Zápis
ze zasedání Rady expertů ASIS konaného dne 27. 5. 2015
Přítomni:
JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., JUDr. Pavel Berger, Mgr. Adam Sigmund,
Mgr. Jiří Šebesta, JUDr. Ivan Juřena, JUDr. Petr Michal, Ing. Romana Nováková
JUDr. Ing. Ivan Rott
Omluveni:
JUDr. Kateřina Martínková
Jednání zahájeno v 12:00 hod.
Program:
1. Novela vyhlášky č. 355/2013 Sb. o úředních hodinách provozovny…
2. Novela Insolvenčního zákona
3. Užívání portálu ASIS nečleny
4. Přijetí nových členů, ukončení členství
ad 1)
Novela vyhlášky č. 355/2013 Sb. o úředních hodinách provozovny…
Bylo konstatováno, že MSp se neztotožnilo s podněty ASIS, které poukazovaly na nezákonnost
vyhlášky. S ohledem na publikaci vyhlášky ve Sbírce zákonů ČR ASIS doporučuje respektovat platné
právní normy (v jejich hierarchii). Budou prověřeny možnosti případného právního postupu ve věci.

ad 2)
Novela Insolvenčního zákona
Předseda zrekapituloval závěry Odborné sekce ČAK pro insolvenční právo k novele Insolvenčního
zákona. Zápis z Odborné sekce tvoří přílohu tohoto zápisu. Rada ASIS se ztotožnila s potřebou
připomínkovat návrh novely Insolvenčního zákona v rozsahu, který navrhuje Odborná sekce ČAK pro
insolvenční právo.

ad 3)
Užívání portálu ASIS nečleny
Asociace insolvenčních správců vyvinula a na svých stránkách provozuje portál zpeněžování majetku
z majetkových podstat. Tento portál je určen k užívání členům ASIS. Někteří bývalí členové, kteří se
v minulosti za svého členství registrovali k užívání portálu, portál nadále využívají, i když svoje
členství v ASIS ukončili. Na asociaci se dále obracejí insolvenční správci, kteří nejsou členy ASIS se
žádostí o publikaci svých nabídek na tomto serveru. Server byl vyvinut a je spravován z příspěvků
členů ASIS. Rada expertů proto rozhodla, že nečlenové ASIS mohou server využívat za roční poplatek
ve výši 1.000,- Kč (členové ASIS zde inzerují zdarma, neboť je to zahrnuto v členském příspěvku).
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ad 4)
Přijetí nových členů, ukončení členství
Asociace obdržela žádost o členství od JUDr. Jiřího Vlasáka. Rada expertů JUDr. Jiřího Vlasáka
přijala za člena ASIS. Z asociace vystoupil ke dni 20. 4. 2015 JUDr. David Uhlíř z důvodu, že již
nevykonává činnost insolvenčního správce, neboť se stal soudcem Ústavního soudu. Rada toto
vystoupení bere na vědomí.
Dále dle rejstříku insolvenčních správců vyplývá, že JUDr. Drahomíře Daňkové zaniklo dne 20. 2.
2015 právo vykonávat činnost IS. Rada expertů z tohoto důvodu ukončuje její členství v ASIS.

Termín nadcházející Rady expertů bude stanoven.

Za správnost:

Zdeňka Sigmundová
tajemník ASIS

JUDr. Michal Žižlavský
předseda Rady expertů ASIS
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