Zápis
ze zasedání Rady expertů ASIS konané dne 26.2.2014

Přítomni:
JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., JUDr. Pavel Berger, Mgr. Adam Sigmund,
Mgr. Jiří Šebesta, Mgr. Ing. Eva Hepperová, JUDr. Lenka Vidovičová, JUDr. Kateřina Martínková, JUDr.
Ivan Juřena, Ing. Aleš Trpák
Omluveni:
JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M.
Jednání zahájeno v 11:00.
Program:
1) Vzdělávání ASIS
2) Účetnictví ASIS

1) Vzdělávání ASIS
Předseda Rady expertů navrhl změnu modelu vzdělávání AISIS v tom směru, že:
a) akce orientované na problematiku insolvenčních správců budou směřovány buď výhradně jen na
insolvenční správce – členy ASIS, nebo budou na těchto akcích členové ASIS více cenově
zvýhodněni proti insolvenčním správcům – nečlenům ASIS,
b) spektrum pořádaných akcí bude rozšířeno na další cílové skupiny, které chce ASIS oslovit
v souvislosti se svými prioritami a v souvislosti s budováním dobrého jména ASIS (složky moci
soudní, zákonodárné a výkonné, pravidelní účastníci insolvenčních řízení apod.), v souladu s cíli
ASIS nebudou akce postaveny primárně na výdělečném principu,
c) veškeré databáze boudou spravovány centrálně a povede je tajemník ASIS,
d) databáze budou zpracovávány z jednotlivých regionů a budou je zajišťovat:
Ostrava – JUDr. Lenka Vidovičová
Brno – JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., Mgr. Jiří Šebesta
Praha – JUDr. Michal Žižlavský, Mgr. Adam Sigmund
e) jednotlivé akce budou probíhat na základě Kalendáře akcí, který bude zpracováván tajemníkem
ASIS na základě návrhů z regionů a bude veden centrálně,
f) kalendář akcí schvaluje co do obsahu předseda Rady expertů po projednání v Radě expertů
(případně postupem „per rollam“),
g) předseda Rady expertů po předchozím projednání s prezidentem ASIS rovněž schvaluje podmínky
jednotlivých akcí,
h) pro zjednodušení evidence členů ASIS na akcích ASIS budou všem členům ASIS přidělena členská
čísla, což zajistí tajemník ASIS (orientačně podle data vzniku členství v ASIS, případně podle data
složení zkoušky)
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i)

výše uvedené platí od 1.7.2014.

Rada expertů hlasovala o všem výše uvedeném a to takto: 7 pro, 1 proti a 1 se zdržel.
2) Účetnictví ASIS
Rada expertů jednohlasně schválila vedení účetnictví ASIS a INSA společností RHC ÚČTO s.r.o. s tím,
že oproti současnému stavu činí měsíční odměna za vedení účetnictví ASIS 5000,- Kč + DPH, přičemž
toto zahrnuje i veškerou agendu členských příspěvků. Tajemník ASIS zajišťuje pouze oficiální
vymáhání nedoplatků na základě měsíčních podkladů připravených RHC ÚČTO s.r.o., která agendu
kompletně zastřešuje. Role tajemníka ASIS spočívá jen v tom, aby oficiální výzvy rozesílal orgán ASIS,
což souvisí s ukončováním členství v ASIS z důvodu neplacení členských příspěvků. Tajemník ASIS
nepřezkoumává správnost podkladů, za které odpovídá RHC ÚČTO s.r.o. Odměna za vedení účetnictví
INSA bude účtována podle skutečně zaúčtovaných položek v sazbě 18,- Kč + DPH / položka.

Termín nadcházející Rady expertů byl stanoven na 19.3.2014 od 11:00 v sídle ASIS.
Program:

1) Vzdělávání ASIS – detail
2) Portál ASIS centrální evidence zpeněžovaného majetku – další kroky
3) Vodafone – nabídka spolupráce mezi asociací a operátorem
4) Různé

Za správnost:
Ing. Aleš Trpák
zapisovatel

JUDr. Michal Žižlavský
předseda Rady expertů ASIS
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