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V Praze, dne 30. 7. 2018

Věc : žádost Asociace insolvenčních správců, z.s. ( dále ASIS ) k právnímu prostředí pro
dohledovou činnost ministerstva spravedlnosti nad činností insolvenčních správců

Vážený pane ministře,
dovoluji se na vás obrátit jménem ASIS v nadepsané věci i záležitostech souvisejících. Jak patrno
z vývoje insolvenční legislativy v posledních dvou letech, právní prostředí pro dohled ministerstva je
nastaveno zejména zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích ( ZIS ) a vyhláškou o personálním
a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce, vůči insolvenčním
správcům přísně i podrobně, což přineslo řadu diskusí i intervencí ASIS vůči vašemu ministerstvu.
Předesílám, že cílem ASIS není zpochybňovat potřebu řádného výkonu funkce insolvenčního
správce a kvituji, že ministerstvo bylo a je ochotno v průběhu legislativních prací na dané téma
s dotčenými subjekty jednat. Nyní je patrně již bezpředmětné polemizovat nad stavem věcí, jakkoli
se zmíněná vyhláška stále jeví problematická co do potřebnosti, efektivity úpravy i souladu s předpisy
vyšší právní síly.
Zásadní zůstávají sankce za přestupky zjištěné při dohledové činnosti, jak je pojímá ZIS, které se
jeví neúměrné jak s ohledem na jednotlivá pochybení, tak systematicky vůči peněžitým pokutám
ukládaným v jiných odvětvích osob samostatně výdělečně činných. Jejích výše působí drakonicky a
v konkrétních případech může mít pro další činnost dotčeného subjektu likvidační efekt ( § 36b odst.
4 ZIS ). Hloubka i šíře záběru prováděcí vyhlášky pak vyvolává důvodné obavy, zda stát ještě pokládá
insolvenčního správce za osobu svéprávnou.
ASIS proto touto cestou usiluje o vyvolání diskuse a jednání s vaším ministerstvem, vedoucí k
přehodnocení situace a nastavení právního prostředí, které by pro činnost insolvenčího správce
představovalo rámec, a nikoli hrozbu. Mohu s jistotou uzavřít, že ( nejen ) členové ASIS primárně
hodlají své povinnosti řádně plnit a nevyhýbat se jim. Je však faktem, že pohyb Damoklova meče
nad hlavou klidu a soustředění na práci nepřidá.
Vážený pane ministře, pro podrobnější
argumentaci i další jednotlivosti jsem kdykoli připraven k osobnímu jednání, o které si tímto rovněž
dovoluji v komentované věci požádat.
Děkuji a přeji mnoho zdaru.

JUDr. Daniel Ševčík, Ph. D.
prezident ASIS

