
ZÁPIS 

 

ze  zasedání Rady expertů ASIS konané dne  06.03.2012  

 

 

06.03.2012 

 

Přítomni: JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.Dr, JUDr. Kateřina Martínková, 

Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Jiří Šebesta, Ing. Eva Hepperová, JUDr. Pavel Berger, JUDr. Ivan 

Juřena 

 

Omluveni: JUDr. Ing. Helena Horová, JUDr. Lenka Vidovičová,   

 

Představenstvo zahájeno v 10.00 hodin. 

 

 

Program:  

 

1. Další zaměření činnosti ASIS – názory a podněty členů Rady expertů ASIS  

2. Rozpočet ASIS, příjmy, výdaje, uhrazené a neuhrazené poplatky členů 

3. Valná hromada ASIS: 

4. Informace o posunu v oblasti odměn insolvenčních správců 

5. Různé 

 

 

1. Další zaměření činnosti ASIS 

 

Jako problémové byly shodně konstatovány tyto oblasti: 

 

a. neexistence výkonného tajemníka 

b. přetrvávající problémy v oblasti vzdělávání a účetnictví 

c. mediální oblast 

 

Rada expertů přijala po diskusi tato rozhodnutí: 

 

a. po pohovorech Rada rozhodla o přijetí M.Krska jako nového tajemníka ASIS 

od 15.3.2012, smlouvu uzavře prezident (26 tis.Kč, podmínky jako předchozí 

tajemník); prvotní úkoly zadá Ing.Hepperová a další členové Rady 

 

b. vedení účetnictví a kontrolu plateb členů převezme počínaje 1.dubnem 2012 

Ing.Eva Hepperová na základě smlouvy, kterou dojedná a uzavře jménem 

ASIS prezident; Ing.Eva Hepperová byla dále pověřena zajištěním oblasti 

vzdělávání, včetně zpracování návrhu plánu vzdělávacích akcí pro celou 



republiku s tím, že bude postupovat v součinnosti s JUDr. Ing.H.Horovou a 

JUDr. M. Žižlavským 

 

c. na jednání rady se dostavil předseda představenstva e.pravo.cz 

Mgr.Chochola a následovala diskuze se všemi přítomnými členy Rady na 

téma spolupráce. Přílohu zápisu tvoří prezentace návrhu možností spolupráce 

mezi e.pravo.cz a ASIS. Členové Rady schválili navázání spolupráce 

s e.pravo.cz v těch oblastech, které budou pro ASIS kapacitně zvládnutelné (v 

nejširším možném rozsahu) s tím, že se pověřuje JUDr.Žižlavský, aby dohodl 

podrobnosti a následně o tom informoval členy Rady 

 

2. Rozpočet ASIS, příjmy, výdaje, uhrazené a neuhrazené poplatky členů 

 

Office manager zpracoval a rozešle všem členům Rady přehled členských poplatků 

k projednání na příští Radě.  

 

3. Valná hromada ASIS 

 

Na příští radě ASIS bude dohodnut program Valné hromady ASIS a termíny jeho 

konání v letošním roce. Členové Rady připraví připomínky a náměty.   

 

4. Informace o posunu v oblasti odměn insolvenčních správců   

 

JUDr. Žižlavský informoval o posunu v oblasti odměn insolvenčních správců, 

konkrétně o přípravě legislativní změny ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR. 

 

5. Různé 

  

JUDr. Martínková informovala o možnosti navýšení pojištění insolvenčních správců – 

členů ASIS na principu pojištění příčiny s tím, že byl schválen podpis dodatku 

s Generali pojišťovnou, neboť jde o přínos pro insolvenční správce – členy ASIS, kteří 

chtějí být pojištěni na vyšší částku než 50 mil. Kč.  

 

 

Příští Rada ASIS se koná ve středu dne 4.4.2012 od 10:00 hod. v sídle ASIS.  

 

 

Za správnost:  

Jana Kroupová      JUDr. Michal Žižlavský  

zapisovatel     předseda Rady Expertů ASIS  

 

 

     

 


