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1. ÚVOD  

V rámci ekonomického systému, jehož jsme všichni součástí, může dojít k situaci, kdy 

z hlediska ekonomického nebude možné, aby všechny subjekty na trzích se pohybujících, 

byly úspěšné. Jedná se o zcela provázaný systém, na němž mimo jiné vystupují věřitelé a 

v případě zmiňovaného neúspěchu, také dlužníci. Za předpokladu, kdy se dlužníkův podnik 

dostane do situace, ve které nebude schopen uspokojit své stávající závazky, které má vůči 

svým obchodním partnerům, jeho pasiva tedy budou v poměru k aktivům převyšující, se tato 

skutečnost výrazně dotkne jeho věřitelů, kteří díky jeho neschopnosti splácet své závazky, 

pozbudou svou solventnost, která je přímým ukazatelem jejich kvality. V momentě, kdy 

taková situace nastane, je ohrožena prakticky celá ekonomika, jelikož pokud jeden subjekt, 

v tomto případě dlužník, nebude schopen plnit své závazky, které má, tudíž toho nebudou 

schopni ani jeho věřitelé, kteří podstatnou část svých aktiv čerpají právě z aktiv dlužníka. 

Tato vztahová kauzalita je naprosto neopomenutelná, jelikož zde dochází k dominovému 

efektu, který, jak již bylo zmíněno výše, může ve finále zasáhnout celou ekonomiku, a to tedy 

s negativním dopadem na všechny subjekty, které jsou její součástí.  

V případě, kdy výše uvedena situace nastane, přichází na pomoc jak dlužníkům, tak 

věřitelům, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále 

jen ,,InsZ“), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je reakcí, konkrétně mimo jiné jeho 

rozšíření o nové způsoby řešící úpadek dlužníka formou reorganizace a oddlužení, na 

momentální podnikatelskou situaci, jejíž fungování a pospolitost je podstatnou měrou 

ovlivněno také finanční krizí, kterou je možno pozorovat od roku 2008, a v závislosti na ní 

vzniklé ekonomické a hospodářské krizi, jejíž dopady můžeme spatřovat i dnes. Tento zákon, 

a to společně se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen ,,ZoIS"), ve 

znění pozdějších předpisů, se však vládním návrhem, který byl Poslaneckou sněmovnou 

projednáván jako sněmovní tisk č. 929, podstatně mění. Tato novelizace je reakcí na 

komplexní posouzení a znovuprojednání účinnosti ve smyslu kladů a záporů, které 

nenovelizovaná úprava podnikatelským subjektům přinesla. Nově, a to konkrétně od 1. 1. 

2014, je nutno řídit se tzv. revizní novelou insolvenčního zákona, jejíž změny a rozdíly jsou 

v mé práci nastíněny průběžně, a to s porovnáním s úpravou předchozí, společně spolu 

s celkovým shrnutím přínosů, které tato novela může přinést. 

Cílem mé práce je kompletní nastínění role insolvenčního správce v insolvenčním řízení, 

jakožto konkretizace jeho postavení v rámci řízení, práv a povinností mu náležejících, 



2 

 

činností v jednotlivých fázích řešení dlužníkova úpadku vykonávajících, a v neposlední řadě 

také představení osoby insolvenčního správce v roli samostatného podnikatele. Bude zde 

vycházeno jak z nově novelizované úpravy InsZ, ve znění pozdějších předpisů, tak ze ZoIS, 

k němuž se vztahuje novela, která byla projednávána Parlamentem ČR jako sněmovní tisk č. 

662 s účinností od 1. 8. 2013. 

Předmětem mé práce je dále rozbor výše zmíněné novelizace zákona o insolvenčních 

správcích, co do jeho dopadu na profesní předpoklady, které musí zájemce o tuto funkci 

splňovat, ustanovení insolvenčního správce, jeho případná změna či odvolání, nebo zproštění 

výkonu funkce. Dále také náhled na jeho ze zákona povinné pojištění, bez něhož není možné 

tuto funkci vykonávat, jeho odměna mu náležející apod. 

Metodami, které mnou byly zvoleny, je důkladný rozbor výše zmíněných faktů, společně 

s metodou popisnou a srovnávací, která bude užita průběžně s následným shrnutím v závěru 

práce. 
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2. INSOLVENČNÍ SPRÁVCE JAKO PODNIKATEL  

Podstata podnikání může být definována jako soustavná činnost, která je prováděna 

samostatně podnikatelem, a to jeho vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku, tedy situace, kdy jeho výnosy převyšují náklady, které do podnikání bylo 

nutno investovat. 

Převedeme-li tuto definici do oboru insolvence, pak tedy již držení se její podstaty, 

konkrétně tedy účelu dosažení zisku, je ve finále kamenem úrazu celého insolvenčního 

procesu, jelikož je z prvního místa na druhou kolej odsunuto minimální přiměřené uspokojení 

všech v procesu zúčastněných. Celý tento systém by měl, a to nejen, co se insolvence týče, 

fungovat na modelu, ve kterém spokojenost směřuje k výsledkům, a ne naopak.  Spokojenost 

je klíčem k úspěchu. V momentě, kdy jsou primárně uspokojeny potřeby zákazníků, v tomto 

případě tedy osob, jež insolvenční správce zastupuje, je rovněž naplněn primární cíl 

podnikání, a sice dosažení zisku, které plyne z proplacení služeb, jež zákazníku byly 

provedeny, a to ovšem za předpokladu, že zákazník svým závazkům dostojí. V případě 

podnikání insolvenčního správce, je toto ošetřeno např. minimální odměnou, která je mu 

zaručena na základě právních předpisů. Nemělo by se tedy stát, že by insolvenční správce 

zůstal bez odměny za svou provedenou práci, jako se tomu často děje v jiných odvětvích.  

Profese insolvenčního správce je považována za velmi lukrativní, náročnou a 

zodpovědnou práci, která je, vzhledem ke stávající ekonomické a sociální situaci, stále více 

potřebná. V České republice je možno si povšimnout trendu růstu nominálních mezd, který 

ovšem na řadu spotřebitelů působí jako efekt, díky němuž se cítí bohatší i reálněji. Bohužel se 

však jedná jen o zdání, jelikož s růstem nominálních mezd dochází i k růstu inflace, 

prostřednictvím které je naopak snižována jejich reálná hodnota. Lidmi je ovšem toto v drtivé 

většině případů opomíjeno a poptávají tedy více zboží, na které však nemají dostatečné zdroje 

financování, a proto jsou z jejich strany poptávány u zdrojů cizích. Zpravidla se jedná o 

půjčky. Následně dochází k tomu, že lidé nemají finanční prostředky na jejich zpětné splacení 

a vlastní vinou, která je způsobena jejich nedostatečnou finanční gramotností, se dostávají až 

do situace osobního bankrotu, což je pracovní příležitostí pro společnosti, které se zabývají 

výkonem činnosti insolvenčního správce. 
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Pokud se již tedy člověk rozhodne podnikat jako insolvenční správce, musí být jeho 

osobou splněno několik neopomenutelných podmínek, jež mu jsou vymezeny zákony, a to 

konkrétně ZoIS, ve znění pozdějších předpisů, InsZ, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž 

také zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014, jehož novelizace 

podstatně mění české soukromé právo. Dále bude uveden pod zkratkou NOZ – nový 

občanský zákoník.  

NOZ osobu podnikatele definuje, jak již bylo zmíněno výše, jako osobu, která podniká 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, a to za účelem dosažení zisku, prostřednictvím 

živnostenského nebo jiného oprávnění. Rovněž je za tuto osobu považována osoba, kterou 

jsou v rámci vlastní výrobní, obchodní či jiné činnosti nebo při výkonu samostatného 

povolání, uzavírány smlouvy, a také osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

Taktéž musí být tato osoba, a to jak je určeno zákonem, zapsána v obchodním rejstříku. 1 

Pozitivum samostatnosti, jež je insolvenčnímu správci, jakožto podnikateli, přisuzována, 

tkví ve značné volnosti, co se času a místa výkonu týče, stejně jako způsobu organizace 

podnikání, který bude pro výkon činnosti zvolen. Pokud by způsobem jeho podnikání nebyly 

vykazovány tyto základní znaky, v konečném důsledku by charakteristika tohoto výkonu 

mohla odpovídat tzv. švarcsystému, jehož povahou je zastřené právní jednání a je považován 

za nezákonný.  

2.1. OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST INSOLVENČNÍHO 

SPRÁVCE 

O povolení vykonávat činnost insolvenčního správce je rozhodováno Ministerstvem 

spravedlnosti. Dle ZoIS, konkrétně pak dle § 3, je osobě insolvenčního správce povoleno 

vykonávat činnost dnem nabytí právní moci. V případě správce hostujícího, jehož osoba bude 

blíže rozvedena jako hostující insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení, je to pak 

dnem účinnosti povolení vykonávat tuto činnost na konkrétním území.  

 

Fyzická osoba, jejímž zájmem je vykonávat činnost insolvenčního správce, musí splňovat 

výčet podmínek, mezi které patří:  

                                                 
1
  viz § 420 NOZ 
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a) Má plnou způsobilost k právním úkonům – v plném rozsahu je osobou dosaženo 

způsobilosti k právním úkonům dovršením 18 let, 

b) na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským státem uznáno 

vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, 

c) složila zkoušku insolvenčního správce – vykonat tuto zkoušku je umožněno 

fyzické osobě, která splňuje náležitosti od bodu a) do g) společně s předpokladem, 

že uchazečem byl ministerstvu uhrazen správní poplatek ve výši 5.000 Kč. 

V případě, že zkouška byla vykonána neúspěšně, je ze zákona umožněno její 

opakování, ovšem za předpokladu uhrazení správního poplatku ve výši 7.000 Kč a 

s doručením písemné žádosti ministerstvu v rozsahu maximálně 30 dnů ode dne 

jejího konání, kterým může být toto opakování povoleno. Je však třeba myslet na 

to, že zkoušku je umožněno opakovat pouze dvakrát. Pokud ani podruhé nebude 

uchazečem úspěšně vykonána, o její další vykonání může být z jeho strany 

usilováno až po uplynutí 3 let ode dne, kdy nebyla ani na druhý pokus vykonána. 

V případě, kdy by uchazeč nebyl schopen, a to se byť z jakéhokoliv důvodu, 

dostavit ke zkoušce, je oprávněn ve lhůtě do 5 dnů od konání zkoušky, písemně 

požádat ministerstvu, zdali by mu bylo umožněno zkoušku vykonat v náhradním 

termínu. Avšak za předpokladu uhrazení správního poplatku, stejně jako v případě 

nevykonání zkoušky, 7.000 Kč. Pokud se uchazeč nedostaví ani ke druhému 

termínu, je oprávněn požádat o další termín, již však s podmínkou uhrazení 

správního poplatku ve výši 10.000 Kč. 
2
V případě tzv. zvláštní zkoušky 

insolvenčního správce, je stanoven správní poplatek ve výši 3.000 Kč a po jeho 

zaplacení je zkoušku vykonat umožněno osobě, která již úspěšně vykonala 

zkoušku klasickou.
3
 

Zákonem byly rozlišovány dva typy zkoušek. Prvním byla tzv. základní 

zkouška, která byla složena ze dvou částí, a to z části písemné a ústní. Za cíl bylo 

především kladeno prověření znalostí uchazečů zjm. v oblasti insolvenčního, 

obchodního, pracovního, občanského, procesního, správního a daňového práva. 

Druhým typem zkoušky byla tzv. rozdílová zkouška, která byla určena pro 

                                                 
2
 viz § 24 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 

3
 viz § 26 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
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uchazeče, kterými jsou notáři, advokáti, auditoři a daňoví poradci. Avšak nově je 

od tohoto typu zkoušky v ústní části upuštěno. 
4
 

O náročnosti zkoušky vypovídá zjm. vysoká neúspěšnost uchazečů, kdy je 

zpravidla úspěšných jen cca 20%.  

d) je bezúhonná – za bezúhonnou osobu není považována osoba, která byla 

pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu, a to jednak v souvislosti 

s výkonem jeho funkce, nebo taktéž jakýkoliv jiný trestný čin za předpokladu, že 

by jeho spácháním byla ohrožena důvěra v rámci výkonu jeho funkce. Dále pak 

také osoba, která byla zadlužena a v předchozích 5 letech před podáním žádosti o 

možnost vykonávat funkci insolvenčního správce, mu byl zbytek dluhů 

insolvenčním soudem zamítnut. Rovněž také osoba, která v předchozích 5 letech 

byla členem statutárního orgánu, nebo byla sama statutárním orgánem a 

insolvenčním soudem bylo rozhodnuto o jeho úpadku. Co se týče veřejné 

obchodní společnosti vystupující jako osoba insolvenčního správce, ta za 

bezúhonnou není považována v případech stejných, jako je tomu u samostatné 

osoby insolvenčního správce.
5
 

e) uhradila ministerstvu správní poplatek – blíže dostupné v zákoně č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

f) touto osobou byla vykonávána odborná praxe – jedná se o odbornou praxi v rámci 

oboru auditu, práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví nebo 

v souvislosti s řízením podniku,
6
 

g) uzavřela smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. -  insolvenční správce je ze 

zákona povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla 

vzniknout během výkonu jeho funkce nebo zapříčiněním jeho zaměstnanců, a to 

po celou dobu trvání insolvenčního řízení, ve kterém je činný. Je však nutné 

poznamenat, že povinnost být pojištěn trvá nadále i v situaci, kdy je činnost 

insolvenčního správce ze zákona pozastavena. V tomto bodě spatřujeme 

novelizaci v porovnání s předchozí právní úpravou, kdy insolvenční správce nebyl 

povinen si toto pojištění sjednávat na celou dobu svého působení tak, jako je tomu 

nyní, avšak jen po dobu vykonávání dohledu nad konkrétním případem, který mu 

                                                 
4 JUSTICE. Insolvenční správci a další odborná veřejnost [online]. [cit.2013-08-06]. Dostupné  z: 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/insolvencni-spravci-odborna-verejnost/spravci-info.html 
5
 viz § 7 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 

6
 viz § 6 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
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byl přidělen. Minimální limit pojistného plnění spolu s minimálním standardem 

pojistných smluv insolvenčních správců, je určen vydáním vyhlášky 

Ministerstvem spravedlnosti.  

 fyzické osoby – minimální limit ve výši 1.000.000 Kč, 

 právnické osoby (v tomto případě jsou jimi veřejné obchodní společnosti a 

zahraniční společnosti) - minimální limit ve výši 1.000.000 Kč, která je 

násobena počtem ohlášených společníků. 
7
 

 

Ve výčtu podmínek, které musí být zájemcem splněny, je možné si všimnout nově 

zavedené podmínky vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu. 

V předchozí právní úpravě tomu tak nebylo. Za zmínku také stojí fakt, že při tvorbě nové 

úpravy, při které byla do seznamu požadavků zakomponována právě tato podmínka 

vysokoškolského vzdělání, se mnozí zákonodárci snažili o ještě přísnější podmínku, a to 

splnění vysokoškolského vzdělání právního zaměření, což však nakonec přijato nebylo. 

Domnívám se však, že tento požadavek být přijat měl. Zamyslíme-li se totiž nad rozsáhlostí 

magisterských studijních programů, nalezneme zde tucet oborů, které s insolvencí nemají byť 

jen něco málo společného. Insolvenční správce by proto měl být odborně vzdělán nejen 

v právním směru, ale vzhledem k výkonu jeho funkce, také směru ekonomickém. Nejlepší 

variantou by byla kombinace obojího, neboť při výkonu své funkce je nucen mít výborné 

znalosti z obou těchto oborů.  

Mezi předpoklady, které musí být zájemcem o funkci insolvenčního správce splněny, patří 

kromě podmínky bezúhonnosti, nepodjatosti, způsobilost k právním úkonům, uhrazení 

správního poplatku za přijímací řízení, uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, profesní 

předpoklady a prokázání odborné praxe, která je, dalo by se říci, předpokladem stěžejním, 

jelikož jak již bylo zmíněno v odstavci výše, zákon nekonkretizuje směr, kterým by 

magisterské studium mělo být ubíráno, nicméně díky podmínce odborné praxe, je jakási 

záruka odbornosti zaručena. 

Dříve na insolvenčního správce nebyly kladeny tak velké nároky, co do rozsahu 

insolvenčního řízení, ekonomických znalostí, které s jeho výkonem úzce souvisí apod., nebyla 

zde tedy zavedena podmínka vysokoškolského vzdělání magisterského programu.  

                                                 
7
 HÁSOVÁ, Jiřina a MORAVEC, Tomáš. Insolvenční řízení. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 262 s. Právní 

praxe. ISBN 978-80-7400-459-9.  
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S přísněním požadavků na profesní předpoklady, které insolvenční správce musí splňovat, 

došlo v průběhu času k razantnímu úbytku insolvenčních správců. Již od roku 2008, byl 

novelizován InsZ, došlo k poklesu správců z 3 700 až na 217.  

Dalo by se tedy říci, že je jich méně, zato je však zaručena jejich větší odbornost a 

průkazná odborná znalost, která má taktéž velkou vypovídací hodnotu v tom, že podnikat jako 

osoba insolvenční správce, není jednoduché.  
8
 

V případě vykonávání osoby insolvenčního správce v rámci právnické osoby – veřejné 

obchodní společnosti, dále jen v.o.s, je zapotřebí, aby byly splněny podmínky, které poté 

v.o.s., umožní povinný zápis do obchodního rejstříku. Forma v.o.s je nově upravena zákonem 

č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních 

korporacích, a to konkrétně § 95 až § 117, přičemž základním parametrem v.o.s., jsou 

minimálně dvě osoby, které spolu podnikají v rámci této společnosti a za závazky ručí 

společně a nerozdílně, a to celým svým majetkem. V.o.s je řazena mezi tzv. osobní 

společnosti, jelikož, není-li společenskou smlouvou stanoveno jinak, není povinna vytvářet 

základní kapitál. 
9
 

Informace, jež musí být uvedeny v návrhu na vydání povolení v.o.s, nebo zahraniční 

společnosti, jakožto právnické osoby vykonávající činnost insolvenčního správce, jsou 

následující: 

a) Název obchodní firmy, 

b) sídlo, 

c) identifikační číslo osoby v případě, kdy je navrhováno vydání povolení, nebo 

zvláštního povolení v.o.s, která je již zapsána v obchodním rejstříku, 

d) celá jména, data narození a rodná čísla spolu s trvalým pobytem fyzických osob, 

které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, 

e) v případě ohlášeného společníka dále také číslo jednací povolení, nebo číslo 

jednací zvláštního povolení, 

                                                 
8
 FINANCE. ASIS: Počet insolvenčních správců klesl z loňských 3700 na 217 [online]. [cit.2010-01-06]. 

Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/247401-asis-pocet-insolvencnich-spravcu-klesl-z-lonskych-

3700-na-217/ 
9
 Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), § 95 

- § 117 
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f) prohlášení ohlášeného společníka, že činnost insolvenčního správce bude 

vykonávat výlučně v rámci v.o.s nebo zahraniční společnosti, a to spolu s jeho 

podpisem, který musí být úředně ověřen. 
10

 

 

Zahraniční sdružením musí být splněny stejné podmínky jako výše uvedené, spolu 

s dodržením zásady založení dle práva členského státu EU a členských států Dohody o 

evropském hospodářském prostoru. 

