Zápis
ze zasedání Rady expertů ASIS konaného dne 21. 10. 2015
Přítomni:
JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Daniel Ševčík Ph.D., JUDr. Pavel Berger, Mgr. Adam Sigmund,
Mgr. Jiří Šebesta, JUDr. Ivan Juřena, Ing. Romana Nováková
Omluveni:
JUDr. Kateřina Martínková, JUDr. Petr Michal
Jednání zahájeno v 10:00 hod.
Program:
1. Novela vyhlášky č. 355/2013 Sb. o úředních hodinách provozovny…, novela Insolvenčního zák.
2. Doručování stížností na činnost insolvenčních správců – nečlenů ASIS
3. Různé

ad 1)
Novela vyhlášky č. 355/2013 Sb. o úředních hodinách provozovny…, novela Insolvenčního zák.
Na radě byla projednávána otázka praktických zkušeností s aplikací vyhlášky. Bylo konstatováno, že
již téměř všichni správci postupují v souladu s vyhláškou, tedy omezili počet provozoven na
vyhláškou předpokládaný počet. V běhu je ústavní stížnost, kdy však nelze očekávat rozhodnutí
Ústavního soudu v nejbližší době. Rada expertů nadále doporučuje členům ASIS postupovat v souladu
s obecně závaznými právními předpisy. ASIS ve spolupráci s Českou advokátní komorou zpracovala
připomínky k novele Insolvenčního zákona, které byly projednány s Ministerstvem spravedlnosti a
z podstatné části přijaty. To se nepodařilo u připomínek, které se týkají provozoven insolvenčních
správců, kde Ministerstvo spravedlnosti není ochotno ustoupit z navrhované změny právní úpravy.
V poslední fázi přípravy návrhu novely ministerstvo začlenilo do navrhovaného předpisu novou část,
která se týká kárného řízení s insolvenčními správci, které by mělo spadat pod Nejvyšší správní soud.
Na to nebylo možno reagovat při projednávání na Legislativní radě vlády z časových důvodů.
Z důvodů více připomínek Legislativní radě vlády byl návrh vrácen Ministerstvu spravedlnosti
k dopracování. Bude tedy ještě prostor k uplatnění připomínek. Otázka kárné pravomoci Nejvyššího
správního soudu již byla projednána s Českou advokátní komorou, kde je stejný názor na to, že nejde
o vhodné řešení.

ad 2)
Doručování stížností na činnost insolvenčních správců – nečlenů ASIS
Na ASIS se písemně obrací řada stěžovatelů, kteří zasílají stížnosti na činnosti insolvenčních správců,
kteří nejsou členy ASIS. Tito jsou v souladu se skutečným stavem vyrozumíváni o tom, že ASIS není
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oprávněna řešit či posuzovat pochybení jednotlivých správců ani jim ukládat jakékoliv povinnosti jak
postupovat.

ad 3)
Různé
V zájmu přípravy produktů vhodných pro insolvenční správce, které se týkají výhodnější správy
bankovních účtů, bude osloven potenciální partner (obdobným způsobem, který využívá Česká
advokátní komora).
Termín nadcházející Rady expertů je stanoven na 26. listopadu 2015 ve 14:00 hodin.

Za správnost:

JUDr. Michal Žižlavský

Zdeňka Sigmundová

předseda Rady expertů ASIS

tajemník ASIS
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