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Úvod 

 

 Insolvenční právo se řadí mezi právní odvětví s nejčastěji prováděnými legislativními 

změnami. Jedním z důvodů časté novelizace právních předpisů upravujících insolvenční 

řízení je narůst zadluženosti především fyzických osob a s tím související snaha politické 

reprezentace o nalezení nejvhodnějšího východiska z této situace. Zejména z poslední velké 

tzv. oddlužovací novely insolvenčního zákona, po jejíž účinnosti se výrazně navýšil počet 

povolených oddlužení, lze vidět příklon právní úpravy na stranu dlužníků za účelem omezení 

zadluženosti domácností. Vzhledem k tomu, že u fyzických osob znamená insolvenční řízení 

razantní zásah do jejich soukromého života ovlivňující jeho další vývoj a u právnických osob 

mohou být v rámci insolvenčního řízení přerozdělovány značné finanční částky, je důvodem 

časté novelizace i snaha o dosažení co největší efektivity, transparentnosti a spravedlnosti 

insolvenčního řízení. 

Zásadní roli v insolvenčním řízení zastává insolvenční správce, který svou činností 

výraznou měrou ovlivňuje konečný výsledek insolvenčního řízení. Přesto však množství lidí 

i dlužníků samotných nemá představu o tom, kdo vlastně insolvenční správce je a co je 

podstatou a náplní jeho činnosti. Ostatně nejednou jsem se sám setkal s člověkem, který se 

domníval, že insolvenční správce stojí v insolvenčním řízení proti dlužníkovi na straně 

věřitelů a funkce insolvenčního správce je jen jakási obdoba funkce soudního exekutora.  

Za cíl své diplomové práce jsem si proto stanovil podat ucelený přehled o tom, kdo 

a za splnění jakých podmínek se může stát insolvenčním správcem, jakou úlohu insolvenční 

správce plní v rámci insolvenčního řízení a jaká práva a povinnosti má insolvenční správce 

jakožto subjekt insolvenčního řízení, a poukázat na nedostatky právní úpravy vztahující se 

k tématu diplomové práce. 

 Diplomová práce je členěna do celkem šesti kapitol. V první kapitole se věnuji 

přehledu základních pramenů právní úpravy institutu insolvenčního správce a jeho činnosti 

v insolvenčním řízení. 

Druhá kapitola pojednává o osobě insolvenčního správce v obecné rovině a je zde 

rozebrána materie upravená zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, zahrnující 

především vznik, pozastavení a zánik práva k výkonu činnosti insolvenčního správce, 

zrušení povolení, seznam insolvenčních správců a dohled nad činností insolvenčních 

správců. Více jsem se v této kapitole rozepsal o vývoji právní úpravy provozoven 
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insolvenčních správců, neboť řešení této problematiky se v posledních letech věnovala 

značná pozornost. 

Ve třetí kapitole se zabývám způsobem ustanovení nebo změny insolvenčního 

správce v konkrétním insolvenčním řízení, dále tím, kdy dochází k vyloučení insolvenčního 

správce a za jakých podmínek může být insolvenční správce z funkce odvolán nebo funkce 

zproštěn, s jakými dalšími druhy insolvenčních správců se lze v insolvenčním řízení setkat 

a kapitolu uzavírám problematikou odpovědnosti insolvenčního správce. 

Zatímco v kapitole čtvrté se věnuji činnosti insolvenčního správce, kterou vykonává 

podle obecné části zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, kam spadá 

zejména přezkum a popírání přihlášených pohledávek, činnost směřující ke zjištění a soupisu 

majetkové podstaty a vedení incidenčních sporů, v kapitole páté jsem se zaměřil na práva 

a povinnosti insolvenčního správce, které má podle části zvláštní tohoto zákona při řešení 

úpadku dlužníka konkursem, oddlužením nebo reorganizací. 

Poslední kapitola obsahuje rozbor tématu odměny a náhrady hotových výdajů 

insolvenčního správce. 

K sepsání diplomové práce jsem použil především metodu analýzy a v kapitolách, 

kde provádím porovnání dřívější právní úpravy se současnou, metodu komparativní. 

Vzhledem k rozsahu právní úpravy vztahující se k tématu diplomové práce bylo zapotřebí 

použít rovněž metodu popisu. 
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1 Prameny právní úpravy 

 

 Součástí právního řádu České republiky je celá řada zákonů dotýkajících se alespoň 

částečně činnosti insolvenčního správce1, stěžejní právní úpravu institutu insolvenčního 

správce a jeho práv a povinností v insolvenčním řízení však nalezneme ve dvou zákonech 

a několika prováděcích právních předpisech. 

Nejpodstatnějším právním předpisem upravujícím činnost insolvenčního správce je 

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“ nebo 

„InsZ“), jenž s účinností od 1. 1. 2008 nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu 

a vyrovnání, který již nevyhovoval požadavkům moderního právního státu pro úpravu 

insolvenčního práva. Insolvenční zákon oproti svému předchůdci především zavedl jednotné 

insolvenční řízení a nové sanační způsoby řešení úpadku dlužníka (oddlužení 

a reorganizace), posílil postavení věřitelů a učinil insolvenční řízení efektivnějším 

a transparentnějším. Přestože byl insolvenční zákon oproti svému předchůdci značně 

pokrokovější, měl i on při svém schválení množství nedostatků a již v době přijetí se počítalo 

s tím, že bude muset být v budoucnu revidován. K prvnímu rozsáhlému přepracování InsZ, 

následujícímu po dvaceti drobnějších novelizacích, došlo s účinností od 1. 1. 2014 

tzv. revizní novelou2, která byla zaměřena na řešení problémů vznikajících při aplikaci InsZ 

v praxi. V souvislosti s tématem této práce byla významnou změna způsobu určování 

insolvenčních správců při ustanovování do insolvenčních řízení.3 Dosavadní systém, kdy byl 

insolvenční správce nominován předsedou insolvenčního soudu, byl nahrazen tzv. rotačním 

systémem, jehož podstatou je určování insolvenčních správců podle pořadí zápisu v seznamu 

insolvenčních správců. Mezi další z mnoha změn, které s sebou novela přinesla, patří např. 

společné oddlužení manželů vedené na základě společného insolvenčního návrhu 

či stanovení pevné lhůty pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení.  

Ve snaze odstranit přetrvávající problémy insolvenčního řízení byl po téměř rok 

trvajícím schvalovacím procesu přijat zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. Účinnost tzv. akreditační novely nastala ke dni 1. 7. 2017. 

                                                 
1 Zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 

a další. 
2 Zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších 

předpisů. 
3 § 25 InsZ. 
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Novela se zaměřila na problematické oblasti, ve kterých nebyl naplňován hlavní smysl a účel 

insolvenčního zákona. Dle důvodové zprávy se jednalo především „...o právní úpravu 

zřizování provozoven insolvenčními správci a řádné zajišťování jejich chodu, o závažné 

porušování povinností insolvenčními správci při výkonu jejich činnosti a velmi omezené 

možnosti ze strany ministerstva je za toto jednání sankcionovat, o nedostatečnou 

transparentnost probíhajících insolvenčních řízení, o nadměrné administrativní zatížení 

soudního aparátu, o absenci regulace komerčních subjektů, které dlužníkům nabízejí 

zpracování insolvenčních návrhů a návrhů na povolení oddlužení, příp. činí související 

úkony, což často požadují zcela nepřiměřenou odměnu, a o nedostačující ochranu dlužníků 

(ať už skutečných nebo údajných) před podáváním tzv. ,šikanózních insolvenčních 

návrhů‘.“4 

Prozatím poslední velkou novelizaci InsZ přinesl zákon č. 31/2019 Sb., nazývaný 

oddlužovací novela, jehož převážná část nabyla účinnosti dne 1. 6. 2019. Zákon je 

výsledkem dlouhodobé snahy o zpřístupnění oddlužení většímu okruhu dlužníků, tedy i těm, 

kteří by dle dřívější právní úpravy nesplnili podmínky pro povolení a splnění oddlužení. 

Nejvýznamnější změnou je odstranění podmínky, kdy dlužník potřeboval pro splnění 

oddlužení splatit alespoň 30 % pohledávek přihlášených věřitelů. Dlužníci na počátku řízení 

již nemusí prokazovat, že během oddlužení splatí alespoň 30 % svých dluhů, avšak 

v případě, že po pěti letech této hranice nedosáhnou, bude na soudu, aby posoudil, zda 

dlužník vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat, k plnému 

uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. 

Insolvenční zákon, rozdělený na část obecnou a zvláštní, obsahuje komplexní úpravu 

insolvenčního řízení včetně postavení insolvenčního správce coby procesního subjektu. 

Obecná část zákona stanovuje ve vztahu k insolvenčnímu správci především postup při 

ustavování do funkce, odvolání a zproštění funkce, odpovědnost insolvenčního správce 

a práva a povinnosti insolvenčního správce v první fázi insolvenčního řízení, tedy před 

rozhodnutím o způsobu řešení úpadku dlužníka. Zvláštní část zákona upravuje činnost 

insolvenčního správce v rámci jednotlivých řešení úpadku dlužníka, kterými jsou konkurs, 

reorganizace, oddlužení a úpadek finančních institucí. 

                                                 
4 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. PSP sněmovní tisk 785/0. 

Poslanecká sněmovna, 7. období, 2013-2017. s. 3. Dostupné online z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=785&CT1=0. 
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 Současně s insolvenčním zákonem nabyl účinnosti druhý stěžejní zákon, kterým je 

zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZoIS“), jenž je vzhledem 

k úzkému vztahu k InsZ často novelizován společně s ním. Zákon obsahuje převážně 

hmotněprávní úpravu institutu insolvenčního správce, když upravuje podmínky vzniku, 

pozastavení a zániku oprávnění k výkonu činnosti insolvenčního správce, dohled a zrušení 

povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce ze strany Ministerstva spravedlnosti (dále 

jen „ministerstvo“), seznam insolvenčních správců a činnost hostujícího insolvenčního 

správce. 

Insolvenční zákon a ZoIS jsou v současné době prováděny celkem osmi vyhláškami 

ministerstva, z nichž se sedm dotýká činnosti insolvenčního správce. Těmi jsou: 

 

- vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, 

- 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, 

- vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních 

správců, 

- vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních 

standardech pojistných smluv insolvenčních správců, 

- vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání 

v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu 

pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce 

insolvenčního správce a 

- vyhláška č. 193/2019 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce. 
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2 Osoba insolvenčního správce 

  

Vymezit funkci insolvenčního správce z pohledu právní teorie není vůbec snadnou 

záležitostí. Jelikož česká právní teorie se této problematice věnuje pouze okrajově, je 

zapotřebí se zaměřit na právní vědu rakouskou a německou. Z teoretických pojetí 

insolvenčního správce uznávaných v sousedních zemích se koncepce insolvenčního správce 

v českém právním řádu nejvíce přibližuje teorii úřadu, kdy insolvenční správce je „…v rámci 

českého insolvenčního řízení při výkonu své funkce specifický, ze své podstaty zásadně 

nezávislý ‚úřední orgán‘, což však na straně druhé nelze vždy zaměňovat s orgánem veřejné 

moci…“5. 

Insolvenční správce, jakožto procesní subjekt6 insolvenčního řízení, významnou 

měrou ovlivňuje průběh a výsledek insolvenční řízení, je proto třeba zaručit, aby funkci 

vykonávala pouze osoba k tomu způsobilá. K tomu slouží řada podmínek stanovených ZoIS, 

které musí zájemce o oprávnění k výkonu činnosti insolvenčního správce splnit. 

Insolvenčním správcem se dle § 2 odst. 1 a 2 ZoIS může stát fyzická osoba, veřejná obchodní 

společnost, zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, přičemž zahraniční 

obchodní společnost a zahraniční sdružení musí být založeny podle práva členského státu 

Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru, musí mít 

podle práva tohoto státu oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce a dále musí 

poskytovat stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost. 

 

2.1 Vznik oprávnění k výkonu činnosti insolvenčního správce 

 

 Oprávnění k výkonu činnosti insolvenčního správce vzniká dle § 3 odst. 1 ZoIS dnem 

nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Právo vykonávat 

funkci insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 ZoIS vzniká dnem nabytí 

právní moci zvláštního povolení. Povolení a zvláštní povolení vykonávat činnost 

insolvenčního správce vydává ministerstvo ve správním řízení zahájeném na základě návrhu 

uchazeče, který předtím uhradil správní poplatek ve výši 5 tisíc Kč. Povolení je platné 

po dobu 5 let od nabytí právní moci, přičemž doba platnosti se na základě žádosti 

                                                 
5 PAVLIŠ, Martin. Teoretické pojetí funkce insolvenčního správce. Konkursní noviny. 2015, č. 11, s. 20-21. 
6 § 9 InsZ. 
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insolvenčního správce prodlužuje vždy o dalších 5 let.7 Platnost zvláštního povolení se 

prodlužuje o dalších 5 let, pokud insolvenční správce v posledním roce platnosti zvláštního 

povolení znovu vykoná zvláštní zkoušku insolvenčního správce. 

Podmínky a postup vedoucí k vydání povolení a zvláštního povolení upravuje § 4 až 

§ 8b ZoIS a liší se podle toho, zda je uchazečem fyzická nebo právnická osoba. Je-li 

navrhovatelem fyzická osoba, vydá jí ministerstvo povolení, pokud splňuje tyto 

předpoklady: 

 

a) je plně svéprávná8, 

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

vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, 

c) vykonala zkoušku insolvenčního správce, od jejíhož vykonání do podání návrhu 

neuběhla doba delší než 6 měsíců, 

d) je bezúhonná, 

e) vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem 

funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového 

poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení obchodního závodu, 

f) uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla 

vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona 

upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců 

insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce, a 

g) má personální a materiální vybavení pro výkon činnosti insolvenčního správce podle 

§ 13a ZoIS. 

 

K vydání zvláštního povolení musí fyzická osoba splňovat výše uvedené podmínky 

s tím rozdílem, že namísto zkoušky insolvenčního správce je třeba vykonat zvláštní zkoušku 

insolvenčního správce, a nadto splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona 

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti9. 

 Žádá-li o povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce veřejná obchodní 

společnost či zahraniční společnost, bude jí povolení vydáno, jestliže: 

                                                 
7 K žádosti o prodloužení povolení musí insolvenční správce předložit doklad o uhrazení správního poplatku. 
8 ZoIS zůstal u terminologie starého občanského zákoníku, užívá tedy stále pojem způsobilost k právním 

úkonům. 
9 Zákon č. 412/2005 Sb. 
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a) má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno povolení, 

b) ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2 ZoIS,10 

c) uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, 

d) je bezúhonná a 

e) má personální a materiální vybavení pro výkon činnosti insolvenčního správce podle 

§ 13a ZoIS. 

 

Stejné podmínky musí splňovat veřejná obchodní společnost či zahraniční společnost 

i v případě, pokud jí má být vydáno zvláštní povolení, pouze s tím rozdílem, že ohlášeným 

společníkem musí být osoba, které bylo vydáno zvláštní povolení. Za ohlášeného společníka 

je dle § 5 odst. 1 písm. d) ZoIS považován společník fyzická osoba, která je statutárním 

orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude veřejná obchodní 

společnost nebo zahraniční společnost vykonávat činnost insolvenčního správce. Povolení 

tedy bude veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti vydáno pouze 

za předpokladu, že alespoň jednomu z jejích společníků, který je statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu, bylo vydáno povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce. 

Insolvenčnímu správci, který je ohlášeným společníkem obchodní společnosti či zahraniční 

společnosti, se dnem nabytí právní moci povolení pozastavuje právo vykonávat činnost 

insolvenčního správce jakožto fyzické osoby.11 

 

2.1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu 

 

„Insolvenční správce je ze zákona povinně pojištěn z odpovědnosti za výkon své 

funkce. Z tohoto důvodu povinně uzavře na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti 

za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho funkce nebo s činností jeho 

zaměstnanců pro celou dobu trvání jeho funkce.“12 Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění 

odpovědnosti pro celou dobu trvání funkce insolvenčního správce je jednak jednou 

z podmínek pro vydání povolení k činnosti insolvenčního správce stanovených § 6 a § 8 

                                                 
10 Prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 ZoIS 

nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 ZoIS pouze v rámci veřejné obchodní společnosti 

nebo zahraniční společnosti. 
11 § 9 odst. 1 písm. d) ZoIS. 
12 POHL, Tomáš. Subjekty insolvenčního řízení. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kolektiv. 

Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení insolvenční. 2018. s. 225. 



9 

 

ZoIS, jednak je stejná povinnost uložena insolvenčnímu správci i ustanovením 

§ 23 insolvenčního zákona. Insolvenční správce má také povinnost jednou ročně 

ministerstvu doložit, že pojištění odpovědnosti za škodu trvalo po celý předchozí kalendářní 

rok.13 V souladu s § 39 ZoIS jsou minimální limit pojistného plnění a minimální standardy 

pojištění upraveny vyhláškou č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění 

a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců. Vyhláška stanovila 

minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu pro fyzické osoby na 

částku 1 milion Kč, pro fyzické osoby, které mají právo vykonávat funkci insolvenčního 

správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 ZoIS, na částku 10 milionů Kč, a pro veřejné 

obchodní společnosti a zahraniční společnosti minimální limit pojistného plnění odpovídá 

součtu částek, které by byly stanoveny jednotlivým ohlášeným společníkům, kdyby 

vykonávali funkci insolvenčního správce jako fyzické osoby. 

 

2.1.2 Personální a materiální vybavení insolvenčního správce 

 

S účinností zákona č. 64/2017 Sb. dne 1. 7. 2017 byla mezi podmínky pro vydání 

povolení zařazena dispozice personálním a materiálním vybavení pro výkon činnosti 

insolvenčního správce. „Platí, že disponování dostatečným personálním a materiálním 

vybavením je podmínkou, bez jejíhož splnění vůbec není možné vydat povolení nebo zvláštní 

povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Insolvenční správce se ale zároveň 

dopustí přestupku, jestliže v průběhu výkonu činnosti dostatečného personálního nebo 

materiálního vybavení pozbude, případně jestliže je pro výkon činnosti nezajistí [srov. § 36b 

odst. 1 písm. b)].”14 K zavedení podmínky došlo následkem neuspokojivých výsledků 

dohledové činnosti ministerstva nad provozovnami insolvenčních správců. Mnohdy se 

stávalo, že za provozovnu insolvenčního správce byla označena budova naprosto 

nevyhovující zamýšlenému účelu, kde za insolvenčního správce jednala osoba k tomu 

nedostatečně způsobilá, přičemž ministerstvo nemělo z důvodu chybějící právní úpravy 

chodu provozoven dostatek možností, aby takovémuto jednání zabránilo. Do ZoIS byl proto 

implementován nový § 13a, v jehož prvém odstavci bylo stanoveno, že personální 

a materiální vybavení insolvenčního správce musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti 

                                                 
13 § 14 odst. 3 ZoIS. 
14 HOŠEK, David Jakub. § 13a [Personální a materiální vybavení insolvenčního správce]. In: RICHTER, 

Martin, BANÝŠEK, Jan, ČUJAN, Radomír a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související: 

komentář. 2018. s. 124. 
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jím vykonávaných činností. Dle odstavce druhého měl být obsah požadavků na personální 

a materiální vybavení insolvenčního správce stanoven prováděcím právním předpisem. 

Jak se ukázalo v období následujícím po novelizaci, ponechat právní úpravu podrobností 

personálního a materiálního vybavení na podzákonném právním předpisu nebylo příliš 

šťastným rozhodnutím. Ministerstvo sice vypracovalo návrh vyhlášky o personálním 

a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce, návrh však byl 

od počátku terčem kritiky jak ze strany insolvenčních správců, tak odborné veřejnosti. 

Návrhu bylo vytýkáno především překročení zákonného zmocnění a rozpor s čl. 26 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod, když vyhláška měla stanovit např. přesný počet 

zaměstnanců insolvenčního správce, požadavky na jejich vzdělání, podmínky jejich 

bezúhonnosti apod. Návrh vyhlášky se přesto dostal až k pracovní komisi Legislativní rady 

vlády, která jej především z výše uvedených důvodů nedoporučila k vydání a vyjádřila názor, 

že by měl být návrh v rozsahu jejích připomínek přepracován. Zákonodárce následně 

zákonem č. 31/2019 Sb. přepracoval s účinností od 1. 6. 2019 ustanovení § 13a ZoIS a vložil 

do něj nový odstavec 1,15 který specifikuje, co je považováno za personální a co za materiální 

vybavení insolvenčního správce. Personálním vybavením insolvenčního správce jsou jeho 

zaměstnanci, přičemž požadavky na zaměstnance insolvenčního správce v oblasti 

bezúhonnosti, odborné praxe a vzdělání stanovuje nově včleněný § 13b ZoIS. Materiálním 

vybavením insolvenčního správce jsou zejména jeho sídlo, provozovny a jejich hmotné 

vybavení. Podrobnější úpravu materiálního vybavení ponechává zákon nadále 

na prováděcím právním předpisu. Ministerstvo tentokrát už úspěšně vydalo vyhlášku 

č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního 

správce, která zrušila do té doby platnou vyhlášku č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách 

provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce 

povinen zajišťovat v provozovně, jejíž materii převzala, a v § 4 rozvedla, že materiální 

vybavení sídla a provozovny je přiměřené povaze a rozsahu činností vykonávaných 

insolvenčním správcem, jestliže zejména jejich velikost, prostorové členění a vybavení 

místností vytváří důstojné prostředí pro jednání s dlužníkem, věřiteli a dalšími osobami. 

Vyhláška nabyla účinnosti současně se zákonem č. 31/2019 Sb. dne 1. 6. 2019. 

 

 

 

                                                 
15 Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3. 
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2.1.3 Bezúhonnost 

 

Insolvenční správce je dle § 36 InsZ povinen při výkonu funkce postupovat 

svědomitě a s odbornou péčí, vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, 

aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře, a společnému zájmu věřitelů dát přednost 

před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob. Osoba insolvenčního správce tudíž musí 

poskytovat záruky, že bude účel insolvenčního řízení naplněn. K ověření toho, že uchazeč 

splňuje nároky kladené na osobu insolvenčního správce, jde-li o morální předpoklady 

a schopnost řádně hospodařit se spravovaným majetkem, slouží podmínka bezúhonnosti, 

která je blíže specifikována v § 7 ZoIS. 

