
ZÁPIS 

ze  zasedání Rady expertů ASIS konané dne 10. 05. 2012  

 

 

10. 05. 2012 

 

Přítomni: JUDr. Michal Ţiţlavský, JUDr. Kateřina Martínková, Mgr. Ing. Eva Hepperová, 

JUDr. Pavel Berger, JUDr. Ing. Helena Horová, JUDr. Lenka Vidovičová 

 

Omluveni: JUDr. Ivan Juřena, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Jiří 

Šebesta 

 

Jednání zahájeno v 10:00 hodin. 

 

 

Program:  

 

1.    Vzdělávání insolvenčních správců 

2.    Spolupráce s ČAK 

3.    Vzdělávání 

4.    Vstupní poplatky a členské příspěvky 

 

 

 

1. Vzdělávání insolvenčních správců 

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR realizuje projekt jednotného vzdělávání spolu 

s Asociací insolvenčních správců (viz www.insolvencni-zakon.justice.cz/insolvencni-

spravci-odborna-verejnost/vzdelavani.html). Projekt je realizován k zajištění 

povinností ve smyslu ust. § 23 a § 36 zákona č.312/2006 Sb. v platném znění. Ředitel 

Justiční akademie byl poţádán o potvrzení dalších termínů pro vzdělávací akce 

zajišťované Asociaci insolvenčních správců, a to ve dnech 25.6., 24.9., 17.10., 26.11. 

a 12.12.2012 v prostorách Justiční akademie v Praze. S ohledem na blízký termín 25. 

6. 2012 se pověřuje předseda Rady Expertů, aby zajistil uvedený termín.  

    

2. Spolupráce s ČAK   

 

JUDr. Vidovičová projedná v rámci oficiální spolupráce ASIS a České advokátní 

komory moţnost vydání zvláštního čísla Bulletinu Advokacie (BA), zaměřeného na 

oblast insolvencí. V praxi se mnoţí dotazy z řad advokátů na základní otázky z oblasti 

insolvenčního procesu. Cílem zvláštního čísla BA je přispět k náleţité informovanosti 

advokátů k této problematice. 

 

3. Vzdělávání 

 

http://www.insolvencni-zakon.justice.cz/insolvencni-spravci-odborna-verejnost/vzdelavani.html
http://www.insolvencni-zakon.justice.cz/insolvencni-spravci-odborna-verejnost/vzdelavani.html


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

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

zajišťovat oblast vzdělávání. Dle předběţného vyhodnocení je prezident ASIS 

oprávněn v tomto směru jednat při výkonu působnosti Valné hromady. Předmět 

činnosti bude vymezen tak, aby umoţňoval vzdělávání, vydavatelskou činnost, 

propagaci a související činnosti. Název dceřiné společnosti bude znít Agentura ASIS 

s.r.o., pokud nebude dodán vhodnější. 

 

4. Vstupní poplatky a členské příspěvky 

 

Mgr. Hepperová zajistí obeslání všech členů ASIS, u kterých byly zjištěny problémy 

se zaplacením poplatku a příspěvků. Bude-li zjištěn nedoplatek a ve stanovené lhůtě 

nebude sjednána náprava, bude rozhodnuto o vyloučení z ASIS. Lhůta pro zaplacení 

případného nedoplatku je do 10. 6. 2012. 

 

5. Valná hromada ASIS 

 

Ve dnech 14. - 16. 6. 2012 se koná výjezdní zasedání Rady Expertů ASIS a odborné 

sekce České advokátní komory pro insolvenční právo. Hlavním tématem Rady bude 

příprava změny stanov ASIS. Všichni členové Rady Expertů ASIS si připraví náměty 

na změnu stanov. Zatím se předpokládá úprava stanov v následujícím směru: 

 

a) zavedení povinné publikace zpeněţení majetku z insolvenčních řízení na 

jednotném místě (webu ASIS) 

b) schválení standardů činnosti insolvenčního správce – člena ASIS  

c) způsob poskytování informací o aktuálním členství v ASIS insolvenčním 

soudům, Ministerstvu spravedlnosti ČR a pravidelným účastníkům 

insolvenčních řízení (případně prostřednictvím jejich profesních uskupení, 

jako jsou Česká bankovní asociace či Unie podnikových právníků apod.)      

d) zpřísnění podmínek pro přijetí za člena ASIS se zavedením podmínky 

předchozí tříleté praxe insolvenčního správce a pětileté čekací lhůty 

v případě předchozího vyloučení z ASIS    

e) zpřesnění podmínek pro vyloučení člena ASIS, pokud nevykonává řádně 

činnost insolvenčního správce    

 

Hlavním tématem společného jednání Rady Expertů ASIS a Odborné sekce České 

advokátní komory pro insolvenční právo bude příprava zvláštního čísla BA, 

zaměřeného na oblast insolvencí. 

 

 

Příští Rada Expertů ASIS se koná v termínu 14. - 16. 6. 2012 na výjezdním 

zasedání. Náklady spojené s výjezdním zasedáním si hradí účastníci z vlastních 

prostředků. Náklady tajemníka hradí ASIS. 

 

 

Za správnost:  

Jana Kroupová      JUDr. Michal Ţiţlavský  

zapisovatel      předseda Rady Expertů ASIS  


