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Zápis  

ze zasedání Rady expertů ASIS konané dne 15.5.2014  

 

Přítomni:  

JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., JUDr. Pavel Berger, Mgr. Adam Sigmund,  

Mgr. Jiří Šebesta, Mgr. Ing. Eva Hepperová, JUDr. Lenka Vidovičová, JUDr. Kateřina Martínková, JUDr. 

Ing. Helena Horová, LL.M., JUDr. Ivan Juřena, Ing. Aleš Trpák              

       
 

Omluveni: 

JUDr. Kateřina Martínková 

 

Jednání zahájeno ve 13:00. 

 

Program:   

1. Portál ASIS centrální evidence zpeněžovaného majetku – další kroky 
2. Vodafone – nabídka spolupráce mezi asociací a telekomunikačním operátorem 
3. Burza správců – vztah k ASIS 
4. Žádost o vyjádření 
5. Přijetí nových členů 

 

 

1) Portál ASIS centrální evidence zpeněžovaného majetku – další kroky 
Rada expertů ASIS pověřila tajemníka ASIS přípravou školení pro uživatele Portálu majetkové 
podstaty ASIS – www.asis.cz, školení se bude konat dne 20.6.2014 v Justiční akademii v Praze 
a bude pro členy ASIS a jejich zaměstnance zdarma.  Dále Rada expertů rozhodla o cílené 
vnitřní a vnější propagaci portálu. Všichni členové ASIS budou povinně zveřejňovat 
zpeněžovaný majetek na www.asis.cz, s tím, že tajemník ASIS vyzve všechny členy, kteří se 
doposud nezaregistrovali, aby tak neprodleně učinili. Navenek bude ASIS propagovat portál 
v odborných médiích, s cílem zasáhnout potenciální investory do zpeněžovaného majetku. 
 

2) Vodafone – nabídka spolupráce mezi asociací a telekomunikačním operátorem  
Rada expertů projednala možnosti nabídnuté spolupráce mezi ASIS a společností Vodafone a 
usnesla se, že nabídnuté služby nejsou pro členy ASIS dostatečně atraktivní. S příchodem 
nových technologií opětovně vyzve všechny operátory k nabídce zvýhodněných služeb pro 
členy ASIS.  
 

3) Burza správců – vztah k ASIS 
Členové ASIS měli v minulosti možnost zdarma inzerovat na portále www.burzaspravcu.cz, 
v současné době je využívání tohoto portálu zpoplatněno. Jedná se o záležitost, která nebyla 
korektně burzou správců uživatelům portálu vysvětlena. Burza správců nespadá pod ASIS, 
členové ASIS mají možnost zdarma inzerovat na www.asis.cz.  
 

4) Žádost o vydání stanoviska 
ASIS není oprávněná poskytovat závazná stanoviska k právním otázkám. 
 
 

http://www.asis.cz/
http://www.burzaspravcu.cz/
http://www.asis.cz/
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5) Přijetí nových členů 
Rada expertů projednala žádosti o členství níže uvedených osob: 
 

 Insolvency v.o.s. – Mgr. Eva Rabasová 
 Ing. Martin Koubek 
 Mgr. Jan Klváček 
 Ing. Libuše Dobrá 

 
Rada Expertů rozhodla jednohlasně o přijetí za člena Insolvency v.o.s., Ing. Martina Koubka a         
Mgr. Jana Klváčka.  
Rada Expertů rozhodla jednohlasně o nepřijetí Ing. Libuše Dobré. 

Výše uvedení budou o přijetí/nepřijetí za člena ASIS vyrozuměni. 

 

Termín nadcházející Rady expertů bude stanoven. 

 

Za správnost:  

 Ing. Aleš Trpák       JUDr. Michal Žižlavský  

    zapisovatel               předseda Rady expertů ASIS  


