ZÁPIS
z valné hromady
Asociace insolvenčních správců o.s.
se sídlem Široká 5, 110 00 Praha 1, IČ: 26581591

Dne 29. dubna 2016 se v sídle Justiční akademie v Praze, Hybernská 18, Praha 1, konala valná hromada
Asociace insolvenčních správců o. s. (dále jen ASIS) (seznam přítomných je přílohou zápisu).
Pořad jednání:

1.

Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

2.

Volba orgánů valné hromady.

3.

Zpráva o činnosti ASIS za období 2015.

4.

Zpráva o stavu majetku ASIS.

5.

Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015 a sdělení informací o rozpočtu na rok
2016 včetně podání zprávy o roční účetní závěrce společnosti Insolvenční akademie s.r.o.
za rok 2015.

6.

Zpráva o záměrech ASIS v roce 2016.

7.

Změna stanov ASIS do podoby odpovídající zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.

Diskuse.

9.

Závěr valné hromady.

Prezence účastníků byla zahájena v 14:30 hod. v místě konání valné hromady a ukončena v 15:00 hod.
Valné hromady se zúčastnilo osobně nebo v zastoupení 60 ze 123 stávajících členů ASIS.

Zahájení:
JUDr. Michal Žižlavský, předseda Rady expertů ASIS, pověřený řízením, zahájil jednání valné hromady a
přivítal přítomné členy. Stručně informoval o předpokládaném průběhu valné hromady a uvedl volbu
předsedy valné hromady a zapisovatele.

Usnášeníschopnost a volba zapisovatele
Nejprve byla ověřena usnášeníschopnost valné hromady. Valné hromady se zúčastnilo osobně nebo
v zastoupení 60 ze 123 stávajících členů, čímž byla zajištěna její usnášeníschopnost.
Následně proběhla volba předsedy valné hromady a zapisovatele. Předsedou VH byl navržen JUDr.
Michal Žižlavský, předseda rady expertů ASIS, zapisovatelkou pak Zdeňka Sigmundová, tajemnice ASIS.
Pro zvolení obou navržených hlasovalo všech 60 přítomných členů = schváleno 100 % přítomných hlasů.

Zpráva o činnosti ASIS za období 2015
Prezident ASIS JUDr. Daniel Ševčík shrnul hlavní body činnosti asociace v uplynulém roce 2015. Uvedl, že
ASIS bude nadále stejně jako v minulosti působit ve prospěch insolvenčních správců a to jak v rámci
legislativního procesu, tak i v prosazování dílčích pozitivních změn v již zaběhnutém systému. Poděkoval
JUDr. Martínkové za sledování vývoje v oblasti pojištění. Vyzdvihl dobré fungování softwaru vyvinutého
za účelem zpeněžování majetku z majetkových podstat, což zajišťuje transparentnost jednání
insolvenčních správců – členů ASIS. Činnost Insolvenční akademie s.r.o. byla shrnuta výlučně jako
servisní, její fungování kladně zhodnotil a připomenul, že finanční toky ASIS a INSA plynou odděleně.
Kladně zhodnotil spolupráci s Konkursními novinami, když připomenul, že všichni členové od roku 2015
dostávají od ASIS jako bonus ke svému členství bezplatné roční předplatné Konkursních novin. Dále
shrnul legislativní vývoj v uplynulém roce, připomenul některá zásadní stanoviska ASIS k aktuálním
tématům, informoval o zapojení ASIS v legislativní oblasti, zejména pak kladně zhodnotil spolupráci
s odbornou sekcí pro insolvenční právo České advokátní komory.

Zpráva o stavu majetku ASIS
Prezident ASIS JUDr. Daniel Ševčík informoval přítomné o stavu majetku včetně stavu krátkodobého
finančního majetku – peněz na účtu. Požádal účastníky valné hromady, aby vzali zprávu o stavu majetku
na vědomí, což se stalo. Dotazy ke stavu majetku ze strany přítomných nebyly.

Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015, informace o rozpočtu ASIS na 2016, zpráva o účetní
závěrce Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2015
JUDr. Ševčík přednesl údaje z řádné účetní závěrky ASIS za rok 2015 a rovněž tak i za Insolvenční
akademii s.r.o.

Účetní závěrka ASIS za 2015 byla schválena: PRO 60 hlasů – schváleno 100 % přítomných hlasů
JUDr. Ševčík navrhl, aby hospodářský výsledek ASIS ztráta za rok 2014 ve výši - 259.481,50 Kč a
hospodářský výsledek ASIS ztráta za rok 2015 ve výši – 147.368,15 Kč byly účetně uhrazeny ziskem
minulých účetních období.
Účetní úhrada ztrát ziskem minulých účetních období byla schválena: PRO 60 hlasů – schváleno 100 %
přítomných hlasů

Poté JUDr. Ševčík představil rozpočet ASIS na rok 2016. Dále přednesl stav majetku Insolvenční
akademie a prezentoval účetní závěrku Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2015.

Zpráva o záměrech ASIS v roce 2016 a v dalším období
JUDr. Žižlavský nastínil, v čem vidí smysl existence ASIS. Vnímá ji jako platformu pro ty, kdo chtějí
dlouhodobě působit jako insolvenční správci v ČR a sdílí hodnoty transparentního, etického a poctivého
výkonu profese. Kladně zhodnotil fungování úzké spolupráce s Českou advokátní komorou, která je díky
odborné sekci pro insolvenční právo chápána jako partner v legislativním procesu, do kterého se
podařilo ASIS znovu vstoupit a hodlá v tom nadále pokračovat. Smysl vidí právě v efektivním uplatňování
racionálních názorů vycházejících z praxe.
Připomenul dobrou spolupráci s Justiční akademií. Uvedl, že se ASIS ve svém vzdělávacím programu
zaměří na téma novely insolvenčního zákona a z ní plynoucích změn a nových povinnosti IS.
Vyzval přítomné účastníky k diskusi.
Člen ASIS JUDr. Termer ocenil dobré fungování zpeněžovacího portálu a vyzval ostatní členy k tomu, aby
portál využívali. Jde o nástroj, který zvyšuje transparentnost insolvenčních řízení a důvěryhodnost členů
ASIS.
JUDr. Žižlavský vyzval účastníky, aby vyjádřili případný nesouhlas s vizemi, tendencemi a směry, kudy se
ASIS ubírá ve svém působení. Nikdo z přítomných takový nesouhlas nevyjádřil.

Změna stanov ASIS do podoby odpovídající zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
JUDr. Ševčík přednesl důvod změn stanov ASIS a vyzval účastníky k dotazům. Dotazy nebyly.
Stanovy byly schváleny: PRO 60 hlasů – schváleno 100 % přítomných hlasů.

Diskuse
Proběhla na téma sankcí ukládaných insolvenčním správcům ze strany MSp.

Valná hromada ASIS byla ukončena v 16.10 hodin.

JUDr. Michal Žižlavský

Zdeňka Sigmundová

předseda Rady expertů ASIS

zapisovatelka

pověřený vedením VH ASIS