Bezúhonnost insolvenčního správce se dá posuzovat ve třech rovinách: trestní, 

insolvenční a správní. 16 Vycházíme-li z tohoto dělení, v trestní rovině vyjádřené v § 7 odst. 1 

písm. a) a § 7 odst. 2 písm. a) ZoIS podmínku bezúhonnosti nesplňuje fyzická osoba, která 

byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce 

insolvenčního správce nebo která byla pravomocně odsouzena za jiný trestný čin, pokud tato 

trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ni 

nehledí, jako by nebyla odsouzena. Stejné platí i pro veřejnou obchodní společnost nebo 

zahraniční společnost s tím rozdílem, že trestný čin, za jehož spáchání byla společnost 

pravomocně odsouzena a tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce 

insolvenčního správce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, musí být spáchán 

úmyslně. V roce 2013 došlo v tomto ohledu ke zpřísnění zákona, neboť do té doby bylo 

k nesplnění podmínky bezúhonnosti třeba, aby osoba spáchala trestný čin související 

s výkonem funkce insolvenčního správce úmyslně, kdežto nyní postačuje pouhá nedbalost. 

Bezúhonnost žadatele v trestní rovině si ověřuje ministerstvo vyžádáním si výpisu 

z evidence Rejstříku trestů. 

 Další rovinou, v níž se posuzuje bezúhonnost uchazeče, je rovina insolvenční. Ta je 

vymezena v § 7 odst. 1 písm. b) až e) ZoIS tak, že podmínku bezúhonnosti nesplňuje fyzická 

osoba, které: 

 

- insolvenční soud v posledních 5 letech před podáním návrhu zamítl žádost 

o prominutí zbytku jejích dluhů,  

- o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto, 

                                                 
16 ŠNOBLOVÁ, Zuzana a Vítězslav NĚMČÁK. Insolvenční správce. 2014 s. 84. 



12 

 

- která byla v posledních 5 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního 

orgánu právnické osoby, o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně 

rozhodnuto, 

- pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního 

orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem. 

 

Konečně ve správní rovině, vymezené v § 7 odst. písm. f) a g) a § 7 odst. 2 písm. b) 

ZoIS, se za bezúhonnou nepovažuje ta fyzická osoba, veřejná obchodní společnost nebo 

zahraniční společnost, které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno 

povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 ZoIS (insolvenční správce 

závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou ZoIS, InsZ 

nebo zák. č. 255/2012 Sb., kontrolním řádem) nebo které zaniklo právo na základě 

rozhodnutí podle § 34 ZoIS17, a dále fyzická osoba, která byla v posledních 5 letech 

ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, jestliže 

bylo této společnosti zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle 

§ 13 odst. 2 ZoIS nebo jí zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34 ZoIS. 

 

2.1.4 Zkouška insolvenčního správce 

 

K ověření odborných znalostí uchazeče, potřebných k výkonu činnosti insolvenčního 

správce, slouží zkouška insolvenčního správce. Už tak náročná zkouška byla v roce 2013 

novelou ZoIS č. 185/2013 Sb. a s ní související novelizací vyhlášky č. 312/2007 Sb., 

o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ještě zpřísněna, 

a to např. rozšířením písemné části o případovou studii či zrušením rozdílových zkoušek pro 

advokáty, daňové poradce, notáře a auditory, kteří do té doby nemuseli být v rámci zkoušky 

insolvenčního správce zkoušeni z oboru, ze kterého již složili zkoušku potřebnou pro výkon 

své profese. V současné době lze bez nadsázky říci, že zkouška insolvenčního správce 

je jednou z nejobtížnějších profesních zkoušek v ČR. Obzvláště to platí pro zvláštní zkoušku 

insolvenčního správce, kterou navíc musí insolvenční správci každých pět let opakovat, 

aby jim bylo zvláštní povolení prodlouženo. Počet insolvenčních správců proto v posledních 

                                                 
17 Ministerstvo může rozhodnout o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního 

správce nebo práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle 

§ 3 odst. 2, jestliže hostující insolvenční správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje 

povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním řádem nebo insolvenčním zákonem. 
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letech stagnuje a insolvenčních správců se zvláštním povolením následkem neúspěšného 

přezkoušení v roce 2018 dokonce ubylo. 

Podmínky připuštění k obecné zkoušce insolvenčního správce upravuje § 24 ZoIS, 

ke zvláštní zkoušce pak § 26 ZoIS. Obsah a podrobnosti zkoušek jsou v souladu s § 37 ZoIS 

upraveny ve vyhlášce č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek 

insolvenčních správců. 

Ministerstvo umožní nejpozději do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat 

zkoušku insolvenčního správce fyzické osobě, která: 

 

- splňuje podmínky dle § 6 odst. 1 písm. b) a e) ZoIS, tj. má vysokoškolské vzdělání 

magisterského studijního programu a vykonala tříletou odbornou praxi v oblasti 

související s výkonem funkce insolvenčního správce, 

- a uhradila poplatek ve výši 5 tisíc Kč. 

 

Uchazeči, který se nedostaví k řádnému termínu zkoušky insolvenčního správce, 

může být umožněno vykonání zkoušky v jiném termínu. Podmínkou je, aby se uchazeč 

v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 312/2007 Sb. řádně a včas omluvil, prokázal vážné 

důvody své neúčasti, uhradil poplatek ve výši 7 tisíc Kč a ve lhůtě do 5 dnů od konání 

zkoušky písemně o jiný termín požádal. Uchazeč může i poté, co se nedostaví ke zkoušce 

v jiném termínu, požádat o jiný náhradní termín vykonání zkoušky, který mu bude poskytnut 

za předpokladu řádné a včasné omluvy a zaplacení poplatku ve výši 10 tisíc Kč. 

„Mechanismus omluvy a poskytnutí jiného termínu je shodný jako v případě první omluvy, 

liší se však výší poplatku a především uvedením důvodu. V případě, že se žadatel omluví 

prvně, musí doložit vážné důvody, pokud se omluví podruhé a vícekrát, musí doložit důvody 

zvláštního zřetele hodné. Jedná se poměrně vágní ustanovení, nicméně lze dospět k závěru, 

že důvody zvláštního zřetele hodné jsou oproti vážným důvodům závažnější a posuzují se 

mnohem přísněji než v případě první omluvy.“18 

Zkouška sestává z písemné a ústní části, přičemž písemná část se dále skládá z testu 

a případové studie. K ústní části jsou připuštění pouze ti uchazeči, kteří uspěli v části 

písemné. Zkouškou jsou prověřovány znalosti uchazeče z oblasti: 

 

- občanského, obchodního a pracovního práva, 

- občanského práva procesního, 

                                                 
18 STANISLAV, Antonín a Jan KOZÁK. Zákon o insolvenčních správcích: komentář. 2017. s. 150. 
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- insolvenčního práva, 

- správního práva včetně správního řízení, 

- finančního práva včetně daňového řízení, 

- řízení obchodního závodu a 

- účetnictví a financování obchodního závodu. 

 

„Prokázání znalostí z insolvenčního práva je elementárním předpokladem 

pro úspěšné vykonání zkoušky. Znalosti z ostatních odvětví jsou prověřovány zejména 

ve vztahu k výkonu funkce insolvenčního správce.“19 Výsledek zkoušky hodnotí zkušební 

komise stupněm uspěl nebo neuspěl a je uchazeči oznámen bezprostředně po poradě konané 

po skončení ústní části zkoušky. 

Jestliže uchazeč u zkoušky neuspěje, může do 30 dnů od jejího konání požádat 

ministerstvo o opakování zkoušky. Po uhrazení poplatku ve výši 7 tisíc Kč ministerstvo 

uchazeči opakování zkoušky umožní, a to nejdříve 6 měsíců od konání zkoušky, u níž byl 

uchazeč neúspěšný. Takto lze zkoušku opakovat nejvýše dvakrát. V případě, že uchazeč 

neuspěje ani při druhém opakování zkoušky nebo ve lhůtě 30 dnů od konání zkoušky nepodal 

žádost o její opakování, může podat další žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let 

od konání zkoušky, u které naposledy neuspěl. 

  

2.2 Pozastavení a zánik práva k výkonu činnosti insolvenčního 

správce, zrušení povolení 

 

 Zákon o insolvenčních správcích samozřejmě počítá i se situacemi, kdy je potřeba 

insolvenčnímu správci dočasně či trvale odejmout právo k výkonu činnosti. Zákon rozlišuje 

mezi pozastavením práva vykonávat činnost insolvenčního správce, zánikem práva 

vykonávat činnost insolvenčního správce ze zákona a zrušením povolení nebo zvláštního 

povolení ministerstvem.  

 K pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce dochází v reakci 

na objektivně nastalé skutečnosti, které brání řádnému výkonu činnosti insolvenčního 

správce nebo řádný výkon činnosti ohrožují. Právo vykonávat činnost insolvenčního správce 

se pozastavuje buď přímo ze zákona (§ 9 odst. 1 ZoIS), tedy hned v okamžiku, kdy nastane 

rozhodná skutečnost, nebo rozhodnutím ministerstva (§ 10 ZoIS). Pozastavení práva 

                                                 
19 ŠNOBLOVÁ, Zuzana a Vítězslav NĚMČÁK. Insolvenční správce. 2014. s. 20. 
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vykonávat činnost insolvenčního správce pak zaniká dnem, kdy pominula okolnost, 

na základě níž bylo právo pozastaveno. Není-li ZoIS stanoveno jinak, insolvenční správce 

nesmí po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce. Když se 

podíváme na důvody, z nichž dochází k pozastavení práva k výkonu činnosti insolvenčního 

správce, jako např. zveřejnění rozhodnutí o úpadku insolvenčního správce, existence 

vykonatelného rozhodnutí o vzetí insolvenčního správce do vazby nebo nástup výkonu trestu 

odnětí svobody, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, lze dojít 

k závěru, že institut pozastavení práva k výkonu činnosti insolvenčního správce slouží jako 

dočasné preventivní opatření, jehož účelem je ochrana řádného průběhu insolvenčního řízení 

do doby, než dojde k odpadnutí překážky nebo rozhodnutí o zrušení povolení podle 

§ 13 ZoIS. Jestliže má ministerstvo důvodnou obavu, že insolvenční správce přestane 

splňovat některou z podmínek pro vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, 

může v případech stanovených v § 10 ZoIS rozhodnout o pozastavení práva k výkonu 

činnosti insolvenčního správce ještě před tím, než nastanou skutečnosti, jejichž následkem 

se právo pozastavuje ze zákona. 

 Zánikem práva k výkonu činnosti insolvenčního správce dochází, na rozdíl 

od dočasného pozastavení, k trvalému zákazu vykonávat činnost insolvenčního správce. 

Důvody zániku práva upravuje § 12 ZoIS. Je-li insolvenční správce fyzickou osobou, právo 

k výkonu činnosti insolvenčního správce zaniká smrtí, dnem právní moci rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého, nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. 

Insolvenčnímu správci právnické osobě zaniká právo k výkonu činnosti dnem zrušení 

veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dále dnem, ke kterému 

zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo 

dnem, ke kterému ohlášený společník přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti 

nebo zahraniční obchodní společnosti. Fyzické i právnické osoby mohou dále podat 

ministerstvu písemné oznámení o ukončení činnosti insolvenčního správce. V takovém 

případě dochází k zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce k poslednímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení ministerstvu 

doručeno. Oprávnění k výkonu činnosti zaniká rovněž uplynutím 5 let od právní moci 

povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, jestliže insolvenční správce dle 

§ 6 odst. 5 ZoIS včas neuhradí správní poplatek a nepožádá o prodloužení povolení. Podobně 

zaniká právo k činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením, pokud v souladu 

s § 6 odst. 6 ZoIS znovu nevykoná zvláštní zkoušku insolvenčního správce. 
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 Zatímco dle § 12 ZoIS právo k výkonu činnosti insolvenčního správce zaniká přímo 

ze zákona dnem, kdy nastane některá z výše zmíněných skutečností, o zrušení povolení dle 

§ 13 ZoIS musí nejprve rozhodnout správní orgán, jímž je ministerstvo, a právo zaniká 

až právní mocí takového rozhodnutí. Dle převažujícího názoru se jedná o prostředek 

správního dozoru, který nemá, jak by se mohlo na první dojem zdát, povahu sankce, ale jehož 

účelem je náprava vzniklého vadného stavu. Insolvenční správce tedy teoreticky může být 

potrestán za spáchání přestupku20 a současně mu za stejný prohřešek může být zrušeno 

povolení. 

Ustanovení § 13 ZoIS je rozděleno do dvou odstavců podle toho, zda ministerstvo 

za splnění vytyčených podmínek musí či pouze může insolvenčnímu správci povolení zrušit. 

V souladu s odstavcem 1 ministerstvo vždy zruší povolení insolvenčnímu správci, jestliže 

nesplňuje některou z podmínek stanovených v § 6 odst. 1 nebo § 8 odst. 1 ZoIS, 

a insolvenčnímu správci se zvláštním povolením, nesplňuje-li některou z podmínek 

stanovených v § 6 odst. 2 nebo § 8 odst. 2 ZoIS. Jakmile insolvenční správce přestane 

splňovat některou z podmínek pro vydání povolení, ministerstvo má povinnost zahájit 

správní řízení a povolení insolvenčnímu správci zrušit. Odstavec 2 umožňuje ministerstvu 

na základě správního uvážení, které je u odstavce 1 vyloučeno, zrušit povolení nebo zvláštní 

povolení insolvenčnímu správci, který závažným způsobem porušil nebo opakovaně 

porušuje povinnost stanovenou mu ZoIS, kontrolním řádem nebo insolvenčním zákonem. 

Teprve v případě, že je splněna základní podmínka a insolvenční správce závažně21 nebo 

opakovaně poruší svou povinnost, může ministerstvo přistoupit ke správnímu uvážení. 

„V rámci provedené správní úvahy se bude správní orgán zabývat zejména tím, zdali 

intenzita ohrožení zákonem chráněného zájmu na řádném výkonu činnosti insolvenčních 

správců je v důsledku protiprávního jednání insolvenčního správce v daném případě natolik 

vysoká, že může ohrožovat důvěryhodnost všech insolvenčních řízení a vyvolává důvodné 

pochyby o způsobilosti insolvenčního správce dále řádně vykonávat svou činnost.“22 

Vyhodnotí-li ministerstvo, že insolvenční správce není schopen nadále řádně vykonávat 

svou funkci, rozhodne o odejmutí povolení či zvláštního povolení. 

Vzhledem k tomu, že řízení o zrušení povolení insolvenčního správce je správním 

řízením dle správního řádu, insolvenční správce, jemuž bylo povolení rozhodnutím 

                                                 
20 § 36b ZoIS. 
21 Neurčitý právní pojem závažné porušení vykládá ministerstvo. 
22 ČUJAN, Radomír. § 13 [Zrušení povolení nebo zvláštního povolení]. In: RICHTER, Martin, BANÝŠEK, 

Jan, ČUJAN, Radomír a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související: komentář. 2018. s. 123. 
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ministerstva zrušeno, má možnost proti rozhodnutí podat rozklad, o němž bude na nezávazný 

návrh rozkladové komise rozhodovat ministr spravedlnosti. Pokud nebude mít rozhodnutí 

o rozkladu pro insolvenčního správce příznivý výsledek, může se domáhat ochrany žalobou 

u správního soudu, žaloba však nemá na rozdíl od rozkladu odkladný účinek. Insolvenční 

správce má povinnost neprodleně informovat ministerstvo o všech skutečnostech, které 

by mohly vést k pozastavení práva dle § 9 nebo §10 ZoIS, zániku práva podle § 12 ZoIS 

nebo ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení dle § 13 odst. 1 ZoIS.23 

 

2.3 Seznam insolvenčních správců 

 

Každá osoba, která získá oprávnění k výkonu činnosti insolvenčního správce, 

je zapsána do seznamu insolvenčních správců. Ke dni 2. 4. 2020 je v seznamu zapsáno 450 

obecných insolvenčních správců a 31 insolvenčních správců se zvláštním povolením.24 

Seznam insolvenčních správců je součástí insolvenčního rejstříku25, který je veřejně 

přístupným informačním systémem veřejné správy. Seznam je veden ministerstvem, které 

do něj zapisuje všechny zákonem stanovené údaje o insolvenčních správcích včetně jejich 

změn. Vedle funkce informační a evidenční má seznam význam při přidělování jednotlivých 

insolvenčních věcí insolvenčním správcům, poněvadž insolvenční správce se pro 

insolvenční řízení ustanovuje ze seznamu26, a to tzv. rotačním systémem podle pořadí 

insolvenčního správce v příslušné části seznamu.  

Seznam insolvenčních správců, jehož členění a obsah je upraven v § 17 ZoIS, 

je rozdělen na část obecnou a část zvláštní a jeho součástí je také seznam hostujících 

insolvenčních správců. Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné 

obchodní společnosti a zahraniční společnosti, jimž vzniklo právo vykonávat činnost 

obecného insolvenčního správce. Insolvenční správce má při zápisu do obecné části seznamu 

možnost volby, zda se bude specializovat na řešení úpadku dlužníka oddlužením, konkursem 

nebo oběma způsoby. Obecná část seznamu je vedena samostatně pro insolvenční správce 

odborně zaměřené na oddlužení a insolvenční správce odborně zaměřené na konkurs. Před 

účinností zákona č. 64/2017 Sb. byla obecná část seznamu pro insolvenční správce 

specializované na oddlužení vedena podle obvodů okresních soudů a pro insolvenční správce 

                                                 
23 § 14 odst. 1 ZoIS. 
24 Zdroj https://isir.justice.cz/InsSpravci. 
25 § 419 odst. 2 InsZ. 
26 § 21 odst. 1 InsZ. 
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specializované na konkurs podle obvodů krajských soudů. V souvislosti s problematikou 

provozoven insolvenčních správců, které se budu věnovat v následující podkapitole, však 

došlo ke změně zákonné úpravy a od 1. 7. 2017 je obecná část pro oba způsoby řešení úpadku 

dlužníka vedena podle obvodů krajských soudů. 

 Do zvláštní části seznamu insolvenčních správců jsou odděleně zapsány ty fyzické 

osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo 

vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 ZoIS. Zvláštní část není 

vedena podle obvodu soudů jako část obecná, ale vede se pro celé území České republiky. 

V souladu s ustanovením § 18 až § 22 ZoIS ministerstvo do seznamu bez zbytečného 

odkladu zapíše: 

 

- údaj identifikující insolvenčního správce – u fyzické osoby jméno a příjmení, datum 

narození, trvalý pobyt, sídlo, je-li odlišné od místa trvalého pobytu, identifikační 

číslo, údaj o dosaženém vzdělání a absolvované odborné praxi; u veřejné obchodní 

společnosti a zahraniční společnosti obchodní firmu, sídlo, popřípadě umístění 

organizační složky, identifikační číslo a dále jméno, příjmení a datum narození 

ohlášeného společníka; bez ohledu na to, zda jde o insolvenčního správce fyzickou 

či právnickou osobu, se zapíše úřední hodiny, ve kterých bude v sídle vykonávat 

činnost, odborné zaměření insolvenčního správce a popřípadě na žádost 

insolvenčního správce rovněž adresa a úřední hodiny provozovny, 

- údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce – den, ke kterému 

právo vzniklo, 

- údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce – den, ke kterému 

bylo právo pozastaveno, a důvod pozastavení, 

- údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce – den, ke kterému 

právo zaniklo, a důvod zániku, 

- změny výše uvedených údajů již zapsaných do seznamu. 

 

2.4 Sídlo a provozovna insolvenčního správce 

 

 Sídlem insolvenčního správce je dle § 5a odst. 1 ZoIS místo, jehož adresa je zapsána 

v seznamu jako adresa sídla, přičemž insolvenční správce je povinen v sídle vykonávat 

činnost skutečně a převážně v úředních hodinách. Z této definice vyplývá, že sídlo 
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insolvenčního správce je předně sídlem ve formálním pojetí, jelikož je určeno zápisem 

v seznamu insolvenčních správců. Současně však musí být naplněna i podmínka 

materiálního pojetí sídla, neboť insolvenční správce má povinnost v sídle vykonávat činnost 

skutečně a převážně. Neměla by tudíž nastat situace, kdy sídlo zapsané v seznamu bude 

pouze sídlem fiktivním a insolvenční správce bude fakticky sídlit na místě jiném. Pokud je 

insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost, zapíše se 

do seznamu její sídlo, popřípadě umístění organizační složky zapsané v obchodním 

rejstříku.27 

 Vzhledem ke skutečnosti, že se řešení nežádoucího stavu zapříčiněného prvotní 

právní úpravou provozoven insolvenčních správců stalo v posledních pěti letech jedním 

z nejvíce „přetřásaných“ témat v oblasti insolvenčního práva, je dle mého názoru vhodné 

alespoň nastínit dosavadní vývoj právní úpravy provozoven. Vznik provozoven 

insolvenčních správců s sebou přinesl řadu komplikací, které vedly až ke sporu mezi soudy 

a ministerstvem, a k jejichž vyřešení bylo nakonec zapotřebí opakovaně novelizovat ZoIS. 

Účinností revizní novely bylo insolvenčním správcům umožněno vykonávat činnost nejen 

ve svém sídle, ale také v provozovnách. Počet provozoven insolvenčního správce byl 

omezen počtem okresních soudů, neboť v obvodu každého okresního soudu si mohl 

insolvenční správce zřídit pouze jednu provozovnu. Smyslem a hlavním cílem právního 

zakotvení provozoven insolvenčních správců bylo přiblížení výkonu činnosti insolvenčního 

správce dlužníkům, úspora nákladů na obou stranách a rovnoměrné rozložení insolvenčních 

správců v obvodech okresních soudů podle požadavků trhu.28 Vedle možnosti 

zřizování provozoven insolvenčních správců přinesla revizní novela změnu ustanovení 

§ 25 InsZ a zavedení tzv. rotačního systému pro přidělování insolvenčních případů, podle 

kterého byl insolvenční správce ustanovován dle pořadí určeného dnem zápisu jeho sídla 

nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedené pro obvod 

krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka při řešení úpadku konkursem29, 

a pro obvod okresního soudu, který je obecným soudem dlužníka při řešení úpadku 

oddlužením. Záhy po nabytí účinnosti revizní novely se však ukázalo, že záměr zákonodárce 

nebyl naplňován. Při spojení možnosti vykonávat činnost v provozovnách a nového systému 

                                                 
27 § 5a odst. 3 ZoIS. 
28 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. PSP sněmovní tisk 785/0. 

