
 ZÁPIS 

z valné hromady 

Asociace insolvenčních správců z.s. 

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

 

 

Dne 14. října 2021 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 2019-2020.  

4. Zpráva o stavu majetku ASIS. 

5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019 a 2020 a sdělení informací o rozpočtu na rok 2021 

včetně podání zprávy o roční účetní závěrce společnosti Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2019 a 

2020.  

6. Záměry ASIS – aktuální priority. 

7. Diskuse.  

8. Závěr valné hromady. 

 

Prezence účastníků byla zahájena ve 14:45 hod. v místě konání valné hromady a ukončena v 15:00 hod. 

Valné hromady se zúčastnilo osobně nebo v zastoupení 54 ze 128 stávajících členů ASIS. 

 

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady 

 

Člen Rady expertů Mgr. Adam Sigmund uvítal všechny přítomné, omluvil neúčast prezidenta ASIS JUDr. 

Ševčíka a oznámil, že valné hromady se účastní osobně nebo v zastoupení 54 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. Michal Žižlavský. Volba 

předsedy VH: PRO 54 hlasů, zvolen 100 % přítomných. 



Zapisovatelkou byla navržena Zdeňka Sigmundová. Volba zapisovatelky jednání VH:  PRO 54 hlasů, zvolena 

100 % přítomných.  

 

Zpráva o činnosti ASIS za období 2019-2020  

 

Mgr. Adam Sigmund shrnul hlavní body činnosti asociace v uplynulých letech 2019 a 2020. Připomněl, že 

na základě rozhodnutí minulé valné hromady vznikly 2 pracovní skupiny a sice Odborná sekce ASIS pro 

problematiku odměn IS a Odborná legislativní sekce ASIS. Sekce pro odměny se zaměřila na 

shromažďování podkladů pro budování pozic pro to, aby odměny insolvenčních správců byly buď zvýšeny 

nebo alespoň ponechány ve stávajícím stavu. Sekce shromáždila data, vypracovala zadání pro vypracování 

odborného stanoviska a jeho vypracování zadala znaleckému ústavu TPA. K odbornému stanovisku pak 

dále nechala vypracovat ještě odborné posouzení stanoviska TPA Vysokou školou ekonomickou. Závěry 

odborných stanovisek byly šířeny nejen na veřejnosti, vzdělávacích akcích ASIS, ale také a hlavně na 

Ministerstvu spravedlnosti. Legislativní sekce se zaměřila zejména na komentování nejasných ustanovení 

při novelizaci Insolvenčního zákona. Dále se sekce zaměřila na zpracování pozměňovacího návrhu – 

sněmovnímu tisku 1073. Tento tisk však zůstal současnou Poslaneckou sněmovnou neprojednán. Adam 

Sigmund dále zmínil proběhlé semináře pořádané asociací prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o., 

které se vlivem covidu přenesly na čas do online prostředí. Připomněl také skvělé fungování poradny na 

webu ASIS, které se věnuje JUDr. Pavel Bergr a asociace mu za to děkuje. 

 

Zpráva o stavu majetku; Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019 a 2020, informace o rozpočtu 

ASIS na 2020 a 2021, zpráva o účetní závěrce Insolvenční akademie s.r.o. za rok 2019 a 2020 

 

Mgr. Adam Sigmund informoval přítomné o stavu majetku včetně stavu krátkodobého finančního majetku 

– peněz na účtu. Dotazy ke stavu majetku ze strany přítomných nebyly. Přednesl údaje z řádné účetní 

závěrky ASIS za rok 2019 a 2020 a rovněž tak i za Insolvenční akademii s.r.o. (INSA) za rok 2019 a 2020. 

Následně vyhlásil hlasování o schválení účetních závěrek. Účetní závěrka ASIS za 2019 a 2020 byla 

schválena: PRO 54 hlasů – schváleno 100 % přítomných hlasů. Mgr. Sigmund navrhl, aby hospodářský 

výsledek ASIS (zisk) za rok 2019 a 2020 byl ponechán v ASIS pro další hospodaření a potřeby. Ponechání 

zisku obou let v ASIS pro potřeby dalšího hospodaření bylo schváleno: PRO 54 hlasů – schváleno 100 % 

přítomných hlasů.  Schválení účetní závěrky INSA za rok 2019 a 2020: PRO 54 hlasů – schváleno 100 % 

přítomných. Ponechání zisku INSA za 2019 pro potřeby dalšího hospodaření INSA: PRO 54 hlasů – 

schváleno 100 % přítomných. Hlasování o financování ztráty INSA za 2020 ziskem minulých let: PRO 54 

hlasů – schváleno 100 % přítomných. 



Byly představeny návrhy rozpočtu ASIS na rok 2020 a 2021. Ze strany účastníků nebyly žádné připomínky. 

 

Záměry ASIS – aktuální priority  

 

JUDr. Žižlavský připomněl, jaká témata z insolvenčního oboru budou v nadcházejících měsících aktuální. 

Především půjde o témata spojená s transpozicí směrnice o insolvenci a restrukturalizaci. To se dotýká i 

odměn insolvenčních správců a advokátů činných v insolvencích, kdy nemusí jít jen o odměny za sepis 

návrhů na povolení oddlužení. Vzhledem k nadcházejícím advokátním volbám považuje za důležité, aby 

zástupce insolvenčních správců byl současně členem advokátní komory a aby se v advokátní komoře 

podařilo udržet aktivní sekci pro insolvenční právo. JUDr Žižlavský hodlá za ASIS, a pokud bude opět zvolen 

do představenstva ČAK, tak i za advokátní komoru, nadále usilovat za celou členskou základnu o fungování 

a posilování pozice insolvenčních správců. Považuje insolvenční správce za součást hexagonu justičních 

profesí v širším smyslu, mezi které kromě nich patří soudci, státní zástupci, exekutoři, notáři a advokáti. 

Je potřeba zachovat jedinečné postavení těchto profesí, pokud má fungovat justiční systém a právní stát. 

Téma transpozice směrnice o insolvenci a restrukturalizaci se bude diskutovat mimo jiné na IKongresu, 

který proběhne 11. listopadu 2021. JUDr. Žižlavský apeloval na všechny přítomné, aby zmíněná témata 

aktivně debatovali optikou zkušených praktiků na odborných fórech, kongresech a diskusních panelech. 

Bez kvalifikované diskuse hrozí excesivní právní úpravy.  

 

Diskuse 

 

V rámci diskuse vystoupil JUDr. Litvan s podnětem k diskusi o aktuální situaci na Ministerstvu 

spravedlnosti. JUDr. Martínková vyzvala členy ASIS k aktivní účasti a podpoře kandidátů do představenstva 

ČAK, kteří jsou zároveň insolvenčními správci, tj. JUDr. Michala Žižlavského a JUDr. Lenky Vidovičové. JUDr. 

Žižlavský kladně zhodnotil, že se urovnaly vztahy mezi ASIS a Unií spolků insolvenčních správců.  

 

Závěr 

 

Valná hromada ASIS byla ukončena v 16.05 hod. 

 

 

JUDr. Michal Žižlavský      Zdeňka Sigmundová 

předseda valné hromady ASIS     zapisovatelka 

 