2.2. ASOCIACE INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ 

Asociace insolvenčních správců, jež je veřejnosti známá pod zkratkou ASIS, je sdružení 

insolvenčních správců působící na území České republiky se sídlem na Praze 1 a pobočkou 

v Brně. Jejím současným prezidentem je JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. Jedná se o nezávislou 

organizaci, jejímž posláním je chránit a rozvíjet zájmy svých členů a vytváření prostředí, ve 

kterém jsou jejími členy poskytovány zkušenosti, které nabyli praxí, jakožto i znalosti 

teoretické. Na stránkách ASIS je též poskytována bezplatná poradna pro širokou veřejnost a 

také je zde nabízen k prodeji majetek osob, jež se ocitly v úpadku a jejichž majetek se nyní 

stal předmětem zpeněžení majetkové podstaty. Jedná se o podniky s obratem pod a nad 

100.000.000 Kč, nemovitosti, auto-moto, movitý majetek, nehmotný majetek, finanční 

majetek a ostatní.  

Cílem této asociace je taktéž zkvalitňování služeb, které jsou jejími členy nabízeny, a to 

pomocí seminářů, přednášek a dalších aktivit, které se o to mohou zapříčinit. Předmětem 

těchto přednášek, seminářů apod., je především poskytování informací, co se změn 

v judikatuře týče, vývojem práva Evropské unie a případnou změnou právních předpisů. 

Vzdělávání, které je členům nabízeno, je realizováno spolu se Soudcovskou unií ČR, Českou 

advokátní komorou, Českou bankovní asociací, Ministerstvem spravedlnosti ČR a od roku 

2010 také s Justiční akademií.  

Členy, kteří jsou v Asociaci sdružováni, jsou řádní členi, přidružení členi, a také poradci. 

Ucházet se o členství v Asociaci může osoba:  

a) kterou jsou splněny zákonné podmínky uvedeny v ZoIS, 

                                                 
10

 viz  § 5 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
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b)  úspěšně složila zkoušku nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce, 

c)  v předchozích 3 letech se minimálně 1x ročně zúčastnila vzdělávací akce, 

d) ve stejném časovém horizontu byla touto osobou vykonávána činnost 

insolvenčního správce.  

O přijetí či nepřijetí je rozhodováno Radou expertů, která však ve výjimečných případech 

může uchazeči o členství prominout poslední dvě podmínky výše uvedeny. V případě osoby 

právnické musí být splněny podmínky všechny, a to alespoň jedním společníkem. 

       Členství v Asociaci zaniká za předpokladu: 

a) že byl člen Asociace vyloučen na základě rozhodnutí valné hromady, 

b) bylo členem dobrovolně rozhodnuto o vystoupení z Asociace a písemná žádost o 

toto umožnění byla doručena Prezidentovi Asociace, 

c) úmrtím nebo zánikem člena, 

d) že byl člen z Asociace vyloučen z důvodu nezaplacení vstupního poplatku či 

ročního členského příspěvku, 

e) se člen, jak je v podmínkách vzniku členství určeno, pravidelně alespoň 1x ročně 

neúčastnil vzdělávacích akcí, jež jsou Asociací poskytovány, s výjimkou osoby, 

které tato podmínka byla prominuta ještě před vznikem jeho členství, 

f) v momentě, kdy člen, jakožto právnická osoba, byla postihnuta likvidací nebo 

úpadkem, v rámci fyzické osoby, 

g) kdy byla fyzická osoba odsouzena za úmyslný trestný čin, jež byl spáchán 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti.
11

 

V bodě g) je možno si povšimnout nesrovnalosti v porovnání s podmínkami, které jsou určeny 

v rámci ZoIS, ve znění pozdějších předpisů. Stanovami je určeno, že člen Asociace bude 

vyloučen za předpokladu, kdy spáchá úmyslný trestný čin. Nicméně toto nekoresponduje 

s úpravou platnou dle ZoIS, ve znění pozdějších předpisů, která podmínku bezúhonnosti nově 

nesplňuje i osoba, která se dopustila i jiného trestného činu, který nemusí mít přímou 

souvislost s výkonem jeho činnosti, a to i za předpokladu, že byl tento čin spáchán 

neúmyslně.  

                                                 
11

 ASIS. Asociace [online]. . [cit.2014-03-01] Dostupné z: http://asociace.asis.cz/ 
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2.3. INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK A SEZNAM INSOLVENČNÍCH 

SPRÁVCŮ 

Insolvenční rejstřík spadá pod působnost Ministerstva spravedlnosti a jedná se o rejstřík, 

který je svou povahou jak evidenční, tak informační. Insolvenční rejstřík je rejstříkem veřejně 

přístupným, a to online na webových stránkách www.rejstrik-insolvencni.cz, 

www.centralniregistr.cz, nebo www.justice.cz, s výjimkou informací, u nichž je to vyloučeno 

zákonem. Např. v případě, kdy byla fyzickou osobou podána žádost, ve které bylo požádáno o 

vyloučení některých jejich osobních údajů z přístupu pro širokou veřejnost. Pokud byla tato 

žádost podána právnickou osobou, zákonem je v tomto případě umožněna jen změna jména a 

příjmení, a to jen u osoby fyzické.  

Jeho obsahem je seznam insolvenčních správců, dlužníků a jim náležejících insolvenčních 

spisů. Jak již bylo zmíněno, insolvenčním rejstříkem není plněna jen úloha evidenční, ale také 

informační, jelikož jsou jeho prostřednictvím zveřejňována soudní rozhodnutí, ke kterým 

došlo a která byla vydána insolvenčním soudem v rámci insolvenčního řízení. Za zmínku stojí 

také fakt, že dlužník, který je zde uveden, je ze seznamu dlužníků vyškrtnut až po uplynutí 

doby 5 let od skončení insolvenčního řízení proti němu vedeného.   

V rámci insolvenčního rejstříku je veden také seznam insolvenčních správců. Dříve tomu 

tak nebylo. Insolvenční rejstřík byl veden zvlášť v rámci příslušného krajského soudu, pod 

jehož působnost insolvenční správce spadal.  
12

 

Insolvenční seznam je složen ze dvou částí, obecné a zvláštní. Do obecné části seznamu 

jsou odděleně zapisovány fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, zahraniční společnosti 

a hostující insolvenční správci, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního 

správce. Do části zvláštní jsou zapisovány osoby, kterým vzniklo právo vykonávat činnost 

správce u specifického dlužníka – finančních institucí. 
13

  

2.4. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY INSTITUTU INSOLVENČNÍHO 

SPRÁVCE 

                                                 
12

 EUROEKONOM. Insolvenční rejstřík a jeho fungování [online]. [cit.2010-01-01]. Dostupné z: 

http://www.euroekonom.cz/podnikani-insolvencni-rejstrik.php 
13

 viz § 17 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.rejstrik-insolvencni.cz/
http://www.centralniregistr.cz/
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Nově byla schválena novela zákona, která má ještě o něco více zpřísnit požadavky na 

výkon funkce insolvenčního správce. Předmětem této novely je zpřísnění zkoušek, které 

uchazeči o tuto funkci musí vykonat spolu se splněním tříleté odborné praxe v souvisejících 

oblastech a přísněji vymezenou bezúhonností. Za bezúhonného nově není považován ten, kdo 

v souvislosti s výkonem své funkce spáchal nedbalostní trestný čin, nebo v případě, že je jeho 

jednáním ohrožena jeho důvěra. Pokud by nedošlo k řádnému plnění informační povinnosti 

vůči ministerstvu, která je správci zákonem uložena, a to konkrétně ve věci týkajících se 

údajů o jeho sídle či pojištění, je nesplnění této povinnosti nově kvalifikováno jako správní 

delikt, a to s možností udělení pokuty až do výše 200.000 Kč.   

V souvislosti s tím jsou také uchazeči o post insolvenčního správce povinni financovat své 

případné opravné či náhradní termíny zkoušek. Vzhledem k tomu, že předchozí právní úprava 

ze seznamu insolvenčních správců nevyřazovala ty, kteří již činnost nevykonávají, ale nebylo 

to jimi oznámeno, je nyní nově ustanoveno povolení vykonávat činnost insolvenčního 

správce, a to jen na dobu 5 let s tím, že pokud bude insolvenčním správcem projeven zájem si 

toto funkční období prodloužit, musí být jeho osobou uhrazen správní poplatek ve výši 5.000 

Kč.  

Nově jsou také Národním bezpečnostním úřadem speciálně schvalováni ti insolvenční 

správci, kteří budou mít na starost ekonomicky významné dlužníky. 
14

 

2.4.1. ZMĚNY VE VZTAHU K SOUČASNÝM INSOLVENČNÍM 

SPRÁVCŮM  

Novelou je nově zaveden pojem „citlivé činnosti“, který je svou povahou vztahován 

k výkonu funkce zvláštních insolvenčních správců. Mimo již zavedená kritéria, která musí být 

tímto správcem splněna, musí být splněny také podmínky vázající se k zákonu o ochraně 

utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. V této věci jsou prověřovány zjm. jejich 

osobní předpoklady, jakožto jejich psychický stav, spolehlivost, důvěryhodnost, případná 

ovlivnitelnost, jejich majetkové poměry, které nutno podotknout úzce souvisí s předchozí 

uvedenou ovlivnitelností a také  ověření, zdali odpovídají odměně, jež jim je ze zákona 

                                                 
14

 ZPRÁVY AKTUÁLNĚ. Insolvenční správci dostanou přísnější podmínky [online]. [cit.2013-03-12]. 

Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/finance/podnikani/clanek.phtml?id=775280 
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uložena. Stávajícími insolvenčními správci tedy musí všechny výše uvedené podmínky 

splněny, a to ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti změny tohoto zákona.  
15

 

2.4.2. ZMĚNY VE VZTAHU K UCHAZEČŮM O VÝKON 

ČINNOSTI INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 

Předmětem tohoto ustanovení je zpřísnění zkoušek, které musí být uchazeči o výkon 

funkce insolvenčního správce splněny spolu s prokázáním odborné způsobilosti, jejichž 

podstatou je tříletá praxe v příbuzných oborech. Příbuznými obory jsou rozuměny oblasti, 

v jejichž rámci jsou také zkoušeni v prostřednictvím ústní zkoušky. U ústní zkoušky je nově 

vypuštěna tzv. rozdílová zkouška, která byla povinností např. pro advokáty, daňové poradce 

aj., kteří měli zájem vykonávat činnost insolvenčního správce.   

Prováděcí vyhláška nově specifikuje konečný rámec, v němž je ústní zkouška stavěna, a 

dochází k rozšíření o prověřování znalostí i z jiných než insolvenčních právních oblastí spolu 

s vypracováním případové studie, která již na této teoretické rovině pomůže ověřit chování 

případných nových insolvenčních správců v rovině praktické. 
16

 

Nově je také zavedeno odlišné ustanovování insolvenčních správců do jednotlivých řízení. 

Dle minulé právní úpravy byl insolvenční správce ustanovován na návrh předsedy 

insolvenčního soudu s konečným rozhodnutím tohoto soudu. Nově však dochází k tomu, že 

insolvenční správce je ke konkrétnímu řízení přidělen na základě jeho pořadí, na kterém se 

v seznamu insolvenčních správců nachází, a to bez ohledu na vůli insolvenčního soudu. 

V rámci této souhrnné novely byla zavedena také změna v lepší odměny náležející 

insolvenčním správcům, a to ve výši 45.000 Kč, a to i při konkursech, ve kterých nedochází 

k žádnému zpeněžování.  
17

 

2.5. REVIZNÍ NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA  

                                                 
15

 AKPZL. Připravované legislativní změny institutu insolvenčního správce  [online]. [cit.2013-03-04]. Dostupné 

z: http://www.akpzl.cz/aktuality/zmeny_ins_spravce 
16

 tamtéž 
17

 tamtéž 
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Dne 12. 9. 2013 a s následnou účinností ke dni 1. 1. 2014, byla prezidentem Milošem 

Zemanem podepsána tzv. revizní novela, kterou se mění jak InsZ, tak ZoIS. Jedná se o 

v pořadí čtvrtou novelu v časové ose 5 let působení insolvenčního zákona.   

Podstatou této novely výše uvedených zákonů, je především zcela nahradit problémová 

místa zákona předchozího tak, aby již nedocházelo k problematické interpretaci, jejíž aplikace 

v praxi činí mnoho potíží. Dále také podstatné snížení administrativního zatížení 

insolvenčních správců a insolvenčních soudů. Tyto základní cíle budou v plné šíři promítnuty 

do komplexních procesních pravidel insolvenčního řízení, uspokojování a rozhodovací 

pravomoci věřitelů a v neposlední řadě také postavení insolvenčních správců v insolvenčním 

řízení.  

Důležitou změnu tedy mj. zaznamená ustanovování insolvenčního správce soudem, který 

jej bude ustanovovat na základě nově zavedeného rotačního systému, tzv. kolečka. Rotační 

systém je zaveden ve třech a dvou kolech. Nejjednodušší případy jsou insolvenčním správcům 

přidělovány podle jejich sídel, a to od historicky nejstaršího. Dále pak dvoukolový rotační 

systém přísluší provozovnám, které spadají pod působnost jednotlivých insolvenčních správců 

a budou dále rozebrány.  
18

 

2.5.1. ZMĚNY DOTÝKAJÍCÍ SE OSOBY INSOLVENČNÍHO 

SPRÁVCE 

I. Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce 

V § 3 dochází ke změně v odst. 1 písm., jenž je vzhledem k původnímu ustanovení 

rozšířen o nutné splnění podmínky práva vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, 

který je ze zákona určenou finanční institucí se zvláštním režimem, provozovatelem 

vypořádacího systému, centrálním depozitářem, obchodníkem s cennými papíry, investičním 

fondem penzijní společnosti, penzijní společností, organizátorem trhu s investičními nástroji, 

nebo také dlužníkem, jehož úpadek je řešen reorganizací, nebo jeho roční čistý obrat činí, a to 

za poslední účetní období, které předcházelo období, ve kterém byl na něj podán insolvenční 

návrh, částku 50.000.000 Kč, nebo který zaměstnává minimálně 50 zaměstnanců.   

                                                 
18

 VÝZKUM INSOLVENCE. Text revizní novely insolvenčního zákona tak, jak ji schválili poslanci. [online]. 

Dostupné z: http://www.vyzkuminsolvence.cz/zpravodajstvi/text-revizni-novely-insolvencniho-zakona-tak-jak-

ji-schvalili-poslanci.html 



15 

 

Rozdíl s předchozí právní úpravou tkví tedy v jasném definování finanční částky společně 

s počtem dlužníkových zaměstnanců. Dochází zde tedy k rozšíření základních podmínek, 

které musí být splněny.  

 

II. Vydání povolení a zvláštního povolení – návrh fyzické osoby 

V § 4, v odst. 2 písm. d) až f) vzhledem k podmínkám, které musí osoba ucházející se o 

činnost insolvenčního správce splnit, musí doložit doklady, které prokazují splnění podmínek 

odborné praxe dle § 6 odst. 1 písm. e) společně s dokladem o zaplacení správního poplatku a 

v neposlední řadě je povinen doložit své vlastní prohlášení o odborném zaměření pro účely 

zápisu do jemu příslušné části seznamu insolvenčních správců.  

 

III. Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti 

§ 5 týkající se výčtu podmínek, je totožný s podmínkami uvedenými výše.  

 

IV. Sídlo a provozovna insolvenčního správce 

§ 5 a), ve kterém je jasně definován rozdíl mezi sídlem a nově také provozovnou 

insolvenčního správce.  

Za sídlo je považováno místo, kde insolvenční správce z větší části vykonává svou 

činnost. Podmínky pro zápis tohoto sídla do příslušného seznamu, jsou závislé na tom, zdali je 

insolvenční správce notář, auditor, daňový poradce, advokát nebo veřejná obchodní 

společnost, popř. také zahraniční obchodní společnost. Všechny tyto funkce mají své 

příslušné seznamy, podle kterých se insolvenční správce řídí.  

Provozovna insolvenčního správce se od jeho sídla liší zjm. v tom, že zde svou činnost 

vykonává v pouze předem uvedených úředních hodinách. Počet provozoven, které si má 

insolvenční správce právo zřídit, není zákonem nijak eliminován, až na výjimku dodržení 

podmínky, kdy v obvodu jednoho okresního soudu, může mít provozovnu jen jednu. 

V případě obvodu krajského soudu však v počtu svých provozoven již není nikterak omezen, 

avšak do příslušného seznamu je zapsána jen ta, u které byla insolvenčním správcem dodáno 

prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku dlužníka konkursem, a to jako první 

v pořadí.  



16 

 

V případě, kdy je provozovna zřízena veřejnou obchodní společností nebo zahraniční 

společností, do příslušného seznamu je zapisováno pouze její sídlo.  

Sídlo a provozovna musí splňovat tytéž podmínky, které jsou nutné pro jejich akceptaci. A 

to sice identifikačním číslem insolvenčního správce a jeho celým jménem. Ostatní podmínky 

pro běh stanoveny nebyly, ale očekává se jejich dodatečné doplnění formou vyhlášky. 
19

 

 

V. Členění a obsah seznamu  

§ 17, pojednávající o seznamu osob, které vykonávají funkci insolvenčního správce. Tento 

seznam je nově rozšířen o seznam hostujících insolvenčních správců. Od 1. ledna 2014 má 

tedy tři části, a to část zvláštní, obecnou a výše uvedenou.  

Do obecné části jsou zapisovány veřejné obchodní společnosti, zahraniční společnosti a 

fyzické osoby, které jsou již do funkce insolvenčního správce ustanoveny. V předchozí právní 

úpravě zde byli uváděni i hostující insolvenční správci, kteří jsou však nově zapisováni do 

samostatného seznamu. 
20

 

 

VI. Údaj identifikující insolvenčního správce 

§ 19 odst. 1, je rozšířen o formulaci písm. b) a nově také zavedení c). 

Do seznamu, do kterého se insolvenční správce zapisuje, je povinen mimo své celé jméno 

a identifikační číslo uvést také odborné zaměření své osoby a v případě hlášení společníků, 

rovněž jejich jména a data narození.  

Odst. 2 konkretizuje podmínky, které jsou nutné dodržet při působení provozoven 

zřízených insolvenčními správci. V žádosti musí být mimo adresu, uvedeny také úřední 

hodiny, ve kterých bude provozovna činná. Nutno však podotknout, že podmínky týkající se 

úředních hodin, budou dodatečně vydány prostřednictvím vyhlášky příslušného ministerstva. 

Dále také datum, ke kterému insolvenční správce bude ve své provozovně činný a 

v neposlední řadě také doklad, jenž prokáže právní působení místa provozovny. Postačí však 

písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním provozovny v objektu souhlasí. 
21

 

 

VII. Hostující insolvenční správce 

                                                 
19

 viz § 5 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
20

 viz § 17 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
21

 viz  § 19 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
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§ 27 a změna dotýkající se odst. 1 až 3. 

V souvislosti se zápisem hostujícího insolvenčního správce, je ministerstvo povinno, a to 

bezodkladně zapsat tuto osobu do seznamu insolvenčních správců ihned po doložení odborné 

způsobilosti, bezpečnostní způsobilosti a ochraně utajovaných informací. Současně do 

seznamu musí být uvedena adresa, na kterou budou hostujícímu insolvenčnímu správci 

zasílána administrativa. 
22

 

 

VIII. Dohled 

§ 36 odst. 2 písm. b) v souvislosti s dohledem nad vykonáváním činnosti insolvenčního 

správce je rozšířeno od dohledu nad provozovnou, ve které insolvenční správce působí, a to 

sice, zdali místo zapsáno v seznamu se místem skutečným a zdali svou činnost vykonává 

v jasně předem uvedených úředních hodinách. 
23

 

 

IX. Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 36 b je rozšířen o situaci, kdy se insolvenční správce dopustí správního deliktu tím, že 

neuvede skutečnou adresu svého sídla, nebo své provozovny. 
24

 

 

 

 

                                                 
22

 viz § 27 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
23

 viz § 36 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
24

 tamtéž 

 



18 

 

3. POSTAVENÍ A ČINNOSTI INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 

V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 

V momentě ustanovení insolvenčního správce do konkrétního insolvenčního řízení, 

připadá na jeho osobu řada práv a povinností, kterými je vázán a z nichž vychází činnosti, 

které je povinen v rámci své funkce vykonávat. 

