 den - 6 vyučovacích hodin 
Termín konání : Dle dohody a zájmu o seminář 
Místo konání  :  Praha, Brno, Čáslav, Kutná Hora, Kolín, ostatní dle dohody 
Cena semináře : 1200 Kč/os. (vč. DPH), seminář bude otevřen při min. počtu účastníků 10 osob 
Přihláška :  e-mail: sedrykcompany@email.cz 