Poslanecká sněmovna, 7. období, 2013-2017. s. 4. Dostupné online z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=785&CT1=0. 
29 Není-li dlužník osobou podle § 3 odst. 2 ZoIS. 
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ustanovování především v případech úpadků řešených oddlužením se stalo pro insolvenční 

správce výhodným zřídit si provozovnu v obvodu co největšího množství okresních soudů. 

Během krátké doby od účinnosti revizní novely tak počet provozoven insolvenčních správců 

rapidně narostl ve snaze insolvenčních správců dosáhnout co nejvyššího nápadu 

insolvenčních věcí a s tím souvisejícího navýšení zisku. 

V souvislosti s rychlým nárůstem počtu provozoven zintenzivnilo ministerstvo 

množství kontrol provozoven insolvenčních správců, jejichž výsledkem byla znepokojivá 

zjištění. Objevily se případy, kdy se provozovny nalézaly v prostorách veřejnosti 

nepřístupných nebo zcela nezpůsobilých pro výkon činnosti insolvenčního správce, 

v provozovně se nikdo nenalézal nebo byl insolvenční správce zastoupen osobou 

nekompetentní skutečně vykonávat činnost insolvenčního správce. Neuspokojivý stav se 

ministerstvo rozhodlo řešit novelizací vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách 

provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce 

povinen zajišťovat v provozovně, k jejímuž vydání bylo zmocněno ustanovením § 5a odst. 

8 ZoIS. Dne 1. 8. 2015 nabyla účinnosti kontroverzní vyhláška č. 101/2015 Sb. měnící 

vyhlášku č. 355/2013 Sb. Ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb. bylo rozšířeno 

o povinnost insolvenčního správce vykonávat činnost v provozovně svou nepřetržitou 

fyzickou přítomností po celou dobu úředních hodin a současně byl do ustanovení § 3 vložen 

nový odstavec 2, který ve svém důsledku omezil počet provozoven insolvenčního správce 

na nejvíce čtyři. Ministerstvo vycházelo z přesvědčení, že je zmocněno takové povinnosti 

ve vyhlášce stanovit, neboť si tehdejší znění § 5a odst. 4 ZoIS, kterým byla provozovna 

insolvenčního správce definována jako místo, ve kterém ve vymezených dnech a hodinách 

insolvenční správce skutečně vykonává činnost, vyložilo tak, že skutečným výkonem 

činnosti měl zákonodárce na mysli výkon činnosti za osobní účasti insolvenčního správce, 

a vyhláška tak pouze konkretizuje povinnost stanovenou již samotným zákonem. 

O správnosti svého výkladu bylo ministerstvo přesvědčeno, přestože již v roce 2014 Vrchní 

soud v Olomouci opakovaně judikoval, že skutečný výkon činnosti insolvenčního správce 

v jeho sídle či provozovně nelze ztotožňovat s pojmem osobní výkon činnosti insolvenčního 

správce, neboť z žádného ustanovení InsZ či ZoIS nevyplývá, že by tomu bylo naopak.30  

Proti vyhlášce se okamžitě zvedla velká vlna kritiky především z řad insolvenčních 

správců a odborné veřejnosti, která vyústila až k podání ústavní stížnosti skupinou senátorů 

na zrušení ustanovení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb. Ústavní soud dospěl 

                                                 
30 Např. usnesení ze dne 27. 6. 2014, č. j. KSOS 33 INS 26288/2013, 2 VSOL 358/2014-B-17, nebo usnesení 

ze dne 30. 7. 2014, č. j. KSOS 33 INS 1592/2014, 3 VSOL 495/2014-B-17. 
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k závěru, že ministerstvo v napadených ustanoveních uložilo insolvenčním správcům 

povinnosti a zároveň zasáhlo do práva insolvenčních správců na podnikání, ačkoliv k tomu 

nemělo zákonné zmocnění. Z toho důvodu Ústavní soud nálezem ze dne 9. února 2016, 

sp. zn. Pl. ÚS 17/15, rozhodl, že jsou napadená ustanovení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky 

v částech, v nichž omezovala počet provozoven a ukládala insolvenčním správcům 

povinnost nepřetržité osobní přítomnosti v úředních hodinách provozovny, v rozporu s čl. 79 

odst. 3 Ústavy, čl. 4 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 LZPS, a tyto části zrušil. Ústavní stížnosti tedy 

bylo z převážné části vyhověno. 

Ústavní soud definitivně ukončil dohady o výkladu pojmu skutečný výkon činnosti 

insolvenčního správce, když svým nálezem vyloučil možnost ztotožňovat pojmy skutečný 

a osobní výkon činnosti insolvenčního správce. Přestože bylo potvrzeno, že insolvenční 

správce nemusel být v provozovně v úředních hodinách osobně přítomen, nebyl tehdejší stav 

často fiktivních provozoven udržitelný, neboť „…skutečným výkonem funkce v provozovně 

je třeba rozumět stav, kdy chod provozovny sice zajišťují vedle insolvenčního správce také 

jiné osoby od něho odlišné, ale podle jeho přímých a bezprostředních pokynů a pod jeho 

nepřetržitým dohledem.“31 Z nálezu Ústavního soudu taktéž vyplynulo, že jakékoliv další 

snahy ministerstva o stanovení povinnosti osobní přítomnosti insolvenčního správce 

v provozovně či omezení povoleného počtu provozoven formou prováděcího předpisu by 

byly v rozporu s ústavním pořádkem. Z toho důvodu bylo nápravy dosaženo až v rámci 

akreditační novely InsZ a ZoIS. S účinností od 1. 7. 2017 byla do ustanovení § 5a odst. 4 

ZoIS vložena věta, kterou bylo stanoveno, že se provozovna nesmí nacházet na místě 

nezpůsobilém pro výkon činností stanovených insolvenčním zákonem. Povinnost osobní 

přítomnosti insolvenčního správce v provozovně nebyla ani v nové právní úpravě zakotvena, 

protože zákonodárce považoval v tomto směru za dostatečnou změnu v ustanovování 

insolvenčních správců u úpadků řešených oddlužením. Novelizací ustanovení § 25 odst. 2 

písm. b) InsZ došlo „…k předem široce diskutovanému zrušení ,okresního kolečka‘ pro 

přidělování věcí a jeho nahrazení ,krajským kolečkem‘. Cílem této změny v praxi je radikální 

redukce počtu provozoven insolvenčních správců, kteří již nebudou trhem motivováni 

k tomu, aby měli provozovny v každém okrese. Jedná se o změnu, která, doufejme, napraví 

pokřivené vztahy, založené právě dříve připuštěnou možností okresních provozoven, které 

přinesly mnoho zlé krve a které neměly být nikdy umožněny. Počet provozoven bude tedy 

                                                 
31 CETLOVÁ, Klára. Vybrané problematiky v oblasti insolvencí z hlediska dohledu Ministerstva spravedlnosti. 

Bulletin advokacie. 2019, č. 5, s. 21-23. 
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nyní prakticky omezen počtem soudních krajů.“32 Podle ustanovení § 5a odst. 5 ZoIS sice 

mohl mít insolvenční správce i nadále více provozoven v obvodu jednoho krajského soudu, 

avšak do příslušné části seznamu insolvenčních správců byla zapsána pouze ta provozovna, 

u které insolvenční správce připojil prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku 

konkursem nebo oddlužením jako první v pořadí. 

Prozatím poslední změny doznala právní úprava provozovny s účinností od 1. 6. 2019 

v rámci oddlužovací novely. Definice provozovny obsažená v ust. § 5 odst. 4 ZoIS byla 

zúžena na místo, jehož adresa je v seznamu zapsána jako adresa provozovny. Z ustanovení 

zcela vypadl pojem skutečného výkonu činnosti a zůstala pouze povinnost, aby insolvenční 

správce vykonával činnost v provozovně v úředních hodinách. Přepracováno bylo také 

ustanovení odstavce pátého, kde je nově stanoveno, že v obvodu jednoho krajského soudu 

může mít insolvenční správce pouze jednu provozovnu. Má-li insolvenční správce 

provozovnu ve stejném obvodu krajského soudu jako sídlo, zapíše se do příslušné části 

seznamu pouze sídlo. Podle současné právní úpravy tak může mít správce vedle sídla nejvíce 

sedm provozoven, k nimž musí mít vlastnické nebo užívací právo.  

Sídlo a provozovna insolvenčního správce musí být podle ust. § 5a odst. 7 ZoIS 

označena identifikačními údaji insolvenčního správce a úředními hodinami. Nezajistí-li 

insolvenční správce řádné označení svého sídla nebo provozovny, dopustí se přestupku 

podle § 36b odst. 1 písm. a) ZoIS. Přestupku se insolvenční správce dopustí také v případě, 

pokud se provozovna nachází na místě nezpůsobilém pro výkon činností stanovených 

insolvenčním zákonem33 nebo pokud v sídle nebo provozovně v úředních hodinách 

nevykonává činnost insolvenčního správce.34 

Prvotní nežádoucí stav v oblasti provozoven insolvenčních správců se 

po dlouhotrvajících sporech podařilo překlenout. Bohužel se však zrušením provozoven 

na úrovni soudních okresů nepovedlo naplnit jeden z hlavních záměrů zákonodárce, 

a to přiblížení výkonu činnosti insolvenčního správce dlužníkům. Zůstává tedy otázkou, zda 

a jakým způsobem se zákonodárce v tomto směru ještě pokusí učinit nějaké kroky. Nalézt 

ideální řešení z pohledu dlužníků a zároveň i insolvenčních správců je velmi obtížným 

úkolem. Možné řešení spatřuji v návratu k přidělování insolvenčních případů řešených 

oddlužením podle obvodů okresních soudů s tím, že by byl celkový počet provozoven 

                                                 
32 SIGMUND, Adam. Insolvenční správci po novele 2017 - osobně či v zastoupení?. Konkursní noviny. 2017, 

č. 9, s. 20-24. 
33 § 36b odst. 1 písm. f) ZoIS. 
34 § 36b odst. 2 ZoIS. 
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insolvenčních správců zákonem omezen, nebo eventuálně, že by insolvenční správce mohl 

zřizovat provozovny pouze v obvodech okresních soudů nacházejících se v obvodu 

krajského soudu, v němž má insolvenční správce své sídlo. 

 

2.5 Hostující insolvenční správce 

 

Podrobné vymezení pojmu hostující insolvenční správce lze nalézt v ust. § 2 odst. 3 

a 4 ZoIS. Jedná se o státního příslušníka členského státu Evropské unie, členských států 

Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, který vykonává 

činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně 

vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky. Za splnění stejných 

podmínek může být hostujícím insolvenčním správcem také zahraniční společnost, která 

poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost. Insolvenční 

zákon nedělá rozdíly mezi hostujícím a běžným insolvenčním správcem a oba mají 

při výkonu činnosti stejná práva a povinnosti.35 

Hostující insolvenční správci jsou zapsáni do seznamu hostujících insolvenčních 

správců na základě oznámení podle § 36a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 

kvalifikace. Pro výkon činnosti insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 ZoIS musí 

hostující insolvenční správce navíc předložit doklad o bezpečnostní způsobilosti podle 

zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Ke dni 2. 4. 2020 

působil na území České republiky pouze jeden hostující insolvenční správce. 

 Oprávnění hostujícího insolvenčního správce dočasně nebo příležitostně vykonávat 

činnost insolvenčního správce zanikne, nastanou-li skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. 

a) až e) ZoIS nebo přestane-li splňovat podmínky pro dočasný nebo příležitostný výkon 

činnosti insolvenčního správce na území České republiky,36 případně přestane-li splňovat 

podmínky pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti. Obdobně jako u tuzemského insolvenčního správce podle 

§ 13 odst. 2 ZoIS může ministerstvo i v případě hostujícího insolvenčního správce 

rozhodnout o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního 

správce nebo insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 ZoIS, pokud závažným 

způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou tímto zákonem, 

                                                 
35 § 21 odst. 3 InsZ. 
36 Například bude-li mu zrušeno povolení v domovském státě. 
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kontrolním řádem nebo insolvenčním zákonem.37 Stejně jako tuzemský insolvenční správce 

má i hostující insolvenční správce povinnost neprodleně informovat ministerstvo o všech 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na trvání jeho oprávnění k výkonu činnosti. 

 

2.6 Dohled nad insolvenčními správci 

 

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má v rámci insolvenčního řízení velmi 

významné postavení a zákon mu ukládá celou řadu povinností, je nezbytné, aby výkon jeho 

činnosti podléhal dohledu státní moci. Potřeba státního dohledu je o to větší z důvodu 

absence profesní komory, která by sdružovala insolvenční správce a dohlížela na jejich 

činnost obdobně jako v jiných právních profesích. Vytvoření profesní komory s povinným 

členstvím pro všechny insolvenční správce je v posledních letech často diskutovaným 

tématem. Ačkoliv by členství v profesní komoře sdružující všechny insolvenční správce 

znamenalo určité omezení nezávislosti jednotlivých správců, jsem toho názoru, že by 

pozitiva členství, jako např. efektivnější výkon dohledu nad činností insolvenčních správců, 

prosazování a ochrana společných zájmů nebo možnost komory připomínkovat návrhy 

zákonů týkajících se činnosti insolvenčních správců, převažovaly nad negativy a profesní 

komora by měla být vytvořena. 

Dohled nad insolvenčními správci je upraven v ust. § 36 až § 36c ZoIS a vykonává 

jej ministerstvo. Úkolem ministerstva je dohlížet nad tím, zda insolvenční správce a hostující 

insolvenční správce splňují podmínky pro výkon činnosti a plní povinnosti stanovené ZoIS 

a InsZ, a dále zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním správcem a hostujícím 

insolvenčním správcem odpovídají skutečnosti, zejména zda sídlo zapsané v seznamu je 

místem, ve kterém insolvenční správce skutečně a převážně v úředních hodinách vykonává 

činnost, a zda provozovna zapsaná v seznamu je místem, ve kterém skutečně v úředních 

hodinách vykonává činnost. Na postup při dohledové činnosti ministerstva se vedle ZoIS 

subsidiárně použije kontrolní řád. 

Přehled jednotlivých přestupků, jichž se může insolvenční správce v souvislosti 

s výkonem činnosti dopustit, jakož i sankcí za ně38, je obsažen v ust. § 36b ZoIS. Přestupky 

podle ZoIS projednává ministerstvo, které rovněž vybírá a vymáhá uložené pokuty. 

                                                 
37 § 34 ZoIS. 
38 Kromě možnosti uložení sankce zrušení provozovny insolvenčního správce a zákazu jejího zřízení v obvodu 

daného krajského soudu až na dobu 5 let za přestupek podle § 36b odst. 1 písm. f) a odst. 2 ZoIS je sankcí za 

přestupek vždy peněžitá pokuta.  
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 Od dohledu nad výkonem činnosti insolvenčního správce prováděného 

ministerstvem je třeba odlišovat dohlédací činnost insolvenčního soudu podle § 11 InsZ. 

Tyto dvě formy dohledu stojí odděleně vedle sebe a nikterak si navzájem nekonkurují. 

Zatímco účelem dohledu ministerstva je „…ochrana profesního stavu insolvenčních správců 

a společnosti před protiprávním jednáním insolvenčního správce, předcházení protiprávní 

činnosti insolvenčních správců a případně zajištění diferencovaného, individualizovaného 

a spravedlivého postihu insolvenčních správců…“39, cílem dohlédací činnosti soudu je 

zajištění řádného průběhu konkrétního insolvenčního řízení, k čemuž může soud využít 

kupříkladu uložení pořádkové pokuty podle § 81 InsZ. Ministerstvo coby orgán moci 

výkonné nemůže do konkrétního insolvenčního řízení žádným způsobem zasahovat, neboť 

by docházelo k narušení dělby moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 RICHTER, Martin. § 36 [Dohled Ministerstva spravedlnosti]. In: RICHTER, Martin, BANÝŠEK, Jan, 

ČUJAN, Radomír a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související: komentář. 2018. s. 270. 
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3 Insolvenční správce jako subjekt insolvenčního 

řízení 

 

Insolvenční správce je jedním z procesních subjektů insolvenčního řízení, není ale 

účastníkem insolvenčního řízení, neboť těmi jsou podle § 14 InsZ pouze dlužník a věřitelé 

uplatňující své právo vůči dlužníku. Insolvenční správce však ve smyslu ust. § 15 InsZ 

získává postavení účastníka po dobu, po kterou insolvenční soud jedná a rozhoduje o jeho 

odměně. Podle § 16 InsZ je insolvenční správce také účastníkem řízení o incidenčních 

sporech, kde stojí na straně žalobce nebo žalovaného. Insolvenční zákon správci coby 

procesnímu subjektu insolvenčního řízení přiznává významná oprávnění a současně ukládá 

řadu povinností. Ze souhrnu těchto práv a povinností lze dovodit, že hlavní úlohou 

insolvenčního správce je v součinnosti s insolvenčním soudem a účastníky řízení zajistit, 

aby byl naplněn účel insolvenčního řízení. Účel insolvenčního řízení je vyjádřen v § 1 InsZ 

a je jím uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo 

hrozícím úpadkem a zajištění co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových 

věřitelů. 

 

3.1 Ustanovení insolvenčního správce do funkce 

 

K tomu, aby insolvenční správce v konkrétním insolvenčním řízení získal postavení 

procesního subjektu a mohl vykonávat svá práva a povinnosti, musí být nejprve ustanoven 

do funkce. Základní pravidlo ustanovování insolvenčních správců do insolvenčních řízení 

podle § 25 InsZ zůstává po celou dobu platnosti insolvenčního zákona neměnné – 

insolvenčního správce pro konkrétní insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud, jenž 

insolvenčním správcem ustanoví osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu.40 Systém 

určování insolvenčních správců předsedou insolvenčního soudu řízení, jak již bylo zmíněno 

v předcházejících kapitolách, však od nabytí účinnosti insolvenčního zákona prošel zásadní 

proměnou. Do 31. 12. 2013 určovali předsedové insolvenčních soudů osobu insolvenčního 

správce podle tzv. nominačního systému. Ti měli při výběru osoby insolvenčního správce 

                                                 
40 To podle současné právní úpravy neplatí pouze v případě, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí 

o povolení reorganizace a v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, kdy 

insolvenční soud ustanoví insolvenčním správcem tuto osobu. 
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prakticky volnou ruku, neboť jediné pravidlo, které tehdejší znění § 25 InsZ v tomto směru 

obsahovalo, bylo, že při určení osoby insolvenčního správce předseda insolvenčního soudu 

se zřetelem k dosavadnímu stavu přihlédne zejména k osobě dlužníka a k jeho majetkovým 

poměrům, jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního správce a k jeho zatížení. Jak se 

postupem času ukázalo, nominační systém nemohl zajistit transparentní, nezávislé 

a spravedlivé rozdělování případů mezi insolvenční správce, protože „…nedokázal zabránit 

nevhodné praxi opakovaného ustanovování tzv. osvědčených insolvenčních správců pro 

konkrétní insolvenční soudní řízení, budování nevhodných vztahů mezi insolvenčními 

správci a soudci, přidělování tzv. velkých kauz omezenému okruhu insolvenčních správců či 

nerovnoměrného přídělu jednoduchých případů mezi správce.“41 

Systém určování insolvenčních správců bylo třeba z výše uvedených důvodů změnit, 

k čemuž došlo v rámci revizní novely insolvenčního zákona. S účinností od 1. 1. 2014 byl 

zaveden zcela nový rotační systém určování insolvenční správců (tzv. „kolečko“), podle 

kterého jsou insolvenční správci určováni dodnes. 

Pravidla rotačního systému upravuje § 25 odst. 2 a 3 InsZ. Insolvenční soud ustanoví 

insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí 

určeného dnem zápisu jejího sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu 

insolvenčních správců vedené  

 

a) pro obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, je-li v době 

určení podán návrh na prohlášení konkursu nebo není-li v době určení podán návrh 

na jiný způsob řešení úpadku a není-li dlužník osobou podle § 3 odst. 2 ZoIS,  

b) pro obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, je-li v době 

určení podán návrh na povolení oddlužení.42 

 

Pokud je podán návrh na povolení reorganizace a vždy jedná-li se o dlužníka podle 

§ 3 odst. 2 ZoIS, určí se osoba insolvenčního správce podle pořadí určeného dnem zápisu 

jejího sídla do zvláštní části seznamu insolvenčních správců. 

 Insolvenční zákon počítá i s případy, kdy se rotačního systému nepoužije. V souladu 

s § 25 odst. 5 InsZ může předseda insolvenčního soudu určit insolvenčního správce mimo 

stanovené pořadí za předpokladu, že osobu insolvenčního správce rotačním systémem podle 

                                                 
41 CÍSAŘ, Jaromír. „Zákonný“ insolvenční správce. Bulletin advokacie. 2017, č. 6, s. 46-48. 
42 Do 30. 6. 2017 byl seznam insolvenčních správců pro způsob řešení úpadku oddlužením veden pro obvod 

okresního soudu, který je obecným soudem dlužníka (viz podkapitola věnující se provozovnám insolvenčních 

správců). 
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§ 25 odst. 2 InsZ ustanovit nelze43, nebo je-li to nezbytné se zřetelem k dosavadnímu stavu 

insolvenčního řízení, k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům nebo se zřetelem 

k odborné způsobilosti, dosavadní činnosti a zatížení insolvenčního správce. Určí-li 

předseda insolvenčního soudu osobu insolvenčního správce mimo pořadí, musí svůj postup 

vždy odůvodnit. Ve spojitosti s tímto ustanovením stojí za zmínění známá kauza týkající se 

určování insolvenčních správců předsedkyní Krajského soudu v Ostravě, která s odkazem 

na ust. § 25 odst. 5 InsZ hromadně obcházela rotační systém a svévolně určovala do funkce 

pouze ty insolvenční správce, kteří měli sídlo v obvodu tohoto krajského soudu. Přítrž tomu 

učinil až Ústavní soud, který nálezem ze dne 6. 9. 2016 zrušil opatření předsedkyně soudu 

o určení osoby insolvenčního správce mimo pořadí, když dospěl k závěru, že „…aktivity 

předsedkyně Krajského soudu v Ostravě spočívající v plošném a dlouhodobém popírání 

zákonných pravidel a přidělování insolvenčních věcí podle vlastní - svévolné úvahy vykazují 

rysy obcházení zákona ve značném měřítku…“44. 

