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Úvod

Pro svojí závěrečnou práci jsem si vybrala téma „Insolvenční správce a jeho 

role v insolvenčním řízení“. Jedná se o velice aktuální a jak v laické tak odborné 

veřejnosti hojně diskutované téma. 

„Pokud některé období polistopadových dějin českého úpadkového práva 

bylo možno označit za revoluční, pak je to rok 2008. Po patnáctiletém „panování“ 

zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání se součástí českého právního řádu 

stala nová právní úprava úpadkového řízení, vyhlášená pod č. 182/2006 Sb. Jen 

s trochou nadsázky lze mluvit o revoluci v této oblasti práva1“

Ve své diplomové práci se pokusím podat ucelený pohled na institut 

insolvenčního správce. Zaměřím se především na změny a novinky, které přináší 

nová právní úprava insolvenčního práva. Aby se nejednalo o bezduché 

„převyprávění“ insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích doplním 

výklad o judikaturu a některé vlastní názory a postřehy. 

Diplomovou práci jsem rozčlenila celkem do šesti kapitol. V první kapitole 

se věnuji rozboru pramenů nové právní úpravy, dále se blíže podívám na podmínky 

pro získání oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce a kapitolu uzavírám 

pojednáním o možnosti pozastavení, zrušení a zániku tohoto oprávnění.

Ve druhé kapitole nazvané výkon funkce insolvenčního správce pojednávám 

především o problematice ustanovení insolvenčního správce do funkce. 

Třetí kapitola obsahuje pouze velice stručné vysvětlení pojmů předběžný, 

oddělený, zvláštní a hostující insolvenční správce.    

Ústřední částí diplomové práce jsou pak kapitoly o činnosti insolvenčního 

správce, o jeho právech a  povinnostech, vyplývajících z jeho role stanovené 

příslušnými právními předpisy. V uvedených souvislostech věnuji pozornost 

nejprve otázkám tzv. obecné činnosti insolvenčního správce ve smyslu I. části 

zákona č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení, následně se zaměřím na 

                                                
1 KOZÁK, Jan. Nové úpadkové právo v České republice. Právní zpravodaj. 2008, 2, s. 3.
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činnost insolvečního správce z hlediska konkrétních zákonných způsobů řešení 

úpadku. Načrtnu otázky diskusní povahy a zaujmu k nim své stanovisko.

V páté kapitole přibližuji problematiku odpovědnosti správce, která taky 

zaznamenala několik zásadných změn oproti dřívější úpravě. 

Práci uzavírám kapitolou zaměřenou na úpravu finančního ohodnocení 

insolvenčních správců.   

Cílem práce je podat ucelený pohled na institut insolvenčního správce, 

podrobně se seznámit s právní úpravou a rovněž právní úpravu vlastními úvahami 

zhodnotit. 

Při tvorbě práce jsem využila jak metodu komparativní (když srovnávám 

novou právní úpravu s úpravou obsaženou v zákoně o konkursu a vyrovnání) tak i 

metodu logického výkladu. Nebylo možné vyhnout se ani popisné metodě, když 

jsem považovala za důležité přiblížit především novou právní terminologii. 

V práci jsou uvedeny právní předpisy účinné k datu 20. března 2011.
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1 Institut / osoba insolvenčního správce

Přijetím nového zákona, došlo kromě jiného také ke změně právní 

terminologie, která se dotkla též konkursního správce. InsZ tak místo pojmu 

konkursní správce používá obecnějšího pojmu insolvenční správce. Hlavní 

novinkou jsou citelným způsobem rozšířené povinnosti a odpovědnost správce, a to 

s sebou nese daleko větší důraz na kvalitu a pečlivost jeho práce. Proto se také 

značně zpřísnily podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce.2

Insolvenční správce není účastníkem řízení3, patří však do širšího okruhu tzv. 

osob zúčastněných na řízení. Insolvenční zákon tak přebírá ze zákona o konkursu a 

vyrovnání koncepci, podle níž je správce zvláštním procesním subjektem, který 

není zástupcem dlužníka, byť by na něj přešla téměř všechna dlužníkova dispoziční 

oprávnění, není však ani zástupcem jeho věřitelů, i když svou činností sleduje jejich 

zájmy. 

Institut správce zachovává svůj veřejný účel, přičemž způsob ustavení 

konkrétní osoby do funkce insolvenčního správce je dán rozhodnutím státního 

orgánu – insolvenčního soudu. Na tomto konstatování nic nemění ani skutečnost, že 

v procesu ustavování insolvenčního správce může nyní hrát větší roli též spoluúčast 

věřitelů na výběru správce, jak s tím ostatně zákon počítá v ustanovení § 29. 

Činnost insolvenčního správce a dalších kategorií správců není podnikáním 

ani živností a nelze ji podřadit ani do kategorie zaměstnaneckého vztahu či 

provedené práce nebo poskytnutí služby. Činnost prováděná insolvenčními a 

dalšími kategoriemi správců podle zákona o insolvenci není tedy ničím jiným než 

výkonem funkce.   

                                                
2 PACHL, Lukáš. Průvodce insolvenčního správce insolvenčním řízením. Právní fórum, 2008, č. 3,    
s. 107. 

3 Ve dvou případech má správce postavení účastníka řízení – když uplatňuje své vlastní pohledávky 
proti majetkové podstatě a též ve sporech, které souvisejí s úpadkem dlužníka, konkrétně se jedná o 
řízení, která probíhala již před insolvenčním řízením a o tzv. incidenční spory  
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1.1 Prameny právní úpravy

1.1.1 Zákon č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení

Insolvenční zákon je stěžejním předpisem pro institut insolvenčního správce i 

pro insolvenční právo jako celek. 

Na základě závěrů ekonomické i právní praxe ve vztahu k uplatňování zákona 

č. 328/1991 Sb. byly shledány důvody pro vytvoření nové komplexní právní 

úpravy, která by efektivně naplňovat požadavky ekonomické praxe. Nespornými 

impulsy vedoucími k vytvoření nové právní úpravy pak byly i doporučení ve vztahu 

ke změnám v české legislativě, ať již šlo o doporučení ze strany orgánů Evropské 

unie, nebo Světové banky. V rámci nové legislativy je zřejmá snaha akceptovat 

řešení insolvenční problematiky používaná v některých zemích západní Evropy a 

USA. Dále je patrné i zohlednění úpadkového práva účinného v SRN, přitom je 

nutno zohlednit fakt, že k vytvoření německého insolvenčního práva sloužil rovněž 

právě americký vzor. Uvedené právní normy je možno hodnotit svým způsobem 

jako průlomové, které svojí formou a obsahem předstihly jinak stále platnou právní 

úpravu v mnoha západoevropských zemích, které se k vytvoření nové úpadkové 

legislativy teprve připravují. 