Činnosti správce, jejichž dodržování je mu takto uloženo, se však rozlišují na obecné a 

speciální. Obecnými činnostmi jsou rozuměny ty činnosti, které vykonává bez ohledu na 

způsob řešení dlužníkova úpadku, a pak činnosti speciální, které jsou svou povahou 

charakteristické jak pro oddlužení, tak pro reorganizaci nebo konkurs. 

V této kapitole budou tedy přiblíženy oba typy těchto činností, společně se stručnou 

charakteristikou vymezení základních pojmů. 

3.1. ZÁSTUPCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 

Institut osoby insolvenčního správce je přejat již ze zákona o konkursu a vyrovnání, jenž 

jeho osobě přisuzuje plnou působnost insolvenčního správce, avšak s tím rozdílem, že jí 

disponuje pouze po dobu, po kterou je insolvenčnímu správci znemožněno řádně vykonávat 

svou činnost. Mezi tyto patří např. stáže v zahraničí, dovolená, jiné závažné osobní příčiny a 

hlavně závažné zdravotní důvody.  

Osoba zástupce insolvenčního správce je do funkce ustanovena, stejně jako této funkce 

kdykoliv zproštěna, a to i bez nutnosti návrhu v průběhu insolvenčního řazení, insolvenčním 

soudem. Ustanovení, stejně jako zproštění funkce je zapisováno jednak do insolvenčního 

rejstříku, a také do obchodního rejstříku v případě, že je v něm dlužník zapsán. 
25

 

3.2. ODDĚLENÝ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE 

Institut osoby odděleného insolvenčního správce má za úkol minimalizovat případné 

konflikty, které mohou vzniknout mezi insolvenčním správcem a osobami činnými 

                                                 
25

 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2010. 1100 s. ISBN 978-80-7400-320-2 
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v insolvenčním řízení, kterými je zpochybněna správcova nepodjatost. Je-li např. jedním z 

manželů poukázáno na případnou podjatost insolvenčním soudem ustanoveného 

insolvenčního správce v souvislosti s poskytovanými službami v pozici advokáta v rámci 

dřívějšího majetkového sporu, je k věci přistoupeno odděleným insolvenčním správcem. 

Pokud tedy dojde k této konfrontaci mezi stranami, je povinností odděleného insolvenčního 

správce neprodleně informovat insolvenční soud o tom, co vyvstane zpochybnitelnost jeho 

nepodjatosti. Neučiní-li tak insolvenční správce, byla by tím zanedbána povinnost, která mu je 

statutem jeho osoby uložena, a znevážil by svou osobu pro další období.
26

 

Doplnění ustanovení § 34 odst. 2 ZoIS, řeší situaci, kdy je pro více dlužníků ustanoven 

pouze jeden insolvenční správce. Je totiž možné, že by mezi ustanoveným insolvenčním 

správcem a alespoň jedním z řady dlužníků, došlo ke střetu zájmů. V tomto případě bude tedy 

také ustanoven oddělený insolvenční správce, a to pouze pro úkony, pro které je insolvenční 

správce vyloučen.
27

  

3.3. ZVLÁŠTNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE 

Institut osoby zvláštního insolvenčního správce je ustanovován k řešení odborně 

zaměřených činností u osoby dlužníka, který je např. provozovatelem vypořádacího systému, 

obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, investiční společností, investičním fondem, 

penzijním fondem, organizátorem trhu s investičními nástroji, finanční institucí (kterou v této 

souvislosti vymezuje § 2 písm.  InsZ, ve znění pozdějších předpisů), nebo také osobou 

podnikatele, která se nachází v úpadku a dle § 316 InsZ, ve znění pozdějších předpisů, splňuje 

podmínky povolení reorganizace.  

Pro ustanovení, zprošťování a odměňování zvláštního insolvenčního správce, platí stejné 

ustanovení, jako u osoby insolvenčního správce. Úkolem insolvenčního soudu je také, při 

stanovování zvláštního insolvenčního správce, jasně a konkrétně definovat tu a jakou 

působnost obou těchto správců v rámci insolvenčního řízení.
28

 

                                                 
26 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2010. 1100 s. ISBN 978-80-7400-320-2  
27

 viz 34 InsZ, ve znění pozdějších předpisů 
28

 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2010. 1100 s. ISBN 978-80-7400-320-2  
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 Pro výkon funkce zvláštního insolvenčního správce je nutné vykonat zvláštní zkoušku 

insolvenčního správce, přičemž v současné době se v rámci České republiky na poli 

působnosti těchto správců, činí jen několik málo jedinců 
29

   

Zvláštní insolvenční správce je povinen do 15 dnů ode dne svého ustanovení zveřejnit 

výzvu uživatelům k provedení platební transakce, kteří svěřili své peněžní prostředky platební 

instituci, a tato instituce se ocitla v úpadku. Je také povinen dohlédnout na to, aby tato výzva 

byla uveřejněna minimálně ve dvou celostátně působících denících, a to v každém státě, ve 

kterém tato platební instituce působí. Poté, je jeho povinností ve lhůtě do 6 měsíců ode dne 

zveřejnění této výzvy, vydat peněžní prostředky, které byly této platební instituci svěřeny, a to 

uživatelům, kteří se do 3 měsíců ode dne zveřejnění výzvy o tyto peněžní prostředky 

přihlásili, nebo ve lhůtě do 6 měsíců, pokud jejich nárok na vydání těchto peněžních 

prostředků vyplývá z evidence platební instituce a není jej zapotřebí řádně dokazovat tak, jako 

je tomu v prvním případě, poté tedy ve lhůtě do 3 měsíců.  

V případě, že platební instituce, která se nyní nachází v úpadku, uzavřela pojistnou 

smlouvu nebo za ni byla poskytnuta jiná záruka pro případ, že by nebyla schopna vyhovět 

právu na plnění ve výši odpovídajícímu právu na vydání peněžních prostředků, je zvláštnímu 

insolvenčnímu správci vypláceno pojistné plnění nebo jiné záruky.  

Pokud peněžní prostředky, ani záruky svým rozsahem nepostačují k uspokojení práv 

všech zainteresovaných osob, dochází k poměrnému rozdělení.
30

 

3.4. PŘEDBĚŽNÝ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE 

Institut předběžného insolvenčního správce je insolvenčním soudem ustanovován 

zpravidla před ustanovením oficiálního insolvenčního správce pro danou záležitost. 

Předmětem osoby předběžného insolvenčního správce je zjm. dohlížení na zajištění 

majetkové podstaty a přezkoumání dlužníkova účetnictví. Poté, co insolvenčním soudem 

dojde k rozhodnutí o úpadku, automaticky se tento předběžný správce stává v dané věci 

správcem insolvenčním, a to v případě, kdy není soudem určeno jinak. Je však nutno 

podotknout, že předběžný správce je ustanovován pouze v zákonem vymezených případech, 

                                                 
29

 V současné době je insolvenčních správců se zvláštním povolením přibližně 19. Blíže srov. KOZÁK, J. 

Reorganizace jako způsob řešení úpadku. ČAK, Praha, 11. 11. 2010, s. 3  
30

 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2010. 1100 s. ISBN 978-80-7400-320-2.  
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např. pokud Česká národní banka uvalila pozastavení obchodování s investičními nástroji na 

regulovaném trhu, a z tohoto důvodu tedy není možné prohlásit úpadek, a také v případě, kdy 

je dlužník omezen ve věci provozování podniku, k plnění zákonné vyživovací povinnosti, 

odvrácení hrozící škody a v neposlední řadě také ke splnění procesních sankcí. 
31

 

3.5. HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE 

ZoIS, ve znění pozdějších předpisů, je osoba insolvenčního správce definována jako 

osoba, která je státním příslušníkem Evropské unie nebo příslušníkem států Dohody o 

evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. Pokud jsou osobou splněny 

tyto podmínky a rovněž v těchto členských státech vykonává činnost insolvenčního správce, 

může jí být podána žádost na výkon činnosti insolvenčního správce v zemi hostující. Za tuto 

osobu je také považována osoba právnická, a to za stejných podmínek.
32

 

V České republice je tedy umožněno vykonávat činnost hostujícího insolvenčního správce 

té osobě, která splňuje podmínky uvedeny výše, a to na základě povolení, které je této osobě 

uděleno ministerstvem spravedlnosti. K získání tohoto povolení je nutnou podmínkou 

doložení ověřené kopie osvědčení, která dokládá, že již tato osoba činnost insolvenčního 

správce vykonává v některém z členských států, jejichž výčet je uveden výše, a v neposlední 

řadě neméně podstatnou podmínkou pro získání tohoto povolení, je uzavření pojištění 

odpovědnosti za škodu, a to na základě svých vlastních nákladů.  

Nad hostujícím insolvenčním správcem je vykonáván dohled v působnosti příslušného 

ministerstva, kterým je kontrolováno řádné splnění podmínek, které jsou mu zákonem 

uloženy, a pak dále také, zdali uvedené sídlo a provozovna uvedená ve vztahu k hostujícímu 

správci, je pravdivá. 
33

 

3.6. VZNIK PRÁVA VYKONÁVAT ČINNOST 

INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 

                                                 
31 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Praha: ASPI, 2008. 472 s. ISBN 978-80-7357-329-4  
32

 viz § 3 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
33

 viz § 36 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
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3.6.1. NÁVRH FYZICKÉ OSOBY 

Návrh fyzické osoby na její ustanovení insolvenčním správcem je zakotven v § 4 písmene 

a) a b) a dále pak v odst. 2 až 4 v ZoIS, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím kterého 

je nám sděleno, že mimo hlavní náležitosti týkající se fyzické osoby, jako je její jméno a 

příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, může však být popř. uvedeno jen datum narození a 

uvedení adresy, která se shoduje se sídlem této osoby. K žádosti musí být dále doloženo: 
34

 

a) Doklad prokazující splnění podmínky vzdělání dle  § 6 odst. 1 písmene b), jenž 

podmínku vzdělání uvádí v rámci dosažení vysokoškolského vzdělání 

v magisterském programu,  

b) doklad o složení zkoušky insolvenčního správce nebo zvláštní zkoušky 

insolvenčního správce – evidenční číslo ke zkoušce se vázající, 

c) doklad o splnění bezúhonnosti – konkrétně se jedná o výpis z evidence trestů. 

V případě, že se osoba zdržovala, a to v posledních 3 letech po dobu delší než 3 

měsíce v jiném státě, je nutností připojit obdobný doklad, který však nesmí být 

starší než 90 dnů, 

d) nutnost připojení dokladu, který dle příslušné komory potvrzuje, že je jejím 

členem, pokud tuto žádost podává advokát, notář nebo daňový poradce, 

e) doklad potvrzující splnění odborné praxe, 

f) doklad o zaplacení správního poplatku, 

g) prohlášení o odborném zaměření, a to pro účely zapsání do příslušné části 

seznamu, 

h) doklad o splnění pojištění odpovědnosti za škodu, 

i) v případě zvláštního povolení, musí být rovněž přiložena ověřená kopie o 

bezpečnostní způsobilosti nebo osvědčení
35

 

3.6.2. USTANOVENÍ SPRÁVCE PRO ŘÍZENÍ 

Která z osob bude insolvenčním správcem ustanovena, závisí zjm. na tom, v jaké fázi je 

insolvenční řízení, zkušenostech, odbornosti a v neposlední řadě také pracovnímu vytížení 

osoby, která má být insolvenčním správcem takto ustanovena.   

                                                 
34

 viz § 4 ZoIS, ve znění pozdějších předpisů 
35

 tamtéž 
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Dle ustanovení v InsZ, ve znění pozdějších předpisů, je umožněno navrhnout osobu 

insolvenčního správce, pokud má dojít k reorganizaci, již v její předpříprávné fázi. Dojde-li 

k tomu, že má insolvenční soud na základě již přijatého reorganizačního plánu rozhodnutí o 

úpadku, je v této fázi povinen insolvenčním správcem ustanovit osobu, na které se již dlužník 

s věřiteli shodli dříve. Dle těchto principů musí být tedy insolvenčním soudem ustanoven, 

platí však jistá podmínka, že pokud tato navrhovaná osoba nesplňuje základní podmínky pro 

ustanovení, soud návrh akceptovat nemusí a to také v případě, že již výše zmíněná 

reorganizace nebyla soudem povolena.  
36

 

3.6.3. ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE PO ZAHÁJENÍ 

ŘÍZENÍ 

Insolvenční řízení je za zahájené považováno tehdy, kdy byl insolvenční návrh doručen 

věcně příslušnému soudu  

Příslušnými soudy je v rámci insolvenčního řízení rozuměn insolvenční soud, kterým byl 

tento návrh na zahájení vydán. Pokud dlužník nebo věřitel či skupina věřitelů dojdou 

k rozhodnutí o návrhu zahájení insolvenčního řízení, je podstatné, aby byl tento návrh podán 

příslušnému soudu, čímž je buď městský soud v Praze, nebo soudy krajské. Jedině tak se 

tímto návrhem bude insolvenční soud zabývat. 
37

 

3.6.4. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ NA NÁVRH DLUŽNÍKA 

Pokud je návrh na zahájení insolvenčního řízení podáván dlužníkem, v seznamu, který 

musí být k návrhu přiložen, musí být uvedeny veškeré jeho pohledávky, jakožto i co do jejich 

výše, spolu s kompletním soupisem majetku, seznam veškerých závazků, a to jak splatných, 

tak nesplatných, které má vůči svým věřitelům a dokládající listiny, z nichž je patrný jeho 

hrozící úpadek.  

                                                 
36

 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexandr, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy související, 

nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 1272 s. ISBN 978-
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 SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy insolvenčního práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2008. 322 s. 
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Seznam musí být dlužníkem podepsán spolu s prohlášením, že veškeré informace jsou 

správné a úplné.  

Tento způsob zahájení insolvenčního řízení je pro insolvenčního správce mnohem 

výhodnější, než jak je tomu v případě zahájení na návrh věřitele, jelikož nemusí být pracně 

ověřovány informace, které jsou v seznamu uvedeny a stvrzeny podpisem jako správné a 

úplné. 
38

 

3.6.5. ZAHÁJENÍ NA NÁVRH VĚŘITELE 

V případě, je návrh na zahájení insolvenčního řízení podáván věřitelem, pak je ze zákona 

povinen k návrhu připojit přihlášku splatné pohledávky, kterou má vůči dlužníku, který je 

v tomto návrhu uveden. Tato zákonná povinnost je jakýmsi ručením, že podávající věřitel, má 

na zahájení insolvenčního řízení finančně vážný zájem. Další podstatnou náležitostí této 

přihlášky je doložení minimálně dalšího věřitele, který má vůči uvedenému dlužníku taktéž 

splatnou pohledávku. Věřitel je povinen k insolvenčnímu soudu přihlášku podat ve dvou 

vyhotoveních a v papírové formě, jejichž podoba je k vytisknutí dostupná v online verzi na 

webových stránkách ministerstva spravedlnosti. Finanční částky, jež jsou věřitelem do 

přihlášky zapisovány, musí být uvedeny v české měně.  

Na rozdíl od situace, kdy je návrh na zahájení insolvenčního řízení podáván dlužníkem, 

má v tomto konkrétním případě insolvenční správce o mnoho více povinností, jež musí být 

jeho osobou vykonány spolu s ověřením věcí pro zahájení insolvenčního řízení souvisejících. 

Insolvenční správce je po zahájení insolvenčního řízení povinen kontaktovat uvedeného 

dlužníka a zjistit jeho skutkový stav. Mimo to musí být ověřeny všechny informace, které jsou 

v přihlášce věřitelem uvedeny. Po přezkoumání skutkového stavu dlužníka je zajištěn jeho 

bankovní účet, účetnictví, prostředky v pokladně apod. Po těchto krocích následuje také 

přezkoumání dlužníkova podniku a po důkladném uvážení dojde k rozhodnutí, zdali je jeden 

z prvních výhodných kroků propuštění zaměstnanců z pracovního poměru vázajícího se na 

dlužníkův podnik, nebo zdali stávající stav udržet, nebo bude výhodnější jeho zpeněžení. Vše 

závisí, do jaké výše jsou pohledávky vůči němu vedeny. Po provedení a pečlivém 

přezkoumání všech výše uvedených náležitostí, je insolvenční správce povinen, a to 

                                                 
38 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2010. 1100 s. ISBN 978-80-7400-320-2  
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neprodleně, pečlivě zpracovat všechny přihlášené pohledávky věřitelů spolu s postupným 

sepisováním žalob vázajících se na jejich proplacení. 
39

 

3.6.6. ODMÍTNUTÍ USTANOVENÍ SPRÁVCEM 

Odmítnutí ustanovení insolvenčním správcem, je umožněno pouze ze závažných důvodů. 

Je na místě však také zmínit, že v zákoně nenajdeme jasnou formulaci těchto důvodů, 

můžeme se však domnívat a zároveň tedy také předpokládat, že insolvenčním soud by 

insolvenčního správce na jeho návrh zprostil této funkce např. ze závažných zdravotních 

důvodů, nebo jeho prokazatelné zaneprázdněnosti ostatními případy, díky nimž by se této 

činnosti nemohl věnovat naplno. Tyto důvody, pokud se správce svou činnost rozhodne 

odmítnout, by měl bez výjimky ve svém návrhu uvést. Je totiž pravděpodobné, že pokud podá 

čistě jen návrh, a to bez konkretizace závažného důvodu, díky němuž se rozhodl takto konat, 

může mu být soudem uložena sankce za nedůvodné odmítání. 
40

 

3.6.7. USTANOVENÍ NOVÉHO SPRÁVCE SOUDEM 

Toto ustanovení přichází na řadu v případě, kdy je stávající insolvenční správce ze své 

funkce odvolán na základě rozhodnutí věřitelů, avšak v rámci věřitelského výboru nebyl 

usnesen nový insolvenční správce, který by měl být do funkce jmenován. Takto vzniklá 

situace musí být zcela neprodleně řešena právě insolvenčním soudem, jelikož je zcela 

vyloučeno, aby insolvenční řízení probíhalo bez osoby insolvenčního správce, zvláště pak 

v případě, kdy je úpadek dlužníka řešen formou konkursu. Nevýhodou ve vztahu k věřitelům, 

kteří se na novém insolvenčním správci nedohodli je fakt, že v momentě, kdy je ustanoven 

insolvenčním soudem, se již proti takto nově zvolené osobě nemohou odvolat. Jedinou 

výjimkou je situace, kdy byl sice soudem zvolen nový insolvenční správce, avšak posléze 

bylo zjištěno, že předchozí insolvenční správce byl věřitelským výborem odvolán také za 

přispění hlasu věřitele, jehož pohledávka nebyla zjištěna nebo zjištěna byla, avšak v neúplné 

výši, v jaké byla přihlášena.  

                                                 
39
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 Je tedy na místě, aby se s ohledem na své zájmy již v momentě odvolání správce 

stávajícího, současně dohodli na správci novém.  

