Zápis
ze zasedání Rady expertů ASIS konané dne 3. 11. 2014

Přítomni:

JUDr. Michal Ţiţlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., JUDr. Pavel Berger, Mgr. Adam
Sigmund,
Bc. Tereza Šrámková
Omluveni:

Mgr. Jiří Šebesta, JUDr. Kateřina Martínková, JUDr. Ivan Juřena
Jednání zahájeno v 10:30.
Program:
1. svolání valné hromady
2. Spolek moravských insolvenčních správců
3. „Konkursní mafie“
4. přijetí nového člena – INSOLVER v.o.s.

1)

Svolání valné hromady
S ohledem na malý počet přítomných členů Rady bylo dohodnuto, ţe příprava valné
hromady bude hlavním tématem příští Rady expertů. V diskuzi bylo zatím dosaţeno
shody v tom, ţe na valné hromadě je vhodné představit další směřování ASIS. ASIS se
podařilo dosáhnout zvýšení odměn insolvenčních správců na základě podrobných
analýz systému odměňování. V současné době se objevují populistické tendence
znovu otevírat otázku odměňování, a to nikoliv na racionálním základě při zohlednění
náročnosti jednotlivých typů agend. Do budoucna je proto cílem ASIS dbát na
racionální diskuzi v oblasti odměn insolvenčních správců se všemi relevantními
subjekty. Co se týče dalších cílů, patří mezi ně zvyšování kvalifikace členů ASIS, kteří
na sebe dobrovolně kladou vyšší nároky oproti zákonné úpravě. Jiţ byl spuštěn
program centrální evidence zpeněţovaného majetku za účelem zvýšení
transparentnosti procesu insolvenčních řízení. V oblasti vzdělávání se zpracovává
nová filosofie školení v regionech. V předchozím období došlo ke zpřísnění podmínek
pro vstup do ASIS, kde za účelem zvýšení kvality těchto správců se vyţaduje pro
vstup tříletá praxe insolvenčního správce. I nadále hodlá ASIS směřovat k tomu, aby
jejími členy nebyli všichni insolvenční správci, ale pouze ti nejzkušenější, kteří jsou
připraveni se pravidelně vzdělávat a klást na sebe vyšší nároky za účelem zvýšení
transparentnosti a průchodnosti insolvenčních procesů. Asociace by měla nadále
usilovat o dodrţování všech pravidel stanovených zákonem, pro fair proces
insolvenčního řízení a o vznik předvídatelného právního prostředí v oblasti insolvencí.
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2)

Spolek moravských insolvenčních správců
Rada zaznamenala vznik Spolku moravských insolvenčních správců. Rada nesdílí
názor, ţe jsou funkční regionální spolky, zaměřené na podporu „regionálního práva“.
Naopak je toho názoru, ţe mají platit stejná pravidla a fair proces na celém území.
ASIS bude usilovat nadále o cíle, popsané Ad. 1.

3)

„Konkursní mafie“
V médiích se objevuje v současné době termín „Konkursní mafie“, který nemá
racionální základ. Prostřednictvím rozhlasu a ČT jiţ na toto reagovali předseda RE a
prezident ASIS s tím, ţe je třeba vţdy pečlivě zkoumat okolnosti jednotlivého případu
a nepaušalizovat. Změna právní úpravy, po které se nyní volá, není recept na vše.
Současná právní úprava je moderní. Spíše se objevují potíţe s její aplikací a s tím, ţe
ne všude jsou dodrţována platná pravidla. Jedno z hlavních poslání ASIS spočívá
v tom, nedopustit populistická řešení a zasadit se o reálné fungování insolvenčního
procesu v České republice.

4)

Přijetí nového člena
Bylo rozhodnuto o přijetí nového člena INSOLVER v.o.s.

Termín nadcházející Rady expertů je stanoven na 3. 12. 2014 od 14:00 v sídle ASIS.

Za správnost:
Bc. Tereza Šrámková
zapisovatel

JUDr. Michal Ţiţlavský
předseda Rady expertů ASIS .
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