Nová právní úprava vychází z následujících zásad: 

a) Především je důraz kladen na pluralitu způsobů řešení úpadku, přičemž 

vedle likvidačního řešení se uplatňují i sanační řešení (reorganizace pro 

podnikatele nebo oddlužení pro dlužníky, kteří podnikateli nejsou). Naproti 

tomu se upouští od vyrovnání, které již není praktické.

b) Jsou posíleny právní nástroje směřující k tomu, aby úpadek byl řešen již 

v jeho počátečních fázích na návrh dlužníka; připouští se i řešení tzv. 

hrozícího úpadku.

c) Zavádí se jednotné řízení, jehož první fáze probíhá společně pro všechny 

druhy úpadku; teprve ve svém průběhu se diferencuje, přičemž vliv na výběr 

nejvhodnějšího způsobu řešení mají všechny subjekty (nejen úpadce). 
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d) Samostatně jsou řešeny úpadky bank, pojišťoven a jiných finančních 

institucí, pro než se obecná úprava nehodí.4

Zákon v obecné části vymezuje základní pojmy vztahující se k insolvenčnímu 

řízení např. definuje úpadek, stanovuje zásady insolvenčního řízení, určuje procesní 

subjekty a účastníky řízení atd. Mezi procesní subjekty řadí zákon i insolvenčního 

správce.

V druhé části zákon upravuje způsoby řešení úpadku, tedy konkurs v hlavě I.,

reorganizaci v hlavě II. a oddlužení v hlavě V. Samostatné hlavy jsou věnovány i

úpadku finančních institucí a vyloučení účinků insolvenčního zákona. Část třetí

obsahuje ustanovení o insolvenčním rejstříku, vztazích ke státům Evropské unie a 

závěrečná ustanovení.

Tento zákon měl nabýt účinnosti dne 1. července 2007 s poznámkou, že 

„nebudou-li včas přijaty všechny potřebné právní předpisy, bez nichž nemůže InsZ 

fungovat, musí být účinnost InsZ odložena.5“ Protože všechny potřebné právní 

předpisy k původnímu datu nabytí účinnosti nebyly přijaty, bylo nabytí účinnosti 

zákona posunuto na 1. ledna 2008. 

Zároveň přijetí nového insolvenčního zákona zrušuje předchozí právní 

úpravy, jak je uvedeno ve zrušovacím ustanovení § 4336.

I přes výše uvedené zrušení zákonů předcházejících insolvenčnímu zákonu 

platí podle § 432 InsZ, že pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před nabytím 

účinnosti tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy zákona o konkursu a 

vyrovnání ve znění pozdějších předpisů.

                                                
4 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 5. vydání. Praha: Linde, 2008. 628 s.
5 ZELENKA, Jaroslav. Insolvenční zákon. Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením 
Rady ES 1346/2000. Praha: Linde, 2007. 687 s. ISBN 978-80-7201-657-0 
6 Zrušuje se: 1. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. 2. Zákon č. 122/1993 Sb., kterým se 
mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. 3. Zákon č. 12/1998 Sb., kterým se 
mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 4. 
Zákon č. 214/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění 
pozdějších předpisů. 5. Zákon č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o 
dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve 
znění pozdějších předpisů. 6. Vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o konkursu a vyrovnání. 
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Druhá komora Parlamentu ČR v minulých dnech schválila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů7. Tato novela je především reakcí na nález Ústavního soudu 

Pl. ÚS 14/10 ze dne 1. července 2010, který zrušil část insolvenčního zákona 

zakazující jednotlivým věřitelům popírat přihlášené pohledávky jiných věřitelů. 

Ustanovení, podle kterého mohli pravost, pořadí a výši všech přihlášených 

pohledávek popírat pouze dlužník a insolvenční správce a které nedávalo věřitelům 

možnost zpochybnit pohledávky jiných přihlášených věřitelů jakýmkoli procesním 

prostředkem, označil Ústavní soud za odporující právu na spravedlivý proces a 

stávající úpravu zrušil s účinností od 31. března 2011. 

Vedle změn insolvenčního zákona přináší také změnu občanského soudního 

řádu, kde se změna týká složení jistoty. Nově by měl mít předseda senátu možnost, 

v případě, že dojde k závěru, že poskytnutá jistota nepostačuje, vyzvat 

navrhovatele, aby ve lhůtě 3 dnů složil doplatek ve výši, kterou stanoví.

1.1.2 Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 

Úpravu postavení insolvenčního správce především po hmotněprávní stránce 

obsahuje zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Zákonodárce tak 

napodobil slovenskou úpravu, kde postavení insolvenčních správců řeší taktéž 

zvláštní zákon.8

Zákon o insolvenčních správcích upravuje:

a) vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

b) seznam insolvenčních správců, údaje do něj zapisované, členění

seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu,

c) činnost hostujícího insolvenčního správce.

Jsou zde rovněž přesně popsány profesní předpoklady pro vydání povolení k 

výkonu činnosti insolvenčního správce.

                                                
7 Zákon byl vyhlášen 21. 3. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 27 pod číslem 69/2011 Sb.

8 Zákon č. 8/2005 Z.z., o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Již samotná skutečnost, že postavení správců je upraveno zákonem, je 

podstatnou změnou oproti dřívější situaci. Úprava podmínek a náležitostí zápisu do 

seznamu správců konkursní podstaty předpisem nižší právní síly neodpovídá 

významu postavení správců v civilním řízení a právu obecně. 

Značná pozornost byla ze strany autorů věnována definicím pojmů jako je 

bezúhonnost insolvenčního správce, vymezení podmínek pro povolení výkonu

funkce insolvenčního správce, důvodů pro pozastavení nebo zánik práva vykonávat 

funkci správce.

1.1.3 Převáděcí předpisy

Na jakou oblast jsou zaměřeny jednotlivé podzákonné předpisy je dobře 

zřejmé již z jejich názvů. 

Jedná se o vyhlášku ministerstva spravedlnosti 312/2007 Sb. ze dne           

22. listopadu 2007, o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců,

která podrobně upravuje podmínky pro vykonání zkoušky. Dne 1. dubna 2011 

nabude účinnosti vyhláška č. 56/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., 

o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky 

č. 2/2010 Sb. Novela je zaměřena na:

1. odstranění nedostatků detekovaných aplikací vyhlášky při zajišťování a 

organizaci zkoušek insolvenčních správců,

2. odlehčení administrativní zátěže ministerstva v procesu organizace zkoušek 

upuštěním od doručování některých písemností a jeho nahrazení informováním na 

internetových stránkách ministerstva

3. zpřísnění podmínek pro omluvu neúčasti uchazečů na zkouškách,

4. úprava lhůt pro informování uchazečů o zkoušce tak, aby byl vytvořen delší 

časový prostor k přípravě ke zkoušce a snížen počet uchazečů, kteří se zkoušky 

insolvenčního správce nezúčastní.

Dále se jedná o vyhlášku 313/2007 Sb. ze dne 22.11. 2007, o odměně 

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

náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů a o vyhlášku
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314/2007 Sb. ze dne 22.11. 2007, o minimálním limitu pojistného plnění 

a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců.