3.6.8. REGULACE ČINNOSTI SPRÁVCE 

Insolvenční zákon umožňuje, na rozdíl od úpravy v zákoně o konkursu a vyrovnání jistou 

regulaci při výběru správce působení trhu (§ 29 odst. 1 InsZ) a také osobu správce podrobuje 

veřejnoprávní regulaci.  

 

Veřejnoprávní regulace je ovlivněna třemi základními činiteli:  

 tržní mechanismus výběru správce věřiteli z definice funguje se zpožděním – jde 

zjm. o to, že v procesu přípravy insolvenčního řízení je velice časově náročné zjistit, 

kdo je a kdo není věřitelem, tudíž dochází k tomu, že v prvních měsících řízení bude 

insolvenční správce ustanoven na základě úředního, nikoliv však tržního rozhodnutí. 

 

 všeobecná racionální apatie – ve vztahu ke správci se tento fenomén projevuje 

rezignací věřitelů na jeho výběr a všech činností, které vykonává. Čím nižší je 

hodnota dlužníkova majetku, tím větší bude význam jeho regulace. Náklady na 

zajištění kvalitní správy majetku dlužníka jsou poté tedy v rukou nákladů státu. 

 

 typickým příkladem zkušeností ze života mnohých je fakt, že lidé spravující 

insolvenční společnosti, nejsou imunní vůči moci, která je jím spravováním cizího 

majetku poskytována – v tomto případě je jedinou možností alespoň minimálního 

dohledu § 13 odst. 2 ZIS, podle kterého je možné, aby ministerstvo zrušilo povolení 

nebo zvláštní povolení správci, který závažným způsobem porušuje povinnosti 

stanovené zákonem. 
41

 

3.7. VYLOUČENÍ SPRÁVCE Z ŘÍZENÍ 
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3.7.1. ODVOLÁNÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE NA NÁVRH 

VĚŘITELŮ 

Možnost odvolat insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce, náleží 

věřitelskému výboru již ve chvíli, kdy proběhlo první přezkumné jednání. Podmínkou pro 

jeho odvolání je povinnost věřitelského výboru disponovat alespoň polovinou hlasujících 

věřitelů, jejichž hlasy jsou počítány podle výše přihlášených pohledávek s tím, že na každou 1 

Kč připadá právě jeden hlas. Z této zákonem stanovené podmínky tedy logicky vyplývá, že 

může dojít k situaci, kdy je insolvenční správce odvolán pouze na základě hlasu jednoho 

věřitele, jehož výše pohledávek znatelně převyšuje výši pohledávek náležejících ostatním 

věřitelům. Pokud tedy nastane taková situace, je insolvenční správce odvolán, a to i bez 

nutnosti konečného odsouhlasení insolvenčním soudem. Ovšem nový insolvenční správce již 

musí být jmenován právě insolvenčním soudem, který se musí držet nemožnosti 

znovuustanovení již odvolaného insolvenčního správce věřitelským výborem. 
42

 

 

3.8. POSTAVENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE V INSOLVENČNÍM 

ŘÍZENÍ 

3.8.1. HISTORICKÉ POSTAVENÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ 

 

Počátky insolvenčního řízení, stejně jako počátky práva obecně, nalezneme již v římském 

právu. Obdobou insolvenčního řízení, v podobě v jaké ho známe dnes, byl v římském období 

proces, který byl zahajován na návrh minimálně jednoho nebo i více věřitelů dlužníka tzv. 

dekretem, nejvyšším římským úředníkem, jimž byl praetor. Poté byl na základě dohody 

věřitelů spolu s konečným odsouhlasením praetora zvolen předchůdce dnešního insolvenčního 

správce, tzv. magister bonorum, který ihned po svém ustanovení zpeněžil celý dlužníkův 

majetek ve prospěch jeho věřitelů. Tento systém konkursního řízení se velmi osvědčil a 
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rozšířil, s malými obměnami pro každou zemi typickými, do takřka celého světa. Jedná se 

tedy o základní kámen, z kterého je vycházeno dodnes.  

Na českém území můžeme ustálenější podobu tohoto řízení sledovat od roku 1781, kdy 

byl přijat josefínský konkursní řád, z něhož bylo dále vycházeno až do roku 1869, kdy byl 

vydán další konkursní řád obohacený o tzv. princip universality a také vyloučení možnosti 

stanovení správcem konkursní podstaty příbuzného dlužníka, což byl správný krok vzhledem 

k jeho možné podjatosti, jehož předmětem je, že do řízení byl zakomponován jak pasivní, tak 

aktivní majetek dlužníka. Majetek byl dlužníku odebrán a svěřen správci konkursní podstaty, 

který jej poté zpeněžil. Další souvztažnou novinkou spolu s konkursním řádem byla možnost 

kolektivní správy majetku, což už jak název napovídá, byla jistá eventualita, ve které byl 

majetek dlužníka spravován více než jedním správcem.  

Další podstatnou etapu v rámci vývoje konkursního řízení, byl rok 1914, kdy byl přijat 

nový, o mnoho více rozšířen a specifikován, konkursní řád. Tento řád přišel s možností tzv. 

,,plnomocníka“, který v případě, kdy správce konkursní podstaty, a to ze závažných důvodů, 

nemohl plně vykonávat svou funkci, jej po dobu nezbytně nutnou nahradil. V tomto řádu se 

také poprvé objevuje zmínka o zvláštním insolvenčním správci, který byl ustanovován pro 

soudem určené specifické případy.  

Dalším podstatným zákonem je pak konkursní zákon z roku 1931. V tomto zákoně byla 

poprvé konstruována a specifikována problematika týkající se rejstříku, odměňování správců, 

uveřejňování vyhlášek apod. Na základě tohoto zákona byl správcem konkursní podstaty 

prioritně jmenován notář, případně advokát. Mohli však toto ustanovení do funkce odmítnout, 

a to na rozdíl od ostatních osob, které v případě tohoto odmítnutí, byly do funkce ustanoveny 

odbornými komorami. Jednalo se zpravidla o osoby činné v minimálně příbuzném oboru, 

spolehlivé, bezúhonné a mimo osobní poměr s osobou dlužníka. V § 16 VNoVSKP bylo 

ustaveno pořadí správců, podle něhož jim byly případy přidělovány. Později však bylo od 

tohoto upuštěno, ovšem v současné době se setkáváme s opětovným navrácením k tomuto 

principu.  

V období socialismu, tj. od roku 1948, bylo upuštěno od řešení dlužníkova úpadku 

konkursem, jelikož byla ekonomika centrálně řízena, a tím došlo k zrušení soukromého 

vlastnictví podniků. V souvislosti s tím byla úprava, tak jak ji známe z roku 1931 občanským 
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soudním řádem z roku 1950, který takřka celou koncepci konkursního řízení nahrazuje tzv. 

exekuční likvidací a později tzv. likvidací majetku, které však v praxi nebylo užíváno. 
43

  

Klasické insolvenční řízení, bylo do československého právního řádu navráceno zákonem 

č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který byl poté 1. 1. 2008 nahrazen insolvenčním 

zákonem č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který byl naposledy novelizován 

s účinností ke dni 1. 1. 2014. 

3.8.2. OSOBA SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY JAKO 

PŘEDCHŮDCE DNEŠNÍHO INSOLVENČNÍHO 

SPRÁVCE 

Dle zákona č. 328/1991 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání, může činnost správce 

konkursní podstaty vykonávat pouze fyzická osoba, která je k tomu příslušnému soudu 

schválena a který je současně jako jediný tuto osobu své funkce zbavit, zpravidla na návrh 

věřitelů, nebo i bez něj. Zajímavostí je, že v případě, kdy by byl konkursní správce zbaven 

práva vykonávat svou funkci, závazek odpovědnosti, kterou má, mu tímto soudním 

rozhodnutím nezaniká. Týká se to samozřejmě všech úkonů, které po dobu svého ustanovení 

vykonal. Výběr konkursních správců probíhá na základě jejich seznamu, který je u 

příslušného soudu veden, případně v ojedinělých případech je výběr prováděn z osob, které 

v seznamu sice uvedeny nejsou, avšak splňují podmínky, které by byly potřeba k jejich 

zapsání.  

V tomto seznamu jsou vedeny jak fyzické, tak právnické osoby. Fyzické osoby musí 

prokázat svou bezúhonnost a nepodjatost, současně s prokázáním své odborné způsobilosti a 

se zápisem do seznamu správců musí souhlasit. Právnické osoby ve formě veřejných 

obchodních společností, které jsou v seznamu vedeny, mají povinnost určit osoby, které 

prostřednictvím společníků budou tuto činnost vykonávat a rovněž splňují povinnosti týkající 

se fyzické osoby.  

 Osoba správce konkursní podstaty je jakýmsi zvláštním veřejnoprávním orgánem, jehož 

činnost spočívá v zajištění řádného průběhu konkursu, který byl soudem vyhlášen a rovněž je 

oprávněn tuto funkci vykonávat v několika konkursních řízeních zároveň.  
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Ve chvíli, kdy soud vydal usnesení o rozhodnutí konkursu, je ustanoven správce 

konkursní podstaty, avšak v rámci konkursního řízení působí jako tzv. osoba zúčastněná na 

řízení. Na rozdíl od nynějšího insolvenčního správce, osobě správce konkursní podstaty není 

umožněno, aby svou funkci delegoval na svého případného zástupce. Vždy ji musí vykonávat 

pouze on sám. V průběhu řízení, jehož je osobou zúčastněnou, je odpovědný za všechny 

případné škody, které svým jednáním způsobí a je mu tedy uložena zákonná povinnost se 

proti těmto situacím řádně pojistit. Tato odpovědnost se týká také veřejné obchodní 

společnosti, která se stala činnou v této funkci. Konkrétně se jedná o všechny její určené 

společníky, jelikož za případnou škodu, nebo újmu, kterou by svým jednáním mohli způsobit, 

spadá na všechny nerozdílně. Mimo tuto odpovědnost, kterou vůči svému konání konkursní 

správce má, je, jak již bylo zmíněno, povinné pojištění a dále pak hrozba pokuty, kterou by 

v případě vzniklé škody musel uhradit, a to až do maximální výše 100.000 Kč.  

 

Mezi nejvýznamnější práva a povinnosti, jejichž je nositelem, patří mj. nakládání 

s dlužníkovou majetkovou podstatou, jakož jsou také akcionářská práva v případě, že 

předmětem majetkové podstaty jsou akcie. Rovněž přebírá a plní roli zaměstnavatele, je-li 

předmětem podstaty dlužníkův podnik, eviduje všechny činnosti, které v jeho prostředí 

probíhají, jakožto vedení účetnictví a daní. 
44

 

3.8.3. PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE SPRÁVCE 

KONKURSNÍ PODSTATY 

Mezi nezbytné předpoklady, které osoba ucházející se o funkci správce konkursní 

podstaty patří:  

a) bezúhonnost, kterou dokládá prostřednictvím výpisu z rejstříku trestů, jenž není 

starší než tři měsíce, 

b) odborná způsobilost, jež dokládá prostřednictvím pro tuto činnost nezbytných 

školení a vlastnictvím certifikátů, které tuto jeho účast a splnění podmínek potvrzují, 

c) nepodjatost. 
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V porovnání s osobou insolvenčního správce je tedy možno povšimnout si výrazného 

zpřísnění podmínek, a to co do bezúhonnosti, tak odborného vzdělání.  

3.9. ODMĚNA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE A NÁHRADA 

VÝDAJŮ 

Způsob odměňování insolvenčního správce je uveden ve vyhlášce č.313/2007 Sb., o 

odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 

náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů je novelizována 

vyhláškou ze dne 20. 12. 2012, která vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2013.  

3.9.1. ODMĚNA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE PŘI ODDLUŽENÍ 

Pokud dojde k situaci, kdy je insolvenčním soudem rozhodnuto, že úpadek dlužníka bude 

řešen formou oddlužení, kalkulování odměny náležející insolvenčnímu správci v této věci, 

bude odvozováno na základě způsobu oddlužení, který je zvolen na základě rozhodnutí 

nezajištěných věřitelů.  

V případě oddlužení realizovaného na základě splátkového kalendáře, tedy insolvenčnímu 

správci ze zákona náleží odměna ve výši 750 Kč, a to za každý započatý měsíc spadající do 

celé doby trvání oddlužení. Povinností dlužníka, je tedy zajistit, aby se tato částka připsala na 

účet insolvenčního správce, a to k prvnímu dni v měsíci po celou dobu trvání oddlužení. 

Z výše uvedeného tedy logicky vyplývá, že finální odměnou insolvenčního správce v případě 

oddlužení majetku dlužníka formou splátkového kalendáře, jejíž předpokládaná délka, tak jak 

insolvenční zákon uvádí, činí 5 let, je částka ve výši 45.000 Kč.  

Za předpokladu, že se nezajištění věřitelé v případě oddlužení, rozhodnou pro kombinaci 

splátkového kalendáře spolu se zpeněžením majetku, se bude odměna insolvenčního správce 

skládat ze dvou složek. A to zaprvé z částky 750 Kč, která spadá pod formu oddlužení čistě na 
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základě splátkového kalendáře, a zadruhé 2% částky vypočítané z výtěžku zpeněžení majetku, 

který připadá na zajištěného věřitele. 
45

  

3.9.2. ODMĚNA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE PŘI KONKURSU 

V případě konkursu se výše odměny stanovuje z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení 

mezi nezajištěné věřitele, tzn. Výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele 

zahrnutý do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných 

věřitelů postavených na úroveň pohledávkám, které jsou za podstatou.  

V případě, že je způsob dlužníkova úpadku řešen konkursem, pak odměnu insolvenčního 

správce činí součet odměny určený z výtěžku peněžení připadajícího na zajištěného věřitele a 

odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele. 
46

 

Dle novely vyhlášky ze dne 20. prosince 2012, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2013 a 

kterou se mění odstavec 2 v § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb., platí, že: „(2) Odměna 

insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí z 

částky určené k vydání zajištěnému věřiteli“ 
47

 

 

Výpočet odměny je tedy následující: 

 

Tabulka 3.9.2. – 1: Odměna insolvenčního správce 
48
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 vyhláška č. 488/2012, kterou se mění vyhláška č.313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách 
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 Obr. 3.5.1 a, vlastní úprava 

od 0 – 1 mil. Kč 9% 

od 1 mil. Kč do 10 mil. 

Kč 

90 000 Kč +4 % 

z částky přesahující 1 mil. Kč 

od 10 mil. Kč do 50 mil. 

Kč 

450 000 Kč + 3 % 

z částky přesahující 10 mil. 

Kč 
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Výpočet odměny pro insolvenčního správce v rámci výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení 

mezi věřitele, kteří nejsou zajištěni, je znázorněna v následující tabulce: 

 

 

Tabulka 3.9.2. – 2: Odměna správce rámci výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele, kteří 

nejsou zajištěni  
49

 

od 0 do 500 tis. Kč 25 % 

od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč 
125000 Kč + 20  

% z částky přesahující 500 tis. Kč 

od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 
225000 Kč + 15 %  

z částky přesahující 1 mil. Kč 

od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč 
825000 Kč + 13 %  

z částky přesahující 5 mil. Kč 

od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 
1475000 Kč + 10 %  

z částky přesahující 10 mil. Kč 

od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč 
5475000 Kč + 5 %  

z částky přesahující 50 mil. Kč 

od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč 
7975000 Kč + 1 %  

z částky přesahující 100 mil. Kč 

od 250 mil. Kč 
9475000 Kč + 0,5 %  

z částky přesahující 250 mil. Kč. 

 

3.9.3. NÁKLADY SPRÁVCE 

Mezi náklady správce, které je povinen ve výkonu své funkce vynaložit, nalezneme 

zejména náklady cestovní, poštovné a ostatní související, jako např. povinné pojištění 
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 vyhláška č. 488/2012, kterou se mění vyhláška č.313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách 

jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 

 

od 50 mil. Kč do 500 

mil. Kč 

1 650 000 Kč + 2 % 

z částky přesahující 50 mil. 

Kč 

Od 500 mil. Kč 10 650 000 Kč + 1 % 

z částky přesahující 500 mil. 

Kč.“. 
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Všechny tyto náklady jsou pak zpětně kompenzovány v rámci odměny mu příslušející, do té 

doby si je tedy hradí sám s výjimkou případů, kdy mu je na návrh věřitelů s následným 

odsouhlasením insolvenčního soudu poskytnuta záloha, kterou svou výší nepřesahuje 50.000 

Kč, avšak insolvenčnímu správci může být poskytnuta i opakovaně. V rámci zpětné 

kompenzace je třeba zmínit také náhradu tzv. hotových výdajů, které obsahují výdaje uvedené 

výše, a jsou hrazeny do maximální výše 5% s výjimkou nákladů cestovních. V případě 

oddlužení formou splátkového kalendáře dosahuje částka této náhrady 150 Kč. Náhrada 

těchto výdajů je financována z celkové majetkové podstaty dlužníka, nebo již výše zmíněné 

zálohy, pokud byla poskytnuta. 
50
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4. PRAVOMOCI A POVINNOSTI INSOLVENČNÍHO 

SPRÁVCE OBECNĚ A V JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBECH 

ŘEŠENÍ ÚPADKU 

Tak jak je zcela známá provázanost všech právních oborů, konkrétních zákonů, předpisů 

apod., tak ani v případě insolvenčního správce, co do jeho práv a povinností tomu není jinak.  

Primárně jsou mu práva a povinnosti, které má možnost realizovat, stejně jako nutnost 

dodržovat, ukotvena v zákoně ZoIS. Mimo tyto předpisy se však k osobě insolvenčního 

správce vztahují také další, které však v tomto zákoně nejsou obsaženy.  

Jedná se zjm. o zákon o účetnictví, zákon o soudních poplatcích, zákon o spotřebních 

daních, zákon o důchodovém pojištění, dražební zákon a v neposlední řadě také zákon o 

daních z příjmu.  

 

a) Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – v § 31 odst. 3 je 

insolvenčnímu správci uložena zákonná povinnost uschování všech účetních 

záznamů, které jsou ve vazbě na insolvenční řízení, v němž insolvenční správce 

vykonává svou funkci.
51

 

 

b)  Zákon č.218/2011 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – tento 

nově vzniklý zákon o soudních poplatcích nahrazuje zákon č. 549/1991 Sb., který 

vzhledem ke své zastaralosti a nezakompovanost ekonomických a jiných vztahů 

v rámci dnešní moderní společnosti, již nebyl dostačující. Nejpodstatnější změnou je 

v obecném měřítku ta, že nová úprava zákona zvýšila prakticky veškeré sazby, což je 

zcela logické a žádoucí, jelikož se od roku 1991 podstatně zvedla cenová hladina, 

tudíž je již naprosto nevyhovující, aby se poplatky udržovaly ve stejné výši po dobu 

20 let. Pro osobu insolvenčního správce je však tato změna velice pozitivní, jelikož 

zákon sice zvedl veškeré sazby, avšak mimo některé ostatní subjekty, je i osoba 

insolvenčního správce od poplatků zproštěna. 
52

 

 

c) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - § 136 a) jenž pojednává o 

zdaňovacím období, daňovém přiznání a splatnosti daní v rámci insolvenčního řízení, 
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ukládá insolvenčnímu správci povinnost podat daňová přiznání maximálně do 25. 

dne od skončení zdaňovacího období.
53

 

d) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - § 9 odst. 3 přikládá insolvenčnímu 

správci povinnost, stejně jako ostatním osobám samostatně výdělečně činným, platit 

si důchodové pojištění. Mimo toto důchodové pojištění je však insolvenční správce 

při výkonu své funkce povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, která 

by případně při výkonu jeho funkce mohla vzniknout. 

