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Zápis ze zasedání 

Rady expertů ASIS a odborné sekce ČAK 

Lipová - lázně  15. 6. 2012  

 

Přítomni:  

za RE ASIS:   JUDr. Michal Ţiţlavský, JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., Mgr. Adam Sigmund, 

JUDr. Kateřina Martínková, JUDr. Pavel Berger, JUDr. Ivan Juřena, JUDr. Lenka Vidovičová, 

Mgr. Jiří Šebesta, Mgr. Ing.  Eva Hepperová, JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M. 

 

za OS ČAK:  Ing. Romana Nováková, JUDr. Bronislava Orbesová, JUDr. Eva Mlčochová, 
Mgr. Karel Jandus, LL.M., JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., Jan Mašek 
 

Omluveni:  Mgr. Hana Himmatová, JUDr. Marcela Marešová 
 

 

Jednání zahájeno v 10:00 hodin. 

 

 

Program:   

 

1.  Úprava stanov 

2.  Příprava zvláštního čísla Bulletinu advokacie 

3.  Vstupní poplatky a členské příspěvky 

4.  Úhrada seminářů 

5.  Příprava Valné hromady ASIS 

6.  Vzdělávání 

7.  Založení dceřinné společnosti 

8.  Ukončení členství v ASIS 

9.  Žádost o členství v ASIS 

10.  Tiskové a propagační materiály 

 

 

 

 

1. Úprava stanov 

 

Rada s přihlédnutím k potřebám ASIS rozhodla o úpravě a doplnění stávajících 

stanov ASIS v těchto oblastech 

 

Publikace zpeněžovaného majetku 

 

Bude uloţena povinnost členům ASIS publikovat zpeněţovaný majetek 

z insolvenčních řízení na jednotném místě (příslušných webových portálech, se 

kterými má ASIS uzavřenou dohodu o bezplatné publikaci zpeněţovaného majetku).  
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Zpřísnění podmínek pro přijetí za člena ASIS 

 

Za člena ASIS bude přijat ţadatel, který vykonává činnost insolvenčního správce 

nejméně tři roky od zapsání do seznamu insolvenčních správců (za výkon činnosti 

není povaţován pouze zápis do seznamu insolvenčních správců) a před podáním 

ţádosti o přijetí za člena absolvoval minimálně tři vzdělávací akce pořádané ASIS za 

dobu předcházejících tří let. O prominutí výše uvedené podmínky, nebo její části, 

můţe výjimečně rozhodnout Rada.  

 

O nepřijetí za člena ASIS rozhoduje Rada na svém zasedání, a to většinou hlasů 

přítomných členů. V případě předchozího vyloučení člena ASIS platí pětiletá čekací 

lhůta pro projednání další ţádosti o přijetí téhoţ insolvenčního správce. 

 

Další změny 

  

Člena lze vyloučit z ASIS na základě rozhodnutí Rady pro nezaplacení vstupního 

poplatku nebo ročního členského příspěvku, a nově pro neúčast na vzdělávacích 

akcích pořádaných ASIS ve stanoveném rozsahu. Počet poţadovaných účastí je 

minimálně jedna ročně. Účast na vzdělávacích akcích pořádaných ASIS můţe být 

nahrazena přednáškovou nebo publikační činností insolvenčního správce nebo prací 

pro orgány ASIS. Dalším důvodem vyloučení člena z ASIS je jeho vyškrtnutí ze 

seznamu insolvenčních správců. Prezident má vůči valné hromadě informační 

povinnost o tomto rozhodnutí Rady.   

 

Nově se upraví přijetí obchodní společnosti, ve které je ohlášeným společníkem člen 

ASIS, za člena ASIS. Pokud člen ASIS podá k rukám Prezidenta ţádost o členství 

obchodní společnosti, ve které je ohlášeným společníkem, Rada tuto ţádost na návrh 

Prezidenta projedná. Při projednání bude zohledněno plnění povinností, vyplývající 

z předchozího členství insolvenčního správce v ASIS. O rozhodnutí Rady bude 

ţadatel informován. 

