Zápis
ze zasedání Rady Expertů ASIS konané dne 11.9.2013

Přítomni:
JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., JUDr. Pavel Berger, JUDr. Lenka Vidovičová,
JUDr. Ivan Juřena, JUDr. Kateřina Martínková, Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Jiří Šebesta,
Mgr. Ing. Eva Hepperová, Ing. Aleš Trpák
Omluveni:
JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M.
Jednání zahájeno ve 14:00 hodin.
Program:
1. Projednání spolupráce s INSOL Europe – konference 2014
2. Stanovení termínů seminářů na 1. pololetí 2014 – Justiční akademie
3. Spolupráce s CAIM (www.caim.cz)
4. Občanská sdružení – změny po 31.12.2013
5. Připomínky k vyhláškám Ministerstva spravedlnosti
6. Vyjádření stanoviska k žádosti pana Jiterského
7. Vyjádření stanoviska k žádosti Mgr. Romany Andělové
8. Stav prací na webovém portálu ASIS
9. Přijetí nových členů
10. Ostatní
1. Projednání spolupráce s INSOL Europe – konference 2014
Předseda Rady expertů informoval členy RE o možnostech spolupráce s mezinárodní organizací
INSOL Europe a možnosti spoluúčasti ASIS na pořádání mezinárodní konference pořádané v Praze
dne 11.4.2014 pod záštitou INSOL Europe a České advokátní komory. Všichni členové Rady s
navrženou spoluprácí souhlasili.
2. Stanovení termínů seminářů na 1. pololetí 2014
Rada expertů projednala návrh termínů seminářů na 1.pololetí 2014 a pověřila tajemníka ASIS
předáním informací odpovědným osobám z Justiční akademie.
3. Spolupráce s CAIM (www.caim.cz)
Rada expertů odsouhlasila navázání spolupráce s Českou Asociací Interim Managementu (CAIM)
a pověřila tajemník ASIS zprostředkováním potřebných formalit.
4. Občanská sdružení – změny po 31.12.2013
JUDr. Lenka Vidovičová, členka Rady expertů, byla pověřena zajištěním připravenosti ASIS ve
smyslu změn v oblasti občanských sdružení po 31.12.2013.
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5. Připomínky k vyhláškám Ministerstva spravedlnosti
Dne 5.9.2013 obdržela Rada expertů od Ministerstva spravedlnosti k vyjádření návrhy vyhlášek:
i. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 314/2007 Sb., o minimálním
limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
ii. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a
provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
iii. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., o jednacím
řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve
znění pozdějších předpisů
iv. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb., o odměně
insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků
věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů
Rada expertů jednotlivé návrhy projednala a jednohlasně se shodla, že je nutné zaslat připomínky
k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb., o odměně
insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků
věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů.
Připomínky Rady expertů zaslané Ministerstvu spravedlnosti jsou přílohou zápisu.
6. Vyjádření stanoviska k žádosti pana Jiterského
Rada expertů projednala žádost pana Ing. Michaela Jiterského a v následné diskusi dospěla
k názoru, že Asociace insolvenčních správců není oprávněna komentovat vydaná soudní
rozhodnutí, přičemž jediný závazný názor vyjadřuje pravomocné soudní rozhodnutí.
7. Vyjádření stanoviska k žádosti Mgr. Romany Andělové
Rada expertů projednala žádost Mgr. Romany Andělové a vypracovala stanovisko, které bylo
projednáno a všemi přítomnými členy schváleno, tajemník je pověřen, aby toto stanovisko
písemně rozeslal do příslušných míst.
8. Stav prací na webovém portálu ASIS
Tajemník ASIS informoval členy Rady expertů o postupu vývojových prací na webovém portálu
ASIS. Radě byla představena testovací verze webu dostupná na www.asis.ir-is.cz.
9. Přijetí nových členů
Rada expertů projednala žádosti o členství níže uvedených osob:




Ing. Libuše Dobrá, (Opava)
Mgr. Jan Urban, (Lanškroun)
Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

Rada Expertů rozhodla jednohlasně o nepřijetí Ing. Libuše Dobré a Mgr. Jana Urbana.
Rada Expertů rozhodla jednohlasně o přijetí Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.
Výše uvedení budou o přijetí/nepřijetí za člena ASIS vyrozuměni.
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10. Ostatní
Rada expertů ASIS stanovila: Členovi Asociace insolvenčních správců – právnické osobě přísluší
sleva na semináři pořádaném ASIS pouze pro jednoho účastníka za právnickou osobu, každý další
účastník za právnickou osobu musí zaplatit plnou cenu semináře.
Za správnost:
Ing. Aleš Trpák
zapisovatel

JUDr. Michal Žižlavský
předseda Rady expertů ASIS
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