1.2 Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce

Insolvenčním správcem se může stát fyzická osoba, veřejná obchodní 

společnost, zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení. Zahraniční 

obchodní společnost a zahraniční sdružení však musí poskytovat stejné záruky 

ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, dále musí být založeny podle 

práva členského státu EU, členských států Dohody o evropském hospodářském 

prostoru a musí být podle tohoto práva oprávněny vykonávat činnost insolvenčního 

správce.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o insolvenčních správcích vzniká

právo vykonávat činnost insolvenčního správce dnem nabytí právní moci povolení

vykonávat činnost insolvenčního správce. Po nabytí právní moci povolení 

vykonávat činnost insolvenčního správce bude insolvenční správce zapsán 

ministerstvem do seznamu insolvenčních správců9. 

Z ustanovení § 8 odst. 1. ZKV, který stanoví, že do seznamu správců lze 

zapsat jen bezúhonnou fyzickou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům, 

má přiměřenou odbornou způsobilost a se zápisem souhlasí, nebo veřejnou 

obchodní společnost, která bude činnost správce vykonávat prostřednictvím svých 

společníků, o nichž prokáže, že splňují podmínky pro zapsání do seznamu, je 

zřejmé, že získat oprávnění pro výkon funkce správce konkurzní podstaty nebylo 

vázáno na příliš vysoké požadavky. Z této skutečnosti plynoucí odborné nedostatky 

konkurzních správců byly jedním z nejčastěji vytýkaných problémů dřívější právní 

úpravy. Jak uvádí ve svém článku Tomáš Dvořák: „Existující právní úprava 

správce konkursní podstaty se vyznačuje jistým nedostatkem, a to připuštěním 

možnosti, aby správcem konkursní podstaty byla i osoba bez právnického vzdělání. 

Vzhledem ke značné komplikovanosti ZKV, nejednoznačnosti výkladu řady jeho 

                                                
9 § 18 a násl. zákona o insolvenčních správcích
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ustanovení se jeví jako přinejmenším odvážné očekávat, že si s těmito otázkami 

budou osoby s jiným než právnickým vzdělání vědět rady.“10

Současná právní úprava klade na insolvenční správce a jejich odborné 

znalosti a schopnosti nesrovnatelně vyšší nároky. V ustanoveních § 4 a násl. ZoIS

jsou vymezeny podmínky, které musí uchazeč splňovat, aby mu bylo vydáno 

povolení nebo zvláštní povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. 

Pro fyzickou osobu, která se chce stát insolvenčním správcem zákon i 

nadále vyžaduje plnou způsobilost k právním úkonům, trestní a úpadkovou

bezúhonnost. Kromě těchto obecných předpokladů stanoví zákon o insolvenčních 

správcích pro vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce fyzické 

osobě další čtyři zákonné požadavky. Osoba musí:

a) doložit, že získala na vysoké škole v členském státě nebo jí bylo členským 

státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního 

programu11, 

b) předložit doklad o složení zkoušky či rozdílové zkoušky12 insolvenčního 

správce, tj. osvědčení vydané ministerstvem, 

c) uhradit ministerstvu spravedlnosti správní poplatek k zápisu do seznamu ve 

výši 5 000 Kč13 a 

d) uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu tak, jak je uvedeno v 

ustanovení § 6 odst. 1 písmeno f) zákona – může být nahrazeno dodatkem k 

původní smlouvě, jedná-li se o žadatele, který již má uzavřenou smlouvu 

pro výkon činnosti konkursního správce, nebo potvrzení pojišťovny o 

uzavření takovéto smlouvy 

                                                
10 DVOŘÁK, Tomáš. Nad postavením správce konkursní podstaty. Právní praxe v podnikání. 2000, 
2, s. 24.
11 Přechodné období, ve kterém si mohou osoby zapsané v seznamu insolvenčních správců dodělat 
vysokoškolské studium skončí až v roce 2013 (§ 41 zákona o insolvenčních správcích).
12 V takovém případě osoba předkládá též doklad podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona – potvrzení 
komory o členství v komoře
13 Veřejná obchodní společnost není povinna hradit poplatek za zápis do seznamu insolvenčních 
správců 
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Pokud by se jednalo o vydání zvláštního povolení, tedy povolení 

opravňujícího k činnosti zvláštního insolvenčního správce podle § 3 odst. 2 ZoIS, je 

nezbytné navíc vykonat zvláštní zkoušku insolvenčního správce.

Veřejná obchodní společnost smí vykonávat funkci insolvenčního správce 

pouze prostřednictvím společníka nebo společníků, které označí ve svém návrhu na 

povolení výkonu této funkce. Podává-li veřejná obchodní společnost návrh na 

vykonání zkoušky svého společníka, popř. návrh na zápis tohoto společníka do 

seznamu správců, musí být k návrhu připojena prohlášení ohlášeného společníka, 

resp. společníků. Požadované prohlášení ohlášeného společníka musí být opatřeno 

úředně ověřeným podpisem tohoto společníka a z jeho znění musí vyplývat, že 

tento společník je oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce, kterou bude 

od nabytí právní moci povolení uděleného veřejné obchodní společnosti nadále 

vykonávat pouze v rámci této společnosti. 

1.2.1 Bezúhonnost

Morálnost, jakkoli jí můžeme považovat za alfu a omegu každého správce, 

je nejen těžko definovatelnou složkou osobnosti každého jednotlivce, ale zejména 

složkou těžko měřitelnou.Morální kvality, respektive osvědčení o tom, že osoba 

neporušuje základní společenské hodnoty, jsou zjišťovány postupem podle 

ustanovení § 6 odst. 5 zákona o insolvenčních správcích, který stanoví, že za 

účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo vyžádá podle 

zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání 

výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 

elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zákon o insolvenčních správcích v ustanovení § 7 nadto dále zužuje okruh 

bezúhonných osob. Jedná se o negativní definici, kdy za bezúhonnou se nepovažuje 

osoba:

a) která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin spáchaný v

souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce, nebo jiný úmyslný trestný čin 

proti závazným pravidlům tržní ekonomiky,
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b) které insolvenční soud v posledních pěti letech před podáním návrhu zamítl

žádost o prominutí zbytku jejích dluhů,

c) jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší její úpadek nebo hrozící

úpadek,

d) která byla v posledních 3 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního

orgánu právnické osoby, jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší 

úpadek nebo hrozící úpadek této právnické osoby,

e) pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena

statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, 

nebo

f) které bylo v posledních pěti letech před podáním návrhu zrušeno povolení

postupem podle § 13 odst. 2.

V písmeně f) předmětného paragrafu zákonodárce odkazuje na § 13 odst. 2.

Bezúhonnou tak není ani osoba, které bylo po předchozím písemném upozornění

ministerstvem zrušeno povolení nebo zvláštní povolení k výkonu činnosti 

insolvenčního správce v souvislosti s opakovaným nebo závažným porušením 

povinnosti stanovené v zákoně o insolvenčních správcích nebo v insolvenčním 

zákoně.

1.2.2 Zkoušky insolvenčního správce

Jak jsem již uvedla platná právní úprava klade na osobu správce mnohem 

vyšší nároky než tomu bylo dle zákona o konkursu a vyrovnání. Novinkou oproti 

úpravě ZKV je právě odborná zkouška, která má prověřit, zda žadatel o výkon 

funkce insolvenčního správce má potřebné znalosti.

