Zápis
ze zasedání Rady expertů ASIS konané dne 23. 7. 2014

Přítomni:

JUDr. Michal Ţiţlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., JUDr. Pavel Berger, Mgr. Adam
Sigmund, Mgr. Jiří Šebesta, JUDr. Lenka Vidovičová, JUDr. Ing. Helena Horová, LL. M,
Bc. Tereza Šrámková
Zastoupeni: Mgr. Ing. Eva Hepperová na základě plné moci ze dne 23. 7. 2014 zastoupena

JUDr. Lenkou Vidovičovou
Omluveni:

Mgr. Ing. Eva Hepperová, JUDr. Kateřina Martínková, JUDr. Ivan Juřena
Jednání zahájeno v 11:30.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1)

Ustanovování správců KSOS
Dopis tajemníka
Zveřejnění bezpečnostní prověrky na stránkách ASIS
Zaloţení sekce insolvenčních správců se zvláštním povolením
Spolupráce s asociacemi (ČBA, ČAP, CIOD, KDČR, HKČR)
Přijetí nových členů – Ing. Eva Procházková
Rezignace z Rady expertů
Různé
Ustanovování správců KSOS

Na jednání Rady expertů byl konstatován přípis Mgr. Dalibora Zecha, asistenta
předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, který reagoval na ţádost tajemníka ASIS ze dne 9.
6. 2014 o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Z dopisu
plyne, ţe v období od 1. 1. 2014 do 9. 6. 2014 Krajský soud v Ostravě v celkem 391
případech určil správce jinak, neţ-li dle § 25 odst. 2 IZ, a to vţdy se stejným důvodem, který
je formulován takto: "Zajištění rovnoměrného zatíţení insolvenčních správců".
Bylo shrnuto, ţe nejprve Krajský soud v Ostravě postupoval procesním postupem tak,
ţe zprošťoval funkce insolvenční správce, kteří měli více neţ 4 provozovny, a to například s
odůvodněním, ţe: "zřízením více neţ 4 provozoven porušil insolvenční správce povinnost
vykonávat svou činnost v sídle i provozovnách skutečně, nepočínal si svědomitě a s odbornou
péčí a upřednostnil vlastní zájem na maximalizaci odměn za výkon funkce správce před
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společným zájmem věřitelů na řádném a osobním výkonu funkce správce" (citace z KSOS 25
INS 2065/2014).
Odvolací soud taková rozhodnutí zrušil pro nezákonnost (viz. i rozhodnutí Odvolacího
soudu v citované věci). Krajský soud v Ostravě zvolil způsob "vyřazování" správců z
rotačního systému pouze na základě opatření předsedkyně soudu, proti kterému nejsou
přípustné opravné prostředky. Takto bylo postupováno, jak jiţ bylo uvedeno, v rozhodném
období v 391 případech a jde tedy nikoli o individualizované zdůvodňované výjimky v
jednotlivých případech konkrétními skutkovými okolnostmi konkrétního případu, ale o plošný
postup. Jde přitom o výkon správní agendy, nikoli soudního rozhodování pokud je tento
postup nesprávný, příslušný k řešení je buď předseda Krajského soudu v Ostravě anebo
Ministerstvo spravedlnosti.
Stanovisko ASIS k této záleţitosti je následující:
Uvedeným postupem je z moţné výjimky (§ 25 odst. 5 IZ) činěno pravidlo, coţ můţe
porušovat spravedlivý a objektivní výběr osoby insolvenčního správce v rámci nově
zavedeného rotačního systému ustanovování insolvenčních správců jehoţ cílem dle důvodové
zprávy k souhrnné novele insolvenčního zákona bylo zajistit férovou a nestrannou distribuci
insolvenčních případů, zajistit uniformitu v postupech předsedů jednotlivých insolvenčních
soudů a předejít pochybnostem o transparentnosti insolvenčních řízení.
Toto oficiální stanovisko ASIS bude prezentováno představenstvu ČAK, předsedkyni
Krajského soudu v Ostravě a Ministryni spravedlnosti ČR s ţádostí o poskytnutí oficiálního
sjednocujícího stanoviska k této věci.
Hlasování: pro 5, proti 2 (JUDr. Vidovičová, Mgr. Ing. Hepperová).
JUDr. Vidovičová uvádí k hlasování: „Podle mého názoru jde o tak závaţné
stanovisko, které by mělo vzejít jako oficiální aţ po diskusi v členské základně, nejlépe po
prodiskutování tématu na Valné hromadě. Nadále jsem toho názoru, ţe stále jde o spor o
výklad zákona.
Rada ASIS přijala následující stanovisko:
Jde o věc operativy, směřující k zajištění jednotného výkladu práva s tím, ţe jde o
snahu ověřit stanovisko relevantních orgánů, které bude prezentováno členům ASIS. Členové
ASIS ani prostřednictvím Valné hromady nemohou závazné rozhodnutí o výkladu práva v
této otázce přijmout.
Hlasování: pro 5, proti 2 (JUDr. Vidovičová, Mgr. Ing. Hepperová).
Rada pověřuje prezidenta a předsedu Rady expertů, aby dopis ve výše uvedeném
smyslu zaslalo uvedeným orgánům.
Hlasování: pro 5, proti 2 (JUDr. Vidovičová, Mgr. Ing. Hepperová)
Dopis bude zveřejněn v zářijových Konkursních novinách s komentářem prezidenta ASIS.
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2)

Dopis tajemníka
Bylo vyřešeno v rámci diskuze pod bodem 1.

3)

Zveřejnění bezpečnostní prověrky na stránkách ASIS
Bude vyřešen v návaznosti na bod 4.

4)

Založení sekce insolvenčních správců se zvláštním povolením

Předseda RE podá zprávu na základě první schůzky insolvenčních správců se
zvláštním povolením na následující RE.
5)

Spolupráce s asociacemi

Tajemnice informovala členy RE o kontaktech uvedených asociací. Bylo
odsouhlaseno, ţe si s nimi sjedná schůzky a projedná moţnost jejich účasti na akcích ASIS,
přizvání členů ASIS na jejich akce a pokusí se s nimi vymezit témata, která jsou pro ně
zajímavá.
Hlasování: pro 8 (k tomuto bodu se navíc dostavila JUDr. Ing. Helena Horová).
6)

Přijetí nových členů
Rada expertů projednala ţádosti o členství níţe uvedených osob:



Ing. Eva Procházková

Rada Expertů rozhodla jednohlasně o přijetí za člena.
Výše uvedená bude o přijetí za člena ASIS vyrozuměna.
7)

Rezignace z Rady expertů
JUDr. Lenka Vidovičová rezignovala na členství v Radě expertů.

JUDr. Ing. Helena Horová rezignovala na členství v Radě expertů a uvádí k tomu
následující: "Nesouhlasím s ideovým vedením ASIS a s rozhodnutími, které byly v poslední
době přijaty. Nad rámec potvrzuji, ţe rovněţ nesouhlasím s postupem KSOS, ale nemohu
se ztotoţnit s formou reakce ASIS.“
8)

Různé

ASIS sleduje tuto záleţitost, jedná se o momentální podivnou kampaň proti
insolvenčním soudcům, viz. aktuální http://www.novinky.cz/domaci/342767-valkova- musizarazit-podvodne-konkursy-jde-o-miliardy-apeloval-mladek.html, a toto téma bude
dále
komunikováno.
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Termín nadcházející Rady expertů bude stanoven.

Za správnost:
Bc. Tereza Šrámková
zapisovatel

JUDr. Michal Ţiţlavský
předseda Rady expertů ASIS
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