 

e) Zákon č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách - § 17 tohoto zákona, konkrétně pak 

odst. 4, označuje insolvenčního správce, spolu s likvidátorem, za osoby, které jsou 

oprávněny s majetkem určeným do dražby nakládat a také jej zcizit.  

- V § 18 odst. 3 je rovněž uvedena výše odměny dražebníka, která nesmí 

překročit 10% z ceny vydraženého zboží, poté však ovšem maximální 

částku 1.000.000 Kč, a to zároveň zvýšením této sazby o 1 % 

z majetku, který byl vydražen za více než 10.000.000 Kč. 
54

 

 

f) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů znění pozdějších předpisů – do daňového 

přiznání musí dle §7 odst. 2 písmene d), insolvenční správce, stejně jako předběžný 

insolvenční správce, oddělený insolvenční správce a zástupce insolvenčního správce, 

přiznat veškeré příjmy, které během výkonu této funkce, jakožto výkonu OSVČ, ve 

svůj prospěch realizoval.
55

 

 

Tedy z výčtu uvedeného výše, je patrné, že osoba insolvenčního správce není vázána 

pouze zákonem o insolvenčních správcích, ale také řadou předpisů, které jsou součástí jiného, 

než insolvenčního odvětví. 

4.1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NEBO JINOU ÚJMU  

Insolvenční správce je plně odpovědný za škodu nebo jinou újmu, kterou věřitelům, 

dlužníku nebo třetím osobám zainteresovaným v insolvenčním řízení způsobí. V praxi se 

s touto škodou nebo újmou nejčastěji setkáváme ve formě ušlého zisku, který svým nedbalým 
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konáním zapříčinil právě insolvenční správce. Ke vzniku škody dochází zjm. z důvodu 

porušení povinnosti, která mu byla buď soudem, nebo zákonem stanovena, dále pak i 

z důvodu toho, že při výkonu své funkce nepostupoval s dostatečnou odborností. Ve své 

podstatě můžeme tuto činnost insolvenčního správce přirovnat k činnosti manažera.  
56

 

,,Této odpovědnosti se zprostí, jen když prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit 

ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se 

zřetelem k průběhu insolvenčního řízení“ 
57

 

 

Odpovědnost insolvenčního správce je vztahována i na škodu nebo jinou újmu, která by 

vznikla věřiteli s pohledávkou za majetkovou podstatu s výkonem jeho funkce. Dle zákona o 

konkursu a vyrovnání, konkrétně § 7, nebyli věřitelé pohledávek za podstatou klasickými 

konkursními věřiteli. I když byla jejich pohledávka uspokojena během průběhu konkursního 

řízení, často byli nuceni se dostát tohoto plnění až podáním do rozvrhového usnesení. Věřitel 

pohledávky za podstatou, která byla např. správcem konkursní podstaty zpochybněna, mohl 

podat žalobu na zaplacení, každopádně vynucení splnění povinnosti uložené rozhodnutím 

soudu bylo v průběhu konkursního řízení zcela nereálné z důvodu zákazu provést v průběhu 

konkursu exekuci na majetek, který náleží do konkursní podstaty.  

I této odpovědnosti se však insolvenční správce může vyhnout, ovšem jedině za 

předpokladu prokázání, že v době právního úkonu, v němž vznikla pohledávka za majetkovou 

podstatou, nemohl prokazatelně poznat, že majetková podstata nebude stačit k úhradě vzniklé 

pohledávky za majetkovou podstatou. Z povahy tohoto sporu se může zdát, že se jedná o 

incidenční spor, avšak není tomu tak, tudíž tato vzniklá skutečnost není řešena v rámci 

insolvenčního soudu, ale soudu věcně a místně příslušného dle občanského soudního řádu. 

Jediným takto vzniklým sporem, jehož řešení insolvenčnímu soudu přísluší, je spor o náhradu 

škody na majetkové podstatě, kterou svým nedbalým chováním insolvenční správce způsobil. 

V tomto případě se tedy jedná o incidenční spor a vzhledem k tomu, že tato škoda zasáhne 

majetkovou podstatu, tudíž se dotkne všech v této věci zainteresovaných věřitelů, je tedy 

kterýkoliv z nich oprávněn podat žalobu.  

S odpovědnosti za škodu, která byla způsobena, úzce souvisí promlčení, které ve vztahu 

k této věci činí tři roky, a to ode dne, kdy se poškozený touto škodou nebo jinou újmou o 
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tomto faktu dozvěděl. Nicméně pouze v případě, že tato újma nebo škoda byla insolvenčním 

správcem způsobena neúmyslně. Za předpokladu, že škoda nebo jiná újma byla způsobena 

úmyslně, a to jako úmyslný trestný čin, promlčecí doba je zákonem stanovena v délce trvání 

deseti let, a to oproti předchozímu případu až od chvíle skončení insolvenčního řízení.  

Odpovědnost insolvenčního správce však mimo rovinu insolvenční a incidenční, může 

zasáhnout i do roviny trestněprávní. A to v případě tzv. pletichy. Ve své podstatě se jedná o 

uplácení, čili zároveň o úmyslný trestný čin. V případě, že se tohoto činu insolvenční správce 

dopustí, může mu být odňata svoboda v délce trvání až šesti let. V praxi se nejčastěji 

setkáváme s maximální sazbou v délce trvání dvou let, avšak v případě, kdy by byl 

insolvenční správce obohacen zcela nadměrně a ve velkém rozsahu, činí pak tato sazba, jak 

již je zmíněno výše, trvání v délce šesti let. V případě pasivního uplácení ze strany věřitele, je 

tato sazba nižší, a činí délku trvání jednoho roku. Tento rozdíl ve výši sazeb je zcela logicky 

opodstatněn tím, že již ze své povinnosti, která je insolvenčnímu správci zákonem stanovena, 

spolu s poctivostí, nepodjatostí apod., je zcela nepřípustné, aby díky svému nadměrnému 

finančnímu obohacení, zvýhodňoval jednoho nebo více věřitelů nad ostatními.  
58

 

Zajímavým příkladem ze současné praxe, je případ insolvenčního správce, který svou 

funkci vykonával v rámci jihočeského pivovaru, a porušením svých povinností v případě 

správy cizího majetku, tento pivovar okradl o 33.000.000 Kč. Vzhledem k této nadměrné 

výši, mu v případě prokázání viny, hrozí odnětí svobody v délce trvání až osmi let, což se 

nachází nad maximální stanovenou hranicí, která činí šest let. V rámci tohoto insolvenčního 

řízení, do jehož konání byl jako insolvenční správce ustanoven, bylo přihlášeno celkem 46 

věřitelů, a to s pohledávkami, jejichž jednotlivá výše činila 9.000.000 Kč s tím, že dva z nich, 

vůči společnosti uplatňovali smyšlené nároky ve výši 119.000.000 Kč. Za předpokladu, že by 

se tento insolvenční správce nedopustil pasivního uplácení a tyto přihlášené pohledávky by 

neuznal, nemohly být pravomocně vymáhány, avšak tyto pohledávky uznal, a to i když byl 

jinými věřiteli několikrát upozorňován na jejich nepravost.  

Přihlášené pohledávky byly tedy insolvenčním správcem uznány, poté si opatřil 

40.000.000 Kč, které odběratelé dlužili pivovaru, nicméně však z této částky těmto dvěma 
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věřitelům dal 33.000.000 Kč, přičemž si sám ponechal zbytek a pivovaru nebylo navráceno 

nic. 
59

  

Jak již bylo řečeno, za výkon funkce insolvenčního správce, je jistou měrou odpovědný 

státní orgán, jímž v tomto případě rozumíme insolvenční soud. Ten insolvenčního správce do 

funkce ustanovuje a pravidelně dohlíží a kontroluje, zdali vede svou práci poctivě a 

s veškerou péčí a odborností, která je od něj vyžadována. Tedy v případě, kdy např. dojde 

k situaci, ve které bude chtít insolvenční správce z majetkové podstaty vyřadit položku, která 

svou povahou do soupisu majetkové podstaty nenáleží, či by sama svou povahou mohla vést 

ke vzniku škody nebo újmy, a soud mu tento krok nedovolí, čímž nakonec škoda nebo jiná 

újma bude věřitelům způsobena, nese stát plnou odpovědnost, jelikož insolvenčnímu správci 

nebylo umožněno, aby vzniku této škody nebo jiné újmy zabránil.  

4.2. ZKOUMÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK 

INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM 

Jedním z hlavních úkolů insolvenčního, nebo předběžného insolvenčního správce, je 

přezkoumání přihlášených pohledávek všech věřitelů zainteresovaných do insolvenčního 

řízení.   

Všechny pohledávky, které byly věřiteli přihlášeny u insolvenčního soudu, jsou poté 

společně s přílohami doručeny insolvenčnímu správci. Ten pak dle § 188 InsZ přezkoumá 

podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka 

nebo jiných informací k této věci dostupných.  

Pokud dojde k situaci, kdy z nějakého důvodu, nejčastěji neúplnosti přihlášky, či jiné 

vady, nelze přihlášku přihlásit, věřitel bude insolvenčním správcem vyzván, aby nejpozději do 

15 dnů sjednal nápravu, není-li insolvenčním správcem stanoveno jinak. Současně je také 

jeho povinností, aby v případě, kdy dojde k situaci nedostatečné opravy či jiné náležitosti 

pohledávky, informoval insolvenční soud o tom, že k pohledávce nelze přihlížet. K tomu 
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může dojít i v případě, že sice splňuje všechny podstatné náležitosti, ale přihláška nebyla 

doručena ve stanovené lhůtě. Současně o tom také informuje věřitele této pohledávky. 
60

 

4.2.1. SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK 

Insolvenční správcem je poté sestavován seznam přihlášených pohledávek, který obsahuje 

i pohledávky, které jsou popřeny. Popření pohledávek však musí být u každé jednotlivé 

uvedeno, aby nedošlo k situaci, kdy by byly považovány za pohledávky přihlášené z důvodu, 

že se také nacházejí v tomto seznamu. Pohledávkami, které se do tohoto seznamu nezařazují, 

jsou zjm. ty, ke kterým se nepřihlíží, jsou vyloučené z uspokojení a pohledávky, u nichž to 

stanovuje zákon.  

Věřitelé uvedeni v seznamu musí být identifikovatelní dle potřebných údajů, které budou 

u jejich jména v seznamu uvedeny společně s údaji, které souvisí se vznikem, výší a pořadím 

jeho pohledávky. V případě zajištěných věřitelů se mimo náležitosti uvedené výše, uvádí také 

důvod a způsob zajištění.  

Seznam přihlášených pohledávek zveřejňuje insolvenční soud v insolvenčním rejstříku, a 

to nejpozději do 15 dnů přede dnem přezkumného jednání. V případě, že by toto jednání mělo 

proběhnout do 15 dnů od přihlášení pohledávek, pak by musel být seznam zveřejněn 

minimálně 3 dny před tímto datem.  
61

 

4.2.2. ZPRACOVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ POHLEDÁVEK 

VĚŘITELŮ 

Insolvenční správce si veškeré přihlášky, jenž byly věřiteli podány, vyzvedne u 

příslušného insolvenčního soudu. Jak již bylo uvedeno, věřitel je povinen podat přihlášku ve 

dvou vyhotoveních, což nyní slouží k tomu, že jedna přihláška zůstává v rukou insolvenčního 

soudu a druhá je k dalšímu přezkumu předána do rukou insolvenčního správce, jenž poté 
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kontroluje jejich zákonem povinně uvádějící se náležitosti, a to jak z hlediska formálního, tak 

obsahového.  

Jednotlivé přihlášky jsou insolvenčním správcem řazeny do tzv. přezkumných listů, a to 

v posloupnosti vázané na datum jejich předchozího doručení k insolvenčnímu soudu.  

Podstatou kontroly, jež insolvenční správce provádí, je v prvé řadě zkoumání, zdali 

přihláška byla uvedena ve formě tak, jak jí zákon nařizuje, tedy zdali byla podána na 

příslušném formuláři, v papírové podobě a ve dvou vyhotoveních. Dalším bodem kontroly je 

pak zkoumání, zdali jsou řádně uvedeny informace o osobě dlužníka, jakožto i o věřiteli 

samotném. Pokud jsou všechny tyto náležitosti řádné, přistupuje insolvenční správce 

k ověření listin, jež byly věřitelem k přihlášce připojeny. Zpravidla se jedná o neuhrazenou 

fakturu vyplývající z titulu neuhrazení smluvních vztahů plynoucích z uzavřené smlouvy. 

Může se jednat například o smlouvu o dílo, provedení práce aj.  

V případě, že jsou všechny tyto náležitosti uvedeny řádně a souhlasí, insolvenční správce 

poté ještě přezkoumá, zdali souhlasí také uvedená výše dluhu spolu s důvodem, který tento 

dluh zapříčinil. Pokud vše souhlasí, úpadce je insolvenčním správcem vyzván, aby se ke 

každé pohledávce zvlášť vyjádřil.  

Za předpokladu, že některá z náležitostí přihlášky není uvedena, nebo je uvedena 

nesprávně, je věřitel vyzván, aby sjednal nápravu, a to ve lhůtě 15 dní. Pokud tak věřitel 

neučiní, nebude k této přihlášce insolvenčním soudem přihlíženo. 
62

 

4.3. PŘEZKUMNÉ JEDNÁNÍ  

Přihlášené pohledávky věřitelů, jejichž náležitosti kontroluje insolvenční správce, jsou 

pouze a výlučně přezkoumávány v rámci tzv. přezkumného jednání. Určení místa, na kterém 

toto jednání bude probíhat, společně s datem konání, určuje po rozhodnutí insolvenční soud 

zároveň s vyhlášením úpadku. Insolvenční soud je však vázán podmínkou vyhlásit přezkumné 

jednání maximálně do dvou měsíců od chvíle, kdy byly podány přihlášky pohledávek, 

současně však toto jednání nesmí proběhnout dříve než po jednom týdnu po uplynutí této 

zákonem stanovené lhůty. Je však v pravomoci soudu tuto dvouměsíční lhůtu prodloužit 
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v případě, že přihlášených pohledávek je velké množství a nebylo v silách v této věci 

určeného insolvenčního správce, je v této lhůtě všechny řádně prozkoumat.  

V momentě, kdy soud určí místo a datum konání jednání, neprodleně o tom písemně a do 

vlastních rukou, informuje samotného insolvenčního správce a dlužníka. Je vyloučeno, aby se 

tohoto jednání jedna ze stran neúčastnila, jelikož ve své podstatě můžeme toto jednání 

přirovnat k jakési formě soudního procesu, během kterého jsou opět veškeré pohledávky 

znova prozkoumány, co do jejich správnosti, rozsahu, důvodu jejich vzniku aj. Během tohoto 

jednání může často docházet k popření těchto přihlášených pohledávek. Popřít tyto 

pohledávky je v kompetenci jak samotného dlužníka, věřitele, tak také insolvenčního správce. 

Pokud však k popření pohledávky dojde ze strany věřitele, je povinen toto své rozhodnutí, 

doručit insolvenčnímu soudu, a to ještě před samotným přezkumným jednáním.  

Popřít pohledávku je možné co do její výše, tak také pořadí a v neposlední řadě také 

pravosti. V případě, kdy ze strany insolvenčního správce dojde k popření pohledávky, co do 

její výše, a to tak, že dojde k námitce ve věci té, že skutečný dlužníkův závazek je nižší, než 

v přihlášce uvedena částka, musí tedy insolvenční správce zároveň uvést pravou výši a 

současně tedy pokud popírá její pořadí, uvést její správné pořadí. Zjistí-li se následně, že 

skutečná výše pohledávky odpovídá méně než 50% z uvedené výše, je tato pohledávka 

vedena jako nadhodnocená a není k ní již přihlíženo. Mimo to věřitel, který takto pohledávku 

nadhodnotil, je, pokud tak insolvenční soud rozhodne, povinen tuto převyšující částku 

zaplatit. Tím je zamezeno k nadhodnocování pohledávek ze strany věřitelů a zároveň chráněn 

dlužník. Povinnosti zaplatit tuto převyšující částku, o kterou věřitel nadhodnotil svou 

pohledávku, je možné vyhnout se pouze v případě, že se věřitel zdržel svých hlasovacích práv 

v průběhu předchozích schůzí věřitelů.  

V momentě skončení přezkumného jednání, je insolvenční správce povinen jeho výsledek 

uvést do seznamu přihlášených pohledávek. V případě, že došlo k popření pohledávky, ať už 

co do pravosti, výše nebo pořadí, tak i tyto náležitosti zde musí být, a to bez výjimky, 

uvedeny. 
63

  

4.4. ČINNOSTI V RÁMCI MAJETKOVÉ PODSTATY 
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Zjišťování majetkové podstaty dlužníka náleží insolvenčnímu správci nebo předběžnému 

insolvenčnímu správci, je-li ustanoven a jedná se o jednu z nejpodstatnějších činností, kterou 

správce ve výkonu své funkce provádí. V případě, že nebyl jmenován předběžný insolvenční 

správce, začíná zkoumání majetkové podstaty ihned poté, co insolvenční soud vydal 

rozhodnutí úpadku dlužníka. Je-li však ustanoven předběžný insolvenční správce, zjišťování 

majetkové podstaty pak tedy začíná probíhat ještě před vyhlášením dlužníkova úpadku.  

V rámci zjišťování majetkové podstaty je správce oprávněn zkoumat celý její obsah i na 

základě vlastního šetření, avšak jen pokud se na tom insolvenční soud usnesl. Pokud ze strany 

insolvenčního soudu dojde k tomuto povolení, tak veškeré orgány veřejné správy a osoby 

vztahující se k osobě dlužníka, jako zjm. notář, advokát, pojišťovna aj., jsou povinny dodržet 

součinnost s tímto šetřením a poskytnout kompletní údaje, které mají k dispozici. Usnesení 

insolvenčního soudu na základě kterého je insolvenčnímu soudci povolena tato prohlídka 

nemovitostí, na nichž dlužník působí, je doručeno pouze do rukou insolvenčního správce, 

nikoli dlužníka, jelikož by mohlo dojít k situaci, kdy by dlužník využil této informace a svůj 

majetek např. uschoval. Toto oprávnění zahrnuje také možnost provést důkladnou prohlídku 

jak dlužníkova podniku, tak např. také jeho bytu a sídla firmy, avšak náleží jen správci 

insolvenčnímu, nikoliv předběžnému. V případě, kdy insolvenční správce navštíví jedno 

z výše uvedených míst patřících dlužníkovi, měl by k tomuto šetření přistupovat s jistou 

obezřetností a povolat si také svědky, kteří mu zaručí ochranu před případným nevhodným 

chováním dlužníka a neochotou spolupracovat a jednak také po důkladném prošetření a 

zapsání majetku spolu s informací, zdali byl zabaven, v jakém je stavu apod., do protokolu, 

jako svědci podepíší. Tento protokol, který je insolvenčním správcem sepsán, je poté 

neprodleně doručen insolvenčnímu soudu, který jeho kopie doručí jak věřitelům, tak dlužníku 

samotnému.  

 

Prvořadě vychází insolvenční nebo předběžný správce z informací mu již dodaných, jako 

je dlužníkovo účetnictví a majetek, který sám přiznal a které tedy podléhá svému ověření.  

Nejdříve je potřeba vymezit pojem majetková podstata. Rozhodující v tomto případě je, 

kdo podal insolvenční návrh.  