V souladu se zákonem o insolvenčních správcích, organizuje zkoušky 

insolvenčních správců, rozdílové zkoušky insolvenčních správců a zvláštní zkoušky 

insolvenčních správců Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

Uchazeč o vykonání zkoušky je povinen uhradit správní poplatek za 

připuštění ke zkoušce, a to ve výši 5.000,- Kč v případě základní nebo rozdílové

zkoušky insolvenčního správce a 3.000,- Kč v případě žádosti o vykonání zvláštní 
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zkoušky insolvenčního správce na účet ministerstva nejpozději do dne konání její 

písemné části. Je poněkud překvapivé, že výši poplatku zákonodárce stanovil přímo 

zákonem a neodkázal na úpravu převáděcím předpisem. 

Pokud uchazeč u zkoušky neuspěje, může do 30 dnů ode dne jejího konání 

písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování14. Zkoušku je 

možné opakovat pouze dvakrát. Ministerstvo umožní opakování zkoušky 

insolvenčního správce nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při 

které žadatel neuspěl. Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl a 

nepodal ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího konání písemně žádost o opakování, nebo 

ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl ani při jejím druhém opakování, 

může podat novou žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne konání 

zkoušky, při které naposled neuspěl. 

Úspěšným uchazečům zašle Ministerstvo spravedlnosti podle druhu vykonané 

zkoušky Osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce, rozdílové zkoušky 

insolvenčního správce nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

Insolvenční správci kteří byli pro jednotlivá insolvenční řízení do funkce 

ustanoveni před 1. lednem 2010, mohou v těchto řízeních nadále vykonávat svou 

funkci i bez absolvování zkoušky insolvenčního správce.

Do 31.12. 2009 byli v seznamu insolvenčních správců zapsáni všichni ti, kteří 

byli oprávněni vykonávat funkci správce konkurzní podstaty dle ZKV a prováděcí 

vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č 476/1991 Sb. Tento postup vyplýval z     

§ 40 odst.1 ZoIS, který stanovil, že fyzická osoba nebo veřejná obchodní 

společnost, která byla ke dni nabytí účinnosti zákona o insolvenčních správcích 

zapsaná v seznamu správců konkurzní podstaty, je oprávněna vykonávat rovněž 

funkci insolvenčního správce. Toto přechodné období skončilo, v souladu s             

§ 40 odst. 2 ZoIS po uplynutí dvou let od účinnosti zákona. Od 1.1.2010 tak mohou 

vykonávat funkci insolvenčního správce pouze osoby které složily zkoušku 

insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce. 

                                                
14 Pokud uchazeč neuspěl jenom při ústní části zkoušky, není při opakování zkoušky povinen 
opakovat i její písemnou část, kterou složil úspěšně.
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Počet osob, které tuto zkoušku měly k 1.1.2010 úspěšně složenou je 217.    

Dá se tedy s trochou nadsázky říct, že z 3 700 mnohdy „amatérských správců 

konkurzní podstaty“ zůstalo něco málo přes 200 profesionálních insolvenčních 

správců, kteří o tuto činnost projevují skutečný zájem a jejich znalosti garantují, že

svou funkci budou vykonávat řádně a v souladu s právní úpravou. Složení této 

zkoušky by mělo garantovat, že insolvenční správce bude samostatně schopen 

vykonávat všechny činnosti, které vyplývají z jeho funkce. 

Vedle základní zkoušky insolvenčního správce existuje i vyšší úroveň této 

zkoušky, takzvaná zvláštní zkouška insolvenčního správce. Pouze insolvenční 

správce, který má složenou zvláštní zkoušku, může vykonávat tuto činnost u 

dlužníka, který je finanční institucí, obchodníkem s cennými papíry, centrálním 

depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s 

investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním 

fondem a zejména dlužníkem, u kterého je bez dalšího přípustná reorganizace. 

Vzhledem k tomu, že úpadek finančních institucí a dalších typů dlužníků 

pohybujících se na finančních trzích není dnes již tak běžný, má tato zvláštní 

zkouška význam zejména u posledního typu vyjmenovaných dlužníků. 

Reorganizace je bez dalšího přípustná pouze u velkých dlužníků, kteří, dle 

ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona měli za poslední účetní období 

předcházející insolvenčnímu návrhu celkový obrat alespoň 100.000.000,- Kč nebo 

zaměstnává-li dlužník nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru. Obsahem 

zvláštní zkoušky insolvenčního správce je prokázání dalších podrobnějších znalostí 

mimo jiné z oblasti fungování finančního trhu, organizace podniku, finančních 

nástrojů a obchodování s nimi a tak dále. 

1.2.3 Pojištění insolvenčního správce

Podle ust. § 6 odst. 1 písm. f) zákona o insolvenčních správcích je uzavření 

pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem 

funkce insolvenčního správce nebo s činností zaměstnanců správce, předpokladem 
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k tomu, aby ministerstvo mohlo vydat žadateli povolení k výkonu funkce 

insolvenčního správce. 

Insolvenční zákon výše citované ustanovení prakticky duplikuje ve svém       

§ 23. Zde ale není osobou povinnou uzavřít pojištění žadatel o vydání povolení k 

činnosti správce, ale již insolvenční správce. Uzavření pojištění odpovědnosti je 

rovněž esenciálním předpokladem k tomu, aby soud mohl schválit ustanovení 

správce věřiteli.

Minimální limit pojistného insolvenčního správce stanoví ministerstvo 

spravedlnosti svým prováděcím předpisem, tj. vyhláškou č. 314/2007 Sb., která 

stanovuje u fyzické osoby limit ve výši 1milion korun a u veřejné obchodní 

společnosti a zahraniční společnosti částku 1 milion korun násobenou počtem 

ohlášených společníků. 

1.3 Pozastavení, zrušení a zánik oprávnění vykonávat funkci správce

Zákon o insolvenčních správcích rozlišuje pro dočasnou nebo trvalou ztrátu 

podmínek pro výkon funkce insolvenčního správce tři instituty pozastavení funkce.

