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Věc : aktuálně zakládané spolky insolvenčních správců
Vážený pane náměstku,
dovoluji se na vás obrátit jakožto prezident Asociace insolvenčních správců, o.s. ( dále ASIS ),
která funguje a spolupracuje s vaším ministerstvem v oblasti insolvenčního práva již od roku 2008. Je
přitom faktem, že rovněž Vaši osobu kontaktovala ASIS v průběhu posledních měsíců v několika
záležitostech.
Aktivity ASIS jsou komentovány ze strany nově zakládaných spolků insolvenčních správců vůči
ministerstvu i médiím v negativních souvislostech, které se nezakládají na pravdě, nemají oporu
v realitě, nýbrž toliko ve spekulacích, poškozují dobré jméno naší asociace i pověst jednotlivých osob
ji zastupujících a je proto patřičné na ně reagovat.
ASIS není spolek všeho schopných jedinců, uzurpujících si ekonomické příležitosti za cenu
neštěstí jiných, ale organizace profesionálů, usilujících o to, aby procesy v oblasti insolvencí
probíhaly transparentně, férově a především v souladu se zákonem, ať již se jedná o přidělování
insolvenční agendy soudy, regulaci provozoven či čehokoli jiného. To celoplošně, v zájmu všech
našich členů a bez ohledu na případné partikulární či lokální preference osob či institucí, které tím
mohou být dotčeny. A právě názorový nesouhlas některých našich členů s tímto přístupem ASIS
k praxi Krajského soudu v Ostravě při ustanovování insolvenčních správců byl skutečným důvodem
odchodu části členské základny, posléze sdružené pod jiným spolkem, sídlícím v obvodu zmíněného
soudu. Nikoli tedy snaha ASIS o podporu výkonu činnosti insolvenčních správců způsobem liknavým
a v rozporu se zákonem či dokonce osobní profit členů vedení ASIS - taková tvrzení, obsažená
v písemnostech zaslaných vašemu ministerstvu jinými spolky, jsou hanebná a činěna bez znalosti
věci.
Přesto se ASIS nikterak nebrání spolupráci s jakýmkoli spolkem či organizací, pokud to přispěje ke
kultivaci insolvenčního prostředí a vytváření pozitivního obrazu profese insolvenčního správce, což
vnímáme jako zájem společný všem osobám a institucím zainteresovaným v oblasti insolvencí. Je
přitom poctivé říci, že oddlužení není jediným ani právně či fakticky nejnáročnějším způsobem
řešení úpadku, jakož i to, že výkon činnosti insolvenčního správce je podnikatelskou činností,
jejímž pojmovým znakem je usilování o dosažení zisku, na čemž není nic nezákonného ani
nemorálního. Předstírat, že tomu tak není, je pokrytecké. Tyto skutečnosti však nemají a
nemohou mít žádný vliv na kvalitu výkonu funkce insolvenčního správce a pokusy protnout obě tyto
roviny do podoby, jak se podává z komentářů shora zmíněných, je populismus, nerespektující právní
postavení ani povinnosti insolvenčního správce.
Vážený pane náměstku, pevně věřím, že názory nejen na problematiku insolvencí si tvoříte dle
vlastního zjištění stavu věcí a nikoli na základě zkreslených informací podávaných zájmovými
skupinami, nadto způsobem, hraničícím s pochlebováním, čehož nemám zapotřebí ani já, a doufám, že
ani vy. Proto si vás dovoluji požádat o schůzku za účelem projednání zde popisované problematiky,
neboť osobní dojem je zpravidla jinak nepřenositelný. Termín i místo samozřejmě respektuji.
Děkuji, přičemž úcta ani víra ve zdravý rozum mne dosud neopustily.
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