 

a) návrh dlužníka – v případě, že byl insolvenční návrh podán dlužníkem, do 

majetkové podstaty bude tedy náležet majetek, který dlužník vlastnil ke dni zahájení 

insolvenčního řízení a také majetek, který během tohoto řízení nabyl,  
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b) návrh věřitele – v případě, že byl návrh podán věřitelem, bude do majetkové 

podstaty náležet majetek, který dlužník vlastnil v době rozhodnutí o jeho úpadku, 

dále pak stejně jako v předchozím bodě majetek, který dlužník nabyl během 

insolvenčního řízení a také majetek, který dlužníkovi patřil v době, ve které bylo 

dlužníkovi částečně nebo zcela omezeno právo jakkoliv nakládat s jeho majetkem. 

Současně s tím také majetek, který je sice dlužníkův, avšak využívají ho výlučně 

pouze třetí osoby.  
64

 

4.4.1. SOUPIS MAJETKOVÉ PODSTATY 

Do soupisu majetkové podstaty se dle § 206 InsZ zapisují tyto následující věci, jsou-li 

majetkem dlužníka:  

a) věci movité a nemovité 

b) peněžní prostředky 

c) soubor věcí a věci hromadné 

d) podnik 

e) vkladní listy, vkladní knížky a další vklady 

f) směnky, akcie, šeky nebo jiné cenné papíry a jiné listiny 

g) obchodní podíl 

h) dlužníkovy pohledávky (peněžité i nepeněžité a podmíněné, které dosud nejsou 

splatné 

i) dlužníkova mzda, plat, odměny, stipendia, náhrady, nemocenské apod. 

j) další věci s ocenitelnou hodnotou 

k) Na rozdíl od výše uvedeného výčtu, do majetkové podstaty nespadá dlužníkův 

majetek, který dlužník získal např. ve formě účelových dotací, z Národního 

fondu, České národní banky, státního rozpočtu nebo fondu apod.  

 

Všechen majetek, který se insolvenčnímu nebo předběžnému insolvenčnímu správci 

podařilo dopátrat, musí být řádně sepsán a oceněn. V zájmu věřitelského výboru a na jeho 

náklady bude zajištěn znalec, který dlužníkův majetek ocení. Oceňování dlužníkova majetku 
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probíhá dle § 219 odst. 5 InsZ cenou obvyklou, která je ale definována jen v zákoně č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku.  

Již oceněný majetek a jeho soupis je správcem předložen insolvenčnímu soudu, který je 

poté zveřejněn v insolvenčním rejstříku. 
65

 

4.4.2. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKOVOU PODSTATOU 

Nakládání s majetkovou podstatou, jejíž obsah a následně také soupis byl proveden 

pověřeným insolvenčním nebo předběžným správcem, zahrnuje jednak právní úkony, které 

jsou přímo spojeny s majetkem v ní obsažené, dále pak výkon práv a povinností v případě 

akcionáře, jsou-li předmětem podstaty akcie, výkon práv a povinností společníka nebo 

společníků sice jiné, avšak do podstaty spadající obchodní společnosti, v níž má dlužník 

podíl, udělování rozhodnutí, které se týkají obchodních, provozních a výrobních činností, 

které se váží na obchodní společnost, jež byla do podstaty zahrnuta, výkon práv a povinností 

zaměstnavatele vůči zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru uzavřeném se stranou této 

obchodní společnosti a v souvislosti s tím také nutnost vést řádné a úplné účetnictví a 

evidence podstatných náležitostí.  

Nakládání a povinnosti vztahující se k majetkové podstatě jsou však co do osoby 

rozlišovány v závislost na průběhu a jednotlivých fázích insolvenčního řízení. V případě, že 

insolvenčním soudem ještě nebylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, je jím tedy právě on. Stejně 

jako v situaci, kdy je úpadek dlužníka řešen formou reorganizace nebo oddlužení. V těchto 

případech pak ovšem insolvenční soud vydává tzv. předběžná opatření, která usměrňují práva 

vzhledem k majetkové podstatě z důvodu zamezení pochybných machinací v zájmu jakési 

záchrany dlužníkova majetku. Kdyby tato opatření vydávána nebyla, často bychom se v praxi 

setkávali se skutečností, kdy dlužník s tímto majetkem záměrně manipuluje, přepisuje na třetí 

osoby, cíleně nechá majetek odcizit apod. Ve chvíli, kdy však soud rozhodne o řešení způsobu 

úpadku dlužníka formou konkursu, stává se touto oprávněnou osobou insolvenční správce.  

Za předpokladu, kdy je v pozici vůči dlužníku více než jeden věřitel a práva a povinnosti 

vztahující se k nakládání s majetkovou podstatou náleží insolvenčnímu správci, lze do těchto 

jeho kompetencí zasahovat pouze jednohlasně, aby nedošlo k situaci, kdy má věřitel zájem na 
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usměrňování těchto jeho práv ve svůj prospěch. Všechna tato rozhodnutí věřitelů musí být 

insolvenčnímu správci doručována v písemné podobě, jelikož je povinen vše zakládat do 

spisu, který v souvislosti s nakládání s majetkovou podstatou vede. 
66

  

4.4.3. ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY 

Zpeněžení majetkové podstaty je upraveno § 283 odst. 1 InsZ, který uvádí, že 

„Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, 

na peníze za účelem uspokojené věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití 

bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí 

i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není insolvenční 

správce omezen.“ 
67

 

 

Majetková podstata může být zpeněžena třemi základními způsoby:  

a) veřejnou dražbou – dalo by se říci, že tento způsob je způsobem výhodným 

hned z několika důvodů. Jednak pro věřitele, kdy je zde vysoká pravděpodobnost, že by 

mohl být majetek vydražen až nad rámec očekávané ceny, a pak také pro osobu 

insolvenčního správce, který přistoupením k tomuto způsobu zpeněžení nemůže být 

věřiteli obviněn, že majetková podstata nebyla zpeněžena dostatečně, jako se to může stát 

u dvou dalších způsobů zpeněžení,  

b) prodej mimo dražbu – tento způsob, ačkoliv nemusí být nejvýhodnější, je 

praktikován ve většině případů, 

c) prodej movitých věcí a nemovitostí – k tomuto způsobu zpeněžování je 

příslušný okresní soud prostřednictvím soudní dražby. Tento způsob je způsobem nejméně 

používaným, a to hlavně z hlediska mnohdy zbytečných průtahů v rámci soudů. 
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Ať už je insolvenčním správcem navrhnut jakýkoliv z těchto způsobů zpeněžení 

majetkové podstaty, vždy je k tomu potřeba schválení věřitelského výboru a insolvenčního 

soudu. 
68

 

Vzhledem k této skutečnosti, je pak zajímavé ustanovení v § 293 InsZ, ve kterém je 

řečeno, že „Jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která 

slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele 

směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit 

insolvenčnímu správci pouze společně. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-

li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční 

soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.“ 
69

 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že ačkoliv na jedné straně může insolvenční správce 

přistoupit k jednomu ze způsobů zpeněžování majetkové podstaty jen po souhlasu 

věřitelského výboru, na straně druhé se jim však nemusí řídit, pokud má za to, že by bylo 

možné majetek zpeněžit výhodněji. V tom případě, je pak tedy logické, že pokud insolvenční 

správce přijde s lepší možností, měla by být tato možnost věřitelským výborem schválena, 

jelikož by to bylo ku prospěchu všem stranám.  

Po konečném usnesení se s věřitelským výborem na způsobu, kterým tedy bude majetková 

podstata dlužníka zpeněžena a jejím následným zpeněžením tímto způsobem, je insolvenční 

správce povinen informovat insolvenční soud jednak o tomto průběhu, a také o výtěžku, který 

tento způsob přinesl a jeho dalším nakládáním.  

V případě, že je během konkursu k dispozici dostatek volných peněžních prostředků, měl 

by insolvenční správce automaticky navrhnout soudu, aby povolil částečný rozvrh.
 
 

Tento způsob uspokojení pohledávek věřitelů je vhodným zjm. z důvodu jejich částečného 

uspokojení ještě dříve než dojde k řádnému usnesení, které může mít v závislosti na povaze 

insolvenčního řízení často zdlouhavý průběh. Návrh na částečný rozvrh je insolvenčnímu 

soudu podáván osobou insolvenčního správce po jeho odsouhlasení věřitelským výborem. 

Musí obsahovat přehled pohledávek, které je tímto způsobem možné uspokojit a také 

minimální výši, do které má tak být učiněno. Nemělo by docházet k situaci, kdy jeden 

z věřitelů bude uspokojen více než druhý, uplatňuje se zde zásada poměrného rozdělení. 
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Zajímavostí je, že tento částečný rozvrh je možné aplikovat i v případě, že došlo 

k incidenčním sporům, co do pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, avšak nebyl ještě řádně 

ukončen. Pokud tedy bude částečný rozvrh odsouhlasen již během průběhu incidenčních 

sporů, nebude již ovšem zahrnovat pohledávky, které jsou svou povahou sporné. V případě, 

že ano, musely by být zajištěny rezervováním dostatečné výše majetku, aby v uspokojení 

pohledávek mohla být uplatněna zásada poměrného rozdělení. 
70

 

4.4.4. NAKLÁDÁNÍ S VÝTĚŽKEM ZPENĚŽENÍ 

Insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení tímto výtěžkem, jehož bylo dosaženo 

zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, hradí dva druhy pohledávek, jimiž jsou v průběhu 

konkursu pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky, které jsou jim na roveň 

postavené. Současně s pohledávkami jsou pak hrazeny náklady, které byly vynaloženy 

v souvislosti se všemi úkony, jež vedly ke zpeněžení majetkové podstaty, jakožto i její 

průběžná správa.   

Insolvenční správce má ze zákona výslovný zákaz vynakládat tento výtěžek na jiné 

činnosti. Jedná se zejména o přísný zákaz užít toto zpeněžení v rámci podnikání, neboť je 

značně zatíženo podnikatelským rizikem.   

Zpeněžení dále slouží k uspokojení přihlášených pohledávek zajištěných věřitelů, jež jim 

je insolvenčním správcem předán ve výši odečtené o náklady spjaté se zpeněžením a správou, 

společně s odečtením o odměnu, která insolvenčnímu správci náleží.  

Maximální výše nákladů, o které může být konečná suma zajištěnému věřiteli odevzdána, 

je dána zákonem, přičemž náklady, které jsou spjaty se zpeněžením, je možno odečíst 

v maximálním rozsahu 5% výtěžku zpeněžení, a náklady, které jsou spjaty se správou pak 

v maximální výši 4%.  

Za předpokladu, kdy má dlužník více zajištěných věřitelů, jejich pohledávky jsou 

uspokojovány na základě pořadí, v jakém vznikl právní důvod zajištění. Pokud nastane 

situace, za které nebude možné ze zpeněžení uspokojit všechny zajištěné pohledávky, věci a 

práva, budou následně uspokojeny na základě rozvrhu společně s pohledávkami 
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nezajištěnými. Současně však, v momentě zpeněžení majetkové podstaty, zaniká zajištění 

pohledávky, věci nebo práva k těmto věcem. Insolvenční správce je povinen, pokud je toto 

zajišťovací právo věřitele oficiálně vedeno v registru mu příslušejícímu, oznámit osobě, jež 

tento registr vede, že došlo k zániku tohoto práva.  
71

 

4.5. ROZVRH 

Insolvenční správce je, a to kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení, oprávněn 

insolvenčnímu soudu navrhnout tzv. částečný rozvrh, jehož schválení závisí na stavu 

zpeněžení majetkové podstaty. Tento rozvrh má sloužit k tomu, aby věřitelé zainteresováni do 

insolvenčního řízení svými pohledávkami vůči dlužníku, získali část výtěžku ze zpeněžení 

majetkové podstaty ještě dříve, než v řádném rozvrhovém usnesení. Podstatnou podmínkou, 

kterou je insolvenční správce vázán k podání tohoto návrhu, je souhlas věřitelského výboru, 

dá se však předpokládat, že vůči tomuto návrhu ze strany věřitelského výboru nebudou 

v jejich vlastním zájmu námitky.  

Povinným obsahem návrhu na částečný rozvrh je seznam přehledu všech přihlášek, které 

mají být s předstihem uspokojeny společně s informací, co do jaké výše se tak má stát. Po 

odsouhlasení tohoto návrhu insolvenčním soudem, jsou tyto pohledávky, z důvodu 

nezvýhodňování některých věřitelů, uspokojeny rovným dílem. Za předpokladu, kdy dojde 

k incidenčním sporům týkajících se určení výše, pořadí a pravosti pohledávky, a tyto spory 

nejsou stále ukončeny, je také možné provedení tohoto částečného rozvrhu, avšak s tím 

rozdílem, že pohledávky, které podléhají předčasnému uspokojení, musí být zajištěny 

rezervováním dostatečné výše majetku tak, aby poté mohly být v následujícím řádném 

rozvrhu uspokojeny tak, kdy je dodržena zásada rovného podílového uspokojování. 
72

 

V případě, že tento návrh obsahuje všechny podstatné náležitosti, jej insolvenční soud 

dále projednává a pokud zjistí, že je možné ho provést na základě výtěžku zpeněžení 

majetkové podstaty spolu s potvrzením, že tento částečný rozvrh neohrozí řádný rozvrh, který 

standardně probíhá až po vydání konečné zprávy insolvenčním správce, zpravidla jej povolí. 
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Poté je insolvenčním soudem dlužníku, věřitelům a insolvenčnímu správci vydáno rozvrhové 

usnesení, na jehož základě budou pohledávky věřitelů uspokojeny.  

V rozvrhovém usnesení je rovněž určena lhůta, kterou je insolvenční správce povinen 

splnit. Maximální lhůtou, která nesmí být překročena, je délka 2 měsíců, a to ode dne nabytí 

právní moci.  

Částky, které jsou v rozvrhovém usnesení určeny pro jednotlivé věřitele, jsou jim 

proplaceny zpravidla v místě správcova sídla s výjimkou situace, kdy částka nepřevyšuje 500 

Kč. V tomto případě je tuto částku možno ponechat v úschovně u příslušného soudu. Po 

splnění všech těchto povinností v rámci vyplacení věřitelů, je o průběhu insolvenční správce 

povinen informovat insolvenční soud. 
73

 

4.6. KONEČNÁ ZPRÁVA 

Poslední činností, kterou insolvenční správce ve způsobu řešení úpadku dlužníka 

konkursem vykonává, je vypracování konečné zprávy. Zpráva je insolvenčním správcem 

předkládána insolvenčnímu soudu.   

Konečná zpráva musí obsahovat:  

a) údaje o každém věřiteli, jehož pohledávka byla uspokojena, a to do jaké výše 

(nejčastějším způsobem je uvedení v procentech), 

b) vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, 

c) přehled pohledávek za majetkovou podstatou, a to ty, které již byly nebo teprve 

budou uspokojeny, 

d) uvedení veškerého majetku, který nemohl být zpeněžen a uvedení důvodu, proč 

tak nebylo možno učinit, 

e) přehled veškerých právních jednání a úkonů, 

f) přehled plnění zajištěných věřitelů, 

g) přehled celkového zpeněžení majetkové podstaty. 

 

Přehled celkového průběhu insolvenčního řízení, jakožto shrnutí veškerých činností, které 

bylo nutno provést spolu s informacemi o ekonomických výsledcích těmto činnostem 
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příslušejícím, uvádí insolvenční správce do konečné zprávy, která je doručována 

insolvenčnímu soudu, avšak pouze za předpokladu, kdy je úpadek dlužníka řešen konkursem 

nebo v rámci oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. V konečné zprávě 

jsou rovněž uvedeny činnosti zástupce insolvenčního správce, zvláštního insolvenčního 

správce, nebo odděleného insolvenčního správce, pokud v insolvenčním řízení byli 

ustanoveni. 
74

 

Ve své podstatě se dá říci, že konečná zpráva je jakýmsi souhrnem konečného účtu 

insolvenčního správce, co do činností, jež byly vykonány, spolu s výsledkem zpeněžení 

majetkové podstaty dlužníka a informací o tom, kolik který věřitel z výsledku zpeněžení 

obdržel.   

Lhůta, ve které je předložení konečné zprávy insolvenčnímu soudu, není insolvenčním 

zákonem přesně konkretizována, avšak předpokládá se lhůta ve výměře 18 měsíců od 

prohlášení konkursu, jež byla takto uvedena v zákoně o konkursu a vyrovnání. V  § 302 odst. 

1 InsZ je uvedeno, že konečnou zprávu je insolvenční správce povinen předložit ve chvíli, 

kdy již z majetkové podstaty byly zpeněženy veškeré položky, u nichž to bylo možné, a to i za 

předpokladu, kdy obsahuje položky, v jejichž případě zpeněžení nemohlo proběhnout a tyto 

položky byly ze soupisu majetkové podstaty vyňaty z důvodu jejich již výše uvedené 

nemožnosti je zpeněžit, nebo v případě, kdy insolvenčním správcem byly tyto položky do 

majetkové podstaty dlužníka nesprávně uvedeny a s pozdějším šetřením bylo zjištěno, že do 

soupisu nenáleží. K tomuto vynětí je však nutné mít souhlas věřitelského výboru a 

insolvenčního soudu, který vlastním posouzením uzná, které položky zkrátka nelze zpeněžit, 

např. v případě neprodejného majetku a nevymahatelných pohledávek.  
75

 

V případě, kdy věřitelským výborem nebo poté insolvenčním soudem takto podaná 

konečná zpráva schválena nebyla, je insolvenční správce povinen ji podávat opakovaně až do 

chvíle, kdy dojde k definitivnímu vypořádání veškerého majetku dlužníka.  

Výjimku v tomto případě představuje tzv. nepatrný konkurs, jenž řeší úpadek fyzických 

osob, které nejsou podnikateli, nemají více než 50 věřitelů a jejichž obrat za poslední období, 

které předcházelo prohlášení tohoto typu konkursu, nepřesáhl výši 2.000.000 Kč. Výjimka u 

tohoto typu řešení úpadku dlužníka v souvislosti s vydáním konečné zprávy spočívá v tom, že 

její odsouhlasení nepodléhá souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu a 
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insolvenční správce je oprávněn ji předložit již během probíhajícího přezkumného jednání. 

Zákon tedy v tomto případě nestanovuje povinnost uvedení obsahu konečné zprávy 

v insolvenčním rejstříku, jako je tomu u jiných typů řešení úpadku dlužníka.  
76

 

 

Insolvenční správce je oprávněn předkládat konečnou zprávu rovněž v případě, kdy 

vyvstanou okolnosti, pro které není možné dále v konkursu pokračovat, a to:  

 v případě, kdy dlužníkův úpadek nebyl s dostatečnou mírou doložen, a tudíž 

nemohlo dojít ke zpeněžení jeho majetkové podstaty, 

 

 dojde-li je zjištění, že všechny pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky jim na roveň postaveny, jsou již uspokojeny, 

 

 je-li majetek dlužníka pro uspokojení věřitelských pohledávek zcela 

nedostačující, 

 

 všichni věřitelé dlužníka a insolvenční správce v této věci činný, odsouhlasí 

dlužníkův návrh na zrušení konkursu, avšak před tímto zrušením je insolvenční 

správce insolvenčnímu soudu povinen doložit tuto konečnou zprávu. 