Jedná se o časově omezené pozastaveni práva držitele povolení vykonávat 

činnost insolvenčního správce. Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního 

správce zaniká dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení 

tohoto práva (ust. § 9 odst. 2 ZoIS). K pozastavení dojde při krátkodobé ztrátě 

předpokladů pro výkon funkce, tj. dnem zveřejnění rozhodnutí o úpadku 

insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku, dnem, kdy se stalo vykonatelným 

rozhodnutí o vzetí insolvenčního správce do vazby, dnem, kdy insolvenční správce 

nastoupil výkon trestu odnětí svobody - zde musí jít o trest za trestný čin, který 

nebyl spáchán v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce, nebo nejde o 

jiný úmyslný trestný čin proti hospodářské kázni; v opačném případě by totiž šlo o 

ztrátu bezúhonnosti dle ust. § 6 odst. 1 písm. d) a § 7 písm. a) ZoIS, která by tudíž 

vedla k trvalému zrušení povolení dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) ZoIS, dále dnem, ke 

kterému bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce 

ohlášenému společníku veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní 
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společnosti, dnem, kdy insolvenční správce začal vykonávat funkci člena vlády, 

člena orgánu územní samosprávy, poslance nebo senátora anebo jinou volenou či 

jmenovanou veřejnou funkci. K pozastavení výkonu funkce dojde také, jde-li o 

doposud samostatného insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem 

veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, a to dnem, kdy 

veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo 

vykonávat činnost insolvenčního správce. Ve všech těchto případech je 

ustanovením § 9 odst. 3 ZoIS uložena insolvenčnímu správci informační povinnost 

vůči správci seznamu insolvenčních správců, tj. vůči Ministerstvu spravedlnosti 

ČR. K pozastavení funkce insolvenčního správce může dojít nejen ze zákona, ale 

také rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR dle ust. § 10 ZoIS. Ministerstvo je 

oprávněno takto rozhodnout v případě, že proti insolvenčnímu správci bylo 

zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, a to nejdéle do dne, kdy nabude 

právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, bylo-li zahájeno řízení o 

způsobilosti insolvenčního správce k právním úkonům, a to opět nejdéle do dne, 

kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí. Údaj o pozastavení 

práva vykonávat činnost insolvenčního správce příp. ukončení pozastavení výkonu

zveřejní Ministerstvo spravedlnosti ČR v seznamu správců a to v den, kdy bylo 

rozhodnutí vydáno.

Dále se jedná o zánik funkce, kdy právo vykonávat činnost insolvenčního 

správce zaniká ze zákona smrtí insolvenčního správce, prohlášením insolvenčního 

správce za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za 

mrtvého, zbavením nebo omezením insolvenčního správce způsobilosti k právním 

úkonům, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl insolvenční správce 

způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo v ní omezen, dnem zrušení veřejné 

obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, posledním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Ministerstvu 

spravedlnosti ČR doručeno písemné oznámení insolvenčního správce o ukončení 

jeho činnosti, jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní 

společnost dnem, ke kterému zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního 

správce jejímu ohlášenému společníku nebo dnem, ke kterému ohlášený společník 
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přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní 

společnosti, dnem právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení nebo 

zvláštního povolení podle § 13 ZoIS.

Ministerstvo spravedlnosti ČR má možnost vlastním rozhodnutím zrušit

povolení výkonu funkce insolvenčního správce a to v případě, že samostatně 

vystupující insolvenční správce nesplňuje některou z obecných podmínek pro 

výkon funkce (ust. § 6 odst. 1 ZoIS), veřejná obchodní společnost resp. její 

ohlášený společník nesplňuje podmínky dané ustanovením § 8 odst. 1 ZoIS.

Zvláštní povolení ministerstvo spravedlnosti ČR zruší svým rozhodnutím 

samostatně vystupující fyzické osobě, pokud nesplňuje některou z podmínek ust.    

§ 6 odst. 2 až 4 ZoIS, veřejné obchodní společnosti, pokud její ohlášený společník 

nesplňuje obecné podmínky, nebo mu nebylo vydáno, příp. zaniklo zvláštní 

povolení. Ministerstvo spravedlnosti ČR může v souladu s ust. § 13 odst. 2 ZoIS, 

nad rámec přesně vymezených případů, zrušit povolení nebo zvláštní povolení 

insolvenčnímu správci, který i přes písemné upozornění ministerstva opakovaně 

nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené ZoIS nebo InsZ. 
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2 Výkon funkce insolvenčního správce

Již zákon o konkursu a vyrovnání ukládal správci konkursní podstaty 

povinnost postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí15. Stejnou povinnost 

ukládá insolvenčnímu správci § 36 odst. 1 InsZ, který stanoví, že insolvenční 

správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je 

povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby 

věřitelé byli uspokojeni v co největší míře. Jedná se o neurčitý právní pojem a může 

znamenat řadu sporů mezi správcem a věřiteli, kteří budou argumentovat 

nedostatečnou péčí a hypotetickými možnostmi ještě lepšího uspokojení. 

Správce věřitelům výslovně odpovídá za škodu nebo jinou újmu způsobenou 

při své činnosti podle § 37 IZ. Věřitelé dohlížejí na činnost správce, o které je 

správce pravidelně informuje. Pakliže by věřitelé byli nespokojeni se způsobem, 

jakým správce svou činnost vykonává, mohou dát podnět ministerstvu ve smyslu 

ustanovení § 13 odst. 2 ZoIS, nebo i prostřednictvím svých orgánů navrhnout soudu 

zproštění správce z funkce. 

Při tvorbě InsZ byly navrženy dvě varianty řešení způsobu ustanovování 

správce, dle první varianty měl mít možnost ustanovit správce výlučně soud, druhá 

tuto pravomoc dávala naopak pouze věřitelům. Ze znění zákona je zřejmé, že 

nakonec byla zvolena cesta kompromisu - primárně správce ustanovuje soud, 

věřitelé však mohou tohoto správce  odvolat a ustanovit správce jiného. Zvolené 

řešení má především zabránit přílišné vazbě mezi správcem a insolvenčním 

samosoudcem, což bylo jednou ze zásadních výtek vůči ZKV. 

Při ustanovování insolvenčního správce je předseda insolvenčního soudu 

omezen ust. § 25 odst. 216. Osobně nevidím důvod, proč by se měl předseda soudu 

zabývat hodnocením odbornosti správce, ta je předci prokázána již tím, že správce 

                                                
15 § 8 odst. 2 ZKV
16 Při určení osoby insolvenčního správce předseda insolvenčního soudu se zřetelem k dosavadnímu 
stavu insolvenčního řízení přihlédne zejména k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, 
jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního správce a k jeho zatížení
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splňuje zákonem uložené podmínky pro výkon funkce, konkrétně odbornost 

správce je prokázána složením zkoušky. 

Insolvenční správce se ustanovuje do funkce v konkrétním řízení nejpozději v 

rozhodnutí o úpadku, pakliže již nebyl ustanoven dle § 27 odst. 1 InsZ z důvodu 

účelnosti jako předběžný insolvenční správce.

Nejprve je tedy správce ustanoven insolvenčním soudem na základě určení 

konkrétního správce ze seznamu správců předsedou insolvenčního soudu. 

Výjimkou z určení osoby správce předsedou insolvenčního soudu je ustanovení 

správce navrženého ve schváleném reorganizačním plánu, který předkládá dlužník 

podle § 148 odst. 2 InsZ, pokud insolvenční soudce navrženou reorganizaci povolí. 