Insolvenční správce bývá zpravidla ustanoven v rozhodnutí o úpadku, což je také 

nejpozdější okamžik, kdy k jeho ustanovení musí dojít. Má-li být insolvenční správce 

ustanoven ještě před rozhodnutím o úpadku, musí být ustanoven jako předběžný správce 

(k němu více v podkapitole 3.3). Je-li insolvenčním správcem ustanovena veřejná obchodní 

společnost, je povinna neprodleně insolvenčnímu soudu oznámit, kdo z jejích společníků 

bude jejím jménem funkci insolvenčního správce vykonávat. Neprodleně po ustanovení 

insolvenčního správce zapíše insolvenční soud údaj o ustanovení do seznamu dlužníků,45 

který je součástí insolvenčního rejstříku. Z důležitých důvodů, mezi něž lze zařadit např. 

podjatost nebo zdravotní důvody, může insolvenční správce své ustanovení do funkce 

odmítnout.46 

Proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je přípustné odvolání, k jehož 

podání je oprávněn dlužník, věřitelé nebo státní zastupitelství, vstoupilo-li do insolvenčního 

řízení47. Důvodem odvolání může být pouze skutečnost, že insolvenční správce nesplňuje 

podmínky pro ustanovení podle § 6 či § 8 ZoIS nebo že není nepodjatý, přičemž v odvolacím 

řízení se přihlíží pouze ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly do vydání napadeného 

rozhodnutí. 

                                                 
43 Za příklad může posloužit situace, kdy jsou všichni insolvenční správci, kteří by mohli být určeni podle 

rotačního systému, podjatí.  
44 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3141/15. Dostupné online z http://www.usoud.cz/. 
45 § 420 odst. 5 InsZ . 
46 § 22 odst. 1 InsZ. 
47 § 69 InsZ. 
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3.2 Vyloučení, odvolání a zproštění insolvenčního správce 

 

Nastanou-li po ustanovení insolvenčního správce okolnosti, které mají nebo by 

mohly mít negativní vliv na řádný výkon jeho činnosti, má insolvenční soud a po určitou 

dobu také věřitelé možnost insolvenčního správce funkce zbavit. Za tím účelem insolvenční 

zákon upravuje instituty odvolání a zproštění insolvenčního správce, k jejichž aplikaci vedou 

rozdílné důvody.  

S odvoláním a zproštěním insolvenčního správce úzce souvisí pojem vyloučení 

insolvenčního správce. Jedním z úkolů insolvenčního soudu je v rámci insolvenčního řízení 

dohlédnout na to, aby osoba insolvenčního správce byla nestranná, tzn. nepodjatá. Jestliže 

je s ohledem na poměr insolvenčního správce k věci nebo osobám účastníků dán důvod 

k pochybnostem o jeho nepodjatosti, insolvenční soud má podle § 24 odst. 1 InsZ povinnost 

správce z insolvenčního řízení vyloučit. Podjatost insolvenčního správce tedy nemusí být 

dokázána, postačí pouze důvodná pochybnost o nepodjatosti. Insolvenční soud posoudí 

důvodnost pochybností o nepodjatosti insolvenčního správce, a dojde-li k závěru, že tu je 

důvod pochybovat, rozhodne o jeho odvolání. „Pokud insolvenční správce zjistí indicie 

o svém možném poměru k věci nebo k účastníkům řízení zpochybňujícím jeho nepodjatost, 

je povinen tyto důvody oznámit insolvenčnímu soudu. K jejich uvedení by měl správce rovněž 

sdělit, zda se sám považuje za podjatého, či nikoliv.“48 Neoznámí-li insolvenční správce 

úmyslně svou podjatost insolvenčnímu soudu, je takové jednání považováno za závažné 

porušení důležité povinnosti vedoucí k zproštění funkce v souladu s ust. § 32 odst. 1 InsZ.  

Stojí za to zmínit, že ačkoliv je ustanovení § 24 odst. 1 InsZ obdobou ustanovení § 14 

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“), není v něm uveden 

vztah k zástupcům účastníků. Že se jedná pouze o opomenutí zákonodárce a insolvenční 

správce musí být nepodjatý i k zástupcům účastníků lze však dovodit z ust. § 34 odst. 1 InsZ 

o odděleném insolvenčním správci, v němž se již hovoří o vyloučení insolvenčního správce 

pro podjatost vůči některému ze zástupců věřitelů. 

Jedním z významných oprávnění věřitelů, které se váže k osobě insolvenčního 

správce, je možnost odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce z funkce 

a ustanovení insolvenčního správce nového, věřiteli vybraného. Věřitelé se mohou o tomto 

usnést na první schůzi věřitelů, která následuje po přezkumném jednání, případně na první 

schůzi věřitelů, která následuje po přeměně reorganizace na konkurs, ustanovil-li soud 

                                                 
48 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 84-85. 
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insolvenčním správcem osobu určenou v reorganizačním plánu. K přijetí usnesení je potřeba 

hlasů nejméně poloviny všech věřitelů, kteří mají právo hlasovat, přihlášených ke dni 

předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek. Usnesení 

schůze věřitelů o odvolání stávajícího insolvenčního správce nevyžaduje potvrzení 

insolvenčním soudem, ten potvrzuje pouze usnesení, kterým byl ustanoven insolvenční 

správce nový. Soud ustanovení věřiteli vybraného insolvenčního správce nepotvrdí jen 

tehdy, pokud nesplňuje podmínky uvedené v § 21 až § 24 a § 25 odst. 3 InsZ. Za situace, 

kdy věřitelé insolvenčního správce odvolají, ale neustanoví nového, učiní tak insolvenční 

soud postupem podle § 25 InsZ.49 

Výše uvedené znamená, že odvolat soudem ustanoveného insolvenčního správce, 

aniž by nějakým způsobem pochybil nebo pozbyl schopnost řádně vykonávat svou funkci, 

a zvolit si nového podle vlastního výběru, může třeba i jen jediný věřitel, pokud výše jím 

přihlášené pohledávky přesahuje výši součtu ostatních přihlášených pohledávek. Právě 

majoritními věřiteli, většinou bankami, je v praxi odvolání insolvenčního správce podle 

§ 29 InsZ nejčastěji využíváno, když tito bezdůvodně odvolávají soudem ustanovené 

insolvenční správce a namísto nich ustanovují do funkce správce své osvědčené. Osobně 

vnímám současnou právní úpravu institutu odvolání a ustanovení insolvenčního správce 

věřiteli jako problematickou, když právo majoritního věřitele bez jakéhokoliv důvodu 

odvolat soudem ustanoveného insolvenčního správce a ustanovit si vlastního podle mého 

názoru kontrastuje se snahou zákonodárce o zajištění co největší nezávislosti a nestrannosti 

insolvenčního správce, která vedla k zavedení rotačního systému ustanovování správců 

soudem. Nelze samozřejmě o každém insolvenčním správci ustanoveném majoritním 

věřitelem tvrdit, že bude upřednostňovat zájmy majoritního věřitele nad společný zájem 

všech věřitelů do té míry, že by mohly vyvstat pochybnosti o jeho nepodjatosti, dá se však 

očekávat jistá zavázanost insolvenčního správce vůči majoritnímu věřiteli, který ho 

do funkce ustanovil. Od insolvenčního správce lze tedy očekávat, že nebude v insolvenčním 

řízení postupovat proti zájmům takového věřitele.  

V tomto ohledu považuji za krok správným směrem změnu pravidel pro odvolání 

soudem ustanoveného insolvenčního správce věřiteli při řešení úpadku oddlužením, kterou 

přinesla akreditační novela insolvenčního zákona s účinností od 1. 7. 2017. Novelizací bylo 

ustanovení § 29 odst. 1 InsZ doplněno o pravidlo, podle nějž je k přijetí usnesení o odvolání 

soudem ustanoveného insolvenčního správce při řešení úpadku oddlužením potřeba hlasů 

                                                 
49 § 30 odst. 1 InsZ. 
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nejen nadpoloviční většiny věřitelů počítané podle výše pohledávek, ale také hlasů 

nadpoloviční většiny všech přihlášených věřitelů podle jejich počtu. Vzhledem 

k převládající pasivitě věřitelů v případech řešených oddlužením k neodůvodněným 

odvoláním soudem ustanoveného insolvenčního správce, na rozdíl od případů řešených 

konkursem, prakticky nedochází. 

Za řešení neohrožující nezávislost insolvenčního správce by mohl být považován 

kupříkladu stav, kdy by věřitelům bylo ponecháno právo odvolat soudem ustanoveného 

insolvenčního správce, avšak neměli by už právo zvolit si správce nového. Ten by byl 

ustanoven opět soudem podle pořadí v rotačním systému. Věřitelé by tak k odvolání 

insolvenčního správce přistupovali pouze z důvodů spočívajících v nespokojenosti s činností 

insolvenčního správce v daném insolvenčním řízení, namísto toho, aby k tomuto kroku byli 

motivováni ziskem byť i jen minimálních výhod ve svůj prospěch. Na druhou stranu, 

za takové situace už je na insolvenčním soudu, aby zasáhl a insolvenčního správce případně 

zprostil funkce podle § 32 InsZ. Nejvhodnější variantou se mi proto jeví ustanovení § 29 InsZ 

o odvolání insolvenčního správce věřiteli ze zákona zcela vypustit. 

 Odvolat insolvenčního správce může (a za určitých okolností musí) také insolvenční 

soud. K odvolání správce z funkce se soud uchýlí tehdy, jestliže mu to z důležitých důvodů, 

které však nesouvisí s porušením povinností při výkonu činnosti insolvenčního správce, 

navrhne sám insolvenční správce nebo věřitelský orgán. Takovým důležitým důvodem je 

např. již dříve zmíněná podjatost insolvenčního správce. Soud může odvolat insolvenčního 

správce také tehdy, jestliže mu zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního 

správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle ZoIS, a to na návrh insolvenčního správce, 

věřitelského orgánu nebo dlužníka, eventuálně i bez návrhu. Insolvenční soud je povinen 

o podaném návrhu rozhodnout neprodleně, před odvoláním obvykle proběhne slyšení 

insolvenčního správce, aby se mohl k důvodům odvolání vyjádřit. Bylo-li insolvenčnímu 

správci zrušeno (zvláštní) povolení, insolvenční soud je povinen jej vždy odvolat. 

 Zproštění insolvenčního správce upravené v § 32 InsZ má na rozdíl od jeho odvolání 

charakter sankce. Ke zproštění lze přistoupit v případě, kdy insolvenční správce neplní řádně 

své povinnosti, nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí nebo závažně porušil 

důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Návrh na zproštění insolvenčního 

správce je oprávněn podat věřitelský orgán nebo dlužník, soud však může o zproštění 

rozhodnout i bez návrhu. Stejně jako u odvolání insolvenčního správce soudem i zde platí, 

že o návrhu má být rozhodnuto neprodleně a před zproštěním zpravidla proběhne slyšení 

insolvenčního správce. Dle judikatury je důležitým důvodem vedoucím ke zproštění funkce 
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zejména skutečnost, že insolvenční správce neplní řádně povinnosti vyplývající 

z ust. § 36 InsZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetkovou podstatu 

v rozporu s ust. § 225 odst. 4 nebo §226 odst. 5 InsZ nebo neuzavřel smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu.50 

Odvolá-li či zprostí-li soud insolvenčního správce, ustanoví zároveň nového. 

Insolvenční soud uloží insolvenčnímu správci odvolanému z funkce podle § 29 nebo 

§ 31 InsZ, nebo zproštěnému funkce podle § 32 InsZ, aby mu podal zprávu o své dosavadní 

činnosti týkající se především spravovaného majetku, a aby vyúčtoval odměnu, hotové 

výdaje a náklady, které mu vznikly při správě a udržování majetku dlužníka. Odvolaný 

či zproštěný insolvenční správce je rovněž povinen bez zbytečného odkladu řádně 

informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu veškeré 

související doklady. 

 

3.3 Další druhy správců v insolvenčním řízení 

 

Za účelem zajištění řádného průběhu insolvenčního řízení je za určitých okolností 

potřeba dočasně ustanovit některého ze zvláštních druhů insolvenčních správců. Jedná se 

o zástupce insolvenčního správce, odděleného a zvláštního insolvenčního správce, kteří jsou 

ustanoveni vedle řádného insolvenčního správce, a dále o správce předběžného, k jehož 

ustanovení dochází ještě před ustanovením řádného insolvenčního správce. 

Předběžného správce může insolvenční soud ustanovit kdykoliv před rozhodnutím 

o úpadku dlužníka. „Rozhodnutí o ustanovení předběžného správce je obvykle spojeno 

s rozhodnutím o předběžném opatření dle § 82 a § 112. Pokud insolvenční soud rozhodne 

o povolení moratoria u dlužníka (§ 115 a násl.), většinou současně ustanoví předběžného 

insolvenčního správce (§ 112 odst. 2). V souvislosti s moratoriem musí insolvenční soud 

předběžného insolvenčního správce ustanovit, jsou-li naplněny podmínky uvedené 

v § 123 odst. 1.“51 V rozhodnutí o ustanovení předběžného správce insolvenční soud 

předběžnému správci vymezí, jaká jsou jeho práva a povinnosti. Jejich rozsah však nemůže 

být širší, než rozsah práv a povinností insolvenčního správce. Předběžný správce tedy musí 

plnit nejen povinnosti vyplývající z insolvenčního zákona, ale taktéž povinnosti stanovené 

insolvenčním soudem. 

                                                 
50 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 6. 2014, sp. zn. 2 VSOL 358/2014, uveřejněné ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 91/2014. Dostupné online z http://www.nsoud.cz/. 
51 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 99. 
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 Předmětem činnosti předběžného správce je především zjišťování a správa majetku 

dlužníka. Po rozhodnutí o úpadku dlužníka se předběžný správce stává insolvenčním 

správcem s plnou působností, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak. Neustanoví-li soud 

insolvenčním správcem předběžného správce, musí v rozhodnutí o úpadku uvést důvody, 

proč tak neučinil. 

 Není-li insolvenční správce ze závažných důvodu dočasně schopen vykonávat svou 

činnost a je-li to v daném případě účelné, může mu insolvenční soud podle § 33 InsZ 

ustanovit zástupce. Za takový závažný důvod lze považovat např. zdravotní či rodinné 

problémy přechodného charakteru. Zástupce insolvenčního správce má po dobu zastupování 

plnou působnost insolvenčního správce. Funkce zástupce skončí uplynutím doby, na kterou 

byl ustanoven, nebo na základě rozhodnutí soudu, pominou-li důvody, které vedly k jeho 

ustanovení. 

 Odděleného insolvenčního správce může insolvenční soud podle § 34 InsZ ustanovit 

při splnění dvou podmínek. Zaprvé musí nastat situace, kdy je insolvenční správce vyloučen 

z určitých úkonů z důvodu podjatosti vůči některému z dlužníkových věřitelů nebo jejich 

zástupců, a zadruhé nemůže být s ohledem na charakter pohledávky dlužníkova věřitele 

a jeho postavení v insolvenčním řízení pochyb o tom, že podjatost insolvenčního správce má 

vliv pouze na oddělitelnou část jeho činnosti a nikoliv na celkový způsob výkonu práv 

a povinností insolvenčního správce.52 Úkolem odděleného insolvenčního správce je provést 

právě ty úkony, z nichž je řádný insolvenční správce vyloučen. „Ustanovení odděleného 

insolvenčního správce bude vhodné v situacích, kdy by měl insolvenční správce 

přezkoumávat přihlášené pohledávky věřitele, k němuž není nepodjatý, event. by s ním měl 

vést incidenční spor o tyto pohledávky.“53 Insolvenční zákon ukládá insolvenčnímu soudu 

povinnost vždy odděleného insolvenčního správce ustanovit, jestliže je insolvenční správce 

vyloučen z některých úkonů proto, že by mohly být v rozporu se společným zájmem věřitelů 

v jiném insolvenčním řízení, kde byl také ustanoven insolvenčním správcem. Jak uvádí 

Kozák54, typickým příkladem je úpadek dlužníků tvořících koncern, pokud jim byl v souladu 

s ust. § 25 odst. 2 InsZ ustanoven stejný insolvenční správce a současně by dlužníci měli 

vzájemné pohledávky. Je vyloučeno, aby insolvenční správce v insolvenčním řízení jednoho 

                                                 
52 V opačném případě by se jednalo o důvod k vyloučení insolvenčního správce podle § 24 InsZ. 
53 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, judikaturou, 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s. 64. 
54 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 133. 
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dlužníka přezkoumával přihlášku pohledávky, kterou za druhého dlužníka sám podal, 

a právě z toho důvodu je nutné ustanovit odděleného insolvenčního správce. 

 Ačkoliv jsou na osobu každého insolvenčního správce kladeny vysoké odborné 

požadavky, nelze očekávat, že insolvenční správce bude odborníkem přes veškerou 

problematiku, s kterou se může v insolvenčním řízení setkat. Z toho důvodu, je-li v rámci 

insolvenčního řízení nezbytné vyřešit záležitost vyžadující odbornou specializaci, může 

insolvenční soud za tím účelem ustanovit zvláštního insolvenčního správce. Soud přistoupí 

k ustanovení zvláštního insolvenčního správci kupříkladu tehdy, je-li potřeba odborných 

znalostí v oblasti kapitálového trhu, zahraničního či mezinárodního práva, odborné znalosti 

technického charakteru apod. Rozsah oprávnění zvláštního insolvenčního správce upraví 

soud tak, aby nedocházelo k zásahům do činnosti řádného insolvenčního správce a naopak. 

Pro zvláštního insolvenčního správce, shodně jako pro odděleného insolvenčního 

správce a zástupce insolvenčního správce, platí ustanovení insolvenčního zákona 

o insolvenčním správci týkající se ustanovení do funkce, odměňování a zprošťování funkce 

obdobně.55 

 

3.4 Odpovědnost insolvenčního správce 

 

S významnou rolí insolvenčního správce v insolvenčním řízení je spojena také 

značná odpovědnost. Ačkoliv je insolvenční správce podle § 36 InsZ povinen při výkonu 

funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí, mohou obzvláště při správě a zpeněžování 

majetkové podstaty dlužníka nastat případy, kdy pochybením insolvenčního správce vznikne 

škoda či jiná újma, za kterou bude odpovídat. Podmínky, za nichž insolvenční správce 

odpovídá za škodu či jinou újmu způsobenou při výkonu funkce, jsou upraveny v § 37 InsZ. 

Podle odstavce prvého insolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu vzniklou 

dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám, způsobil-li ji při výkonu funkce porušením 

povinnosti uložené mu zákonem nebo rozhodnutím soudu, anebo tím, že při výkonu funkce 

nepostupoval s odbornou péčí. Insolvenční správce se může odpovědnosti zprostit, když 

prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které 

po něm se zřetelem k průběhu insolvenčního řízení bylo možné spravedlivě požadovat. 

Z dikce ustanovení vyplývá, že odpovědností insolvenčního správce se rozumí objektivní 

odpovědnost s možností liberace, insolvenční správce tudíž za škodu či jinou újmu odpovídá 

                                                 
55 § 35 odst. 2 InsZ. 
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bez ohledu na zavinění. Správnost takového výkladu konstatoval i Nejvyšší soud ČR 

ve svém rozsudku ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 29 ICdo 49/2014.56 

Podle odstavce druhého je odpovědnost insolvenčního správce dána také tehdy, 

způsobí-li škodu nebo jinou újmu některý z jeho zaměstnanců, zaměstnanců dlužníka nebo 

jiných osob, prostřednictvím nichž může svou funkci vykonávat, stejně jako zaměstnanec 

dlužníka, působící v rozsahu své dosavadní činnosti, nebo jiná osoba ve smluvním vztahu 

s dlužníkem. „V případě úkonů zaměstnanců je vždy třeba zkoumat, zda škoda vznikla 

v rámci plnění pracovních úkolů a nejednalo se o vybočení neboli o exces. Za exces třetí 

osoby správce nemůže být odpovědný.“57 

Nad rámec výše uvedené obecné odpovědnosti je insolvenční správce odpovědný 

za škodu či jinou újmu také ve zvláštním případě upraveném v § 37 odst. 3 InsZ, kdy věřiteli 

s pohledávkou za majetkovou podstatou vznikla škoda v důsledku toho, že jeho pohledávka 

vzniklá na základě právního jednání insolvenčního správce nemohla být uspokojena. 

Odpovědnosti se správce opět může zprostit, a to když prokáže, že v okamžiku provedení 

předmětného právního jednání nemohl poznat, že majetková podstata nebude na uhrazení 

pohledávky postačovat. Insolvenční správce musí prokázat, že postupoval s péčí řádného 

hospodáře a situace, kdy není možné uspokojit pohledávku za majetkovou podstatou, vznikla 

vlivem vnějších okolností, které insolvenční správce v době, kdy právní jednání činil, 

nemohl předvídat ani jim zabránit. 

Odborná literatura se rozchází v názorech, zda je spor o náhradu škody či jiné újmy 

podle § 37 InsZ sporem incidenčním či nikoliv. Zatímco podle Kozáka se jedná o incidenční 

spor řešený v rámci insolvenčního řízení,58 Maršíková uvádí, že takový spor „…není 

incidenčním sporem [srov. § 159 odst. 1 písm. e) a odst. 2], neboť jde o individuální nárok 

poškozeného (nikoliv o nárok majetkové podstaty) vůči insolvenčnímu správci, jenž je 

uplatnitelný mimo rámec insolvenčního řízení i po jeho skončení.“59 Osobně se domnívám, 

že škodu podle § 37 odst. 1 InsZ může insolvenční správce způsobit jak na majetku patřícímu 

do majetkové podstaty, a v tom případě se bude jednat o incidenční spor podle § 159 odst. 1 

písm. e) InsZ, tak i na majetku do majetkové podstaty nenáležejícím, kdy o incidenční spor 

nepůjde a poškozený se bude muset náhrady škody domáhat v klasickém civilním řízení 

                                                 
56 Dostupné online z http://www.nsoud.cz/. 
57 POHL, Tomáš. Odpovědnost za škodu podle insolvenčního zákona. Bulletin advokacie. 2010, č. 7-8, s. 33-

42. 
58 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 147. 
59 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, judikaturou, 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s. 71. 
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u místně příslušného okresního soudu. Spor o náhradu škody podle § 37 odst. 3 InsZ nebude 

podle mého názoru nikdy incidenčním sporem, neboť škoda nevzniká na majetkové 

podstatě, ale vždy jen neuspokojenému věřiteli. 

