ZÁPIS
z valné hromady
Asociace insolvenčních správců z.s.
se sídlem Široká 5, 110 00 Praha 1, IČ: 26581591

Dne 12. března 2019 se v Justičním areálu Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, Praha 10, 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 2018.

4.

Zpráva o stavu majetku ASIS.

5.

Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018 a sdělení informací o rozpočtu na rok 2019 včetně
podání zprávy o roční účetní závěrce společnosti Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2018.

6.

Záměry ASIS v roce 2019 – aktuální priority související s „oddlužovací“ novelou IZ, zejména v oblasti
zamýšlené úpravy odměn insolvenčních správců.

7.

Zřízení odborných sekcí ASIS.

8.

Diskuse.

9.

Závěr valné hromady.

Prezence účastníků byla zahájena v 14:50 hod. v místě konání valné hromady a ukončena v 15:00 hod.
Valné hromady se zúčastnilo osobně nebo v zastoupení 74 ze 135 stávajících členů ASIS.

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Předseda Rady expertů JUDr. Michal Žižlavský uvítal všechny přítomné a kladně zhodnotil zvýšení počtu
členů ASIS oproti loňskému roku ze 111 na 135 členů, což představuje cca 22% nárůst. Oznámil, že valné
hromady se účastní osobně nebo v zastoupení 74 členů ASIS, čímž je valná hromada usnášeníschopnou.
Stručně informoval o předpokládaném průběhu valné hromady a uvedl volbu předsedy valné hromady

a zapisovatele. Předsedou VH byl navržen JUDr. Žižlavský. Volba předsedy VH: PRO 74 hlasů, zvolen
100 % přítomných.
Zapisovatelkou byla navržena Zdeňka Sigmundová. Volba zapisovatelky jednání VH: PRO 74 hlasů, zvolena
100 % přítomných.

Zpráva o činnosti ASIS za období 2018

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. přivítal nové členy ASIS. Shrnul hlavní body činnosti asociace v uplynulém roce
2018. Kladně zhodnotil pořádání vzdělávacích akcí nejen pro členy, existenci zpeněžovacího portálu,
předplatného Konkursních novin pro členy ASIS atd. Činnost ASIS navenek – účast zástupců ASIS v četných
debatách, připomínkách, diskusích v rámci legislativního procesu novely insolvenčního zákona. Kladně
zhodnotil, že komunikace s Ministerstvem spravedlnosti se zlepšuje, což je také díky spolupráci ASIS
s Odbornou sekcí pro insolvenční právo při ČAK. ASIS reagovala na diskuse v odborných kruzích na téma
odměn insolvenčních správců, nechala zpracovat odborné posouzení o odměnách insolvenčních správců.
Odborné stanovisko pak bylo prezentováno na semináři ASIS a stalo se podkladem pro jednání v rámci
legislativního procesu novely. Cílem, nad rámec odměn, je snížení nepřiměřených sankcí, které jsou
v Zákoně o insolvenčních správcích. Nadále se ASIS snaží o připomínkování této problematiky na
Ministerstvu spravedlnosti.

Zpráva o stavu majetku; Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018, informace o rozpočtu ASIS na
2019, zpráva o účetní závěrce Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2018

Prezident ASIS 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 2018 a rovněž tak i za Insolvenční akademii s.r.o. Poté představil rozpočet ASIS
na rok 2019. Dále přednesl informaci o stavu majetku Insolvenční akademie a prezentoval účetní závěrku
Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2018. Následně vyhlásil hlasování o schválení účetních závěrek. Účetní
závěrka ASIS za 2018 byla schválena: PRO 74 hlasů – schváleno 100 % přítomných hlasů. JUDr. Ševčík
navrhl, aby hospodářský výsledek ASIS (zisk) za rok 2018 byl ponechán v asociaci pro další hospodaření a
potřeby. Ponechání zisku v asociaci pro potřeby dalšího hospodaření bylo schváleno: PRO 74 hlasů –
schváleno 100 % přítomných hlasů. Schválení účetní závěrky INSA za rok 2018: PRO 74 hlasů – schváleno
100 % přítomných. Ponechání zisku pro potřeby dalšího hospodaření INSA: PRO 74 hlasů – schváleno
100 % přítomných.