Důvodem pro ustanovení jiného než v reorganizačním plánu navrženého 

insolvenčního správce by byla pouze skutečnost, že takto navržený správce 

nesplňuje některou ze zákonem stanovených podmínek pro výkon funkce správce či 

existuje důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

Správce nemá možnost vyjádřit se či odmítnout své ustanovení do funkce 

předem. Tuto možnost má až po svém ustanovení, a to jen z velmi důležitých 

důvodů. Nestačí tedy pouhé odmítnutí bez dalšího, ale je zapotřebí přesně tyto 

důvody určit. Mohou jimi být zdravotní potíže, delší zahraniční cesta a jiné důvody 

trvalejšího charakteru, nebo taktéž pozbytí některých ze zákonných předpokladů 

nezbytných pro činnost správce.17 Insolvenční soud správcovy důvody posoudí, a 

pokud by bylo zjištěno, že důvody odmítnutí ustanovení do funkce nebyly 

oprávněné, mohlo by to pro správce znamenat sankci v podobě uložení pokuty 

podle § 81 odst. 2 InsZ, v závažnějších případech i možnost zrušení povolení pro 

výkon činnosti správce. O důvodech odmítnutí funkce je správce povinen 

informovat soud ihned po svém ustanovení, později by se jednalo o návrh 

insolvenčního správce na odvolání z funkce podle § 31 odst. 1 InsZ. Domnívám se, 

že by bylo praktičtější kdyby měl insolvenční správce možnost odmítnut své 

ustanovení ještě před samotným ustanovením. Jednak by tak odpadly formální 

procedurální úkony a celý proces by tak byl zkrácen.

                                                
17 ZELENKA, Jaroslav a kol. Insolvenční zákon. Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a 
nařízením Rady ES 1346/2000. Praha: Linde, 2007. 58 s.
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Podle ZKV byl k odvolání správce a ustanovení jiného oprávněn pouze 

konkursní soud, jak již bylo naznačeno výše ust. § 28 InsZ poskytuje tuto možnost 

též věřitelským orgánům.  Dle § 29 odst. 1 mohou věřitelé na schůzi, která nejblíže 

následuje po přezkumném jednání odvolat insolvenčního správce a rozhodnout o 

ustanovení nového. Usnesení o odvolání a ustanovení nového správce je přijato, 

pokud hlasovala pro nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni 

předcházejícímu konání schůze věřitelů (počítáno dle výšky přihlášené 

pohledávky). 
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3 Předběžný, oddělený a hostující insolvenční správce

V souvislosti s problematikou insolvenčních správců se objevují pojmy 

předběžného správce, odděleného insolvenčního správce, či hostujícího 

insolvenčního správce. 

Předběžným správcem je osoba oprávněná vykonávat funkci insolvenčního 

správce, kterou soud ustanoví insolvenčním správcem ještě před rozhodnutím 

o úpadku dlužníka. Po vydání rozhodnutí o úpadku se stává insolvenčním správcem 

s plnou působností, nestanoví-li soud v tomto rozhodnutí jinak. „Ustanovení 

předběžného insolvenčního správce je součástí předběžného opatření vydaného v 

insolvenčním řízení podle § 112 InsZ, pokud soud tímto předběžným opatřením 

omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v rozsahu širším, než je 

stanoveno v § 111 InsZ.“18

„Insolvenční soud může ustanovit předběžného insolvenčního správce i za

situace, kdy je např. na návrh dlužníka vyhlášeno moratorium nebo je-li to nezbytné

k zajištění ochrany majetkové podstaty, půjde-li o rozsáhlé majetkové soubory. 

Nově je zavedena povinnost soudu ustanovit předběžného správce v souvislosti 

s nečinností soudu v případě uvedeném v § 84 odst. 2 InsZ.“19

Oddělený insolvenční správce je soudem ustanoven pouze pro určité úkony 

v insolvenčním řízení, pro které je primárně ustanovený insolvenční správce 

vyloučen z důvodu svého poměru k některému z dlužníkových věřitelů nebo 

k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů. 

Existence odděleného správce se odvíjí od snahy zákona zabránit střetu 

zájmů a potencionálnímu morálnímu hazardu ze strany obecného správce v 

případech určitého vztahu k některému z dlužníkových věřitelů, nebo jejich 

zástupců. Insolvenční soud v takových situacích ustanoví pro úkony podléhající 

eventuelnímu střetu zájmů odděleného správce vždy, pokud je správce z některých 

úkonů vyloučen dle § 24 InsZ, pro důvody, které mohou odporovat společnému 

                                                
18

KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2010. s. 59
19

KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2010. s. 59
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zájmu věřitelů v řízení, ve kterém byl správce rovněž ustanoven. Fakultativně může 

být oddělený správce ustanoven, není-li s přihlédnutím k povaze pohledávky 

věřitele a jeho postavení v řízení pochybností, že poměr tohoto věřitele a správce 

ovlivní celkový výkon práv a povinností obecného správce. 

Hostující insolvenční správce je osoba, která je státním příslušník členského 

státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru 

nebo Švýcarské konfederace, který vykonává funkci insolvenčního správce v jiném 

členském státě a má v úmyslu dočasně nebo příležitostně vykonávat funkci 

insolvenčního správce na území České republiky a který je oprávněn vykonávat 

funkci insolvenčního správce. Tomuto správci je stanovena povinnost neprodleně 

informovat Ministerstvo spravedlnosti o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit 

jeho právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

I na hostujícího správce se analogicky vztahuje ustanovení o výkonu

činnosti prostřednictvím právnické osoby, tato však musí poskytovat stejné záruky

společníků jako veřejná obchodní společnost v právním řádu ČR. Hostující 

insolvenční správce může být zároveň i správcem zvláštním, či předběžným. 
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4 Práva a povinnosti insolvenčního správce

Insolvenční správce je v insolvenčním řízení nositelem řady práv a 

povinností. Oproti dřívější úpravě v ZKV je postavení správce posíleno a okruh 

práv a zároveň i povinností byl novou právní úpravou značně rozšířen. Došlo tak 

k významnému posunu kompetencí směrem ke správci, který je v úzkém kontaktu 

s věřiteli. 

Insolvenční správce je vždy především povinen dbát společného zájmu 

věřitelů. Legální definici pojmu společný zájem věřitelů nalezneme v § 2 písm. j) 

InsZ, který stanoví, že společným zájmem věřitelů je zájem nadřazený jejich 

jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně 

spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno 

zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů. 

Správce má svou funkci vykonávat tak, aby uspokojení pohledávek věřitelů 

nebylo redukováno nedostatečným zjištěním a spravováním majetkové podstaty, 

nepoctivě přihlášenými pohledávkami, napadnutelnými úkony dlužníka nebo jiných 

osob, kterými by došlo ke ztenčení majetkové podstaty nebo vznikem zbytečných 

pohledávek za majetkovou podstatou. 

Aby mohl správce vykonávat svoji funkci řádně ukládá insolvenční zákon 

orgánů veřejné správy, zejména katastrálním úřadům, orgánům evidujícím 

motorová vozidla a jiným správním úřadům, jakož i notářům, soudním exekutorům, 

osobám vedoucím evidenci cenných papírů, finančním institucím, provozovatelům 

telekomunikačních služeb, provozovatelům poštovních služeb a jiným osobám, 

které se zabývají přepravou zásilek, vydavatelům tisku a dopravcům povinnost 

součinnosti. Tato povinnost spočívá v tom, že orgány a osoby poskytují správci 

údaje o majetku dlužníka a některé další informace, které jsou nezbytné pro řádný

výkon funkce insolvenčního správce, a to ve stejném rozsahu, v jakém by je 

poskytovaly přímo dlužníkovi. Povinnost součinnosti spočívá též v oprávnění 

správce požadovat od vyjmenovaných orgánů a osob vydání listin, které tyto mají u 

sebe a které slouží k zjištění dlužníkova majetku. 
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4.1 Zjišťování majetkové podstaty

Bez ohledu na to jakým způsobem bude řešen dlužníkův úpadek je základní 

povinností insolvenčního správce zjišťování majetkové podstaty. 

