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Zápis  

ze zasedání Rady Expertů ASIS konané dne 19.6.2013  

 

Přítomni:  

JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., JUDr. Pavel Berger,  JUDr. Ing. Helena Horová, 

LL.M., JUDr. Ivan Juřena, JUDr. Kateřina Martínková, Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Jiří Šebesta, Mgr. Ing. 

Eva Hepperová, Ing. Aleš Trpák              

       
 

Omluveni: 
JUDr. Lenka Vidovičová 
 

Hosté: Ing. Radek Štefanič – společnost ARET Praha s.r.o. 

 
Jednání zahájeno ve 12:00 hodin. 

 

Program:   

1. Spolupráce s Českou advokátní komorou – prezentace na webu ČAK 

2. Problematika vzdělávání a využití Justiční akademie 

3. Otázka schválení účetní závěrky INSA za rok 2012 

4. Stav prací na webovém portálu ASIS 

5. Přijetí nových členů 

 

1. Spolupráce s Českou advokátní komorou - prezentace na webu ČAK 

Předseda ASIS JUDr. Michal Žižlavksý informoval o dohodě, které se podařilo dosáhnout 

s Českou advokátní komorou. ASIS se tak může prezentovat na titulní straně webové prezentace 

České advokátní komory. Základ webové prezentace je již umístěn na odkaze 

http://www.cak.cz/  v rubrice „Insolvenční správci“. Bylo dohodnuto, že do aktualit budou 

zařazeny odborné články z oblasti insolvenčního práva, rubriky budou rozšířeny o stanoviska 

odborné sekce pro insolvenční právo ČAK a to pod novou odrážkou „Stanoviska sekce ČAK“. Zde 

budou prezentována stanoviska odborné sekce ČAK, která vzejdou ze zasedání odborné sekce.  

 

2. Problematika vzdělávání a využití Justiční akademie 

Rada expertů probrala plán seminářů na II. pololetí 2013. Rada expertů se shodla na tom, že ASIS 

zorganizuje Mezinárodní konferenci na téma „Insolvenční právo v evropském prostoru“. Tato 

konference proběhne v roce 2014 v Praze, přičemž pozváni budou na platformách profesních 

sdružení insolvenčních správců především zástupci těchto sdružení z řad insolvenčních správců, 

dále insolvenční soudci z jednotlivých zemí a vybraní odborníci. Účast je žádoucí zejména ze 

zemí, jako jsou Německo, Rakousko, Francie, Velké Británie, Itálie, Slovensko a Polsko. Další plán 

přípravy mezinárodní konference bude dopracován, přičemž přípravou se pověřuje tajemník 

ASIS. Tajemník ASIS byl dále pověřen vyhledat a zajistit kontakty na zahraniční asociace 

insolvenčních správců – odborné komory v Německu, Rakousku, Francii, Anglii, Itálii, Polsku, 

Slovensku, dále dohledat kontakty na advokátní komory všech zemí Evropské unie. V souvislosti 

http://www.cak.cz/
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s plánovaným mezinárodním působením budou přeloženy stránky ASIS do anglického a 

německého jazyka, zajištěním tohoto úkolu se pověřuje tajemník ASIS. 

 

3. Otázka schválení účetní závěrky INSA za rok 2012 

ASIS jednající prostřednictvím prezidenta JUDr. Daniela Ševčíka Ph.D. tímto při výkonu 

působnosti valné hromady společnosti Insolvenční akademie s.r.o., ve smyslu § 132 obchodního 

zákoníku schvaluje účetní závěrku Insolvenční akademie s.r.o. ke dni 31.12.2012 s obsahem a 

výsledky, jak se podává z přílohy k tomuto zápisu. 

 

4. Stav prací na webovém portálu ASIS 

Společnost ARET Praha s.r.o., která vyvíjí pro ASIS webový portál na zpeněžování majetkové 

podstaty, informovala členy Rady expertů o průběhu vývojových prací na projektu. Vývojové 

práce běží dle stanoveného harmonogramu. 

 

5. Přijetí nových členů 

Rada expertů projednala žádosti o členství níže uvedených osob: 

 

 Mgr. Zuzana Zajícová, (Hodonín) 

 Ing. Bc. Marián Tomko, (Plzeň) 

Rada Expertů rozhodla o přijetí nových členů kladně. Výše uvedení budou o přijetí za člena ASIS 

vyrozuměni. 

Za správnost:  

 Ing. Aleš Trpák       JUDr. Michal Žižlavský  

    zapisovatel               předseda Rady expertů ASIS  

 


