
ZÁPIS 

z valné hromady 

Asociace insolvenčních správců o.s. 

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

 

Dne 20. března 2015 se v sídle Justiční akademie v Praze, 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 2013 a 2014.  

4. Zpráva o stavu majetku ASIS. 

5. Schválení řádné roční účetní závěrky za léta 2013 a 2014 a sdělení informací o rozpočtu  na rok 

2015 včetně podání zprávy o roční účetní závěrce společnosti Insolvenční akademie s.r.o. za léta 

2013 a 2014.  

6. Zpráva o záměrech ASIS v roce 2015 a v dalším období. 

7. Doplňující volba členů Rady expertů. 

8. Diskuse.  

9. Závěr valné hromady. 

 

Prezence účastníků byla zahájena v 13:30 hod. v místě konání valné hromady a ukončena v 14:00 hod. 

Valné hromady se zúčastnilo osobně nebo v zastoupení 57 ze 130 stávajících členů Asociace. 

 

 

Zahájení: 

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

insolvenčních správců a přivítal přítomné členy. Stručně informoval o předpokládaném průběhu valné 

hromady a uvedl volbu zapisovatele. 

 

 



Schválení programu a volba zapisovatele 

Nejprve byla ověřena usnášeníschopnost valné hromady.  

Následně proběhla volba zapisovatele. Navržena byla Zdeňka Sigmundová, tajemnice ASIS. Pro její 

zvolení zapisovatelem hlasovalo všech 57 přítomných členů = schváleno 100 % přítomných hlasů. 

 

 

Zpráva o činnosti ASIS za období 2013 a 2014 a zpráva o stavu majetku ASIS 

Prezident Asociace JUDr. Daniel Ševčík shrnul na úvod hlavní body činnosti asociace v uplynulých letech 

2013 a 2014. Shrnul, že asociace bude nadále stejně jako v minulosti působit ve prospěch insolvenčních 

správců a to jak v rámci legislativního procesu, tak i v prosazování dílčích pozitivních změn v již 

zaběhnutém systému.  Shrnul snahy o zajištění komfortu a lepších podmínek pro výkon funkce 

insolvenčního správce, především v úpravě pojistných smluv – poděkování JUDr. Martínkové, vyzdvihl 

dobré fungování softwaru vyvinutého za účelem zpeněžování majetku, což zajišťuje transparentnost 

jednání insolvenčních správců – členů ASIS. Činnost Insolvenční akademie s.r.o. byla shrnuta výlučně 

jako servisní, zajišťuje školení (semináře). Novinkou je spolupráce s Konkursními novinami – jsou 

doručovány všem členům ASIS. Dále shrnul obsah komunikace s Ministerstvem spravedlnosti. ASIS 

navázala spolupráci s EPRAVO.CZ, a.s. Spolupráce je považována za přínosnou, neboť úroveň tohoto 

média stále stoupá. Vyzval účastníky k dotazům – dotazy nebyly.   

 

 

Zpráva o stavu majetku ASIS 

Prezident ASIS JUDr. Daniel Ševčík informoval přítomné o stavu majetku včetně stavu krátkodobého 

finančního majetku – peněz na účtu. Požádal účastníky valné hromady, aby vzali zprávu o stavu majetku 

na vědomí, což se stalo. Dotazy ke stavu majetku ze strany přítomných nebyly. 

 

 

Schválení řádných ročních účetních závěrek za léta 2013 a 2014, informace o rozpočtu ASIS na 2015, 

zpráva o účetní závěrce Insolvenční akademie s.r.o. za léta 2013 a 2014 

JUDr. Ševčík přednesl údaje z řádných účetních závěrek ASIS za léta 2013 a 2014 a rovněž tak i za 

Insolvenční akademii s.r.o. 

 

Účetní závěrka ASIS za 2013 byla schválena: PRO 57 hlasů, což je 100 % přítomných hlasů 

Účetní závěrka ASIS za 2014 byla schválena: PRO 57 hlasů, což je 100 % přítomných hlasů 



 

Poté JUDr. Ševčík, představil rozpočet Asociace insolvenčních správců na rok 2015. Dále přednesl stav 

majetku Insolvenční akademie a prezentoval účetní závěrky Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2013 a 

2014.  

 

 

Zpráva o záměrech ASIS v roce 2015 a v dalším období  

Slovo dostal JUDr. Michal Žižlavský. Připomenul cíle a záměry, proč byla asociace založena a zdůraznil, že 

ASIS nadále klade důraz na transparentní jednání insolvenčních správců – členů ASIS a jejich vysokou  

kvalifikovanost. Kladně zhodnotil vytvoření softwaru pro zpeněžování majetku a vznikající spolupráci 

s Epravem na poli vzdělávání – otevření pro širší okruh adresátů. Apeloval na všechny členy, aby se 

zapojili do sekce „poradna“ na webových stránkách a ujali se odpovídání na dotazy. JUDr. Žižlavský 

hovořil o aktuálním tématu ustanovování insolvenčních správců a počtu provozoven. Zdůraznil, že 

prioritu vidí v dodržování platných zákonů, byť se mohou vést diskuse o jejich případné změně. Je 

legitimní mít různé názory na vhodnost současné právní úpravy, dokud však nedojde k její změně, musí 

být respektována. K tomuto tématu byla vedena diskuse. JUDr. Žižlavský přednesl cíle ASIS do budoucna, 

mimo jiné sledovat legislativní změny a být partnerem pro jednání o změnách. Byla vedena diskuse na 

téma nově vznikajících regionálních spolků. Byl prezentován názor, že ASIS se nebrání spolupráci s nově 

vznikajícími spolky, pokud budou zaměřeny na prosazování stejných hodnot, jaké prosazuje ASIS.    

 

 

Doplňující volba členů Rady Expertů 

Valná hromada volila nové členy Rady expertů ASIS, JUDr. Ševčík představil jednotlivé kandidáty. 

Kandidovali: Ing. Romana Nováková, JUDr. Josef Cupka, JUDr. Petr Michal.  

Před samotným hlasováním z pracovních důvodů opustil jednání JUDr. David Termer, čímž se snížil  

počet přítomných na 56. Usnášeníschopnost tím nebyla narušena. Pro schválení nového člena Rady 

expertů je zapotřebí alespoň 2/3 přítomných hlasů, což je 38.  

 

Výsledky hlasování: 

Ing. Nováková – PRO: 48, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 7, zvolena  

JUDr. Cupka – PRO: 36, PROTI: 11, ZDRŽELI SE: 8 , nezvolen 

JUDr. Petr Michal – PRO: 40, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 14, zvolen 

Jednotliví kandidáti při volbě o své osobě nehlasovali.  



 

Diskuse 

Proběhla již v rámci předchozích bodů programu. 

 

Valná hromada Asociace insolvenčních správců byla ukončena v 16 hodin.  

 

   

 

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.     Zdeňka Sigmundová 

Prezident ASIS       zapisovatelka 

Pověřený vedením VH ASIS      

 

 