Pojem konkursní podstata zažitý v právní praxi je v úpravě insolvenčního 

zákona nahrazen pojmem majetková podstata, který terminologicky lépe vyhovuje 

nutnosti vytvořit obecnější pojem tak, aby byl použitelný pro celou šíři zákonných 

způsobů řešení úpadku. Majetková podstata definována ust. § 205 InsZ obsahuje 

odchylnou úpravu pro případ, kdy je insolvenční návrh podáván dlužníkem a pro 

případ podání věřitelského insolvenčního návrhu. V případě dlužnického 

insolvenčního návrhu je majetková podstata tvořena majetkem, který dlužníkovi 

patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení, jakož i majetkem, který dlužník nabyl v 

průběhu insolvenčního řízení. Oproti tomu v případě insolvenčního návrhu 

podaného věřitelem je definicí majetkové podstaty akceptován fakt, že podaným 

návrhem nedochází automaticky k zablokování dispozice s majetkem dlužníka, 

který v obecné rovině insolvenčního zákona může se svým majetkem nadále 

nakládat. Majetkovou podstatu pak tvoří majetek, který dlužníkovi patřil v době, 

kdy insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník 

nabyl v průběhu insolvenčního řízení po vydání těchto rozhodnutí.

Obsahem majetkové podstaty jsou aktiva uvedená v ust. § 206 InsZ. Výčet 

uvedený v tomto ustanovení je výčtem toliko demonstrativní, neboť majetkovou 

podstatu může tvořit jakákoliv hodnota, u níž to není zákonem vyloučeno.

Zjišťování majetkové podstaty je jednou ze základních činností 

insolvenčního správce, který tuto svoji povinnost začíná vykonávat od svého 

ustanovení, tedy od rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dlužníka. Zjištění 

majetkové podstaty však může provádět i předběžný správce, z čehož lze dovodit, 

že zjištění majetkové podstaty může proběhnout již po podání insolvenčního 

návrhu. Insolvenční správce či předběžný správce jsou povinni řídit se při 

zjišťování podstaty pokyny soudu.

Východiskem pro činnost insolvenčního správce či předběžného správce je v 

případě dlužnického insolvenčního návrhu seznam majetku vyhotovený dle 
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ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) InsZ. V případě insolvenčního návrhu podaného 

věřitelem je podstatné, zda byla insolvenčním soudem uložena dlužníku povinnost 

předložit soudu seznamy dle ust. § 104 InsZ.

Správce může po dlužníkovi při zjišťování majetkové podstaty vyžadovat 

všestrannou součinnost, neboť dlužník je povinen dbát pokynů insolvenčního 

správce nebo předběžného správce. V případě dlužníka - právnické osoby je tato 

povinnost kladena na statutární orgány a jejich členy nebo likvidátora společnosti. 

Správce ověří informace uváděné dlužníkem v seznamu a následně zjistí, zda do 

majetkové podstaty nepatří i jiné věci, práva, pohledávky a majetkové hodnoty než 

ty, které dlužník v seznamu majetku uvedl.

K zajištění plnění povinnosti insolvenčního správce zjistit majetkovou 

podstatu musí dlužník umožnit insolvenčnímu správci přístup na všechna místa, kde 

má umístěn majetek náležející do majetkové podstaty. Je třeba upozornit, že zákon 

hovoří o povinnosti dlužníka vůči insolvenčnímu správci, z čehož lze a contrario 

dovodit, že předběžný správce toto oprávnění nemá. 

V případě odůvodněného požadavku insolvenčního správce může 

insolvenční soud na jeho návrh nařídit prohlídku bytu, sídla, místa podnikání a 

jiných místností dlužníka, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich 

umístěných, kde se může nacházet dlužníkův majetek. Uvedený rozsah oprávnění 

insolvenčního správce doplňuje uložení zákonné povinnosti dle ust. § 212 odst. 4 

InsZ třetím osobám, podle níž osoba v jejímž objektu má dlužník svůj byt, sídlo, 

místo podnikání nebo jiné své místnosti, je povinna strpět, aby insolvenční správce, 

který provádí soupis nebo činí úkony směřující k řádnému zajištění a správě 

majetkové podstaty, provedl prohlídku bytu a jiných místností dlužníka. Nesplní-li 

tuto povinnost, je insolvenční správce oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné 

místnosti dlužníka přístup.

Novým institutem neobsaženým v úpravě dané ZKV je úprava dle 

ustanovení § 213 InsZ, jenž stanoví aktivní povinnost třetích osob oznámit správci, 

že u sebe mají dlužníkův majetek patřící do majetkové podstaty, a to neprodleně 

jakmile se dovědí o vydání rozhodnutí o úpadku. V pochybnostech se má za to, že 

není-li zcela patrné, zda jde či nikoliv o majetek spadající do majetkové podstaty, je 
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třeba jej oznámit a jeho vyhodnocení bude pak již provedeno v rámci insolvenčního 

řízení. Osoba oznamující držení majetku dlužníka musí ve svém sdělení uvést 

právní důvod, na jehož základě má tento majetek u sebe. Na výzvu insolvenčního 

správce nebo předběžného správce mu musí umožnit prohlídku tohoto majetku a 

jeho ocenění.     

Insolvenční správce provede a průběžně doplňuje soupis majetkové podstaty

a ten předloží insolventnímu soudu. Insolvenční soud soupis zveřejní v 

insolvenčním rejstříku neprodleně po jeho sestavení resp. po předložení soudu, 

neprodleně pak zveřejní i každé další doplnění soupisu. Soupis majetkové podstaty 

je listinou, která musí být jako soupis majetkové podstaty nazvána a která musí 

obsahovat přesnou identifikaci majetku zapsaného jako samostatné položky,

ocenění položek soupisu, důvod soupisu, den soupisu majetku a příp. den jeho 

vyloučení, označení osoby, které sepisovaný majetek náleží či která k němu 

uplatňuje své právo, pokud nejde o majetek ve vlastnictví dlužníka.

Ocenění provádí insolvenční správce na základě účetnictví dlužníka nebo z

evidence vedené dle zákona o daních z příjmů. Ocenění majetku musí být 

vyhotoveno znalcem vždy, je-li uplatněno právo na uspokojení přihlášené 

pohledávky ze zajištění a dále pak i při zpeněžení podstaty prodejem podniku či 

jeho části. Závazný pokyn k ocenění soupisu, nebo některé jeho součásti, může 

udělit ve vztahu k jakémukoliv majetku rovněž věřitelský výbor, avšak pouze 

pokud on sám finančně zajistí uhrazení ocenění.