Právo na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené insolvenčním správcem se 

v souladu § 37 odst. 4 InsZ promlčí: 

 

- po uplynutí subjektivní dvouleté lhůty běžící od okamžiku, kdy se poškozený 

dozvěděl o výši škody a odpovědnosti insolvenčního správce, 

- nejpozději však po uplynutí objektivní tříleté lhůty běžící od skončení insolvenčního 

řízení, nebo objektivní desetileté lhůty běžící od skončení insolvenčního řízení, 

byla-li škoda způsobena úmyslným trestným činem, pro který byl insolvenční 

správce pravomocně odsouzen. 

 

Je na zvážení, zda by v zájmu sjednocení promlčecích lhůt u práva na náhradu škody 

či jiné újmy nebylo vhodné ustanovení § 37 odst. 4 InsZ vypustit a odkázat na právní úpravu 

obsaženou v § 629 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která poskytuje 

poškozeným delší promlčecí lhůty k uplatnění práva na náhradu škody či jiné újmy. 

Vedle odpovědnosti za škodu může být insolvenční správce nositelem také 

odpovědnosti trestněprávní. Při výkonu své funkce se insolvenční správce může dopustit 

řady trestných činů, k jejichž spáchání není vyžadováno zvláštní postavení insolvenčního 

správce. Zpravidla se bude jednat o trestné činy proti majetku či trestné činy hospodářské. 

Ve spojitosti s dispozičním oprávněním insolvenčního správce k majetkové podstatě 

dlužníka se jako příklad nabízí trestný čin zpronevěry podle § 206 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (dále jen „TZ“). Vedle toho trestní zákoník vymezuje trestný čin řadící se 

mezi tzv. úpadkové trestné činy, jehož speciálním subjektem ve smyslu ust. § 114 odst. 1 TZ 

je přímo insolvenční správce, a tím jsou pletichy v insolvenčním řízení podle 

§ 226 odst. 3 TZ. Skutkovou podstatu tohoto trestného činu naplní insolvenční správce, člen 

věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů tehdy, jestliže v insolvenčním řízení přijme nebo 

si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší, 

a pokud je takové jednání ke škodě věřitelů. „Objektem trestného činu pletich v insolvenčním 

řízení podle § 226 je právo věřitele na uspokojení jeho pohledávky podle zásad 

insolvenčního řízení a zajištění řádného průběhu takového řízení ze strany jiných osob 
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než soudu. Nepřímo se zde chrání i majetková práva věřitelů dlužníka v úpadku.“60 Jedná se 

o trestný čin vyžadující úmyslné zavinění, za jehož spáchání lze podle výše způsobené škody 

nebo získaného prospěchu uložit trest odnětí svobody v délce až šesti let. Spáchání trestného 

činu má pro insolvenčního správce i další závažné následky, neboť ministerstvo může 

insolvenčnímu správci v návaznosti na zahájení trestního stíhání (za podmínek stanovených 

§ 10 odst. 1 písm. a) ZoIS) pozastavit právo k výkonu činnosti, a dojde-li ke ztrátě 

bezúhonnosti insolvenčního správce následkem pravomocného odsouzení za trestný čin, 

ministerstvo v souladu s § 13 odst. 1 ZoIS insolvenčnímu správci zruší povolení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 PÚRY, František. § 226 [Pletichy v insolvenčním řízení]. In: ŠÁMAL, Pavel a kolektiv. Trestní zákoník: 

komentář. 2012. s. 2269. 
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4 Činnost insolvenčního správce prováděná podle 

obecné části insolvenčního zákona 

 

Insolvenční zákon svěřuje do rukou insolvenčního správce množství práv 

a povinností, jejichž výkonem má správce usilovat o dosažení účelu insolvenčního řízení. 

Činnost insolvenčního správce v insolvenčním řízení je právně upravena jednak v obecné 

části InsZ, která se vztahuje na postup v každém insolvenčním řízení bez ohledu na způsob 

řešení úpadku dlužníka, jednak v části zvláštní, kde jsou specifikovány další pravidla platící 

pro konkrétní způsoby řešení úpadku dlužníka. 

 

4.1 Přezkum přihlášených pohledávek 

 

Jedním ze základních úkolů insolvenčního správce v rané fázi insolvenčního řízení 

je přezkum přihlášených pohledávek věřitelů, v rámci něhož správce posoudí, zda byla 

pohledávka věřitele do insolvenčního řízení přihlášena po právu. Při tomto procesním 

postupu má insolvenční správce významné postavení, protože zejména na jeho závěru 

závisí61, zda se bude věřitelem přihlášená pohledávka v insolvenčním řízení uspokojovat 

či nikoliv, případně bude-li se uspokojovat v jiné výši či pořadí. 

 Věřitelé evidující pohledávku za dlužníkem, proti němuž bylo zahájeno insolvenční 

řízení, ji mohou uplatnit přihlášením do insolvenčního řízení. Přihlášku pohledávky (dále 

jen „přihláška“) je zapotřebí podat na příslušném formuláři62 u insolvenčního soudu dlužníka 

v době od zahájení insolvenčního řízení do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku 

dlužníka63. Účinky spojené s přihlášením pohledávky nastávají dnem jejího doručení 

insolvenčnímu soudu. Je-li přihláška podána po uplynutí stanovené lhůty, insolvenční soud 

k ní nebude přihlížet. Přihlásit pohledávku před rozhodnutím o úpadku dlužníka je 

pro věřitele vhodné zejména tehdy, blíží-li se konec promlčecí lhůty, neboť přihláška má 

dle § 173 odst. 4 InsZ pro běh promlčecí lhůty stejné účinky jako žaloba. Obecná lhůta 

k přihlášení pohledávky stanovená v rozhodnutí o úpadku činila před nabytím účinnosti 

oddlužovací novely 2 měsíce, bylo-li však s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí 

                                                 
61 Nerozhodne-li insolvenční soud ve sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky jinak. 
62 Obsah formuláře stanovuje § 8 vyhl. č. 191/2017 Sb. 
63 Viz § 173 odst. 1 InsZ. 
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o povolení oddlužení, činila lhůta pouze 30 dnů. Od 1. 6. 2019 došlo ke sjednocení délky 

lhůty pro všechny způsoby řešení úpadku na 2 měsíce. Sjednocení lhůty pro přihlášení 

pohledávky považuji za pozitivní změnu zajišťující větší jistotu pro věřitele, kteří se již 

nemusejí obávat např. administrativního pochybení vedoucího ke zmeškání lhůty u úpadků 

řešených oddlužením. Současně se nedomnívám, že by prodloužení lhůty mělo negativní 

dopad na dlužníky, jejichž úpadek je řešen oddlužením. 

 Včas podané přihlášky včetně příloh předá insolvenční soud insolvenčnímu správci, 

který přihlášky předběžně přezkoumá zejména podle věřitelem předložených dokladů 

a účetnictví či daňové evidence dlužníka. Povinností insolvenčního správce je vyzvat 

dlužníka, aby se vyjádřil k přihlášeným pohledávkám. Nevyjádření se dlužníka k výzvě 

ale nebrání dalšímu procesnímu postupu. Uzná-li to insolvenční správce za potřebné, může 

za součinnosti orgánů uvedených v § 43 InsZ provést o pohledávkách nezbytná šeření.  

Není-li možné přihlášku přezkoumat z důvodu její vady nebo neúplnosti, vyzve 

insolvenční správce věřitele k její opravě či doplnění a poučí jej o tom, jakým způsobem má 

opravu či doplnění provést, a jaké následky nastanou, pokud tak věřitel neučiní.64 Jestliže 

věřitel ve výzvou stanovené lhůtě vady přihlášky neodstraní, insolvenční správce přihlášku 

předloží insolvenčnímu soudu. Dospěje-li soud po vlastním přezkoumání přihlášky k závěru, 

že přihlášku skutečně nelze pro její vady přezkoumat, rozhodne podle § 185 InsZ o odmítnutí 

přihlášky a že se k přihlášce nepřihlíží. Je vhodné dodat, že nepřipojení příloh přihlášky 

osvědčujících tvrzení věřitele nezpůsobuje nepřezkoumatelnost přihlášky. Nedoplní-li 

věřitel přílohy ani po výzvě insolvenčního správce, výše popsaný postup směřující 

k odmítnutí přihlášky se neuplatní, insolvenční správce však může pohledávku popřít.65 

 Za podmínek stanovených § 189 InsZ sestaví insolvenční správce z přihlášených 

pohledávek (vyjma pohledávek, ke kterým se nepřihlíží, pohledávek vyloučených 

z uspokojení a dalších pohledávek, u kterých to stanoví zákon) seznam přihlášených 

pohledávek (dále jen „seznam“). Seznam se vyhotovuje na předepsaný formulář, jehož 

náležitosti stanovuje § 9 vyhl. č. 191/2017 Sb. Sestává z přehledového listu, přezkumných 

listů pro nezajištěné věřitele a přezkumných listů pro zajištěné věřitele, přičemž pro každou 

přihlášku vypracuje insolvenční správce jeden přezkumný list. Seznam musí obsahovat 

zejména identifikaci věřitelů, výši, pořadí a důvod vzniku pohledávek a u zajištěných 

pohledávek také způsob zajištění. U pohledávek, které insolvenční správce popírá, toto musí 

                                                 
64 § 188 odst. 2 InsZ. 
65 Tento závěr judikoval Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 15. 7. 2008, sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 

1 VSPH 94/2008, R 13/2009. 
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výslovně uvést. Neprodleně po skončení lhůty k přihlášení pohledávek předá insolvenční 

správce uzavřený seznam insolvenčnímu soudu, který jej nejpozději 15 dnů před konáním 

přezkumného jednání zveřejní v insolvenčním rejstříku.66 

 Konečné přezkoumání přihlášených pohledávek probíhá u insolvenčního soudu při 

nařízeném přezkumném jednání, jehož termín a místo konání určí soud v rozhodnutí 

o úpadku dlužníka. Při přezkumném jednání je vyžadována osobní účast dlužníka, 

insolvenční správce se může nechat zastoupit jinou osobou zapsanou v seznamu 

insolvenčních správců. 

Podkladem, ze kterého se při přezkumném jednání vychází, je insolvenčním správcem 

sestavený seznam přihlášených pohledávek. Během přezkumného jednání může insolvenční 

správce změnit své dříve zaujaté stanovisko zapsané v seznamu. Finální výsledek 

přezkumného jednání zapíše insolvenční správce (jak však rozvádí Kozák67, z důvodu 

nevhodnosti ustanovení se vyvinula praxe insolvenčních soudů, kdy zápis provádí přímo 

soudce) do seznamu a upravený seznam se jakožto součást zápisu o přezkumném jednání 

zveřejní v insolvenčním rejstříku. 

Velkou změnu týkající se přezkumu přihlášených pohledávek přinesla akreditační 

novela InsZ, která od 1. 7. 2017 zavedla zvláštní režim přezkumu pro úpadky řešené 

oddlužením upravený v § 410 InsZ, kdy za účelem ulehčení insolvenčním soudům byly 

některé z pravomocí soudu přeneseny na insolvenčního správce (což by mělo být vyváženo 

posílením dohledu soudu nad činností insolvenčního správce). Přezkoumání přihlášených 

pohledávek se neděje při přezkumném jednání u insolvenčního soudu, nýbrž při osobním 

jednání insolvenčního správce a dlužníka, jehož datum a místo konání správce sdělí 

dlužníkovi nejméně 7 dní předem. Insolvenční správce zjistí stanovisko dlužníka 

k přihlášeným pohledávkám a v seznamu přihlášených pohledávek u každé pohledávky 

výslovně uvede, zda ji on, dlužník nebo některý z věřitelů popírá či nepopírá. Insolvenční 

správce následně vypracuje zprávu o přezkumu (jejíž součástí je správcem a dlužníkem 

podepsaný záznam o jednání s dlužníkem), o které insolvenční soud rozhodne tak, že ji 

schválí, nařídí její doplnění nebo změnu, nebo zprávu odmítne a nařídí správci opětovné 

přezkoumání přihlášených pohledávek a předložení nové zprávy o přezkumu v soudem 

určené lhůtě. Schválenou zprávu o přezkumu společně se seznamem přihlášených 

pohledávek zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejstříku. 

                                                 
66 Má-li se přezkumné jednání konat do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, seznam soud 

zveřejní nejpozději 10 dnů před konáním přezkumného jednání. 
67 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 822-823. 
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 Výsledkem přezkumného jednání je zjištění či popření pohledávky. Za jakých 

okolností je pohledávka zjištěna upravuje § 201 odst. 1 a 2 InsZ. Stane se tak zejména tehdy, 

nedojde-li k jejímu popření. Popřít přihlášenou pohledávku lze co do pravosti, výše nebo 

pořadí, přičemž popření pohledávky lze vzít zpět. Důvodem pro popření pohledávky 

co do její pravosti je, že pohledávka vůbec nevznikla nebo již zcela zanikla nebo jde 

o pohledávku zcela promlčenou. Při popření pohledávky co do její výše popírající namítá, 

že závazek dlužníka je nižší než přihlášená pohledávka. Zároveň popírající uvede, jaká je 

podle něj skutečná výše pohledávky. Co do pořadí je možné pohledávku popřít tehdy, 

má-li méně výhodné pořadí, než jaké věřitel uvedl v přihlášce, nebo je-li popíráno právo 

na uspokojení pohledávky ze zajištění. Popírající musí uvést, v jakém pořadí má být 

pohledávka uspokojena. 

„Insolvenční správce by měl popírat zejména pohledávky vzniklé nestandardními 

úkony dlužníka, vymykajícími se jeho běžné obchodní činnosti, jejichž vznik nelze bezpečně 

ověřit z účetních knih či jiné průkazné evidence dlužníka, i pohledávky popírané dlužníkem, 

pokud jeho zdůvodnění bude mít racionální základ.“68 Procesní postup navazující na popření 

pohledávky insolvenčním správcem se liší v závislosti na tom, zda se jedná o pohledávku 

vykonatelnou či nevykonatelnou. V případě vykonatelné pohledávky insolvenční správce 

uplatní popření proti věřiteli, jehož pohledávka byla popřena, žalobou u insolvenčního soudu 

do 30 dnů od přezkumného jednání nebo právní moci rozhodnutí o schválení zprávy 

o přezkumu, je-li úpadek dlužníka řešen oddlužením. Nepodá-li insolvenční správce žalobu 

ve stanovené lhůtě, považuje se pohledávka za zjištěnou.69 Popřel-li insolvenční správce 

pohledávku nevykonatelnou, může věřitel, jemuž byla pohledávka popřena, uplatnit své 

právo u insolvenčnímu soudu žalobou na určení směřující proti insolvenčnímu správci. 

O možnosti uplatnit své právo žalobou poučí věřitele insolvenční soud nebo správce 

při přezkumném jednání. Pokud nebyl věřitel při přezkumném jednání řádně poučen70 nebo 

se přezkumného jednání neúčastnil, insolvenční správce jej v souladu s § 197 odst. 2 nebo 

§ 410 odst. 2 InsZ o možnosti podání žaloby písemně vyrozumí. Žalobu lze podat do 30 dnů 

od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu 

podle § 410 odst. 3 písm. a) InsZ, lhůta však neskončí dříve, než 15 dnů od doručení 

                                                 
68 TARANDA, Petr. § 192 [Popření přihlášených pohledávek]. In: HÁSOVÁ, Jiřina, MORAVEC, Tomáš 

a kol. Insolvenční zákon: komentář [online]. 2018. s. 770. Dostupné z: http://www.beck-online.cz. 
69 § 201 odst. 2 InsZ. 
70 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2011, sen. zn. 29 NS ČR 42/2010. Dostupné online 

z http://www.nsoud.cz/. 
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vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky věřiteli. Není-li žaloba podána 

ve stanovené lhůtě, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží a pohledávka popřená 

co do výše nebo pořadí je zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. 

Ačkoliv se už nejedná o činnost insolvenčního správce, považuji za vhodné zmínit 

i ostatní subjekty insolvenčního řízení, které mohou popírat přihlášené pohledávky. Podle 

§ 200 InsZ je k popření pohledávky oprávněn také jiný z přihlášených věřitelů. Písemné 

popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle OSŘ, a musí být soudu 

doručeno nejpozději 3 dny před konáním přezkumného jednání a pokud jde o oddlužení, 

nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek. Za podmínek 

§ 200 odst. 5 InsZ má popření povahu žaloby popírajícího věřitele proti věřiteli, který 

popřenou pohledávku přihlásil. Insolvenční zákon přiznává právo popřít přihlášenou 

pohledávku rovněž dlužníku, jeho popření však dle § 192 odst. 3 InsZ nemá vliv na zjištění 

pohledávky. To neplatí, bylo-li dlužníku schváleno oddlužení nebo je-li úpadek řešen 

reorganizací, kdy má popření pohledávky dlužníkem tytéž účinky, jako popření 

insolvenčním správcem.71 Rozhodne-li se věřitel, kterému byla v oddlužení nebo 

reorganizaci dlužníkem popřena nevykonatelná pohledávka, uplatnit své právo žalobou, 

podává ji vždy vůči dlužníku. 

 

4.2 Incidenční spory 

 

Významnou roli zastává insolvenční správce jako účastník incidenčních sporů. 

Incidenčními spory jsou soudní spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví 

insolvenční zákon, projednávané v rámci insolvenčního řízení.72 „Podstatou incidenčních 

sporů je řešení takových sporných otázek, jejichž řešení přímo v insolvenčním řízení by toto 

řízení neúměrně zatěžovalo a současně by nemohlo účastníkům poskytnout dostatečné 

procesní záruky ochrany jejich subjektivních práv. V incidenčních sporech jsou 

projednávány otázky, jejichž nevyřešení brání dalšímu postupu v insolvenčním řízení 

a zpravidla i jeho skončení.“73 Výčet incidenčních sporů lze nalézt v § 159 odst. 1 InsZ.  

Náleží mezi ně: 

 

                                                 
71 § 410 odst. 5 a § 336 odst. 2 InsZ. 
72 § 2 písm. d) InsZ. 
73 JIRMÁSEK, Tomáš. § 159 [Výčet incidenčních sporů a důsledky skončení insolvenčního řízení 

na neskončená incidenční řízení]. In: SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2019. s. 428. 
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a) spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, 

b) spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové 

podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5, 

c) spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela, 

d) spory na základě odpůrčí žaloby, 

e) spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností 

insolvenčním správcem, 

f) spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem 

mimo dražbu, 

g) spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku nebo 

závazků dlužníka, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem, 

h) další spory, které zákon označí jako spory incidenční. 

 

Uvedený výčet incidenčních sporů není uzavřený, neboť InsZ některé další spory, 

v § 159 odst. 1 InsZ výslovně nejmenované, označuje za spory incidenční.74 Není 

překvapivým zjištěním, že zdaleka nejčastějšími incidenčními spory jsou spory o pravost, 

výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, vznikající v důsledku popření pohledávky 

insolvenčním správcem a následného podání žaloby věřitelem, kterému byla pohledávka 

popřena (viz podkapitola 4.1). Insolvenční správce je v převážné většině incidenčních sporů 

jejich účastníkem, přičemž může být v postavení jak strany žalující, tak žalované. Je však 

třeba zdůraznit, že ne každý spor, jehož účastníkem je insolvenční správce, je incidenčním 

sporem, a to i když probíhá současně s insolvenčním řízením. Příkladem takového sporu je 

žaloba věřitele na uspokojení pohledávky za majetkovou podstatou podle § 203 odst. 4 InsZ, 

kde je dokonce výslovně uvedeno, že se o incidenční spor nejedná. 

Z povahy incidenčních sporů vyplývá, že o nich má být rozhodnuto za trvání 

insolvenčního řízení. V incidenčních sporech tudíž nelze po skončení insolvenčního řízení 

pokračovat. Výjimku tvoří jen případy uvedené v § 159 odst. 4 a 6 InsZ, kdy bylo insolvenční 

řízení skončeno zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo rozhodnutím, 

kterým vzal insolvenční soud na vědomí splnění reorganizačního plánu či splnění oddlužení. 

V takových incidenčních sporech se jejich účastníkem namísto insolvenčního správce stává 

dlužník nebo, jedná-li se o spor o odpůrčí žalobě, věřitel. 

                                                 
74 Např. spor podle § 178 odst. 1 InsZ. 



44 

 

Na řízení o incidenčním sporu se z ustanovení InsZ o insolvenčním řízení použijí 

pouze ustanovení o doručování (§ 71 až § 80 InsZ, kromě § 75 odst. 2 InsZ), jinak se 

ve smyslu § 7 InsZ přiměřeně použijí ustanovení OSŘ. Incidenční spor je zahájen na základě 

návrhu oprávněné osoby, který má podobu žaloby dle § 79 odst. 1 OSŘ. K projednání 

a rozhodnutí incidenčního sporu je příslušný zásadně insolvenční soud, a nestanoví-li rozvrh 

práce insolvenčního soudu jinak, učiní tak soudce, který dohlíží na průběh insolvenčního 

řízení. Byla-li žaloba podána neoprávněnou osobou nebo opožděně, insolvenční soud ji 

odmítne. Stejně tak soud žalobu odmítne, nepodařilo-li se i přes výzvu soudu odstranit vady 

žaloby, které mu brání v řízení pokračovat.75 Pokud žaloba nemá žádné nedostatky, soud 

projedná incidenční spor při jednání, které se řídí stejnými pravidly, jako jednání v klasickém 

občanskoprávním sporu. Insolvenční soud o incidenčním sporu rozhodne rozsudkem, 

případně může za podmínek stanovených OSŘ usnesením schválit smír účastníků, který 

předtím odsouhlasil věřitelský výbor. Podle § 164 InsZ je pravomocný rozsudek 

o insolvenčním sporu závazný pro všechny procesní subjekty insolvenčního řízení taxativně 

vyčtené v § 9 InsZ. Nedostatek tohoto ustanovení spatřuji v tom, že hovoří výhradně 

o pravomocném rozsudku, ale nikoliv už o schváleném smíru. Za pomoci 

ust. § 99 odst. 3 OSŘ, podle nějž má schválený smír účinky pravomocného rozsudku, však 

lze dospět k závěru, že také soudem schválený smír je závazný pro všechny procesní 

subjekty insolvenčního řízení. 

