
ZÁPIS 

z valné hromady 

Asociace insolvenčních správců z.s. 

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

 

Dne 21. dubna 2017 se v sídle Justiční akademie v Praze, Hybernská 18, Praha 1, 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 2016.  

4. Zpráva o stavu majetku ASIS. 

5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2016 a sdělení informací o rozpočtu  na rok 

2017 včetně podání zprávy o roční účetní závěrce společnosti Insolvenční akademie s.r.o. 

za rok 2016.  

6. Zpráva o záměrech ASIS v roce 2017. 

7. Diskuse.  

8. Závěr valné hromady. 

 

Prezence účastníků byla zahájena v 14:30 hod. v místě konání valné hromady a ukončena v 15:00 hod. 

Valné hromady se zúčastnilo osobně nebo v zastoupení 49 ze 116 stávajících členů ASIS. 

 

 

Zahájení: 

JUDr. Michal Žižlavský, předseda Rady expertů ASIS, pověřený řízením, zahájil jednání valné hromady a 

přivítal přítomné členy. Stručně informoval o předpokládaném průběhu valné hromady a uvedl volbu 

předsedy valné hromady a zapisovatele. 

 

 



Usnášeníschopnost a volba zapisovatele 

Nejprve byla ověřena usnášeníschopnost valné hromady. Valné hromady se zúčastnilo osobně nebo 

v zastoupení 49 ze 116 stávajících členů, čímž byla zajištěna její usnášeníschopnost.  

Následně proběhla volba předsedy valné hromady a zapisovatele. V době hlasování o zvolení předsedy 

valné hromady a zapisovatele bylo v sále přítomných 47 členů. Předsedou VH byl navržen JUDr. Michal 

Žižlavský, předseda rady expertů ASIS, zapisovatelkou pak Zdeňka Sigmundová, tajemnice ASIS. Pro 

zvolení obou navržených hlasovalo všech 47 přítomných členů = schváleno 100 % přítomných hlasů. 

 

 

Zpráva o činnosti ASIS za období 2016  

Prezident ASIS JUDr. Daniel Ševčík shrnul hlavní body činnosti asociace v uplynulém roce 2016. Shrnul, že 

činnost ASIS je dobře strukturovatelná, činnost „dovnitř“ je všem dobře známá, členové jsou zváni na 

semináře, využívají předplatného konkursních novin, zvýhodněných podmínek pojištění, využívají 

software ke zpeněžování majetku z majetkových podstat a že tento servis „dovnitř“ dobře funguje.  

Činnost „navenek“ mimo jiné aktuálně spočívá v prezentování návrhů a námitek ke změnám insolvenčního 

zákona a s ním souvisejícími předpisy. Kromě jiného jsou členové rady ASIS i členy odborné sekce pro 

insolvenční právo České advokátní komory, se kterou představitelé MSp ČR také pravidelně jednají 

v průběhu celého roku.  

 

JUDr. Michal Žižlavský shrnul aktuální dostupné informace týkající se novely Insolvenčního zákona a      

Mgr. Adam Sigmund ho doplnil informacemi na téma prováděcích předpisů. 

 

JUDr. Žižlavský převzal slovo a položil otázku, jestli a proč má ASIS smysl. Zmínil se o úspěšném dosažení, 

na platformě Legislativní rady vlády, toho, že trestání insolvenčních správců nebylo podřazeno pod 

Nejvyšší správní soud. Připomenul poskytnutí záruk v případech trestních stíhání Insolvenčních správců. 

ASIS má smysl v tom, že je schopna se svých členů zastat. To nabývá na významu v době, kdy Ministerstvo 

Spravedlnosti vnímá trestání správců jako své hlavní poslání. Do budoucna je významná spolupráce 

s Českou advokátní komorou s ohledem na její silnější postavení komory ze zákona. 

 

 

Zpráva o stavu majetku ASIS 

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

finančního majetku – peněz na účtu. Dotazy ke stavu majetku ze strany přítomných nebyly. 



 

 

Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2016, informace o rozpočtu ASIS na 2017, zpráva o účetní 

závěrce Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2016 

JUDr. Ševčík přednesl údaje z řádné účetní závěrky ASIS za rok 2016 a rovněž tak i za Insolvenční akademii 

s.r.o. 

 

Účetní závěrka ASIS za 2016 byla schválena: PRO 49 hlasů – schváleno 100 % přítomných hlasů. 

JUDr. Ševčík navrhl, aby hospodářský výsledek ASIS zisk za rok 2016 byl ponechán v asociaci pro další její 

potřeby. 

Ponechání zisku v asociaci pro potřeby dalšího hospodaření bylo schváleno: PRO 49 hlasů – schváleno 100 

% přítomných hlasů 

 

Poté JUDr. Ševčík představil rozpočet ASIS na rok 2017. Dále přednesl stav majetku Insolvenční akademie 

a prezentoval účetní závěrku Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2016.  

 

 

Zpráva o záměrech ASIS v roce 2017 a v dalším období  

Viz bod 3 

 

Diskuse 

Diskuse proběhla na téma novely IZ, osobní účasti na přezkumných jednáních, ústavnosti plánované 

vyhlášky o personálním a materiálním vybavení správce a otázky dohledu nad výkonem funkce. 

 

Valná hromada ASIS byla ukončena v 16.10 hodin.  

 

   

 

JUDr. Michal Žižlavský      Zdeňka Sigmundová 

předseda Rady expertů ASIS     zapisovatelka 

předseda valné hromady ASIS      

 

 


