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Zápis  

ze zasedání Rady Expertů ASIS konané dne 29.1.2014  

 

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, Ing. Aleš Trpák              

       
 

Omluveni: 

JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M., JUDr. Kateřina Martínková, JUDr. Ivan Juřena 

 

Jednání zahájeno v 15:00. 

 

Program:   

1) Zvýšení odměn přednášejícím  

2) Nový pojistný produkt pojištění IS v souladu s vyhláškou MS  

3) Stanovisko ASIS k provozovnám 

4) Rekapitulace objemu účetních a administrativních prací při zajišťování seminářů a výše jejich 

odměn 

5) Přijetí nových členů 

 

 

1) Zvýšení odměn přednášejícím  

Vzhledem k rostoucímu počtu účastníků školení pořádaných ASIS bude zavedena prémie za vyšší 

počet účastníků na jednotlivých seminářích. Hodnota navýšení bude definována dodatkem 

k Honorářovému řádu ASIS platnému od 1.12.2010.  

 

2) Nový pojistný produkt pojištění IS v souladu s vyhláškou MS  

Rada expertů schválila návrh postupu JUDr. Kateřiny Martínkové ohledně pojištění insolvenčních 

správců v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR 314/2007 Sb., v průběhu února 2014 

budou k dispozici další výsledky jednání s pojišťovnami a bude rozhodnuto, jak postupovat dále. 

 

3) Stanovisko ASIS k provozovnám 

Rada  expertů probrala poznatky k novému způsobu přiřazování insolvenčních správců platnému od 

1.1.2014 a rozhodla se, že vzhledem ke krátkému času od spuštění nového systému, se k této otázce 

vrátí poté, co získá více zkušeností se systémem v praxi. 

 

4) Rekapitulace objemu účetních a administrativních prací při zajišťování seminářů a výše 

jejich odměn 

Rada expertů probrala problematiku účetních a administrativních prací při zajišťování seminářů a 

požádala o dopracování podkladů za rok 2013, k tomuto bodu se vrátí na následující Radě expertů. 
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5) Přijetí nových členů 

Rada expertů projednala žádost o členství společnosti Insolvenční agentura v.o.s. (Karlovy Vary) a 

vzhledem k nesplnění podmínky minimální 3 leté praxe v oboru, rozhodla o nepřijetí nového člena. 

Po splnění podmínky praxe si může Insolvenční agentura v.o.s. opětovně zažádat o členství v ASIS. 

 

Za správnost:  

 Ing. Aleš Trpák       JUDr. Michal Žižlavský  

    zapisovatel               předseda Rady expertů ASIS  