V rozhodnutí o incidenčním sporu rozhodne insolvenční soud rovněž o nákladech 

řízení. Nestanoví-li InsZ jinak, soud při rozhodování o nákladech postupuje podle obecné 

úpravy obsažené v § 131 až § 151 OSŘ. Výjimku s aplikační předností představuje 

§ 202 InsZ, podle nějž ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky nemá 

žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náklady 

vzniklé v tomto sporu insolvenčnímu správci se hradí z majetkové podstaty, do níž náleží 

i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci. Insolvenční správce je v tomto 

sporu povinen nahradit náklady řízení ostatním účastníkům ze svého, jestliže tyto vznikly 

jeho zaviněním nebo náhodou, která se mu přihodila. 

„Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, která, na rozdíl 

od nákladů účastníků vzniklých jim účastí v insolvenčním řízení, není z uspokojení 

pohledávek v insolvenčním řízení vyloučena.“76 Ustanovení § 170 písm. f) se tudíž neuplatní. 

 

                                                 
75 Viz § 43 OSŘ 
76 HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. 2018. s. 107. 
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4.3 Práva a povinnosti insolvenčního správce ve vztahu 

k majetkové podstatě 

 

4.3.1 Pojem, rozsah a obsah majetkové podstaty 

 

Majetková podstata je v § 2 písm. e) InsZ definována jako majetek určený 

k uspokojení dlužníkových věřitelů. Ustanovení § 495 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, vykládá pojem majetek jako souhrn všeho, co osobě patří, kromě jejích dluhů. 

Rozsah majetkové podstaty se podle § 205 InsZ liší v závislosti na tom, podal-li insolvenční 

návrh dlužník nebo některý z jeho věřitelů. Je-li navrhovatelem dlužník, náleží do majetkové 

podstaty dlužníkův majetek, který mu patřil ke dni, kdy nastaly účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení, a dále majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. 

Jestliže insolvenční návrh podal věřitel, majetkovou podstatu tvoří majetek, který dlužníkovi 

patřil ke dni, kdy nastaly účinky předběžného opatření podle § 113 InsZ, jímž insolvenční 

soud omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, nebo ke dni, kdy nastaly účinky 

spojené s rozhodnutím o úpadku, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu 

insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky uvedených rozhodnutí. Je třeba dodat, 

že při řešení úpadku oddlužením do majetkové podstaty nepatří majetek, který dlužník nabyl 

v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení. Součástí 

majetkové podstaty je i podíl dlužníka na majetku, jehož je spoluvlastníkem, a majetek 

ve společném jmění dlužníka a jeho manžela77.  

V případech stanovených zákonem náleží do majetkové podstaty rovněž majetek 

osob odlišných od dlužníka, na který se při jeho zpeněžení pohlíží jako na majetek patřící 

dlužníku. Jedná se především o majetek vyvedený z majetkové podstaty neúčinnými 

právními jednáními dlužníka podle § 235 až § 243 InsZ. Za neúčinné se považuje takové 

právní jednání dlužníka, kterým došlo ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelů nebo 

ke zvýhodnění některých věřitelů na úkor jiných. „Neúčinnost dlužníkova právního jednání 

může v insolvenčním řízení nastat i ze zákona (§ 111 odst. 4 InsZ) nebo se zakládá 

rozhodnutím soudu o odpůrčí žalobě insolvenčního správce.“78 Odpůrčí žalobu podává 

insolvenční správce proti osobě, která má povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných 

                                                 
77 Společné jmění manželů nezaniká rozhodnutím o úpadku dlužníka, ale v souladu s § 268 InsZ až prohlášením 

konkursu. 
78 HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. 2018. s. 111. 
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právních úkonů do majetkové podstaty. K podání žaloby mu InsZ poskytuje lhůtu jednoho 

roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Odporovatelné je právní jednání 

dlužníka učiněné bez přiměřeného protiplnění nebo zvýhodňující některého věřitele na úkor 

věřitelů ostatních, učinil-li ho dlužník v úpadku nebo způsobil-li si úpadek tímto právním 

jednáním. Neúčinným právním jednáním lze odporovat tehdy, jestliže je dlužník učinil 

v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení, resp. tří let byla-li učiněna 

ve prospěch osoby blízké nebo osoby, s kterou dlužník tvoří koncern. Odporovat lze také 

právnímu jednání, kterým dlužník úmyslně zkrátil možnost uspokojení věřitele, pokud druhé 

straně byl nebo se zřetelem ke všem okolnostem musel být dlužníkův úmysl znám. 

Takovému právnímu jednání lze odporovat, bylo-li učiněno v posledních pěti letech před 

zahájením insolvenčního řízení. 

Insolvenční zákon vymezuje majetek patřící do majetkové podstaty jak pozitivně, 

tak negativně. Demonstrativní výčet aktiv dlužníka, které nejčastěji tvoří majetkovou 

podstatu, obsahuje ustanovení § 206 InsZ. Jde zejména o peněžní prostředky, movité 

a nemovité věci, obchodní závod, akcie, směnky, obchodní podíl, dlužníkovi pohledávky, 

dlužníkova mzda nebo plat a další, to vše včetně příslušenství, přírůstků, plodů a užitků. 

Naproti tomu podle § 207 a § 208 součástí majetkové podstaty nemůže být majetek, který 

nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, jakož i majetek, se kterým lze podle 

zvláštního právního předpisu naložit jen způsobem, ke kterému byl určen (např. účelová 

dotace).79 

 

4.3.2 Zjišťování majetkové podstaty 

 

Mezi základní a nejvýznamnější povinnosti insolvenčního správce patří zjišťování 

majetkové podstaty dlužníka postupem upraveným v § 209 až § 216 InsZ. Insolvenční 

správce je povinen zjistit a sepsat majetkovou podstatu vždy bez ohledu na způsob řešení 

úpadku. Za účelem zjišťování majetkové podstaty může insolvenční soud ještě 

před rozhodnutím o úpadku dlužníka ustanovit správce předběžného, přičemž insolvenční 

správce i předběžný správce80 mají zjišťování majetkové podstaty obstarávat již od svého 

ustanovení do funkce. Jak judikoval Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne 

6. 11. 2012, č. j. MSPH 88 INS 15715/2010, 3 VSPH 503/2012-B-105, zjišťování a soupis 

                                                 
79 Nestanoví-li InsZ jinak. 
80 Hovoří-li se dále v této podkapitole o insolvenčním správci, stejné platí i pro správce předběžného. 
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majetkové podstaty je plně v kompetenci insolvenčního správce a závisí pouze na jeho 

posouzení, zda konkrétní majetek náleží do majetkové podstaty dlužníka či nikoliv. K tomu 

nepotřebuje souhlas insolvenčního soudu, věřitelského orgánu ani dlužníka, musí však být 

schopen odůvodnit, proč konkrétní majetek nebyl do majetkové podstaty zahrnut. Tím se 

však nevylučuje povinnost insolvenčního správce řídit se pokyny insolvenčního soudu. 

 Pro účely zjištění majetku dlužníka poskytuje InsZ insolvenčnímu správci vícero 

nástrojů. V prvé řadě má být při zjišťování majetkové podstaty nápomocen samotný dlužník, 

z toho důvodu mu § 210 InsZ ukládá povinnost poskytnout insolvenčnímu správci v tomto 

ohledu všestrannou součinnost. Pokud je dlužníkem právnická osoba, stejnou povinnost mají 

její statutární orgány, jejich členové, likvidátor, a stanoví-li tak soud, rovněž její společníci, 

zaměstnanci nebo členové v rozsahu jejich oprávnění jednat za dlužníka. V rámci 

součinnosti je dlužník zejména povinen řídit se pokyny insolvenčního správce a umožnit 

insolvenčnímu správci přístup na všechna místa, na nichž se nachází majetek náležející 

do majetkové podstaty. 

Dle § 211 InsZ je dlužník dále povinen společně s insolvenčním návrhem předložit 

seznam svého majetku, který slouží jako základní podklad, z něhož insolvenční správce 

při zjišťování majetkové podstaty vychází. Je-li navrhovatelem věřitel, povinnost předložit 

seznam majetku uloží dlužníku insolvenční soud.81 Insolvenční správce se samozřejmě 

nemůže spoléhat na pravdivost a úplnost seznamu předloženého dlužníkem a je povinen 

provést vlastní šetření ke zjištění dalšího majetku dlužníka, který nebyl v seznamu uveden. 

Za tím účelem jsou mu povinny poskytnout součinnost věřitelské orgány, jakož i orgány 

a osoby uvedené v § 43 odst. 1 InsZ, nejčastěji katastrální úřady, orgány evidující motorová 

vozidla, finanční instituce, notáři či soudní exekutoři. Ty jsou povinny insolvenčnímu 

správci poskytnout insolvenčnímu správci údaje o majetku dlužníka ve stejném rozsahu, 

jako by je poskytovaly přímo dlužníku, a vydat nebo zapůjčit mu listiny nebo jiné věci 

sloužící ke zjištění majetku dlužníka. Složitější procesní postup je třeba zvolit tehdy, jestliže 

požadovaný údaj přesahuje rozsah, který by bylo možné sdělit dlužníku. Jak uvádí 

Moravec82, může se jednat např. o údaje o hospodaření právnických osob, v nichž je dlužník 

společníkem, požadované po finančním úřadu. Ten je dle § 52 zák. č. 280/2009 Sb., 

daňového řádu, vázán povinností mlčenlivosti o tom, co se při výkonu své činnosti dozvěděl 

o poměrech jiných osob, tudíž takové údaje nemůže dlužníku poskytnout. V takových 

                                                 
81 § 128 odst. 3 InsZ. 
82 MORAVEC, Tomáš. § 43 [Povinnost součinnosti správce]. In: HÁSOVÁ, Jiřina, MORAVEC, Tomáš 

a kol. Insolvenční zákon: komentář [online]. 2018. s. 147. Dostupné z: http://www.beck-online.cz. 
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případech se insolvenční správce musí obrátit na insolvenční soud, který posoudí potřebnost 

požadovaných údajů pro zjištění majetku dlužníka a případně sám učiní dotaz. 

Neposkytne-li dlužník nebo za něj jednající osoby insolvenčnímu správci součinnost 

při zjišťování majetkové podstaty dobrovolně, je insolvenční správce nebo věřitelský výbor 

oprávněn navrhnout soudu, aby dlužníka předvolal k výslechu a vyzval jej k prohlášení 

o majetku. Předvolaný je povinen osobně se dostavit k soudu a v prohlášení o majetku uvést, 

který majetek z výčtu obsaženého v § 215 odst. 1 InsZ náleží do majetkové podstaty. 

Insolvenční soud může na návrh správce rovněž nařídit prohlídku bytu, sídla či jiných 

místností dlužníka a schránek tam umístěných, v nichž se nachází dlužníkův majetek. 

 

4.3.3 Soupis majetkové podstaty 

 

Všechen zjištěný majetek náležející do majetkové podstaty zapíše insolvenční 

správce do listiny zvané soupis majetkové podstaty (dále jen „soupis“). Jakmile je majetek 

do soupisu zapsán, může s ním být nadále nakládáno pouze osobou s dispozičním 

oprávněním a pouze způsobem stanoveným InsZ. Majetek je do soupisu zapisován 

samostatnými položkami a musí být identifikovatelně označen. Náleží-li do majetkové 

podstaty obchodní závod83 nebo jiná hromadná věc nebo soubor věcí, zapíší se jako jedna 

položka, při zápisu je však nutné specifikovat, co vše je jejich součástí. U každé položky je 

správce kromě označení majetku povinen uvést den sepsání, z jakého důvodu k soupisu 

položky došlo a rovněž jaká je její obvyklá cena84. Ocenění provede správce na základě 

údajů v účetnictví nebo daňové evidenci dlužníka, není-li to možné, vychází z dalších 

dostupných informací získaných např. od dlužníka nebo jeho zaměstnanců. Je-li uplatněno 

právo na uspokojení přihlášené pohledávky ze zajištění nebo má-li být jedinou smlouvou 

zpeněžen dlužníkův obchodní závod, jeho část nebo celá majetková podstata, je insolvenční 

správce povinen zajistit ocenění majetku znalcem. Ocenění znalcem se provede také tehdy, 

požádá-li o to věřitelský výbor, pokud ocenění zaplatí. Za podmínek stanovených 

§ 219 odst. 3 InsZ může insolvenční správce i bez žádosti věřitelského výboru nechat ocenit 

obtížně ocenitelný majetek. „Znalecké ocenění lze doporučit vždy u takových položek 

                                                 
83 Insolvenční zákon stále používá dříve používaný pojem podnik. 
84 Cena obvyklá je definována v § 2 odst. 1 zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jako cena, která by byla 

dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
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majetkové podstaty, jako jsou nemovité věci, umělecké předměty, věci, které nejsou 

předmětem běžné obchodní činnosti dlužníka, ochranné známky a podobně.“85 

Správce je povinen se při pořizování soupisu řídit pokyny insolvenčního soudu 

a po dobu trvání insolvenčního řízení udržovat soupis aktualizovaný. Byl-li po pořízení 

soupisu zjištěn nový majetek náležející do majetkové podstaty, správce má povinnost soupis 

o tento majetek doplnit. Obdobně je insolvenční správce povinen zohlednit, došlo-li 

za podmínek stanovených InsZ k vynětí či vyloučení konkrétního majetku z majetkové 

podstaty. Jakmile insolvenční správce soupis sestaví nebo doplní, předloží jej insolvenčnímu 

soudu, který soupis neprodleně zveřejní v insolvenčním rejstříku.  

Považuje-li to insolvenční správce za vhodné, je podle § 221 InsZ oprávněn požádat 

dlužníka, aby se k soupisu vyjádřil a učinil písemné prohlášení o jeho úplnosti a správnosti. 

Dlužník je povinen žádosti správce vyhovět, avšak pokud soupis nebo jeho část nepovažuje 

za správný a své stanovisko odůvodní, může prohlášení odmítnout. Ačkoliv je vznesení 

žádosti ponecháno na iniciativě insolvenčního správce, lze očekávat, že v zájmu řádného 

výkonu své funkce tak bude činit ve většině případů. 

Jakmile je určitý majetek jednou zapsán do soupisu majetkové podstaty, lze jej 

ze soupisu „vyjmout“ následujícími způsoby: 

 

a) vyřazením ze soupisu insolvenčním správcem podle § 217 odst. 2 InsZ, 

b) vyloučením z majetkové podstaty na základě pravomocného rozhodnutí 

insolvenčního soudu, kterým bylo vyhověno vylučovací žalobě podané podle 

§ 225 InsZ, 

c) vynětím z majetkové podstaty na návrh dlužníka podle § 226 InsZ, 

d) vyjmutím z majetkové podstaty z iniciativy insolvenčního správce podle § 227 InsZ. 

 

Postupem podle § 217 odst. 2 InsZ insolvenční správce vyřadí majetkovou hodnotu 

ze soupisu tehdy, jestliže po jejím sepsání vyjde najevo, že zcela prokazatelně nenáleží 

do majetkové podstaty. K vyřazení správce přistoupí z vlastní iniciativy, na návrh nebo 

na pokyn insolvenčního soudu, a učiní tak po projednání s věřitelským výborem a následném 

vyrozumění insolvenčního soudu. „Vyřazením věci ze soupisu není dotčena možnost 

opětovného soupisu vyřazené věci, a to ať již pro nově nastalé nebo zjištěné skutečnosti či 

pro přehodnocení skutkových a právních závěrů, které vedly k vyřazení věci; insolvenční 

                                                 
85 TARANDA, Petr. § 219 [Ocenění položek soupisu]. In: HÁSOVÁ, Jiřina, MORAVEC, Tomáš a kol. 

Insolvenční zákon: komentář [online]. 2018. s. 833. Dostupné z: http://www.beck-online.cz. 
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správce tak učiní opět po projednání s věřitelským výborem a poté, co vyrozumí insolvenční 

soud.“86 

Prostředkem obrany proti neoprávněnému zahrnutí majetku do soupisu majetkové 

podstaty, kterým disponuje osoba odlišná od dlužníka, je vylučovací žaloba upravená 

v § 225 InsZ. Pokud taková osoba tvrdí, že do soupisu byl zapsán majetek, který do něj 

zapsán být neměl, neboť to vylučuje její právo (zpravidla vlastnické) k tomuto majetku nebo 

jiný důvod, poznamená insolvenční správce tuto skutečnost do soupisu a v souladu 

s § 224 InsZ danou osobu písemně vyrozumí o zahrnutí sporného majetku do soupisu. 

Nezbytnou součástí vyrozumění je poučení o možnosti podání vylučovací žaloby 

a následcích zmeškání lhůty k jejímu podání. Žaloba musí dojít insolvenčnímu soudu ve 

lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění výše uvedené osobě, v opačném případě platí, že je 

majetek do soupisu zahrnut oprávněně. Řízení o vylučovací žalobě je podle 

§ 159 odst. 1 písm. b) InsZ incidenčním sporem, ve kterém stojí na straně žalované vždy 

insolvenční správce. Ten má v době od počátku běhu lhůty k podání žaloby 

až do pravomocného skončení sporu až na výjimky stanovené v § 225 odst. 4 a 5 InsZ 

zakázáno předmětný majetek zpeněžit. Jestliže ke zpeněžení majetku došlo a žalobě bude 

následně vyhověno, má vlastník věci nárok na vydání výtěžku z jejího zpeněžení a taktéž 

právo na náhradu případné škody.  

Vedle splnění dalších podmínek vyplývajících ze zákona je předpokladem 

pro úspěch ve sporu, aby „osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu, prokázala 

nejen to, že tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu 

zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu, svědčí jí.“87 

Obdobně pokud se žalobce domáhá vyloučení majetku jen proto, že je tu jiný důvod, 

pro který neměl být majetek zahrnut do soupisu, bude žalobě vyhověno pouze tehdy, pokud 

se tento jiný důvod dotýká jeho právní sféry.88 Vyhoví-li soud žalobě, rozhodne, že se sporný 

majetek vylučuje z majetkové podstaty. Insolvenční správce následně provede vynětí 

majetku ze soupisu a ten se navrátí do dispozice vlastníka. Naopak rozhodne-li insolvenční 

soud tak, že žalobu zamítne, odmítne nebo řízení zastaví, platí stejně jako v případě 

opožděné žaloby, že sporný majetek je do soupisu zapsán po právu. 

                                                 
86 JIRMÁSEK, Tomáš. Spory o rozsah majetkové podstaty. Právní rozhledy. 2019, č. 19, s. 655-662. 
87 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 ICdo 14/2015. Dostupné online 

z http://www.nsoud.cz/. 
88 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 683/2011. Dostupné online 

z http://www.nsoud.cz/. 
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Byl-li do soupisu majetkové podstaty zahrnut majetek, který do majetkové podstaty 

podle § 207 nebo § 208 InsZ nepatří, může dlužník v souladu s § 226 InsZ po insolvenčním 

správci požadovat vynětí takového majetku z majetkové podstaty. Dlužník tak musí učinit 

bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět, 

že došlo k zahrnutí majetku do soupisu. Nevyhoví-li insolvenční správce návrhu dlužníka,89 

předloží jej k rozhodnutí insolvenčnímu soudu, který o návrhu rozhodne v rámci své 

dohlédací činnosti. 

Insolvenční zákon počítá také se situací, kdy se po zahrnutí majetkové hodnoty 

do majetkové podstaty ukáže, že daná majetková hodnota nemůže sloužit k uspokojení 

věřitelů. Podle demonstrativního výčtu nacházejícího se v ust. § 227 InsZ se jedná zejména 

o neprodejné věci90 nebo nedobytné pohledávky. Takové majetkové hodnoty může 

insolvenční správce po předchozím souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu 

kdykoliv během insolvenčního řízení vyjmout z majetkové podstaty. Jakmile dojde 

k vyjmutí věci z majetkové podstaty, je navrácena do dispozice dlužníka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Po předložení návrhu věřitelskému výboru. 
90 Případně věci, jejichž prodejní cena by nepokryla ani náklady s prodejem spojené. 
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5 Další činnost insolvenčního správce podle 

jednotlivých způsobů řešení úpadku 

 

5.1 Práva a povinnosti insolvenčního správce při konkursu 

 

Konkurs je typickým příkladem likvidačního způsobu řešení úpadku dlužníka, 

při němž dochází k poměrnému uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů z výtěžku 

zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, přičemž nestanoví-li zákon jinak, pohledávky 

v neuspokojené výši nezanikají. Na rozdíl od ostatních způsobů řešení úpadku lze konkurs 

prohlásit na majetek jakékoliv fyzické i právnické osoby, tedy jak podnikatele, 

tak i nepodnikatele. Nejvýznamnějším účinkem prohlášení konkursu na majetek dlužníka 

z pohledu insolvenčního správce je bezesporu přechod oprávnění nakládat s majetkovou 

podstatou91 na jeho osobu. Na insolvenčního správce přechází rovněž výkon práv a plnění 

povinností dlužníka souvisejících s majetkovou podstatou, zejména výkon akcionářských 

práv spojených s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, vystupování v roli 

zaměstnavatele vůči dlužníkovým zaměstnancům, zajišťování provozu dlužníkova 

obchodního závodu, vedení účetnictví a plnění daňových povinností. Právní jednání 

dlužníka týkající se těchto práv a povinností učiněné po prohlášení konkursu na jeho majetek 

jsou podle § 246 odst. 2 InsZ proti jeho věřitelům ze zákona neúčinná.92 

Insolvenční zákon ustanovením § 294 ukládá insolvenčnímu správci povinnost 

uplatnit a vymáhat ve prospěch majetkové podstaty pohledávky dlužníka. Pouze insolvenční 

správce má dle § 249 odst. 1 InsZ právo po prohlášení konkursu vymáhat podáním žaloby 

nebo jiného návrhu nároky dlužníka týkající se majetkové podstaty. Podá-li návrh dlužník 

sám, bude soudem zamítnut. Dříve zahájená soudní a rozhodčí řízení, jejichž účastníkem je 

dlužník a která se týkají majetkové podstaty nebo mají být z majetkové podstaty uspokojeny, 

se podle § 263 odst. 1 InsZ prohlášením konkursu ze zákona přerušují.93 Insolvenční správce 

posoudí, zda je vhodné v konkrétním řízení pokračovat a dospěje-li k závěru, že ve výsledku 

může být dosaženo rozšíření majetkové podstaty, má za podmínek stanovených 

                                                 
91 Demonstrativní výčet toho, co se rozumí pod pojmem nakládání s majetkovou podstatou, obsahuje 

ust. § 228 InsZ. 
92 Ustanovení § 235 odst. 2 InsZ se tudíž nepoužije. 
93 Nestanoví-li InsZ jinak. 
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ustanoveními § 264 a § 265 InsZ právo navrhnout, aby s ním bylo v přerušených řízeních 

pokračováno jako účastníkem namísto dlužníka.  

