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Zápis  

ze zasedání Rady Expertů ASIS konané dne 20. 2. 2013  

 

Přítomni: JUDr. Michal Ţiţlavský, Mgr. Adam Sigmund, JUDr. Ivan Juřena, JUDr. Lenka 
Vidovičová, JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M., Mgr. Jiří Šebesta, Mgr. Ing. Eva Hepperová                    
 

Omluveni: JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., JUDr. Kateřina Martínková, JUDr. Pavel Berger 
 
Jednání zahájeno ve 13:00 hodin. 

 

 

Program:   

 

1.  Projednání úhradové povinnosti s návrhy na vyloučení členů ASIS 

2.  Projednání technického řešení webové aplikace pro prodej majetku 

3.  Žádosti o členství v ASIS 

4.  Vypracování etického kodexu 

 

 

      

1. Projednání úhradové povinnosti s návrhy na vyloučení členů ASIS    

 

Rada Expertů projednala a posoudila materiál týkající se platební disciplíny členů 

ASIS. Bylo konstatováno, ţe probíhají řádně platby členských příspěvků za rok 

2013. 

 

 

2. Projednání technického řešení webové aplikace pro prodej majetku       

 

Pracovní skupina pro řešení webové aplikace a Rada Expertů předloţila 

zadávací dokumentaci k výběrovému řešení Web pro ASIS, publikování 

zpeněţovaného majetku, zástupcům oslovených společností přítomných na 

jednání (Insolvence 2008, a.s., epravo.cz, a.s. a ARET Praha s.r.o.). 

Lhůta pro předloţení nabídek v elektronické podobě dle zadávací dokumentace 

je stanovena do 20. 3. 2013 na adresu tajemnik@asis.cz. 

Nabídky budou projednány Radou Expertů a pracovní skupinou s tím, ţe 

prezentace uchazečů k těmto se uskuteční dne 27. 3. 2013 od 14:00h. v sídle 

ASIS. 

 

    

3. Žádosti o členství 

 

Rada Expertů projednala ţádosti o přijetí za člena ASIS těchto osob 

            

              Mgr. Lukáš Pachl  (sídlem v Brně) 
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      a změnu členství, a to z fyzické osoby IS  

 

      JUDr. Ivana Juřeny, na společnost Juřena, Orbes a spol., IČ 29024382 (sídlem 

ve Zlíně, ohlášený společník JUDr. Ivan Juřena)               

 

      Mgr. Jana Vavřiny, na společnost RES insolvence v.o.s., IČ 24738115 (sídlem 

v Praze 1, ohlášený společník Mgr. Jan Vavřina). 

       

       s tím, ţe Rada Expertů se k těmto ţádostem vyjádřila kladně.       

       Členství zaniká fyzické osobě a vzniká právnické osobě. 

      Uvedení budou o přijetí za člena ASIS vyrozuměni. 

 
        

 

4. Vypracování etického kodexu 

 

JUDr. Ţiţlavský informoval o jednání s Českou bankovní asociací. V návaznosti 

na výstupy z tohoto jednání bylo přijato rozhodnutí o vypracování etických 

pravidel, které jsou podmínkou členství v ASIS, se zavedením moţnosti postihu 

končícího vyloučením z ASIS v případě porušení pravidel (navazuje na jiţ 

uskutečněné změny Stanov zahrnující povinné centrální zveřejňování 

zpeněţovaného majetku apod.). 

 

 

 

 

           Příští Rada Expertů ASIS se koná dne 27. 3. 2013 od 13:00 h. v sídle ASIS. 

 
Za správnost:  

Bc. Miroslav Krsek      JUDr. Michal Ţiţlavský  

zapisovatel      předseda Rady Expertů ASIS  


