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Zápis  

ze zasedání Rady Expertů ASIS konané dne 13.11.2013  

 

Přítomni:  
JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., JUDr. Pavel Berger, Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Jiří 
Šebesta, Mgr. Ing. Eva Hepperová, Ing. Aleš Trpák              
       
 

Omluveni: 
JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M., JUDr. Lenka Vidovičová, JUDr. Kateřina Martínková, JUDr. Ivan 
Juřena 
 
Hosté: 
Ing. Radek Štefanič, Ing. Karel Křivánek 
 
Jednání zahájeno ve 13:00 hodin. 
 
Program:   

1. Příprava na Valnou hromadu 

2. Vyjádření k žádosti ohledně krácení odměny z výtěžku 

3. Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých 

poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů  

4. Nekalé praktiky „oddlužovacích společností“ 

5. Opatrovník pro správu jmění 

6. Otázky na zkoušky insolvenčních správců 

7. Webový portál ASIS 

8. Přijetí nových členů 

9. Ostatní 

 
1) Příprava na Valnou hromadu 

Rada expertů probrala jednotlivé body programu Valné hromady ASIS, která se bude konat 

22.11.2013 v prostorách Justiční akademie v Praze a rozdělila úkoly tak, aby byl organizačně 

zajištěn její řádný průběh.  

2) Vyjádření k žádosti ohledně krácení odměny z výtěžku 

Rada expertů projednala žádost o vyjádření ohledně snahy některých insolvenčních senátů krátit 

odměnu z výtěžku pro nezajištěné věřitele stejným způsobem, jako to prosazují ve vztahu 

k odměně ze zajištění. Členové Rady expertů se již s tímto jevem setkali, bohužel jediným 

možným řešením je obrana pomocí opravného prostředku.  
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3) Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých 

poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů  

Asociace insolvenčních správců obdržela od ČNB žádost o vyjádření se k vyhlášce o odměně 

likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na 

kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů. Členové Rady expertů konzultovali své 

stanovisko s Komorou daňových poradců. 

 

4) Nekalé praktiky „oddlužovacích společností“ 

ASIS obdržela podnět ohledně nekalých praktik některých „oddlužovacích společností“, v rámci 

kterých tyto společnosti slibují za úplatu oddlužení. ASIS předala podklady ohledně jednání 

těchto společností České advokátní komoře, která již tento problém také zachytila a delší dobu 

shromažďuje informace, tak aby mohla podniknout případné další kroky.  

5) Opatrovník pro správu jmění 

ASIS obdržela žádost vyjádření se k problematice ve věci opatrovníka pro správu jmění dle §457 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ustanoveného zejména osobám s omezenou 

svéprávností. Jako opatrovníci pro správu jmění by mohli být s ohledem na povahu této funkce a 

předpoklady pro její výkon ustanovovány také osoby, které vykonávají činnost insolvenčního 

správce. Rada expertů se této myšlence nebrání, v současné době však není vyjasněna otázka 

odměňování a proto se k této otázce vrátí po vydání příslušných předpisů.  

6) Otázky na zkoušky insolvenčních správců 

ASIS ve spolupráci s Odbornou sekcí pro insolvenční právo České advokátní komory organizuje 

přípravu otázek na zkoušky insolvenčních správců na rok 2014. 

7) Webový portál ASIS 

Společnost ARET Praha s.r.o. prezentovala výsledky prací na webovém portálu ASIS, na kterém 

budou moci členové ASIS zdarma inzerovat zpeněžovaný majetek z insolvenčních řízení. Na 

adrese http://asis.ir-is.cz/ je dostupné testovací prostředí portálu, které si mohou insolvenční 

správci vyzkoušet. Pro podrobnější informace kontaktujte tajemníka ASIS na tajemnik@asis.cz.  

8) Přijetí nových členů 

Rada expertů projednala žádosti o členství níže uvedených osob: 

 

 Mgr. Magdalena Gebauerová, (Opava) 

 Mgr. Romana Andělová, (Brno) 

 Ing. Petr Zbořil, (Bruntál) 

 Mgr. Ivo Tichovský, (Ostrava) 

Rada expertů rozhodla o přijetí Mgr. Magdaleny Gebauerové, Mgr. Romany Andělové a Mgr. Iva 

Tichovského kladně. Výše uvedení budou o přijetí za člena ASIS vyrozuměni. Ing. Petr Zbořil byl 

http://asis.ir-is.cz/
mailto:tajemnik@asis.cz
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požádán o doplnění podrobnějších informací ohledně trvání praxe, jeho přijetí bude posouzeno na 

následující Radě expertů. 

 

9) Ostatní 

Rada expertů rozhodla, že sleva na seminář pořádaný ASIS se bude moci uplatnit až po zaplacení 

členských příspěvků. Rada expertů nově stanovila: Člen ASIS, který na sebe na jedno školení 

přihlásí 3 a více účastníku dostane na třetího a každého dalšího účastníka slevu 500,- Kč. Nečlen 

ASIS, který na sebe na jedno školení přihlásí 3 a více účastníků dostane na třetího a každého 

dalšího účastníka slevu 400,-Kč. 

Za správnost:  

 Ing. Aleš Trpák       JUDr. Michal Žižlavský  
    zapisovatel               předseda Rady expertů ASIS  