 

Nově se upraví informační povinnost člena ASIS, a to tak, ţe tento je povinen bez 

zbytečného odkladu prokazatelně oznámit ASIS změnu podstatných údajů 

souvisejících s jeho registrací (změna sídla, telefonu, kontaktního e-mailu). Za 

správnost údajů odpovídá člen ASIS, ASIS nenese zodpovědnost za nemoţnost 

úkonu ve věci informování člena, pokud údaje o členovi nejsou aktuální. 

 

Upravuje se stanovení výše ročního členského příspěvku a vstupního poplatku                   

a jejich splatnost přímo ve stanovách. Neuhrazení ročního členského příspěvku či 

vstupního poplatku je důvodem pro vyloučení člena z ASIS, přičemţ o vyloučení  

rozhoduje Rada. 

 

Vypracováním upravených stanov Rada pověřila Prezidenta ASIS. 
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2. Příprava zvláštního čísla Bulletinu advokacie    

 

Rada projednala a zhodnotila stav prací na připravovaném zvláštním čísle Bulletinu 

advokacie. Níţe jsou uvedeny témata příspěvků a jejich autoři. 

Termín pro dodání zpracovaného článku je 15. 07. 2012. Články musí autoři zaslat 

nejpozději do uvedeného data na mailovou adresu tajemníka tajemnik@asis.cz 

Vyloučení zjevných excesů před odesláním článků k tisku proběhne na zasedání 

Rady 19. 7. 2012.  

Tajemník vypracuje a zašle všem autorům číslovaný seznam témat, aby byla dána 

jednoznačnost v další komunikaci mezi zúčastněnými dle níţe uvedeného. 

  

Číslo tématu, název, autor: 

 

BA 1.    Insolvenční návrh - odmítnuté a zamítnuté IN    Mgr.  Hana Himmatová 

BA 2.    (Ne) Osvědčení úpadku                                      JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. 

BA 3.    Pohledávky věřitelů                                             Mgr. Adam Sigmund 

BA 4.    Postavení zajištěných věřitelů v IŘ                     JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M. 

BA 5.    Přezkumné jednání                                             JUDr. Eva Mlčochová 

BA 6.    Věřitelské orgány                                                JUDr. Bronislava Orbesová 

BA 7.    Provoz podniku dluţníka v insolvenci                 JUDr. Kateřina Martínková 

BA 8.    Majetek dluţníka, zpeněţení                Mgr. Jiří Šebesta   / JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. 

BA 9.    Pohledávky dluţníka za třetími osobami            JUDr. Marcela Marešová 

BA 10.  Smlouvy o vzájemném plnění                            JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M.  

BA 11.  Incidenční spory                                                 JUDr. Lenka Vidovičová 

BA 12.  Jiné neţ incidenční spory související s IŘ          Mgr. Karel Jandus, LL.M. 

BA 13.  Oddluţení                                                           Mgr. Rostislav Krhut 

BA 14.  Konkurs – nedostatek majetku dluţníka             Mgr. Martin Liška 

BA 15.  Reorganizace, řízený konkurs                            JUDr. Michal Ţiţlavský 

BA 16.  Trestní aspekty insolvenčního řízení                  JUDr. Pavel Berger     

 

        

3. Vstupní poplatky a členské příspěvky 

 

Na základě informace Ing. Mgr. Hepperové o úhradě členských příspěvků za 

sledované období bylo Radou rozhodnuto, ţe těm členům ASIS, kteří ani po 

předchozí výzvě k úhradě členského příspěvku, takto neučinili, bude zaslána listinná 

písemná výzva ke splnění povinnosti s přiměřenou k tomu lhůtou. 

O dalším postupu vůči členům, kteří ani opakovaně nesplnili povinnost uhradit 

členský příspěvek, rozhodne Rada na svém příštím zasedání. 

 

 

4. Úhrada seminářů 

 

Na návrh Mgr. Hepperové Rada projednala uhrazovací povinnost za semináře tak, ţe 

zaměstnanci insolvenčního správce, který je členem ASIS, tímto na seminář 

přihlášeni, budou hradit účastnický poplatek ve výši 1.400,- Kč. Členové Rady jsou 

uhrazovací povinnosti zbaveni, pokud se na akci podílí.  

mailto:tajemnik@asis.cz
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5. Příprava Valné hromady ASIS 

 

Valná hromada ASIS, plánována na 17. 10. 2012, se přesouvá na den 26. 11. 2012. 