Záměry ASIS v roce 2019 – aktuální priority související s „oddlužovací“ novelou IZ, zejména v oblasti
zamýšlené úpravy odměn správců

JUDr. Žižlavský přednesl, jaké návrhy ohledně úpravy odměn insolvenčních správců zazněly v uplynulém
roce. ASIS, prostřednictvím Insolvenční akademie, s.r.o., nechala zpracovat odbornou analýzu výše odměn
IS znaleckým ústavemé TPA Česká republika, výsledky analýzy byly prezentovány na různých místech
v rámci legislativního procesu. Bylo konstatováno, že pokud by snad došlo ke snížení odměn IS a tím ke
snížení počtu správců, mohlo by to znamenat kolaps justice. Podařilo se dosáhnout toho, že se po dobu
jednoho roku nebude výše odměny IS měnit. Michal Žižlavský však připomenul úskalí, které může nastat
v podobě vyhlášky, která podléhá jinému legislativnímu procesu než zákon. Z toho plyne potřeba
neustálého sledování legislativy. Odborná sekce České advokátní komory pro insolvenční právo rozhodla,
že doporučí představenstvu, aby si ČAK oficiálně vyžádala návrhy, které se připravují a aby vstoupila do
jednání prostřednictvím Odborné sekce pro insolvenční právo. Dlouhodobě se osvědčila spolupráce ASIS
s ČAK. Vycházíme z údajů, že řádově 70 % insolvenčních správců jsou advokáty. Za současného stavu, by
bylo dobré posílit asociaci jako takovou. JUDr. Žižlavský navrhl, aby se nechala zpracovat kvalitní aktuální
analýza problematiky odměn, aby byla ASIS připravena pro připomínkování v budoucnu. Apeloval na
jednotlivé členy, aby se všichni, v případě, že se schválí objednávka vypracování analýzy, zapojili do sběru
a zpracování dat. Vyzval přítomné účastníky k vyjádření názoru na toto téma a téma bylo diskutováno.
Navrhl ustanovení odborné sekce, která se bude zabývat otázkou odměn.

Zřízení odborných sekcí ASIS

JUDr. Žižlavský navrhl zřídit odborné sekce v ASIS. První z nich je sekce pro odměny, kdy představa je
taková, že problematika odměn by byla konkrétně řešena členy sekce co do formulace zadání odborné
analýzy, výběru znaleckého ústavu, sběru dat apod.
Dále Michal Žižlavský navrhl zřídit sekci pro sledování legislativního procesu, což by byla sekce
dlouhodobějšího charakteru.
JUDr. Žižlavský navrhl přijetí
usnesení:
Valná hromada zřizuje jako poradní orgány Rady expertů a/ Odbornou sekci ASIS pro problematiku
odměn IS b/ Odbornou legislativní sekci ASIS s tím, že jejich první členy volí valná hromada a v době mezi
konáními valných hromad rozhoduje o změnách ve složení sekcí Rada expertů ASIS.

PRO přijetí výše uvedeného usnesení hlasovalo 74 hlasů – přijato 100 % přítomných hlasů.

Nominace členů odborných sekcí – dále navrhl přijetí
usnesení:
Valná hromada volí jako první členy Odborné sekce ASIS pro problematiku odměn tyto členy:
Mgr. Jiří Šebesta, Mgr. Václav Hebký, JUDr. Pavel Berger, JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., Mgr. Petr Veselý.
Valná hromada volí jako první členy Odborné legislativní sekce ASIS tyto členy:
Mgr. Petra Hudečková, Ing. Zdeňka Kanevová Staňková, Mgr. Jan Houser, Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Jan
Mašek, Ing. Romana Nováková.

PRO přijetí výše uvedeného usnesení hlasovalo 74 hlasů – přijato 100 % přítomných hlasů.

Diskuse

Probíhala diskuse k jednotlivým bodům programu.

Závěr

Valná hromada ASIS byla ukončena v 16.10 hod.

JUDr. Michal Žižlavský

Zdeňka Sigmundová

předseda valné hromady ASIS

zapisovatelka

