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Vláda jmenovala JUDr. Michala Ţiţlavského
členem Legislativní rady vlády
Vláda jmenovala od 1. února 2013 novými členy Legislativní rady vlády
JUDr. Michala Ţiţlavského a JUDr. Alexandera Karolyiho.
JUDr. Michal Ţiţlavský je advokát se specializací na insolvenční právo, člen
představenstva České advokátní komory – odborné sekce pro insolvenční právo
a člen expertní skupiny S 22, která je stálým poradním orgánem ministra spravedlnosti
pro oblast insolvenčního práva.
JUDr. Alexander Károlyi je ombudsman Českého olympijského výboru se specializací
na právní předpisy v oblasti sportu, předseda Legislativní rady Českého svazu tělesné výchovy
a Českomoravského fotbalového svazu a předseda řady disciplinárních komisí nejvyšších
sportovních orgánů s bohatými zkušenostmi z aplikace práva v uvedených oblastech.

Aktuální otázky insolvenčního řízení v Praze
a plánované další semináře
Pro informaci z oblasti vzdělávání si dovolujeme upozornit na jiţ uskutečněný
seminář Aktuální otázky insolvenčního řízení, který pořádala Insolvenční akademie
za spolupráce s Justiční akademií v jejích prostorách dne 18. 1. 2013.
Přednášející byla JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v
Hradci Králové. Semináře byli účastni insolvenční správci, advokáti, zástupci
obchodních společností.
Byla prezentována témata pohledávky v insolvenčním řízení vč. dopadu do
incidenčních sporů, vybrané otázky oddluţení vč. porušování povinností dluţníkem v
průběhu oddluţení a neplatnost a neúčinnost z pohledu insolvenčního řízení
program semináře

Upozorňujeme na další plánované semináře v Praze, a to
22. 2. 2013 Aktuální výkladové otázky insolvenčního práva.
Místo konání: Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha
Přednášející:
JUDr. Zdeněk Krčmář,
soudce Nejvyššího soudu v Brně, specialista na konkursní a vyrovnací řízení,
předseda senátu občansko- právního kolegia

22. 3. 2013 Aktuální otázky insolvenčního řízení
Místo konání: Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha
Přednášející:
JUDr. Miloš Benetka, soudce Krajského soudu Plzeň
JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., soudce Krajského soudu Plzeň
Podrobnosti budou s předstihem k dispozici na webu ASIS.
O dalších seminářích a vzdělávacích akcích v jarním období 2013 si dovolíme včas
informovat.

Majetková podstata v insolvenčním řízení
Článek člena Rady Expertů ASIS, JUDr. Pavla Bergera, k problematice majetkové
podstaty a jejího vymezení z pohledu podání insolvenčního návrhu dluţníkem nebo
veřitelem. Článek je obsahem Konkursních novin č. 1-2013 článek
Působností JUDr. Bergera v ASIS je legislativní činnost v insolvenci. Je členem
Sekce České advokátní komory pro insolvenční právo, v advokacii působí od
r. 1989. Působil jako správce konkursní podstaty, v současné době se věnuje
insolvencím jako ohlášený společník společnosti BERGER-insolvenční správce
a spol.

Odpověď Ministerstva spravedlnosti ČR na dopis
Prezidenta ASIS
Dovolujeme si upozornit na odpověď Ministerstva spravedlnosti ČR na dopis
Prezidenta ASIS, JUDr. Daniela Ševčíka, Ph.D., kterým bylo prezentováno společné
stanovisko insolvenčních správců ve věci připomínek k připravované revizní novele
insolvenčního zákona.
Ministerstvo spravedlnosti tak pozitivně reagovalo na připomínky ASIS k novelizaci
tohoto zákona, jak se podává z uvedeného přípisu.
Odpověď Ministerstva spravedlnosti
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