Předseda Rady tento termín opětovně předjedná s Justiční akademií v Praze.  

Vzhledem k důleţitosti účasti na této valné hromadě stran insolvenčích správců, 

tajemník písemně osloví všechny insolvenční soudy se zdvořilou ţádostí, aby na toto 

datum nenařizovaly přezkumná jednání, která by byla příčinou neúčasti insolvenčních 

správců na valné hromadě. 

 

 

6. Vzdělávání 

 

Vzdělávací akce pořádané ASIS jsou určeny členům ASIS, a to pro zvýšení 

kvalifikace a odborné úrovně potřebné pro výkon činnosti insolvenčního správce. V 

ţádném případě nejde o přípravu ke zkoušce insolvenčního správce. Předseda Rady 

můţe rozhodnout ad hoc, ţe přístup na vzdělávací akce pořádané ASIS se umoţní 

téţ jiným cílovým skupinám neţ jsou insolvenční správci, zejména pravidelným 

účastníkům insolventních řízení (banky, velké podniky, advokáti apod.)  

 

 

7. Založení dceřinné společnosti 

            

Rada pověřuje prezidenta ASIS, aby ve smyslu platných předpisů zajistil zaloţení 

dceřinné společnosti ASIS, v níţ bude ASIS jediným společníkem, a která bude 

zajišťovat oblast vzdělávání. Předmět činnosti bude vymezen tak, aby umoţňoval 

vzdělávání, vydavatelskou činnost, propagaci a související činnosti. Prvními jednateli 

společnosti budou JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. a Mgr. Ing. Eva Hepperová. Bude 

vytvořeno a zaregistrováno logo společnosti. Sídlo společnosti bude v Praze.  

 

 

8. Ukončení členství  

      

      Rada rozhodla o ukončení členství Mgr. Barbory Novotné Opltové, Ing. Petra Beneše, 

Mgr. Tomáše Gartšíka. Jmenovaní budou o ukončení členství vyrozuměni. 

 

 

9.  Přijetí za členy  

        

      Rada přijala za členy tyto osoby:    

       

      FARADAY v.o.s. - ohlášený společník Mgr. Ing. Pavel Janků 

      INKOS HK – Turnov v.o.s.  -  Ing. Ivo Schneiderka 

      JUDr. Ivan Janíček – GARO    

      Ing. Martin Kuře    

      Indra - Šebesta v.o.s.          

      s tím, ţe Rada se k těmto ţádostem vyjádřila kladně. Dotčení budou o přijetí za člena      

ASIS vyrozuměni. 



5 
 

        

      Rada projednala změnu členství z Ing. Michaela Jiterského na společnost insolvence 

JP v.o.s., ve které je ohlášeným společníkem Ing. Michael Jiterský. Členem ASIS se 

tak stává společnost insolvence JP v.o.s. Uhrazovací povinnost členského poplatek 

za rok 2012 se převádí na následnický subjekt.              

            

 

10.   Tiskové a propagační materiály 

 

Rada pověřuje tajemníka, aby zahájil činnost pro sběr podkladů od členů ASIS,               

a to pro reedici seznamu insolvenčních správců, v rozsahu předešlého seznamu. 

Tajemníkem bude jednotlivým insolvenční správcům zaslán závazný formulář na 

vyplnění údajů s tím, ţe kaţdý z nich bude poučen, ţe odpovídá za správnost 

uvedených údajů. Seznamy budou distribuovány zejména insolvenčím soudům.  

 

Pro propagaci ASIS na seminářích budou zhotoveny rolovací stojanové panely.   

 

 

 

           Příští Rada expertů ASIS se koná dne 19. 07. 2012 od 10:30h. v sídle ASIS. 

 

 

Za správnost:  

Bc. Miroslav Krsek      JUDr. Michal Ţiţlavský  

zapisovatel      předseda Rady expertů ASIS  

 

 


