
ZÁPIS 

z valné hromady 

Asociace insolvenčních správců z.s. 

se sídlem Široká 5, 110 00 Praha 1, IČ: 26581591 

 

Dne 20. dubna 2018 se v sídle Justiční akademie v Praze, Hybernská 18, Praha 1, konala valná hromada 

Asociace insolvenčních správců z. 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 2017.  

4. Zpráva o stavu majetku ASIS. 

5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2017 a sdělení informací o rozpočtu  na rok 

2018 včetně podání zprávy o roční účetní závěrce společnosti Insolvenční akademie s.r.o. 

za rok 2017.  

6. Zpráva o záměrech ASIS v roce 2018. 

7. Volba členů Rady expertů ASIS. 

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 59 ze 111 stávajících členů ASIS. 

 

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady 

JUDr. Michal Žižlavský, předseda Rady expertů ASIS, pověřený řízením, zahájil jednání valné hromady a 

přivítal přítomné členy. Valná hromada byla shledána usnášeníschopnou, zúčastnilo se jí osobně nebo 

v zastoupení 59 členů z celkového počtu 111 členů. Stručně informoval o předpokládaném průběhu valné 

hromady a uvedl volbu 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 59 přítomných členů = schváleno 100 % přítomných hlasů. 

 



Zpráva o činnosti ASIS za období 2017  

Prezident ASIS JUDr. Daniel Ševčík shrnul hlavní body činnosti asociace v uplynulém roce 2017. Shrnul, že 

činnost ASIS je dobře strukturovatelná, činnost „dovnitř“ je všem dobře známá, členové jsou zváni na 

semináře, využívají předplatného Konkursních novin, zvýhodněných podmínek pojištění, využívají 

software ke zpeněžování majetku z majetkových podstat a že tento servis dobře funguje.  

Činnost „navenek“ mimo jiné aktuálně spočívá v personálním propojení ASIS a Odborné sekce pro 

insolvenční právo České advokátní komory. V uplynulém roce proběhla celá řada setkání odborné sekce 

ČAK, mnoho jednání také za účasti úředníků Ministerstva spravedlnosti ČR. ASIS zpracovala připomínky 

k vyhlášce o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce IS, podařilo se upravit 

požadavek na počet zaměstnanců, fyzické přítomnosti a veškeré dokumentace (stačí dálkový přístup 

elektronicky), ASIS iniciovala přijetí společného stanoviska insolvenčních správců napříč všemi spolky ke 

sněmovnímu tisku č. 71. Co se týká snahy o změnu autority dohledového orgánu si vzal slovo JUDr. 

Žižlavský a představil návrh, aby advokáti-správci spadali pod ČAK. Odborná sekce ČAK momentálně tento 

návrh zpracovává, idea se opírá o § 56 zákona o advokacii – správa majetku advokátem. Došlo by tím ještě 

k většímu propojení ASIS a ČAK, ale hledá se mechanismus kam a jak zařadit správce, kteří advokáty nejsou 

– vzhledem k tomu, že 71 % správců jsou zároveň advokáty, mohly by se benefity tohoto řešení vztáhnout 

i na ostatní správce, ale JUDr. Žižlavský řekl, že zatím se zdá tento návrh řešení jako ne úplně šťastný.  

 

Zpráva o stavu majetku; Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2017, informace o rozpočtu ASIS na 

2018, zpráva o účetní závěrce Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2017 

Prezident ASIS JUDr. Daniel Ševčík informoval přítomné o stavu majetku včetně stavu krátkodobého 

finančního majetku – peněz na účtu. Dotazy ke stavu majetku ze strany přítomných nebyly. 

JUDr. Ševčík přednesl údaje z řádné účetní závěrky ASIS za rok 2017 a rovněž tak i za Insolvenční akademii 

s.r.o. 

Poté JUDr. Ševčík představil rozpočet ASIS na rok 2018. 

Dále přednesl informaci o stavu majetku Insolvenční akademie a prezentoval účetní závěrku Insolvenční 

akademie s.r.o. za rok 2017.  

Účetní závěrka ASIS za 2017 byla schválena: PRO 59 hlasů – schváleno 100 % přítomných hlasů. 

JUDr. Ševčík navrhl, aby hospodářský výsledek ASIS (zisk) za rok 2017 byl ponechán v asociaci pro další 

hospodaření a potřeby. 

Ponechání zisku v asociaci pro potřeby dalšího hospodaření bylo schváleno: PRO 59 hlasů – schváleno 100 

% přítomných hlasů. 

 

 



Zpráva o záměrech ASIS v roce 2018 a v dalším období  

JUDr. Žižlavský krátce představil přítomným, kteří se nezúčastnili dopoledního semináře, odborné 

stanovisko TPA Valuation & Advisory, s.r.o., které bylo zadáno prostřednictvím Insolvenční akademie, 

s.r.o. ke zpracování na téma odměn insolvenčních správců. Odborné stanovisko slouží jako podklad 

k odborným diskusím napříč politickým spektrem, aby nedošlo k neuváženému zásahu do odměn správců 

(jde o reakci na populistické názory požadující snížení odměn). Aktuálně se řeší načtení pozměňovacího 

návrhu, který by zvýšil odměny insolvenčních správců. Poslanecké kluby budou o předloze jednat. JUDr. 

Žižlavský požádal, aby každý oslovil poslance a přednesl mu tento pozměňovací návrh. V současnosti je 

toto téma klíčové. Dále je snahou při jednáních se zástupci MSp ČR, aby se ministerstvo o správce více 

staralo v pozitivním slova smyslu. 

 

Volba členů Rady expertů ASIS 

Pro další funkční období Rady expertů bylo navrženo všech 9 stávajících členů rady (JUDr. Michal Žižlavský, 

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Kateřina Martínková, JUDr. Petr Michal, Mgr. Jiří 

Šebesta, Ing. Romana Nováková, JUDr. Pavel Berger, JUDr. Ivan Juřena) a vyhlásilo se hlasování.   

Stávajících 9 členů Rady expertů ASIS bylo pro další funkční období zvoleno: PRO 49 hlasů, ZDRŽEL SE 1 

hlas. Přítomní členové rady o svém znovuzvolení nehlasovali. Potřebný počet pro zvolení je 2/3 

přítomných hlasů, což bylo naplněno. Rada expertů ASIS tak byla schválena.   

 

Diskuse 

JUDr. Žižlavský oznámil založení diskusní skupiny ke sněmovnímu tisku č. 71 na LinkedIn, kde je možné 

vyjádřit své podněty či připomínky. Dále se vedla diskuse o odvodech DPH u zdanitelných plnění, která 

probíhají déle než 12 měs. Dle názorů přítomných musí IS z těchto zdanitelných plnění odvést k 31.12.2018 

DPH bez ohledu na to, zda soud správci povolí zálohové plnění. Dále má IS odvést DPH ze všech záloh na 

odměnu, ze kterých dosud DPH neodvedl atd. Ustavila se pracovní skupina (JUDr. Martínková, JUDr. 

Berger, Ing. Nováková), která řešení odvodu DPH analyzuje.  

 

Valná hromada ASIS byla ukončena v 16.05 hod. 

 

  

 

JUDr. Michal Žižlavský      Zdeňka Sigmundová 

předseda Rady expertů ASIS     zapisovatelka 

předseda valné hromady ASIS 


