
ZÁPIS 

z valné hromady 

Asociace insolvenčních správců o.s. 

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

 

Dne 22. listopadu 2013 se v sídle Justiční akademie v Praze, v prostorách Městského soudu v Praze, 

pracoviště Hybernská 1006/18, Praha 1, konala valná hromada Asociace insolvenčních správců o. s.          

(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 2012 a 2013.  

4. Zpráva o stavu majetku ASIS.  

5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2012 a návrhu rozpočtu na rok 2014 včetně podání 

zprávy o roční účetní závěrce společnosti Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2012.  

6. Aktuální vývoj legislativy v oblasti insolvence.  

7. Zpráva o záměrech ASIS v roce 2014 a v dalším období.  

8. Volba členů Rady Expertů.  

9. Informace o novém webovém portálu zpeněžování majetku včetně prezentace jeho tvůrcem, a 

to společnosti ARET Praha s.r.o..  

10. Diskuse.  

11. Závěr valné hromady.  

 
Prezence účastníků byla zahájena v 9:00 hod. v místě konání valné hromady a ukončena byla v 10:00 

hod. Valné hromady se zúčastnilo osobně nebo v zastoupení 74 ze 167 stávajících členů Asociace. 

 

Zahájení: 

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., prezident ASIS, pověřený řízením, zahájil jednání valné hromady Asociace 

insolvenčních správců a přivítal přítomné členy. Pozvané hosty informoval stručně o předpokládaném 

průběhu valné hromady, zahájil hlasování o programu a uvedl volbu zapisovatele.  

 

 



Schválení programu a volba zapisovatele 

Nejprve byla ověřena usnášeníschopnost valné hromady. JUDr. Ševčík, pověřený vedením valné 

hromady, přednesl program valné hromady tak, jak byl uveden v pozvánce a dal hlasovat o jeho 

schválení. Pro bylo všech 74 přítomných členů – program byl schválen 100 % přítomných hlasů. 

Následně proběhla volba zapisovatele. Navržen byl Mgr. Adam Sigmund. Pro jeho zvolení zapisovatelem 

hlasovalo všech 74 přítomných členů – schváleno 100 % přítomných hlasů. 

 

Zpráva o stavu Asociace, stavu majetku a schválení výdajů za rok 2013 

Prezident Asociace JUDr. Daniel Ševčík shrnul na úvod hlavní body činnosti Asociace v uplynulém roce. 

Poté přednesl zprávu o stavu majetku ASIS a požádal účastníky valné hromady o to, aby vzali zprávu na 

vědomí. V následném hlasování vzala valná hromada zprávu o stavu majetku Asociace na vědomí 

většinou 100 % hlasů. 

Poté JUDr. Ševčík, představil rozpočet Asociace insolvenčních správců na rok 2014 a zahájil hlasování o 

jeho schválení. Rozpočet byl schválen 71 hlasy přítomných, zdrželi se 3.  Rozpočet ASIS na rok 2014 byl 

tedy přijat většinou 95,77 % přítomných. 

Aktuální vývoj legislativy v oblasti insolvence 

Po hlasování o rozpočtu ASIS předal JUDr. Daniel Ševčík slovo Mgr. Adamu Sigmundovi, Mgr. Jiřímu 

Šebestovi a JUDr. Kateřině Martínkové. Všichni přednesli své příspěvky týkající se aktuálního vývoje 

legislativy. Mgr. Adam Sigmund k novele Insolvenčního zákona. Mgr. Šebesta k aktuálním vyhláškám: (i) 

vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního 

správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o 

náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů; (ii) vyhláška, kterou se mění vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí 

některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů a (iii) vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je 

insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně. JUDr. Martínková následně informovala o vyhlášce, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného 

plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců, k připomínkám. K tématu 

následovala diskuze. 

Zpráva o záměrech ASIS v roce 2014 a v dalším období  

Mgr. Adam Sigmund informoval účastníky Valné hromady o plánech ASIS na následující období. 

Zdůraznil, že asociace bude nadále působit ve prospěch insolvenčních správců a to jak v rámci 

legislativního procesu, tak i v prosazování dílčích pozitivních změn v již zaběhnutém systému. Dále 

představil plány ASIS v rámci mezinárodních vztahů. ASIS se podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci 

s institucí INSOL EUROPE, která zastřešuje problematiku insolvencí v mezinárodním prostředí. ASIS se 



bude podílet na mezinárodní konferenci, které se bude konat v Praze v březnu 2013. Akci organizuje 

INSOL EUROPE ve spolupráci s ASIS a Českou advokátní komorou. 

Volba členů Rady Expertů 

Valná hromada volila členy Rady expertů ASIS, JUDr. Ševčík představil jednotlivé kandidáty. Společně 
kandidovali stávající členové Rady expertů, jmenovitě: JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., 
JUDr. Pavel Berger,  JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M., JUDr. Ivan Juřena, JUDr. Kateřina Martínková, Mgr. 
Adam Sigmund, Mgr. Jiří Šebesta, JUDr. Lenka Vidovičová. Jako nový člen Rady expertů byla Radou 
expertů navržena Mgr. Ing. Eva Hepperová. Hlasování proběhlo o všech navržených členech Rady 
expertů společně. Přítomní členové ASIS zvolili navržené kandidáty počtem 69 hlasů, 5 se zdrželo.  
 

Informace o novém webovém portálu ASIS 

Na závěr byl hostem - ARET Praha s.r.o. představen nový webový portál, pomocí kterého budou mít 

možnost členové ASIS bezplatně inzerovat zpeněžovaný majetek. Dodavatelem portálu byla na základě 

výběrového řízení vybrána společnost ARET Praha s.r.o., která na Valné hromadě ASIS představila 

testovací verzi portálu. Spolu s tímto představením byl zahájen pilotní provoz, v rámci kterého budou 

mít možnost insolvenční správci inzerovat zpeněžovaný majetek. Portál je v současné době dostupný 

z adresy http://asis.ir-is.cz/, pro podrobnější informace kontaktujte tajemníka ASIS na tajemnik@asis.cz.  

 

Valná hromada Asociace insolvečních správců byla ukončena v 11:45 hodin.  

 

   

 

JUDr. Daniel Ševčík      Mgr. Adam Sigmund 
Prezident ASIS       Člen Rady expertů ASIS 
Pověřený vedením VH ASIS     Zapisovatel 
 

 

http://asis.ir-is.cz/