 

Po provedení veškerých výše uvedených kroků, dojde ke zkoumání této konečné zprávy 

v rámci insolvenčního soudu. V případě, kdy insolvenčním soudem nebyly shledány žádné 

nedostatky a konečnou zprávu schválí, zveřejní ji prostřednictvím vyhlášky. 
77

 

4.7. POPÍRÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK 

Popírání přihlášených pohledávek se řídí tzv. popěrným právem, jež je účinné od 1. 4. 

2011 a náleží jak insolvenčnímu správci, tak přihlášeným věřitelům a v neposlední řadě také 

dlužníku.  

 

 

 

                                                 
76

  viz § 314 InsZ, ve znění pozdějších předpisů 
77

  ANON. Poradna konkursních novin. Konkursní noviny [online]. [cit.2013-03-10]. Dostupné elektronicky z: 

http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/poradna-konkursnich-novin-129 



53 

 

Pohledávku je možno popřít ve třech bodech, a to:  

 popření pravosti pohledávky – v případě, kdy je namítáno, že pohledávka je již 

buď promlčena, již zanikla nebo nikdy ani nevznikla, 

 

 popření pořadí pohledávky – v případě nespokojenosti s daným pořadím 

přihlášené pohledávky, které se liší od pořadí, jež bylo uvedeno v přihlášce této 

pohledávky a pak také popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění, 

 

 popření výše pohledávky – v případě námitky ve věci, kdy je ve skutečnosti 

dlužníkův závazek vůči věřiteli nižší, než jak je uvedeno v přihlášené 

pohledávce. Pokud namítáme tento bod, je potřeba současně s námitkou uvést 

také skutečnou výši, která je vůči dlužníkovi vymahatelná.
78

 

 

Tzv. popěrné právo náleží třem subjektům činným v insolvenčním řízení. Jedná se tedy o 

insolvenčního správce, dlužníka a současně také jeho přihlášených věřitelů.  V případě řešení 

úpadku dlužníka formou reorganizace má navíc dlužník možnost popírat pohledávky jako 

insolvenční správce. Tedy v situaci, kdy dlužník popře pohledávku vůči němu působící již při 

přezkumném jednání, které proběhlo dříve než začátek působení reorganizace, účinky týkající 

se takto popřené pohledávky však nastávají až dnem počátku působení této reorganizace. 
79

 

Naopak popření pohledávky věřitelem je upraveno § 200 InsZ. Toto ustanovení umožňuje 

věřiteli popřít pohledávku věřitele jiného, musí z ní být však jasně patrné, zdali se jedná o 

popření výše, pořadí nebo pravosti. Insolvenční soud se tímto popřením, které má stejné 

znaky jako např. žaloba podle občanského soudního řádu, bude zabývat za předpokladu, že 

bude splňovat všechny výše uvedené náležitosti a bude soudu doručeno minimálně 3 dny před 

plánovaným přezkumným jednáním. Po uplynutí této třídenní lhůty již nebude možno popření 

vyhovět.  
80
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4.7.1. POPŘENÍ VYKONATELNÉ POHLEDÁVKY 

INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM 

V případě, kdy na přezkumném jednání došlo ze strany insolvenčního správce k popření 

vykonatelné pohledávky, je tento správce ve lhůtě 30 dní od skončení jednání insolvenčnímu 

soudu povinen podat tzv. určovací žalobu.  

„V určovací žalobě se může správce úspěšně dovolávat jen skutečností, pro něž 

vykonatelnou pohledávku popřel. Jednotlivé důvody popření co do pravosti, výše nebo pořadí 

nemůže mezi sebou zaměňovat, neboť incidenční spor o vykonatelnou pohledávku je vymezen 

jen popěrnými důvody uvedenými při přezkumném jednání.“ Z tohoto ustanovení tedy 

vyplývá naprosto jasná věc, a sice že v určovací žalobě není možné dovolávat se jiných, než 

na přezkumném jednání uvedených skutečností. 
81

 

4.7.2. POPŘENÍ NEVYKONATELNÉ POHLEDÁVKY 

 „Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou 

uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného 

jednání; tato lhůta však nesmí skončit dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění 

věřiteli, jehož pohledávka byla během přezkumného jednání popřena, a to podle § 197 odst. 2. 

Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě 

insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená 

co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím 

popření.“
82

 

Žalobcem může být však uplatněn jako důvod vzniku popření této pohledávky výlučně 

skutečnosti, které byly jako důvod vzniku této pohledávky uplatněny nejpozději ve lhůtě, 

kterou končí přezkumné jednání a rovněž také skutečnosti, že mu kupujícím nebylo včas 

oznámeno převzetí dlužníkova závazku.  
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4.8. INCIDENČNÍ SPORY 

V prvé řadě je potřeba si definovat význam pojmu incidenční spor. Incidenční spor je ve 

své podstatě soudním sporem. Vyjadřuje spory vyvolané buď vyrovnávacím, nebo 

konkursním řízením. Dříve než byl pojem incidenční spor zakomponován do úpadkového 

práva, byl pouze právní věcí, která byla projednávána odděleně v závislosti na její skutkové 

podstatě. Po zavedení do již zmíněného úpadkového práva se stal tento spor nedělitelnou 

součástí insolvenčního řízení a v jeho věci je taktéž rozhodováno insolvenčním soudem. 

Jedinou výjimkou, kdy je incidenční spor přiřazen k řešení jinému soudci, je situace, kdy 

hrozí nebezpečí průtahů celého insolvenčního řízení.   

Incidenční spory jsou jednou z pracovně nejnáročnějších povinností, které jsou 

insolvenčním správcem vykonávány. Vznik incidenčního sporu se zpravidla váže na 

insolvenčním soudem vydané rozhodnutí o úpadku, v některých situacích i před tímto 

rozhodnutím, a po skončení přezkumného jednání. V případě, kdy ke vzniku incidenčního 

sporu dojde ještě před rozhodnutím o úpadku, je tedy teoreticky možné, že incidenční spor 

povede prozatím správce předběžný. Za zmínku stojí také fakt, že ačkoliv by se mohlo zdát, 

že je insolvenční správce povinnou součástí každého incidenčního sporu pod něj spadajícího, 

není tomu tak, a to v případě, kdy dojde k popření vykonavatelné pohledávky věřitele jiným 

věřitelem. 
83

 

Insolvenční správce v rámci těchto sporů z důvodu přenesení oprávnění nakládání 

s majetkovou podstatou dlužníka, jedná svým jménem a na jeho účet. Z tohoto tvrzení je 

patrné, že na rozdíl od jiných situací, kdy insolvenční správce prvořadě jedná ve prospěch 

věřitelů, je tomu v tomto případě právě naopak. Avšak je zřejmé, že pokud je jeho povinností 

v rámci incidenčních sporů mj. dohled na to, aby nedošlo ke zmenšování majetkové podstaty 

dlužníka, nyní spadajícího pod správcovu působnost, ve finále dojde i k plnému uspokojení 

věřitelů, kteří se tedy nemusí obávat machinací s touto podstatou, která by pro ně poté mohlo 

mít fatální dopad.   

 

Druhy incidenčních sporů, dle § 159 odst. 1 InsZ, jsou následující:   

a) spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, 
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b) spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty 

z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku podle § 255 odst. 5, 

c) spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela, 

d) spory na základě odpůrčí žaloby, spory o náhradu škody na majetkové podstatě 

vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem. 
84

 

 

Co se týče bodu a), tedy sporů o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, lze 

právě tyto označit jako nejzásadnější, jelikož jak je již uvedeno v kapitole Popírání 

přihlášených pohledávek, je právě výčet bodu a) zároveň také výčtem, který je podstatnou 

náležitostí v popírání pohledávky. Tento bod jako nejzásadnější uvádí ve své knize i Kozák 

Druhy jistých incidenčních sporů, které nejsou ve výčtu výše uvedeny, jsou pak spory, 

jejichž problematika se váže na konkrétní odvětví, jehož se týkají. Jedná se např. o spory 

v rámci neplatnosti smluv v případě, kdy na jejich základě došlo ke zpeněžení dlužníkova 

majetku mimo dražbu, dále pak v případě sporu týkajícího se přihlášeného věřitele ve věci té, 

kdy během řízení nebylo naplněno uspokojení jeho pohledávky a tato pohledávka dále trvá. 

Za incidenční spor je považována také situace, kdy je věřitelem spotřební družstvo, úvěrní 

družstvo, banka nebo její pobočka sídlící v zahraničí, a to za předpokladu, že tito věřitelé 

nesouhlasí s výší své pohledávky, která vyplývá z dlužníkova účetnictví. 
85

 

Incidenční spor se projednává při jednání, které však není ustanoveno jednáním 

v insolvenčním řízení. V případě, že bylo insolvenčním soudem přistoupeno k ukončení účasti 

popírajícího věřitele v průběhu incidenčního sporu vztahujícího se na body uvedené v bodu 

a), bude spor nadále probíhat jen za předpokladu, že byl insolvenčním správcem v této věci 

podá návrh. Nicméně v tomto případě se pak dnem doručení insolvenčnímu soudu tohoto 

návrhu účastníkem incidenčního sporu stává insolvenční správce, kterým byl tento návrh 

podán, a to místo popírajícího věřitele.  

Incidenční spor, pokud se strany nedohodly, bývá ukončen rozsudkem insolvenčního 

soudu. Pokud ovšem dojde ke smíru, může být insolvenčním soudem schválen pouze za 

předpokladu, že bude odsouhlasen také věřitelským výborem.  
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4.9. ÚLOHA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE V JEDNOTLIVÝCH 

ZPŮSOBECH ŘEŠENÍ ÚPADKU 

4.9.1. JEDNÁNÍ A POVINNOSTI SPRÁVCE PŘI ŘEŠENÍ 

ÚPADKU KONKURSEM  

Jedním z nejčastějších způsobů řešení úpadku dlužníka, je právě konkursní řízení. Právní 

úprava tohoto řešení úpadku zůstala bez zásadnějších změn shodná s úpravou minulou. 

Podstatou řešení úpadku dlužníka konkursem je dle ustanovení § 244 InsZ, cituji: ,,Konkurs je 

způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou 

zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové 

podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon 

nestanoví jinak.“
86

 

Insolvenčním soudem je k vyhlášení konkursu přistoupeno za podmínky, že je dlužníkem 

osoba, u které je vyloučeno provést reorganizaci. Konkursní řízení, dalo by se říci, je svým 

průběhem a povahou z obecného hlediska, podobné řízení exekučnímu, avšak s tím rozdílem, 

že konkursní řízení se od řízení exekučního liší zjm. v jeho univerzálnosti, kterou u řízení 

exekučního můžeme naprosto vyloučit, jelikož je vedeno vždy jen vůči jednomu věřiteli, ne 

celé skupině tak, jak je tomu u řízení konkursního.  

Zákonná úprava konkursu je dána jak obecnými ustanoveními, které jsou závazné pro 

všechny druhy insolvenčního řízení, tak zvláštními ustanoveními, které jsou svým obsahem a 

zaměřením určeny výhradně pro konkurs. 
87

 

Z § 246 odst. 1 InsZ vyplývá, že v momentě, kdy je insolvenčním soudem prohlášen 

konkurs na dlužníkův majetek, přechází veškerá oprávnění ve smyslu nakládání s majetkovou 

podstatou dlužníka, jakožto i výkon práv a povinností na insolvenčního správce, který je 

k této věci v insolvenčním řízení ustanoven. Pro konkretizaci náplně těchto mu zákonem 

udělených práv a povinností můžeme zmínit výkon akcionářského práva ve vztahu k akciím, 

které jsou zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka, rozhodování o obchodním tajemství a 

jiné mlčenlivosti, vedení dlužníkova účetnictví zároveň s plněním daňových povinností a 
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v neposlední řadě je také oprávněn, v mnoha případech mnohdy i povinen, zajišťovat chod 

dlužníkova podniku. 
88

 

Co se týče posledního bodu z výčtu oprávnění, práv a povinností insolvenčního správce, 

tedy zajišťování chodu podniku dlužníka, záleží čistě jen na správci, zdali se rozhodne chod 

podniku udržovat, nebo se jej rozhodne pozastavit, pokud uzná, že jeho případným 

zpeněžením by mohl být zvýšen rozsah majetkové podstaty dlužníka, a tím pádem by došlo 

k většímu uspokojení věřitelů. Dle § 261 InsZ odst. 2 písm. b) je uveden ještě jeden způsob 

ukončení provozu dlužníkova podniku, a sice že po vyjádření věřitelského výboru k návrhu na 

prodej podniku, který byl podán insolvenčním správcem, rozhodne insolvenční soud, a sice 

zveřejněním vyhlášky. Pokud bylo insolvenčním soudem rozhodnuto, že se dlužníkův podnik 

prodá, není možné se vůči tomuto rozhodnutí již odvolat. Rozhodnutí je konečné. 
89

 

V případě, že dojde k prodeji dlužníkova majetku, je insolvenční správce povinen tuto 

skutečnost uvést v soupisu majetkové podstaty dlužníka, společně s veškerými ostatními 

náležitostmi a ostatním majetkem a tento soupis poté uveřejnit v insolvenčním rejstříku. Až 

poté, co byl tento seznam v insolvenčním rejstříku zveřejněn, je možné provést jeho 

zpeněžení. Tento, a i všechny ostatní úkony s touto věcí spojené, jsou prováděny jen a 

výlučně insolvenčním správcem s výjimkou  situace, kdy by byl v insolvenčním řízení 

ustanoven předběžný insolvenční správce a nebyl poté z nějakého důvodu, jak je většinou 

zvykem, ustanoven i do funkce insolvenčního správce, je povinen novému správci postoupit 

veškeré informace, dokumenty a další náležitosti bez zbytečného odkladu, kterým by mohl 

být zapříčiněn průtah celého řízení a v neposlední řadě by mohl mít i veskrze negativní vliv 

při zpeněžování majetkové podstaty. 

 

Nepatrný konkurs 

Tento typ konkursu je aplikován v závislosti na počtu věřitelů a celkovém majetku 

dlužníka. Nepatrný konkurs je aplikován v případě, že na straně dlužníka stojí fyzická osoba, 

která buď není podnikatelem, nebo celkový obrat dlužníka nepřesáhl 2.000.000 Kč, a to 

během posledního účetního období, které předcházelo konkursu a také současně nemá více 

než 50 věřitelů. Insolvenčním správcem je v případě tohoto typu konkursu postupováno 

obdobně jako u konkursu normálního s tím rozdílem, že např. místo věřitelského výboru je 
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možno ustanovit pouze zástupce věřitelů, tedy všechny náležitosti, jako tomu bylo 

v předchozím typu, jsou postoupeny zástupcům. Dále pokud se jedná ve věci vypořádání 

společného jmění manželů, není zde potřeba nutnosti schválení věřitelského výboru (zástupce 

věřitelů), ba ani insolvenčního soudu. Pokud se jedná ve věci vyloučení některých 

pohledávek, nedobytných práv nebo jiných majetkových hodnot, opět zde není potřeba 

souhlasu ani soudu a ani věřitelského orgánu. V případě, že dojde např. k vznesení námitek 

vůči konečné zprávě, lze opět postupovat i bez nařízení jednání. A v poslední řadě lze při 

přezkumném jednání prodiskutovat všechny dotazy, případně námitky aj. bez schůze věřitelů. 

90
 

4.9.2. JEDNÁNÍ A POVINNOSTI SPRÁVCE PŘI ŘEŠENÍ 

ÚPADKU REORGANIZACÍ 

Jedním z dalších ze způsobů řešení dlužníkova úpadku je reorganizace. Na rozdíl od 

konkursu, jsou zde postupně uspokojovány pohledávky věřitelů, díky čemuž je zachován 

např. provoz dlužníkova podniku. Reorganizace se tedy vyznačuje sanační povahou, nikoliv 

likvidní, jako je tomu u konkursu, k čemuž u něj dochází z důvodu jednotného uspokojení 

pohledávek. Výhoda v tomto způsobu řešení úpadku je patrna jak pro stranu dlužníka, který je 

díky nepozastavení svého podniku schopen splácet své závazky, a tím pádem také pro 

věřitele, kteří pak mají jistotu, že jejich pohledávky budou řádně splaceny, ač to může mít 

delší průběh než u konkursu.  

Dle nové úpravy, platné od 1. 1. 2014, je reorganizace přípustná pouze za předpokladu, 

kdy dlužníkův celkový roční úhrn čistého obratu za poslední účetní období, které předcházelo 

insolvenčnímu návrhu, činil alespoň 50.000.000 Kč, nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 50 

zaměstnanců. Rozdíl s předešlou právní úpravou je v tomto případě velice zřetelný, jelikož 

minimální čistý obrat býval stanoven ve výši 100.000.000 Kč a množství zaměstnanců na 

100. Jedná se tedy o pokles o přesnou polovinu, což je pro osoby žádající o povolení 

reorganizace, jistě vítaným pozitivem.
91
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Podat návrh na řešení úpadku pomocí reorganizace je oprávněn sám dlužník a také věřitel, 

jestliže tento způsob řešení úpadku uzná za pro něj vhodný. Náležitostmi, které tento návrh 

musí obsahovat, je jednak navrhovaný způsob řešení reorganizace a také soupis majetku, 

kterým je dlužníkem disponováno.  

Insolvenční správce je povinen vykonávat dohled nad činností dlužníka, a s dispozičními 

oprávněními. Rovněž je zajišťován dohled nad zjišťováním a soupisem majetkové podstaty a 

sestavován a průběžně doplňován seznam věřitelů spolu s pravidelným informováním 

věřitelského výboru. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že role insolvenčního správce 

v reorganizaci je velice náročná, jelikož dohlíží na správné fungování podniku, aby nedošlo 

k tomu, že by se ocitl ve ztrátě, a tím by nemohly být nadále uspokojovány pohledávky 

věřitelů. Pokud by však náhodou k této situaci došlo, spadá celé její řešení na bedra 

insolvenčního správce, proto tuto roli v průběhu reorganizace může vykonávat jen zvláštní 

insolvenční správce, kterým byla složena zvláštní zkouška. Dalším podstatným faktorem pro 

skutečnost ustanovení zvláštního správce v této věci, je ten, že dohlíží na dlužníkův podnik, 

který dosahuje minimálního obratu 50.000.000 milionů Kč. Je tedy patrné, že tato 

odpovědnost nemůže být přidělena kterémukoliv z insolvenčních správců.  

Pokud byl insolvenčním soudem schválen plán reorganizace, je insolvenční správce 

povinen, a to v intervalech minimálně jednou za 3 měsíce, informovat tento soud o průběhu, 

jakým tento plán probíhá, o případných změnách či překážkách, jestliže nastaly. Pokud poté 

dojde insolvenční soud k závěru, že je dlužníkem neefektivně nakládáno s jeho majetkem, je 

v jeho pravomoci omezit jeho práva vzhledem k nakládání s touto majetkovou podstatou. 

Zamezí se tak případnému ohrožení schopnosti splácet pohledávky věřitelů. Pokud je takto 

soudem učiněno, tato práva nakládání s majetkovou podstatou dlužníka přechází na zvláštního 

insolvenčního správce. V případě, že je však podaný reorganizační plán insolvenčním soudem 

schválen, tak automaticky veškeré práva dlužníka ve vztahu k jeho majetkové podstatě se mu 

navrací zpět.  

