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 Zápis  

ze zasedání Rady expertů ASIS konaného dne 5. 3. 2018 

Přítomni:  

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

Kateřina Martínková, Ing. Romana Nováková, Mgr. Jiří Šebesta   

 

Omluveni:  

JUDr. Petr Michal, JUDr. Ivan Juřena,  

  

Jednání zahájeno v 10:00 hod. 

 

 

Program:    

1. Odměna správců 

2. Vyhláška o materiálním a personálním vybavení a standardech výkonu funkce IS 

3. Spolupráce s Epravo 

4. Valné hromady 

5. Projednání žádosti Nejvyššího správního soudu ČR o vyjádření ASIS a formulace odpovědi 
 

 

 

ad 1) 

Odměna správců 

S ohledem na informace o záměru MSp ČR měnit v souvislosti s projednávanou novelou insolvenčního 

zákona (následně po přijetí novely) vyhlášku o odměně insolvenčních správců se Rada zabývala tímto 

tématem. S ohledem na narůstající agendy insolvenčních správců není vhodné oddělovat novou úpravu 

procesu oddlužení od způsobu jejího materiálně finančního zabezpečení. Tyto úvahy by měly být vedeny 

současně, a to na základě objektivních dat. Pokud se tak nestane, hrozí kolaps systému.  

S ohledem na výše uvedené Rada expertů po proběhlé diskusi schválila zadání odborného stanoviska 

prostřednictvím Insolvenční akademie, s.r.o. v očekávané ceně 100.000,- Kč + DPH. Cílem je, na 

základě reálných dat, připravit podkladový materiál k diskusi na téma adekvátní výše odměn 

insolvenčních správců v oddlužení. Odborné stanovisko by mělo reflektovat stav, kdy od 1.7.2017 na 

jedné straně došlo k odbřemenění soudů, na druhé straně došlo k přenosu agendy výhradně na 

insolvenční správce a také nové představy MSp ČR o materiálním a personálním vybavení správců. Co 

se týká finanční náročnosti výkonu funkce insolvenčních správců v oddluženích, je třeba počítat s tím, 

že se minimálně v určité míře prosadí myšlenky MSp ČR o vyšších nárocích na materiální a personální 

vybavení správců. Souvisí to s představou MSp ČR o vyšší míře aktivity insolvenčních správců, která 

má být pojistkou proti paušálnímu zneužívání institutu oddlužení.  
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2) 

Vyhláška o materiálním a personálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního 

správce 

Rada expertů se zabývala obsahem vyhlášky. Bylo konstatování, že návrh vyhlášky řeší zbytečně do 

podrobností věci, které jsou schopni správci dobře zvládat v rámci obecného vymezení agend. Členové 

rady se shodli na tom, že již nová zákonná úprava a přenos agend na insolvenční správce vyžaduje 

materiálně finanční zabezpečení nových agend insolvenčního správce. Na základě reálného odborného 

vyhodnocení je třeba zvážit adekvátní zvýšení odměny insolvenčního správce, tím spíše v případě přijetí 

vyhlášky, která ještě nad rámec zákona dále zvyšuje nároky na administrativní zabezpečení agend 

správce.  

 

3)  

Spolupráce s Epravo 

Rada schválila spolupráci s Epravo co se týká publikace informací o vzdělávacích akcích pořádaných 

ASIS prostřednictvím Insolvenční akademie, s.r.o. v rozsahu do 80.000,- Kč. 

 

4) 

Valná hromada ASIS 

Rada schválila termín konání valné hromady ASIS na den 20. dubna 2018 v 15 hodin na Justiční 

akademii v Praze. 

 

5) 

Projednání žádosti Nejvyššího správního soudu ČR o vyjádření ASIS a formulace odpovědi 

Byla schválena odpověď na dotaz NSS ČR č.j. 4 As 149/2017.  

  

 

Termín nadcházející Rady expertů je stanoven na den 18. 4. 2018 v 11 hodin. 

Za správnost:  

 

JUDr. Michal Žižlavský      Zdeňka Sigmundová   

předseda Rady expertů ASIS     tajemník ASIS   

                