Uzavřel-li dlužník smlouvu o vzájemném plnění, která nebyla v době prohlášení 

konkursu ještě zcela splněna ani jednou ze smluvních stran, je ponecháno na úvaze 

insolvenčního správce, zda smlouvu splní místo dlužníka a bude žádat plnění od druhé 

strany, nebo plnění odmítne. Vyhodnotí-li insolvenční správce, že splnění smlouvy povede 

k rozšíření majetkové podstaty dlužníka, je nutné, aby se ve lhůtě 30 dnů od prohlášení 

konkursu vyjádřil, že smlouvu splní. Neučiní-li tak, platí, že plnění odmítl.  

Insolvenční správce je povinen bezprostředně po prohlášení konkursu na majetek 

dlužníka zajistit provedení procesních úkonů a jiných činností, které z prohlášení konkursu 

vyplývají, tedy zejména začít s výkonem dispozičních oprávnění k majetkové podstatě 

a výkonem práv a plněním povinností dlužníka. Mezi další povinnosti správce po prohlášení 

konkursu patří zjištění a soupis majetkové podstaty, sestavení seznamu přihlášených 

pohledávek a příprava podkladů pro přezkumné jednání a schůzi věřitelů.94 V případě, že byl 

konkurs prohlášen na majetek dlužníka, který vede účetnictví nebo daňovou evidenci, sestaví 

insolvenční správce mezitímní účetní závěrku nebo přehled o příjmech, výdajích, majetku 

a závazcích ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu. 

Insolvenční správce dále na základě poznatků získaných především při sestavování seznamu 

přihlášených pohledávek a soupisu majetkové podstaty posoudí hospodářskou situaci 

dlužníka a o jejím stavu ke dni prohlášení konkursu sepíše zprávu. Zpráva obsahuje zejména 

porovnání aktiv a pasiv dlužníka a stanovisko správce k dalšímu využití dlužníkova 

obchodního závodu. Zprávu o hospodářské situaci dlužníka projedná první schůze věřitelů 

svolaná po prohlášení konkursu a na jejím základě doporučí insolvenčnímu správci další 

postup. 

Po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu může insolvenční správce začít se 

zpeněžováním majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty, ne však dříve, než po 

první schůzi věřitelů. Ke zpeněžení lze přistoupit dříve pouze tehdy, pokud soud povolí 

výjimku nebo pokud se jedná o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením 

(typicky potraviny). „Míra rizika je zdůrazněna tím, že musí jít o bezprostřední ohrožení, 

kvůli kterému nebylo možno s prodejem vyčkat. Takto provedený prodej je třeba v každém 

případě založit na věcných podkladech, typicky na znaleckém posudku či alespoň odborném 

                                                 
94 Nebo v těchto činnostech pokračovat, nebylo-li prohlášení konkursu spojeno s rozhodnutím o úpadku 

dlužníka nebo byl v řízení ustanoven předběžný správce. 
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vyjádření.“95 Zpeněžení majetkové podstaty je ustanovením § 283 odst. 1 InsZ definováno 

jako převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení 

věřitelů, a to včetně využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti a úplatného 

postoupení dlužníkových pohledávek. 

Zpeněžení majetkové podstaty lze v souladu s ust. § 286 odst. 1 InsZ provést veřejnou 

dražbou podle zvláštního právního předpisu96, prodejem movitých věcí a nemovitostí podle 

ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, prodejem majetku mimo dražbu 

nebo v dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu. Způsob 

zpeněžení majetkové podstaty určí insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. 

Veřejná dražba podle zákona o veřejné dražbě je nejen z důvodu vysoké 

transparentnosti nejvhodnějším způsobem zpeněžení zejména nemovitostí. Dražebník 

provede veřejnou dražbu na návrh insolvenčního správce poté, co věřitelský výbor schválí 

smlouvu o provedení dražby, čímž se stane účinnou. Souhlas insolvenčního soudu není 

vyžadován. 

Prodej movitých a prodejem movitých věci a nemovitostí podle OSŘ není 

insolvenčními správci příliš využíván z důvodu jeho zdlouhavosti oproti ostatním způsobům 

zpeněžení. Zpeněžení provede na návrh insolvenčního správce a se souhlasem věřitelského 

výboru okresní soud příslušný podle OSŘ. Výtěžek zpeněžení vydá příslušný okresní soud 

insolvenčnímu správci jakožto jedinému účastníku vykonávacího řízení. 

Nejčastěji využívaným způsobem zpeněžení majetku náležejícího do majetkové 

podstaty je i přes svou nízkou transparentnost prodej mimo dražbu. „Přímý prodej majetku 

je vhodným a ze všech v úvahu připadajících nejpružnějším postupem vedoucím 

ke kapitalizaci do podstaty zapsaných hodnot tam, kde se veřejná dražba jeví jako neúčelná 

či neekonomická, anebo jde-li o majetek, jehož určení či možnosti dalšího užívání jsou 

nějakým způsobem limitovány, případně svázány s dalšími okolnostmi, které je správce 

povinen v zájmu dosažení co nejefektivnějšího výtěžku zpeněžení zohlednit.“97 K prodeji 

mimo dražbu potřebuje insolvenční správce souhlas nejen věřitelského výboru, ale také 

insolvenčního soudu, který navíc může stanovit podmínky prodeje. 

Možnost zpeněžení majetkové podstaty prostřednictvím soudního exekutora byla 

do InsZ výslovně zakotvena s účinností od 1. 7. 2017. Dražbu v souladu 

                                                 
95 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1042. 
96 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbám. 
97 ŠEVČÍK, Daniel a Jiří ŠEBESTA. Majetková podstata a její zpeněžení. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, 

s. 33-35. 
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s ust. § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád), provede soudní exekutor na návrh insolvenčního správce. Podmínkou 

uskutečnění dražby je uzavření smlouvy o provedení dražby mezi insolvenčním správcem 

a soudním exekutorem, která nabývá účinnosti dnem jejího schválení věřitelským výborem. 

Ustanovení § 290 InsZ umožňuje insolvenčnímu správci zpeněžit dlužníkův 

obchodní závod jedinou smlouvou, což je vhodné především tehdy, pokud bude prodejem 

závodu jako celku dosaženo vyššího výtěžku, než by tomu bylo při prodeji po částech. Stejně 

jako při prodeji mimo dražbu podle § 289 InsZ je ke zpeněžení celého obchodního závodu 

vyžadován souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru. 

Při zpeněžení majetku tvořícího předmět zajištění je insolvenční správce vázán pouze 

pokyny zajištěného věřitele. Právní úprava účinná před 1. 1. 2014 vyžadovala i v případě 

zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky souhlas insolvenčního soudu 

a věřitelského výboru. Změna nastala společně s revizní novelou InsZ, kdy byl do ustanovení 

§ 293 doplněn druhý odstavec, který vylučuje použití ustanovení o potřebě těchto souhlasů, 

jestliže insolvenční správce obdržel pokyn od zajištěného věřitele. Insolvenční správce je 

vázán pouze pokynem zajištěného věřitele „…bez ohledu na to, jaká je výše jeho zajištěné 

pohledávky v porovnání s hodnotou majetku tvořícího předmět zajištění, resp. očekávaným 

výtěžkem jeho zpeněžení.“98 Pokyny zajištěného věřitele může insolvenční správce 

odmítnout pouze tehdy, má-li za to, že předmět zajištění dokáže zpeněžit výhodněji. 

Za takové situace požádá správce o přezkoumání pokynů insolvenční soud. Takové případy 

dle mého názoru nastávají velmi sporadicky, neboť zajištěný věřitel bude finančně 

motivován k tomu, aby bylo zpeněžením předmětu zajištění dosaženo co nejvyššího výtěžku. 

O průběhu zpeněžování majetkové podstaty a nakládání s výtěžkem zpeněžení 

insolvenční správce pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. Činí tak 

dílčími zprávami, které by měl podávat z vlastní iniciativy. Jestliže správce zprávu nepodá 

sám, vyzve jej k tomu insolvenční soud nebo věřitelský výbor. 

Závěrečným krokem zpeněžení majetkové podstaty je vypracování konečné zprávy.  

V konečné zprávě insolvenční správce shrne veškerou svou činnost za dobu trvání konkursu 

a vyčíslí její finanční výsledky. Konečná zpráva musí obsahovat údaj o částce, která má být 

rozdělena mezi věřitele, a označení těchto věřitelů s údajem o výši jejich podílů z celkové 

částky. Dalšími nezbytnými náležitostmi konečné zprávy jsou dle § 302 odst. 2 InsZ 

zejména: 

                                                 
98 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2017, sen. zn. 29 NSČR 47/2015. 
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- přehled uspokojených a dosud neuspokojených pohledávek za majetkovou podstatou 

a pohledávek jim na roveň postavených, 

- přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se 

zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, 

- přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, 

- uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo, 

- výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, 

- přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu, a 

- přehled jednání a právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení. 

 

Co se týče tohoto výčtu, souhlasím s Richterem99, který ustanovení § 302 odst. 2 InsZ 

označuje za velmi didaktické, což považuje za reakci na neuspokojivou praxi v řízeních 

podle zákona o konkursu a vyrovnání. Jak tento autor dále dodává, insolvenční správce 

by měl již od svého ustanovení do funkce použít ust. § 302 odst. 2 InsZ jako vodítko, pro 

které úkony a činnosti musí v konkursu průběžně vést evidenci a dokumentaci, aby se vyhnul 

riziku, že na konci konkursu nebude schopen požadavkům na konečnou zprávu vyhovět, 

neboť sám nemá potřebné informace. 

Insolvenční správce sestaví ke dni vypracování konečné zprávy účetní závěrku 

a zprávu společně s vyúčtováním své odměny a výdajů předloží insolvenčnímu soudu. 

Zjistí-li soud, že konečná zpráva nebo vyúčtování obsahuje chyby či nejasnosti, po slyšení 

insolvenčního správce tyto odstraní. Po odstranění všech nedostatků soud zveřejní konečnou 

zprávu v insolvenčním rejstříku, čímž o ní uvědomí účastníky insolvenčního řízení. 

Ti mohou proti konečné zprávě ve lhůtě 15 dnů od jejího zveřejnění podat námitky, které 

soud zašle insolvenčnímu správci k vyjádření. Po uplynutí lhůty k podání námitek se již není 

možné dovolávat nesprávnosti konečné zprávy.100 Insolvenční soud vyhláškou určí termín 

a místo jednání, na němž se projednají konečná zpráva s vyúčtováním a námitky vznesené 

proti ní. Výsledkem jednání je rozhodnutí soudu, kterým konečnou zprávu včetně 

vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce buď: 

 

a) schválí, jestliže žádné námitky podány nebyly nebo námitky nejsou důvodné, 

b) nařídí insolvenčnímu správci, aby konečnou zprávu a vyúčtování doplnil nebo 

změnil, pokud jsou námitky důvodné, avšak nemění základní obsah zprávy, nebo 

                                                 
99 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2017. s. 458. 
100 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2016, sen. zn. 29 NSČR 71/2014. 



57 

 

c) konečnou zprávu odmítne přijmout a uloží správci, aby v určené lhůtě předložil 

konečnou zprávu novou, pokud jsou námitky důvodné a zpochybňují konečnou 

zprávu jako celek. 

 

V případě, že žádné námitky proti konečné zprávě vzneseny nebyly, může soud 

o konečné zprávě rozhodnout i bez nařízení jednání. Jakmile rozhodnutí o schválení konečné 

zprávy nabyde právní moci, předloží insolvenční správce soudu návrh rozvrhového 

usnesení. Po přezkoumání věcné správnosti návrhu vydá insolvenční soud rozvrhové 

usnesení, v němž určí částky, které mají být vyplaceny věřitelům, a stanoví insolvenčnímu 

správci lhůtu k jeho splnění, která nesmí být delší než 2 měsíce od právní moci rozvrhového 

usnesení. Rozvrhové usnesení doručí soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, 

jejichž pohledávek se usnesení týká. Tyto osoby mají právo podat proti rozvrhovému 

usnesení odvolání. Po splnění rozvrhového usnesení insolvenční správce podá zprávu 

insolvenčnímu soudu, který podle § 308 odst. 1 písm. c) InsZ rozhodne o zrušení konkursu. 

 

5.2 Práva a povinnosti insolvenčního správce při reorganizaci 

 

Reorganizace, jejíž pravidla upravují ustanovení § 316 až § 364 InsZ, je řazena mezi 

sanační způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. Podstatou reorganizace 

definovanou v § 316 odst. 1 InsZ je postupné uspokojování pohledávek věřitelů 

při zachování provozu dlužníkova obchodního závodu, které má být zajištěno opatřeními 

k ozdravění hospodaření tohoto obchodního závodu podle insolvenčním soudem 

schváleného reorganizačního plánu, jehož plnění podléhá průběžné kontrole ze strany 

věřitelů. Výhodou oproti konkursu je, že tímto způsobem může dojít k vyššímu uspokojení 

pohledávek věřitelů, než by tomu bylo při zpeněžení majetkové podstaty dlužníka 

při konkursu. Vzhledem k tomu, že se reorganizace týká obchodního závodu dlužníka, 

je tento způsob úpadku logicky určen pouze pro podnikatele. Podmínkou pro povolení 

reorganizace podle § 316 odst. 4 InsZ je, aby celkový roční úhrn čistého obratu dlužníka za 

poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částky 

50 milionů Kč nebo aby měl dlužník alespoň 50 zaměstnanců v pracovním poměru. Zároveň 

se dle § 316 odst. 3 InsZ nesmí jednat o právnickou osobu v likvidaci, obchodníka s cennými 

papíry nebo osobu oprávněnou k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního 

předpisu. Podmínka stanovená v § 316 odst. 4 InsZ, tzv. kvantitativní test, se neuplatní, 

předloží-li dlužník soudu společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do rozhodnutí 
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o úpadku reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných i nezajištěných 

věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek. 

Jak je z podmínek pro povolení reorganizace patrné, je tento způsob řešení úpadku 

nebo hrozícího úpadku dlužníka určen převážně pro velké obchodní společnosti s větším 

počtem zaměstnanců, u nichž by neúspěch reorganizace a případná přeměna v konkurs 

mohla mít značné ekonomické dopady. V tomto ohledu považuji za správné rozhodnutí 

zákonodárce stanovit v § 3 odst. 2 ZoIS, že funkci insolvenčního správce dlužníka, jehož 

úpadek je řešen reorganizací, může vykonávat pouze insolvenční správce se zvláštním 

povolením. Tím je zajištěno, že na průběh reorganizace bude vždy dohlížet některý z elitních 

insolvenčních správců s dostatečnými zkušenostmi. 

Úloha insolvenčního správce při reorganizaci je zcela odlišná než při řešení úpadku 

konkursem. Zásadní rozdíl oproti konkursu spočívá v tom, že povolením reorganizace 

dochází ke zrušení omezení dlužníkových dispozičních oprávnění nastalých v průběhu 

insolvenčního řízení, dlužník dispoziční oprávnění vykonává sám nebo se souhlasem 

věřitelského výboru.101 Stejně jako u ostatních způsobů řešení úpadku je úkolem 

insolvenčního správce přezkoumat přihlášené pohledávky věřitelů a provést zjištění a soupis 

majetkové podstaty dlužníka. Dále je role insolvenčního správce při reorganizaci vcelku 

omezená a spočívá zejména v dohledu nad činností dlužníka s dispozičními oprávněními. 

Další činnosti správce shrnuje ustanovení § 331 InsZ a patří mezi ně vedení incidenčních 

sporů, doplňování soupisu majetkové podstaty a seznamu věřitelů, informování věřitelského 

výboru a další činnosti uložené mu insolvenčním soudem. 

Na dlužníka s dispozičními oprávněními se podle § 229 InsZ použijí přiměřeně 

ustanovení § 36 a § 37 InsZ a je tudíž povinen postupovat svědomitě, s odbornou péčí 

a ve společném zájmu věřitelů. Nabyde-li insolvenční správce přesvědčení, že dlužník jedná 

v rozporu se zájmy věřitelů, zejména vzniknou-li pochybnosti o poctivém jednání nebo 

odborné způsobilosti dlužníka či osob jeho jménem jednajících, může v souladu 

s ust. § 332 InsZ insolvenčnímu soudu navrhnout, aby zakázal nebo omezil dlužníkovo 

oprávnění nakládat s majetkovou podstatou. Jestliže soud návrhu vyhoví, přechází 

dispoziční oprávnění dlužníka nebo jejich část na insolvenčního správce. 

Dalším účinkem rozhodnutí o povolení reorganizace stanoveným v § 333 InsZ 

je pozastavení výkonu funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka, 

kdy rozhodování v jejich působnosti přechází na insolvenčního správce.102 Valné hromadě 

                                                 
101 Nejsou-li následně na základě zákona nebo reorganizačního plánu znovu omezena. 
102 Nestanoví-li InsZ jinak. 
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nebo členské schůzi je nicméně ponecháno právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy 

statutárního orgánu a dozorčí rady dlužníka, nenáleží-li podle § 333 odst. 2 InsZ 

věřitelskému výboru. 

Stěžejním dokumentem pro průběh reorganizace je reorganizační plán, který 

předkládá soudu osoba pověřená jeho sestavením (zpravidla dlužník). Reorganizační plán 

po jeho přijetí věřiteli a schválení insolvenčním soudem závazně vymezuje pravidla 

pro provedení reorganizace. Není-li v reorganizačním plánu stanoveno jinak, jeho účinností 

zanikají veškerá omezení dispozičních oprávnění dlužníka včetně těch přijatých podle 

§ 332 InsZ a dochází k obnově výkonu funkce valné hromady nebo členské schůze 

pozastaveného podle § 333 InsZ. Pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka reorganizačním 

plánem omezena, vykonává je insolvenční správce. Vztah insolvenčního správce a dlužníka 

po účinnosti reorganizačního plánu upravuje § 354 InsZ. Povinností insolvenčního správce 

je zajistit provedení procesních úkonů spojených s účinností reorganizačního plánu a předat 

dlužníku zprávu o své dosavadní činnosti. Insolvenční správce nadále vykonává dohled 

nad činností dlužníka, průběžně doplňuje seznam majetku a závazků dlužníka a o výsledcích 

své činnosti nejméně jednou za tři měsíce informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. 

Zákon dále ukládá dlužníku s dispozičními oprávněními povinnost informovat 

insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a jiné 

činnosti vykonávané podle reorganizačního plánu.  

Je-li reorganizační plán nebo jeho podstatná část splněna, insolvenční soud vezme 

rozhodnutím splnění na vědomí a rozhodne o odměně a nákladech insolvenčního správce. 

 

5.3 Práva a povinnosti insolvenčního správce při oddlužení 

 

Právní úprava oddlužení, jak jsem již zmínil v první kapitole této práce, prošla 

v souvislosti přijetím oddlužovací novely InsZ zatím nejvýraznější změnou od zakotvení 

oddlužení do našeho právního řádu. Za účelem zpřístupnění oddlužení co největšímu okruhu 

dlužníků byly sníženy požadavky potřebné jak pro povolení oddlužení, tak pro jeho splnění. 

Oddlužení lze po 1. 6. 2019 provést dvěma způsoby, a to zpeněžením majetkové podstaty, 

které novela ponechala téměř beze změny, nebo plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty, které nahradilo dřívější oddlužení plněním splátkového 

kalendáře. Více než kdy dříve jsou tak u oddlužení, řazeného mezi sanační způsoby řešení 

úpadku, přítomny prvky způsobů likvidačních. 
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Ačkoliv je oddlužení způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku určeným 

zejména pro fyzické osoby, kterým nevznikly dluhy z podnikání, lze jím řešit i úpadek nebo 

hrozící úpadek právnických osob, které nejsou podle zákona podnikateli a zároveň nemají 

dluhy z podnikání. Za podmínek stanovených § 389 odst. 2 InsZ nebrání řešení dlužníkova 

úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením ani skutečnost, že má dluhy z podnikání. Návrh 

na povolení oddlužení je oprávněn podat zásadně jen dlužník, který tak musí učinit společně 

s insolvenčním návrhem. Pokud je insolvenčním navrhovatelem jiná osoba, dlužník musí 

podat návrh na oddlužení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl insolvenční návrh 

společně s poučením doručen. 

Jsou-li splněny všechny zákonem stanovené podmínky, insolvenční soud spojí 

s rozhodnutím o úpadku také rozhodnutí o povolení oddlužení.103 Poté je insolvenční správce 

podle § 398a InsZ povinen ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek 

podat insolvenčnímu soudu zprávu pro oddlužení a zprávu o přezkumu podle 

§ 410 odst. 2 InsZ (zvláštní režim přezkumu přihlášených pohledávek při úpadku řešeném 

oddlužení rozebírá podkapitola 4.1 této práce) a předložit soupis majetkové podstaty. 

Insolvenční správce ve zprávě pro oddlužení zhodnotí, do jaké výše budou uspokojeny 

pohledávky věřitelů při jednotlivých způsobech oddlužení a odůvodní ocenění majetku 

zapsaného do soupisu. Jestliže se insolvenční správce domnívá, že jsou zde skutečnosti, 

na základě kterých by mohl být návrh na povolení oddlužení odmítnut nebo zamítnut, 

je povinen na ně ve zprávě pro oddlužení upozornit. Insolvenční soud zprávu zveřejní 

v insolvenčním rejstříku a vyrozumí věřitele o možnosti proti zprávě ve lhůtě 7 dnů od jejího 

zveřejnění podat námitky, o nichž soud rozhodne nejpozději v rozhodnutí o schválení 

oddlužení. 