 

Úkolem insolvenčního správce v době průběhu plnění reorganizačního plánu je zejména:
92

 

a) zajistit provedení procesních úkonů spojených s účinností reorganizačního plánu, 

b) předat dlužníkovi dispozičními oprávněními zprávu o své dosavadní činnosti, 
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c) provést další úkony potřebné k tomu, aby dlužník s dispozičními oprávněními 

mohl vykonávat svá oprávnění, 

d) dohlížet nad činností dlužníka a adekvátně informovat věřitelský výbor, 

e) doplňovat seznam majetku a závazků podle stavu řízení, 

f) nejméně jednou za 3 měsíce pravidelně informovat insolvenční soud a věřitelský 

výbor o výsledcích své činnosti a plnit povinnosti stanovené reorganizačním 

plánem.“ 

4.9.3. JEDNÁNÍ A POVINNOSTI SPRÁVCE PŘI ŘEŠENÍ 

ÚPADKU ODDLUŽENÍM 

Dalším způsobem, jak lze řešit úpadek dlužníka, je oddlužení, které má trvání v délce 5 

let. Nicméně i po ukončení této lhůty je dlužník sledován po dobu 3 let. Bude-li insolvenčním 

soudem zjištěno, že došlo např. k podvodnému jednání, nebo byl-li nějaký věřitel ve výhodě 

vůči ostatním, bude mu osvobození od dluhů vzato zpět. Podmínkou však je, aby osoba 

dlužníka nebyla zároveň podnikatelem. Oddlužení může být rovněž nazváno jakýmsi osobním 

bankrotem, při kterém dochází ke sjednocení dlužníkových dluhů, zajištění věřitelé jsou zcela 

uspokojeni a nezajištění jsou uspokojeni do jimi minimální schválené výše. Zbytek dluhů, 

které dlužník má, může být odpuštěn.  
93

 

Návrh na oddlužení, společně s insolvenčním návrhem, může být podán jen osobou 

dlužníka, což dává rozum vzhledem k tomu, že je nereálné, aby se o odpuštění dlužníkových 

dluhů ucházel jeho věřitel. Pokud nastane situace, kdy již insolvenční návrh byl věřitelem 

insolvenčnímu soudu podán, má pak dlužník možnost, a to do 30 dnů, podat návrh ve věci 

svého oddlužení. Tento návrh musí obsahovat označení a údaje o osobě dlužníka, který tento 

návrh podává, přesné a pravdivé údaje o příjmech dlužníka v předešlých 3 letech, údaje o 

očekávaných příjmech v době trvání následujících 5 let, návrh na způsob oddlužení a ověřený 

písemný souhlas nezajištěného věřitele, z nějž je patrné, že hodnota, kterou po případném 

oddlužení dostane, bude činit méně než 30 % z celkové výše jeho pohledávky.  
94

 

Pro dlužníky je to sice veskrze cesta nejmenšího zla v případě řešení jejich dluhů, avšak je 

nutné podotknout, že z podaných žádostí o oddlužení, je jich v průměru schválena polovina.   

                                                 
93

 BANKROT A ODDLUŽENÍ. [online]. Dostupné z: http://www.bankrotaoddluzeni.cz// 
94

 viz § 391 - § 392 InsZ, ve znění pozdějších předpisů 

 



62 

 

Důvodů, pro které je vhodné požádat o oddlužení, je hned několik:  

a) Dlužník je chráněn od exekutorů – probíhá-li oddlužení, nelze zároveň provést i 

exekuci, 

b) po skončení oddlužení – uplynutí pětileté lhůty – je dlužník osvobozen od 

zbytku svých dluhů, 

c) v probíhajícím oddlužení dlužníku nenaskakují žádné úroky a ani smluvní 

pokuty, 

d) dochází k jakémusi zklidnění finanční situace a stanovení tzv. němého řádu 

splácení, 

e) dlužník je chráněn od případného dalšího vymáhání. 

 

Pokud se dlužník rozhodne řešit svou situaci prostřednictvím oddlužení a jeho návrh je 

insolvenčním soudem schválen, přijde na řadu buď forma splátkového kalendáře, nebo 

jednorázový prodej dlužníkových hodnotných věcí – dům, byt, automobil apod. Obě tyto 

možnosti lze však provést také současně.  
95

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, je patrné, že v případě oddlužení není činnost 

insolvenčního správce stejně náročná jako u dvou předchozích případů. Jeho povinnosti jsou 

zde spíše informační povahy. Tedy pokud např. dojde k opodstatněnému důvodu si myslet, že 

dlužník pomocí oddlužení sleduje nepoctivý záměr. Na tuto a další námitky, pokud nastanou, 

je insolvenční správce povinen upozornit před konáním schůze věřitelů, jehož účast je zde 

povinná, a to zapsáním do protokolu před jejím konáním a dále také zapsáním do 

insolvenčního rejstříku, a to do 3 dnů za podmínky, že k hlasování o způsobu oddlužení došlo 

mimo schůzi věřitelů. 
96

 

V případě, kdy je oddlužení dlužníka realizováno formou plněním splátkového 

kalendáře, je dlužník zavázán splácet ze svého příjmu věřitelům určenou částku, a to plněním 

v časovém horizontu 5 let. Pokud však v tomto období nebyly všechny dlužníkovy závazky 

splaceny, zbytek je mu navždy prominut. Tímto způsobem je tak dlužníkovi výměnou za 

pětileté příjmy ponechán majetek. V tomto případě má dlužník možnost zvolit si ze dvou 

způsobů, jakým bude tato povinnost plněna. Buď budou veškeré jeho příjmy chodit na účet 

insolvenčního správce s tím, že po odečtení částky, která je předmětem měsíčního plnění, ji 
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insolvenční správce pošle dlužníku zpět na účet nebo si dlužník sám na svém účtu stanoví 

trvalý příkaz, kterým bude každý měsíc na účet insolvenčního správce postupována jeho 

odměna společně s procentuální výší částky, která je určena pro uspokojení věřitelů. 

V případě, že je však dlužníkův měsíční příjem kolísavý, částka odesílaná věřitelům bude 

rovněž každý měsíc jiná.  

V případě oddlužení dlužníka plněné jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty, 

dochází k uspokojení věřitelů jednorázově, a to prodejem dlužníkova majetku. Nicméně 

majetek, který byl dlužníkem nabyt po schválení oddlužení, zůstane nedotčen, a tím jsou 

dlužníkovi prostřednictvím výměny za jeho stávající aktiva, ponechány jeho budoucí příjmy.  

Z pohledu insolvenčního správce je způsob řešení úpadku oddlužením ne příliš oblíbený. 

Zaprvé z důvodu toho, že jeho odměna činí cca 1.100 Kč měsíčně, a zadruhé z důvodu toho, 

že by si vzhledem ke své kvalifikaci mohl pro tuto činnost připadat překvalifikován.
97

 

4.9.4. JEDNÁNÍ A POVINNOSTI INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 

PŘI ŘEŠENÍ ÚPADKU FINANČNÍCH INSTITUCÍ 

Insolvenční zákon ve znění účinném od 1. 1. 2014, zde hovoří o úpadku bank, spořitelních 

a úvěrních družstev a některých zahraničních bank, které působí na území České republiky. 

Podstatou je zakomponování předpisů Evropských společenství do české úpravy. Od minulé 

úpravy se zde liší tím, že již neřeší úpadek institucí elektronických peněz, osob oprávněných 

vydávat elektronické peníze a některých zahraničních bank.  

Tyto výše zmíněné instituce se nacházejí v úpadku v případě, kdy jim bylo odejmuto 

povolení upravující jejich činnost nebo licence. V obou těchto případech přichází na řadu tzv. 

kolektivní řízení, které je prováděno pod dohledem soudních a správních orgánů členského 

státu Evropské unie nebo jakéhokoliv jiného státu, který je členem Evropského 

hospodářského prostoru. Cílem tohoto kolektivního řízení může být jednak prodej majetku, 

oddlužení institucí nebo opatření, jehož hlavním smyslem je, je-li v ,,záporných hodnotách“, 

obnovit finanční zdraví osoby, která může mít vliv na zahrnující možnost pozastavení 

vymahatelnosti pohledávek, pozastavení plateb, krácení pohledávek nebo exekucí.   
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Role insolvenčního správce je ve srovnání s předešlými typy úpadku o poznání náročnější. 

Insolvenčním správcem, jako v každém jiném typu řešení způsobu úpadku, je i v tomto 

případě zajišťováno zveřejnění rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu. Avšak v tomto 

případě je zveřejňováno v minimálně dvou celostátních denících v každém jednotlivém státě, 

na jehož území instituce působila a Úředním věstníku Evropské unie. 
98

 

 

Toto prohlášení musí obsahovat následující náležitosti:  

a) Označení dlužníka se všemi podstatnými náležitostmi k jeho identifikaci, stejně 

tak jako označení insolvenčního správce, který je v tomto případě ustanoven, 

b) doloženou informaci o tom, že insolvenční soud na území České republiky rozhodl 

o prohlášení konkursu na majetek dlužníka společně s datem, kdy k tomu došlo, 

c) informaci o tom, že pohledávky věřitelů vůči dlužníku jsou považovány za 

přihlášené. 

d) označení sídla insolvenčního soudu. 

 

Prohlášení musí být pořízeno rovněž v českém jazyce a musí být opatřeno texty “Výzva 

k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!“ a “Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. 

Dodržte lhůty!“ přeloženými do všech úředních jazyků Evropské unie a dalších států tvořících 

Evropský hospodářský prostor.“ 
99

 

 

Insolvenční správce je také povinen, a to maximálně ve lhůtě 60 dní od prohlášení 

konkursu, zaslat všem zainteresovaným věřitelům oznámení, ve kterém je povinen uvést:  

a) že na majetek osoby byl prohlášen konkurs, 

b) výši pohledávky dotčeného věřitele za touto osobou, skutečnost, že do této výše se 

jeho pohledávka považuje za přihlášenou, a případně charakter jeho pohledávky, 

především, zda jde o věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou, věřitele s 

pohledávkou na roveň postavenou pohledávce za majetkovou podstatou, věřitele s 

pohledávkou s právem na uspokojení ze zajištění, věřitele s pohledávkou jinak 

zajištěnou, věřitele s podřízenou pohledávkou nebo zda je pohledávka spojena s 

výhradou vlastnictví k předmětu plnění ze závazkového vztahu; do výše 

                                                 
98

 viz § 367 InsZ, ve znění pozdějších předpisů 
99

 viz § 370 InsZ, ve znění pozdějších předpisů 
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pohledávky se nezapočítává nárok věřitele na náhradu za pojištěnou pohledávku z 

Fondu pojištění vkladů, z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, ze 

Zajišťovacího fondu družstevních záložen podle zvláštního právního předpisu 

nebo od jiné osoby plnící obdobný účel; výše nároku věřitele vůči těmto osobám 

však musí být z oznámení zřejmá, i když k výplatě náhrady již došlo, 

c)  jakým způsobem, v jaké lhůtě a u koho lze uplatnit námitku proti výši 

pohledávky, jaké jsou následky marného uplynutí této lhůty, a informaci o 

postupu pro případ, že nedojde k dohodě o výši nebo charakteru pohledávky, 

d)  místo a termín konání schůze věřitelů, 

e)  způsob, jakým budou věřitelé dále informováni, 

f)  případná další opatření.  

 

Pokud tomu bude insolvenčním soudem dán souhlas, je insolvenční správce oprávněn 

určit osobu, která jej bude zastupovat na území jiného státu v rámci Evropské unie a 

Evropského hospodářského prostoru. Při výkonu své funkce na území daného státu se 

insolvenční správce řídí právním řádem toho konkrétního státu. Mimo to je také povinen 

alespoň jednou ročně informovat věřitele spolu s veřejností o průběhu insolvenčního řízení. 

100
 

4.9.5. ÚPADEK TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY NEBO TUZEMSKÉ 

ZAJIŠŤOVNY A POBOČKY POJIŠŤOVNY Z TŘETÍHO 

STÁTU PO ODNĚTÍ POVOLENÍ  

V tomto případě je úlohou insolvenčního správce, stejně jako v předchozím případě, 

zajistit uveřejnění prohlášení konkursu, avšak s tím rozdílem, že je uveřejňováno pouze 

v Úředním věstníku Evropské unie spolu s náležitostmi, které již byly uvedeny v předchozí 

podkapitole s výjimkou dodatku o informaci označení sídla insolvenčního soudu, kterým bylo 

toto prohlášení vydáno a označení insolvenčního správce činného v tomto insolvenčním 

řízení. Všechny povinnosti náležející insolvenčnímu správci jsou shodné s těmi, které již byly 

zmíněny.  
101

 

                                                 
100

 viz § 373 InsZ, ve znění pozdějších předpisů 
101

 viz §380 - § 381 InsZ, ve znění pozdějších předpisů 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo objasnit institut osoby insolvenčního správce, co do jeho 

charakteristiky jako podnikatele a rovněž jako osoby činné v insolvenčním řízení. Bylo zde 

vycházeno z nové právní úpravy a to s průběžným porovnáváním s úpravami minulými.  

Ve druhé kapitole byla rozebrána osoba insolvenčního správce, jakožto podnikatele, 

společně s nastíněním kroků, které musí být pro výkon této činnosti vykonány. Dle 

charakteristiky NOZ se jedná o podmínky vztahující se k výkonu podnikatele, a to už v 

jakékoliv rovině. V případě, že tyto podmínky byly zájemcem vykonány, v dalším kroku je 

přistupováno k podmínkám, které jsou mu uloženy ZoIS. Jedná se zpravidla o předpoklady 

vztahující se k podmínce způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnosti, vzdělání, složení 

zkoušky insolvenčního správce a pojištění odpovědnosti za škodu. Tento výčet díky 

novelizaci prošel oproti předchozí úpravě nejrazantnější změnou. Novelizací byly zpřísněny 

jednotlivé částí, a to společně se zavedením podmínky bezpečnostní způsobilosti platící pro 

osoby, které jsou zapsány v seznamu zvláštních insolvenčních správců. Dále také zpřísnění 

dohledu nad výkonem jejich činnosti, společně s odstraněním nedostatků, které se dotýkaly 

hostujícího insolvenčního správce. Co se týče zkoušek insolvenčních správců, novela 

zasahuje jak část písemnou, tak ústní. Písemná část nově obsahuje také případovou studii, 

kterou je zkoušející povinen vypracovat. Přidání této studie, je dle mého názoru, krokem 

správným směrem, jelikož ověřuje uchazečovu znalost vycházející z praxe v rámci 

aplikovatelnosti insolvenčního práva. U ústní části bylo upuštěno od tzv. rozdílové zkoušky, 

jež byla vykonávána např. advokáty, daňovými poradci aj. Nově jsou všichni účastníci 

zkoušeni ze všech oborů současně, což zajišťuje přezkoušení všeobecných znalostí, které by 

měli mít. Zavedení odborné praxe, kterou musí uchazeč o výkon činnosti insolvenčního 

správce, je dle mého jedním z nejsprávnějších kroků, které byly novelou zavedeny, a to z 

důvodu toho, že zákon uchazeči ukládá povinnost mít vysokoškolské vzdělání magisterského 

typu, avšak již dále neurčuje vhodné oborové zaměření. Odborná praxe je tedy jakýmsi 

potvrzením o schopnosti uchazeče. Nicméně, a to dle mého názoru, nesprávným krokem v 

rámci tohoto požadavku je možnost, že tato podmínka může být uchazeči odpuštěna. 

Zpřísnění se dotýká také podmínky bezúhonnosti. V předchozí právní úpravě, nebyl za 

bezúhonného považován ten, kdo se dopustil trestného činu ve vztahu proti pravidlům tržní 

ekonomiky, a to úmyslně. Nyní však bezúhonnost ztrácí i ten, kdo se těchto činů dopustil, a to 

i z nedbalosti. Bezpečnostní způsobilost insolvenčního správce je nově prozkoumávána pouze 
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insolvenčním soudem, na rozdíl od úpravy minulé, kdy bylo toto prováděno společně ve 

spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem. Bezpečnostní způsobilost ve své podstatě 

znamená prokázání toho, že osoba insolvenčního správce jedná nezávisle, je důvěryhodná a 

neovlivnitelná, což jsou velice důležité aspekty, které musí být splněny. Proto si tedy myslím, 

že upuštění od spolupráce s Národním bezpečnostním úřadem, není správným rozhodnutím, 

jelikož je vždy výhodnější, když je tatáž věc posuzována více stranami.  

V další kapitole bylo důkladně rozebráno postavení a činnosti insolvenčního správce v 

insolvenčním řízení spolu s charakteristikou zástupce insolvenčního správce, odděleného 

insolvenčního správce, zvláštního insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce 

a hostujícího insolvenčního správce, spolu s důkladným rozborem kroků, které vedou ke 

vzniku výkonu insolvenčního správce, jakožto i jeho vyloučení z insolvenčního řízení. 

Rovněž zde byla také exkurze do historie insolvenčního řízení spolu s vývojem insolvenčního 

správce, která sahá až do období římského práva, čili se jedná o institut s dlouhou historií, 

který však nicméně k dnešnímu dni rozhodně nekončí a neustále se vyvíjí, jelikož je součástí 

tržního systému, který je v závislosti na ostatních aspektech také neustále v pohybu. Vše 

souvisí se vším, čili je potřeba, aby žádný článek nestagnoval a přizpůsoboval se momentální, 

a to celosvětové situaci. Rovněž zde byla rozebrána odměna insolvenčního správce spolu s 

náklady, které v rámci výkonu své činnosti vynakládá. Odměna insolvenčního správce 

doznala podstatné změny v jejich prospěch, jelikož byla novelou podstatně navýšena. 

Navýšení je, dle mého názoru, správným krokem, jelikož zajišťuje motivaci insolvenčního 

správce spolu s eliminací podjatosti, která může být, právě nedostatečným odměňováním 

způsobena. Předchozí právní úprava insolvenčnímu správci poskytovala zaručenou odměnu 

velmi nízkou, vzhledem k náročnosti jeho profese, což v konečném důsledku mohlo mít 

demotivující účinek, z tohoto důvodu bylo tedy přistoupeno k navýšení. Tento krok byl však 

ze strany Asociace malých a středních podniků značně kritizován, jelikož prý může zapříčinit 

znevýhodnění věřitelů nezajištěných pohledávek, na které jsou povětšinou malé a střední 

podniky orientovány.  

V další kapitole byly rozebrány pravomoci a povinnosti insolvenčního správce obecně 

a v jednotlivých způsobech řešení úpadku. Drtivá většina úkonů také prošla podstatnými 

změnami, jež jsou reflektovány v jednotlivých podkapitolách.  

Institut insolvenčního správce, je co do funkce, kterou vykonává, osobou s širokým 

záběrem a spektrem znalostí a dovedností, které pro zajištění správného fungování řízení, 
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musí být korigovány správným směrem. Jedná se o osobu, na kterou jsou kladeny stále vyšší 

nároky, a to z důvodu toho, že jejich angažovanost je díky nesprávnému fungování, 

v obecném měřítku ekonomiky, stále více potřebná.  
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         SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

   

            aj.   a jiné 

apod.   a podobně 

č.                        číslo 

ČR                     Česká republika 

InsZ.   insolvenční zákon 

Kč                      koruna česká 

mil.                    milion 

mj.   mimo jiné 

např.  například 

NOZ                  nový občanský zákoník 

odst.  odstavce 

OSVČ   osoba samostatně výdělečně činná 

písm.   písmene 

Sb.   sbírky  

tj.   to je 

tzv.  takzvaný  

v. o. s.   veřejná obchodní společnost  

VNoVSKP        Vládní nařízení č. 115/1931 Sb. z. a n., o výběru a úhrnné odměně   

                           správců konkursní podstaty, vyrovnacích správců a znalců v řízení 

                           konkursním a vyrovnávacím 

www                  World Wide Web 

ZoIS   zákon o insolvenčních správcích  
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