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Anotace
Insolvence jako synonymum úpadku se stala za posledních dvacet let nedílnou součástí
našeho ekonomického slovníku. Poté, co vstoupila v roce 2008 v platnost nová úprava
insolvenčního řízení, začal toto slovo skloňovat doslova každý občan. Ovšem insolvence a
insolvenční řízení není pouze záležitostí soudů a práva, je rovněž ekonomickou realitou a
rizikem, které s sebou přináší každá podnikatelská činnost.
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Právě na ekonomické aspekty insolvence a identifikace stavu úpadku se zaměřuje tato
publikace. Ukazuje na řadě praktických příkladů, jak provést hodnocení ekonomické
situace u běžného občana, podnikatele či společnosti a na základě výsledků kvalifikovaně
rozhodnout o tom, zda subjekt je či není v úpadku podle ustanovení insolvenčního
zákona. Publikace poslouží především osobám, které se zkoumáním stavu úpadku přímo
zabývají, ale důležité informace o insolvenci v ní najdou i zájemci o tuto problematiku
nebo subjekty, kterých se může insolvence týkat.
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