Jakým způsobem bude oddlužení řešeno, závisí na rozhodnutí nezajištěných věřitelů, 

kteří o tom hlasují na schůzi věřitelů, případně mimo ni, nebyla-li svolána. Pokud se věřitelé 

na způsobu oddlužení nedohodnou, insolvenční soud při schválení oddlužení rozhodne 

o jeho provedení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.104 

Vzhledem k tomu, že schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

má ohledně majetku tvořícího majetkovou podstatu stejné účinky jako prohlášení 

konkursu,105 je postup insolvenčního správce obdobný jako při zpeněžování majetkové 

podstaty v konkursu. Rozdíl oproti konkursu spočívá v tom, že podle § 398 odst. 2 InsZ 

                                                 
103 § 148 odst. 3 InsZ. 
104 § 402 odst. 5 InsZ. 
105 § 408 odst. 1 InsZ. 
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do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabude za trvání účinků schváleného 

oddlužení. Dispoziční oprávnění k takovému majetku zůstává dlužníku. Podle mého názoru 

bude tento způsob oddlužení po oddlužovací novele využíván velmi ojediněle, neboť o jeho 

provedení můžou nově rozhodnout pouze věřitelé, a nikoliv už insolvenční soud, a další 

důvod vidím v tom, že oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty budou ve velké většině případů pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny 

ve vyšší míře. 

Rozhodne-li soud o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty, uloží dlužníku, aby insolvenčnímu správci vydal 

ke zpeněžení majetek náležející do majetkové podstaty106 a do doby podání zprávy o splnění 

oddlužení prostřednictvím insolvenčního správce platil každý měsíc nezajištěným věřitelům 

stanovenou část svého příjmu. Dispoziční oprávnění k příjmům, které dlužník získá 

po schválení oddlužení, zůstávají dlužníkovi, který je ale povinen s nimi naložit způsobem 

stanoveným v rozhodnutí o schválení oddlužení. Na insolvenčního správce přechází 

dispoziční oprávnění k majetku sloužícímu jako předmět zajištění a majetku, o kterém 

insolvenční soud rozhodl, že má být vydán ke zpeněžení. Insolvenční správce při zpeněžení 

tohoto majetku postupuje podle ustanovení o konkursu. I v tomto případě platí, že se majetek 

nabytý dlužníkem poté, co nastaly účinky schválení oddlužení, nestává součástí majetkové 

podstaty. Po zpeněžení majetku insolvenční správce předloží soudu zprávu o stavu 

insolvenčního řízení, pro niž se použije přiměřeně ustanovení o konečné zprávě v konkursu, 

a až do splnění oddlužení pokračuje ve výkonu dohledu nad činností dlužníka a podává 

zprávy o výsledcích své činnosti insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru. 

Před 1. 6. 2019 platilo, že ke splnění oddlužení plněného splátkovým kalendářem 

musel dlužník během 5 let splatit nejméně 30 % výše pohledávek nezajištěných věřitelů. 

Oddlužovací novelou byl do InsZ vložen § 412a, který stanovuje zcela nová pravidla 

pro splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. 

Podle současné právní úpravy dlužník oddlužení splní, jestliže pohledávky nezajištěných 

věřitelů splatil v plné výši, nebo za dobu 3 let od schválení oddlužení splatil pohledávky 

nezajištěných věřitelů alespoň do výše 60 %, anebo pokud dlužník neporušil po dobu 5 let 

od schválení oddlužení svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno 

spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, a oddlužení 

                                                 
106 Ustanovení § 398 odst. 6 InsZ vyjmenovává majetek, který není dlužník povinen ke zpeněžení vydat. 
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mu nebylo po tuto dobu zrušeno.107 Splnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

je vázáno na podmínku, že dlužník řádně splnil všechny povinnosti stanovené rozhodnutím 

o schválení oddlužení, přičemž ke splnění dojde po obdržení zprávy insolvenčního správce 

o splnění rozvrhového usnesení. Následně vezme insolvenční soud rozhodnutím splnění 

oddlužení na vědomí a zároveň rozhodně o odměně a nákladech insolvenčního správce 

a zprostí jej funkce. Jestliže dlužník řádně a včas splnil všechny povinnosti podle 

schváleného způsobu oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o splnění oddlužení 

rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení 

v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny, dále od placení pohledávek věřitelů, k nimž se 

v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a pohledávek věřitelů, kteří je do insolvenčního řízení 

nepřihlásili, ač tak učinit měli. Osvobození se naopak nevztahuje na pohledávky, které 

dlužníku vznikly až po rozhodnutí o úpadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Pokud dlužník splatil alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, má se za to, že svou povinnost 

neporušil. 



63 

 

6 Odměna insolvenčního správce a náhrada 

hotových výdajů 

 

Z předchozích kapitol si lze utvořit ucelenou představu o vysokých kvalifikačních 

požadavcích na osobu insolvenčního správce a značné odpovědnosti, kterou s sebou výkon 

tak důležité funkce nese. Z toho důvodu je spravedlivé, že mu za vykonávanou činnost náleží 

dle mého názoru odpovídající a zároveň motivující odměna. Nárok insolvenčního správce 

na odměnu a náhradu hotových výdajů je právně zakotven v § 38 a § 39 InsZ a dále 

ve vyhlášce č. 313/2007 Sb. (dále v této kapitole pouze jako „vyhláška“), která stanovuje 

způsob určení odměny a další podrobnosti. 

 Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce se hradí v prvé řadě z majetkové 

podstaty. Pokud k tomu majetková podstata nepostačuje, jako další zdroj přichází na řadu 

záloha na náklady insolvenčního řízení. Záloha ve výši maximálně 50 tisíc Kč je podle 

§ 108 odst. 1 InsZ složena současně s podáním insolvenčního návrhu nebo o jejím složení 

před rozhodnutím o insolvenčním návrhu rozhodne podle § 108 odst. 2 InsZ insolvenční 

soud. Není-li možné odměnu a hotové výdaje nebo jejich část uspokojit ani ze zálohy 

na náklady insolvenčního řízení, uhradí je insolvenčnímu správci stát, avšak nejvýše 

50 tisíc Kč na odměně a 50 tisíc Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. 

Hradit odměnu a hotové výdaje správce z jiných zdrojů zákon neumožňuje a je proto 

nepřípustné, aby soud kupříkladu uložil povinnost k jejich náhradě dlužníku, pro jehož 

chování došlo ke zpětvzetí insolvenčního návrhu.108  

 Vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenční správce předkládá ke schválení 

insolvenčnímu soudu v rámci konečné zprávy a nejedná-li se o konkurs, ve zprávě o své 

činnosti. Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede správce ve zprávě o své činnosti 

také tehdy, je-li v průběhu insolvenčního řízení odvolán z funkce nebo funkce zproštěn. 

Insolvenční soud může využít svého moderačního práva a podle okolností případu 

po projednání s věřitelským výborem přiměřeně zvýšit nebo snížit odměnu insolvenčního 

správce. Důvodem pro zvýšení odměny však nemůže být skutečnost, že v průběhu 

insolvenčního řízení bylo činných více insolvenčních správců. V takovém případě musí soud 

nejprve stanovit celkovou odměnu pro celé insolvenční řízení podle § 1 až § 5 vyhlášky 

                                                 
108 Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 9. 2010, č. j. KSOS 36 INS 2399/2010, 2 VSOL 

281/2010-A-34. 
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a až poté v souladu s § 6 vyhlášky určit podíly připadající na jednotlivé insolvenční 

správce.109 Ke snížení odměny přistoupí soud zejména tehdy, porušil-li správce některou 

ze svých povinností nebo nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení 

majetkové podstaty umožňoval. 

 Výše odměny insolvenčního správce se určuje podle vyhlášky v závislosti 

na způsobu řešení úpadku dlužníka. Při úpadku dlužníka řešeném konkursem sestává 

odměna ze dvou složek. První složkou je odměna z počtu přezkoumaných přihlášek 

pohledávek věřitelů podle § 2a vyhlášky, kdy za každou přezkoumanou přihlášku náleží 

insolvenčnímu správci částka 1 tisíc Kč, v součtu však nejvýše 1 milion Kč. Ačkoliv odměna 

za každou přihlášku věřitele náležela správci konkursní podstaty již podle 

zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, do InsZ a vyhlášky byl nárok na ni zakotven 

až s účinností od 1. 1. 2014 po stížnostech insolvenčních správců na neadekvátní výši 

odměny zejména u konkursů s nízkým výtěžkem zpeněžení, které tvoří značnou část 

celkového počtu konkursů. Druhou složku celkové odměny v konkursu tvoří odměna určená 

z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty určeného k rozdělení mezi věřitele ve výši určené 

podle § 1 odst. 2 a 3 vyhlášky. Výše odměny je v obou odstavcích odstupňována podle výše 

výtěžku zpeněžení a určena procentní sazbou nebo součtem pevné částky a klesající 

procentní sazby z částky přesahující stanovenou hranici. Při zpeněžení majetku tvořícího 

předmět zajištění činí odměna správce z výtěžku určeného k vydání zajištěným věřitelům 

nejméně 9 % při výtěžku do 1 milionu Kč a nejvíce 10,65 milionu Kč a 1 % z částky 

přesahující částku 500 milionu Kč při výtěžku nad 500 milionů Kč. Z výtěžku zpeněžení 

určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele náleží insolvenčnímu správci odměna 

v rozsahu od 25 % při výtěžku do 500 tisíc Kč do 9,475 milionu Kč a 0,5 % z částky 

přesahující 250 mil. Kč při výtěžku nad 250 milionů Kč. Minimální odměna insolvenčního 

správce v konkursu je vyhláškou stanovena na 45 tisíc Kč.  

 Pokud je úpadek dlužníka řešen reorganizací, podle § 2 vyhlášky náleží 

insolvenčnímu správci odměna za každý započatý měsíc trvání reorganizace, jejíž výše 

se v prvním roce po rozhodnutí o povolení reorganizace stanoví z dvanáctinásobku 

průměrného měsíčního obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu 

návrhu a v následujících letech trvání reorganizace z dvanáctinásobku průměrného 

měsíčního obratu za účetní období předchozího roku trvání reorganizace. Rozsah měsíční 

odměny náležející insolvenčnímu správci je stanoven od 33 tisíc Kč při obratu 

                                                 
109 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2015, sen. zn. 29 NSČR 54/2013. 
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do 100 milionů Kč do 415 tisíc Kč při obratu nad 1 miliardu Kč. Schůze věřitelů může 

se souhlasem insolvenčního správce schválit jinou výši odměny. 

Způsob určení odměny insolvenčního správce při oddlužení upravený v § 3 vyhlášky 

se liší podle toho, jakou formou oddlužení je úpadek dlužníka řešen. Pro obě formy 

oddlužení podle § 38 odst. 1 InsZ platí, že insolvenční správce má nárok na odměnu 

za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky odpovídající 25 % výše odměny z počtu 

přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkursu podle § 2a vyhlášky. Při oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty se další odměna správce určí podle § 1 vyhlášky, tedy 

stejným způsobem, jako by šlo o konkurs. Je-li oddlužení řešeno plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, vedle odměny z počtu přezkoumaných 

přihlášených pohledávek insolvenčnímu správci náleží: 

a) paušální odměna ve výši 750,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc počínaje 

rozhodnutím o povolení oddlužení až do skončení plnění splátkového 

kalendáře,110 

b) odměna z výtěžku zpeněžení dosaženého způsoby podle § 286 InsZ určeného 

k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, jejíž výše je stanovena v závislosti na výši 

výtěžku podle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky, nejméně však 20 tisíc Kč111, 

c) odměna ve výši 4 % z výtěžku zpeněžení dosaženého jinými způsoby určeného 

k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, a 

d) odměna z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku určená podle § 1 odst. 1 a 2 

vyhlášky. 

 

Není-li pro jakýkoliv ze způsobů řešení úpadku možné určit odměnu podle výše 

popsaných pravidel, o výši odměny rozhodne s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu 

a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce insolvenční soud.112 

Hotovými výdaji insolvenčního správce jsou nezbytné výdaje vzniklé v rámci 

konkrétního insolvenčního řízení a nejčastěji se jedná cestovní náklady, jejichž náhrada se 

určuje podle každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí113, a dále 

poštovné, telekomunikační poplatky a náklady na opisy a fotokopie, které se hradí 

                                                 
110 Tato se zvýší o 50 %, jde-li o oddlužení povolené na základě společného návrhu manželů, a sníží o 70 % 

po dobu přerušení průběhu oddlužení. 
111 Pokud ale bylo dosaženo výtěžku nižšího než 20 tisíc Kč, činí odměna dosažený výtěžek snížený o hotové 

výdaje insolvenčního správce. 
112 § 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. 
113 Pro rok 2020 je účinnou vyhl. č. 358/2019 Sb. 



66 

 

v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce. Ostatní hotové výdaje 

vzniklé insolvenčnímu správci se taktéž hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši 

odpovídající ceně obvyklé v době a místě jejich uplatnění. Zvláštní způsob náhrady hotových 

výdajů se uplatní při úpadku řešeném oddlužením plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty, kdy insolvenčnímu správci náleží paušální náhrada 

ve výši 150,- Kč, resp. 225,- Kč v případě společného oddlužení manželů, za každý započatý 

kalendářní měsíc trvání oddlužení. Náklady na činnosti, ke kterým je insolvenční správce 

povinen podle zákona nebo rozhodnutí insolvenčního soudu, nelze řadit mezi hotové výdaje, 

neboť podle § 39 odst. 2 InsZ jsou již zahrnuty v odměně správce a ten je nese ze svého. 

Se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru je však výjimečně možné náklady 

těchto činností hradit z majetkové podstaty, jestliže byly splněny jinými osobami podle 

§ 40 odst. 2 InsZ. 

Nastane-li v průběhu insolvenčního řízení situace vyžadující větší množství 

peněžních prostředků, mohou věřitelé na základě rozhodnutí věřitelského výboru 

a se souhlasem insolvenčního soudu poskytnout ze svých prostředků insolvenčnímu správci 

zálohu k úhradě jeho výdajů.114 Záloha se poskytuje za předem stanovených podmínek jejího 

vyúčtování a obvykle je určen i její přesný účel. Výše zálohy není omezena a lze 

ji poskytnout i opakovaně. Odpadnou-li důvody, pro které byla záloha poskytnuta, 

je insolvenční správce povinen bez zbytečného odkladu zálohu nebo její část vrátit 

věřitelům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 § 39 odst. 1 InsZ. 
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Závěr 

 

Za cíl diplomové práce jsem si stanovil podat charakteristiku profese insolvenčního 

správce, komplexně shrnout postavení a úlohu insolvenčního správce v insolvenčním řízení 

a poukázat na některé problematické aspekty právní úpravy. V průběhu psaní práce bylo 

třeba se vypořádat zejména se značným rozsahem právní úpravy vztahující se k tématu práce 

a vhodně určit obsah jednotlivých kapitol tak, aby s ohledem na omezený rozsah diplomové 

práce nedošlo k přílišnému zobecňování. To se dle mého názoru podařilo a předsevzatých 

cílů diplomové práce bylo dosaženo. 

Zejména insolvenční zákon prošel od počátku své účinnosti výrazným vývojem 

a po několika rozsáhlých novelizacích už ho lze považovat za poměrně kvalitní právní 

předpis. Přesto se i v jeho současném znění najdou problematická ustanovení, k nimž se 

v diplomové práci vyjadřuji a prezentuji svůj názor na jejich řešení. Prvním z nich je 

ustanovení § 29 InsZ umožňující věřitelům (resp. majoritnímu věřiteli) bez jakéhokoliv 

relevantního důvodu odvolat insolvenčního správce z funkce a ustanovit namísto něj svého 

spřízněného insolvenčního správce. Ustanovení ponechává prostor pro možné narušení 

nezávislosti insolvenčního správce a z toho důvodu bych navrhoval toto ustanovení 

ze zákona zcela vypustit. Nedostatek vidím také v právní úpravě provozoven insolvenčních 

správců, kde se sice v rámci novel podařilo vyřešit kritický stav, který nastal poté, co bylo 

zákonem umožněno provozovny zřizovat, avšak dosud se nepodařilo přiblížit výkon činnosti 

insolvenčních správců dlužníkům na úrovni okresů, jak původně zákonodárce zamýšlel. 

Za možné řešení bych považoval návrat k přidělování insolvenčních věcí řešených 

oddlužením podle obvodů okresních soudů při současném zákonném omezení počtu 

provozoven insolvenčních správců. 

Dále mám stále nedůvěru k nové právní úpravě oddlužení především v souvislosti 

se zrušením třicetiprocentní hranice uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů potřebné 

ke splnění oddlužení, neboť by tohoto kroku mohlo být ze strany dlužníků zneužíváno. 

Snaha zákonodárce o snížení zadluženosti občanů je jistě chvályhodná, nemělo by tak být 

ale činěno až příliš na úkor věřitelů. Z vlastní praxe jsem si vědom situací, kdy je dlužník 

zaměstnán u svého známého, v pracovní smlouvě má sjednánu nižší mzdu za účelem snížení 

srážek na splácení pohledávek věřitelů a zaměstnavatel vyplácí dlužníku část mzdy 

tzv. „na ruku“. Takovéto obcházení zákona, kterým dlužník záměrně porušuje svou 

povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm je možné spravedlivě požadovat, k plnému 
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uspokojení pohledávek svých věřitelů, je podle mého názoru při současné vytíženosti 

insolvenčních správců a soudů velmi těžko zjistitelné, a nelze tudíž vyloučit, že takový 

dlužník oddlužení splní, i když nesplatí alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. 

Na to, jaká bude soudní praxe při posuzování výše zmíněné povinnosti dlužníků 

při nedosažení třicetiprocentní hranice uspokojení pohledávek, je však třeba ještě pár let 

počkat.  
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Insolvenční správce a jeho úloha v insolvenčním řízení 
 

Abstrakt 

 
Diplomová práce se zabývá profesními požadavky na osobu insolvenčního správce 

a jeho postavením a činností v rámci insolvenčního řízení. S ohledem na častou novelizaci 

právních předpisů upravujících insolvenční řízení včetně práv a povinností insolvenčního 

správce se jedná o téma velmi aktuální. Cílem diplomové práce je podat celistvý přehled 

o tom, za splnění jakých předpokladů se lze stát insolvenčním správcem, jakou úlohu 

insolvenční správce plní v insolvenčním řízení a jaká jsou jeho nejvýznamnější práva 

a povinnosti. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá právními 

předpisy upravujícími postavení a činnost insolvenčního správce, mezi něž se řadí zejména 

dva stěžejní zákony a jejich prováděcí vyhlášky.  

Druhá kapitola se věnuje osobě insolvenčního správce z profesního pohledu, tedy 

především tomu, jaké jsou předpoklady pro získání povolení k výkonu činnosti 

insolvenčního správce a za jakých podmínek naopak oprávnění k výkonu činnosti zaniká. 

Dále je v této kapitole podrobněji rozebrán vývoj právní úpravy provozoven insolvenčních 

správců a s tím související problematika, seznam insolvenčních správců a způsob dohledu 

nad insolvenčními správci. 

Kapitola třetí pojednává o způsobu ustanovení insolvenčního správce do funkce 

v insolvenčním řízení a postupech, jakými může být insolvenční správce funkce zbaven. 

V kapitole je rozebrána také odpovědnost insolvenčního správce.  

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na nejvýznamnější činnosti insolvenčního správce, které 

vykonává v každém insolvenčním řízení bez ohledu na způsob řešení dlužníkova úpadku. 

Mezi tyto činnosti patří přezkum přihlášených pohledávek věřitelů včetně popírání 

pohledávek, zjišťování a soupis majetkové podstaty a účastenství v incidenčních sporech.  

Pátá kapitola se věnuje právům a povinnostem, které má insolvenční správce 

při úpadku dlužníka řešeném konkursem, reorganizací nebo oddlužením. 

Závěrečná šestá kapitola se zabývá určováním odměny a náhradě hotových výdajů 

insolvenčního správce. 

 
 

Klíčová slova: Insolvenční správce, insolvenční řízení, úpadek 
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Insolvency administrator and his role in insolvency proceedings  
 

Abstract 

 
The thesis deals with the professional requirements for an insolvency administrator 

and his status and activities in the insolvency proceedings. Considering the frequent 

amendments of the legislation regulating insolvency proceedings, including the rights and 

obligations of the insolvency administrator, this is a particularly relevant topic. The aim of 

the thesis is to provide a comprehensive overview of the conditions which must be met to 

become an insolvency administrator, what role the insolvency administrator performs in 

insolvency proceedings and what are his most important rights and obligations. 

The thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with legal regulations 

governing the status and activities of the insolvency administrator and includes, in particular, 

two fundamental acts and their implementing decrees. 

The second chapter addresses the person of the insolvency administrator from a 

professional perspective, that is to say, what are the preconditions for obtaining permission 

to practise as an insolvency administrator and under what conditions the authorisation to 

practise ceases. Furthermore, the chapter covers the area of the list of insolvency 

administrators and the way in which insolvency administrators are supervised. Last but not 

least, the developments in the legislation of insolvency administrators’ establishments and 

the related issues are discussed in more detail in this chapter. 

The third chapter discusses the manner in which the insolvency administrator is 

appointed to a function in insolvency proceedings and the procedures by which the 

insolvency administrator may be relieved of office. The liability of the insolvency 

administrator is also discussed in this chapter. 

The fourth chapter focuses on the most significant activities of the insolvency 

administrator carried out in insolvency proceedings, regardless of how the debtor's 

bankruptcy is dealt with. These activities include review procedures of creditors' claims 

lodged, including denial of claims, finding and inventory of the insolvency assets and 

involvement in incidental disputes.  

The fifth chapter addresses the rights and obligations of the insolvency administrator 

in relation to the debtor´s insolvency that is dealt with using the institution of bankruptcy, 

reorganization or debt relief.  
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The sixth and final chapter deals with the methods of determining the remuneration 

and reimbursement of cash expenses of the insolvency administrator. 

 

 
Key words: Insolvency administrator, insolvency proceedings, bankruptcy 

 

  
 