Novým institutem insolvenčního zákona je prohlášení o správnosti soupisu. 

K němu dochází tehdy, pokud insolvenční správce požádá, aby dlužník písemně 

potvrdil úplnost a správnost soupisu. Tuto žádost správce je dlužník povinen 

uposlechnout. Odmítnout provést prohlášení o správnosti soupisu nebo jeho části 

může dlužník písemnou formou, a to za podmínky, že současně písemně uvede 

důvody, pro které soupis nebo jeho část nepovažuje za správný.

Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, 

že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být 

zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat 

rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Tato žaloba musí 
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být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne, co je vyzvané osobě doručeno vyrozumění o 

soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Na žádost vyrozuměné osoby jí o 

soupisu majetku správce vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení 

důvodu, pro který správce tento majetek sepsal. Uplynutím lhůty k podání žaloby 

dochází k zániku oprávnění vyzývané osoby domáhat se vyloučení v důsledku 

nevyvratitelné právní domněnky dle ust. § 225 odst. 4 InsZ, že majetek byl pojat do 

soupisu oprávněně.

Zatímco zákon o konkursu a vyrovnání neznal možnost podání vylučovací 

žaloby dlužníkem, právní úprava insolvenčního zákona s možností uplatnění vynětí 

majetku ze soupisu v ust. § 226 dlužníkem počítá. Dlužník uplatňující vynětí 

majetku z majetkové podstaty může být úspěšný jen tehdy, jde-li o věc, právo, 

pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu, která do majetkové podstaty nepatří. 

Návrh dlužníka na vyloučení majetku z podstaty však není projednáván jako 

samostatná vylučovací žaloba, nýbrž v rámci zvláštního postupu v rámci

insolvenčního řízení. K návrhu dlužníka se vyjádří věřitelský výbor poté, co jej s 

žádostí o stanovisko osloví správce. Následně pak o žádosti věcně rozhodne v rámci 

své dohlédací činnosti insolvenční soud, proti jehož rozhodnutí se lze odvolat.

Kromě výše užívaného pojmu vyloučení ze soupisu je v ust. § 227 InsZ 

použit pojem vynětí ze soupisu, a to pro odlišný model změny v soupisu. Zatímco k 

vyloučení majetku ze soupisu popsanému výše dochází v konečném důsledku vždy 

v důsledku rozhodnutí soudu po předchozím nesouhlasném stanovisku správce, 

vynětí ze soupisu je naopak způsobeno krokem správce. Ten má dle ust. § 227 InsZ 

právo kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vyjmout ze soupisu věci, práva, 

pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, které nemohou sloužit k uspokojení 

věřitelů, zejména neprodejné věci a nedobytné pohledávky. Učiní tak po 

předchozím souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu formou záznamu o 

této skutečnosti do soupisu. 
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4.2 Přezkum a popírání přihlášených pohledávek 

Věřitelé v průběhu insolvenčního řízení přihlašují u insolvenčního soudu 

zákonem stanoveným postupem své pohledávky za dlužníkem. Po uplynutí lhůty 

k přihlášení pohledávek20 doručí soud přihlášky i s přílohami insolvenčnímu 

správci. Povinnost přezkoumávat přihlášky pohledávek InsZ stanoví výhradně 

insolvenčnímu správci. Ten je podle § 188 odst. 1 InsZ přezkoumává podle 

věřitelem doložených dokladů a podle účetnictví dlužníka. Výsledkem procesu 

přezkoumání přihlášených pohledávek správcem je, že je správce buď zjistí, nebo 

popře.

V praxi často dochází k tomu, že insolvenční správce není schopen 

přihlášenou pohledávku z určitého důvodu přezkoumat. K takovému případu se 

váže další povinnost správce a sice povinnost poučovací. Dle ust. § 188 odst. 2 tak

v případě, že správce zjistí vadu nebo neúplnost přihlášené pohledávky, která brání 

přezkoumání pohledávky, vyzve věřitele, aby ji opravil nebo doplnil v souladu s 

poučením, ve kterém věřiteli sdělí, jak má být přihláška doplněna nebo opravena.

Zároveň správce věřitele poučí o následcích případné nečinnosti21. Správce stanoví 

pro doplnění a opravy lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dní. 

Jestliže při přezkumu pohledávek správce zjistí skutečnosti nasvědčující 

tomu, že přihlášená pohledávka není pravá, je přihlášena v chybné výši nebo je 

přihlášena v chybném pořadí, pohledávku popře. Pravost pohledávky bude správce 

popírat, pokud při přezkumu zjistí, že pohledávka nevznikla, zcela zanikla nebo se 

zcela promlčela. Popřením pravosti je pohledávka popřena v celé výši. Popřením 

pohledávky co do její výše správce namítá, že dlužníkův závazek je nižší, než je 

tvrzeno v přihlášené pohledávce. Správce na základě skutečností, které při 

přezkumu zjistí, uvede reálnou výši pohledávky. Poslední skutečností, kterou může 

                                                
20 Dle ust. § 136 odst. 3 InsZ nesmí být lhůta k přihlášení pohledávek kratší než 30 dnů a delší než 2 
měsíce.
21 V tomto případě je správce povinen předložit takovéto pohledávky insolvenčnímu soudu k 
rozhodnutí o tom, že se k nim nepřihlíží. Právo rozhodnout o tom, že se k přihlášce nepřihlíží,
nenáleží tedy do rozhodovací pravomoci správce. Soud zde ve vztahu ke správci
vykonává dozorovou činnost a svým rozhodnutím potvrzuje, respektive vyvrací,
správcův názor ohledně nesrozumitelnosti a vad přihlášek.
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správce při popírání přihlášených pohledávek namítat, je její pořadí. Ustanovení    

§ 195 InsZ tak správce použije v případech, kdy bude namítat, že pohledávce náleží 

horší pořadí, než jaké je uváděno v její přihlášce nebo, že je popíráno právo na 

uspokojení pohledávky ze zajištění. I zde obdobně jako u popírání výše pohledávky 

správce stanoví, v jakém pořadí má být pohledávka správně uspokojena.                 

V případech popírání pořadí pohledávek se bude jednat zejména o zajištěné 

pohledávky, u kterých je pro zjištění pořadí nutné zkoumat, kdy zajištění vzniklo.   V 

případě druhém, tedy kdy správce popírá uspokojení pohledávky ze zástavy, je 

logicky popírán vznik, respektive trvání zajišťovacího instrumentu22.

Pochopitelně může dojít k situaci, kdy správce bude popírat pohledávku 

z několika důvodů. Například pokud by byla přihlášena pohledávka, u které správce 

nazná, že není pravá a navíc byla přihlášena v nepatřičné výši, správce popře 

pohledávku z obou důvodů, tedy jak podle § 193 tak podle § 194. Pro případ, že by 

v následném sporu ohledně pravosti pohledávky správce svá tvrzení neobhájil, 

zůstane mu možnost popírat pohledávku alespoň co do její výše.

Samotný přezkum přihlášených pohledávek se děje dle správcem 

sestaveného seznamu přihlášených pohledávek, na přezkumném řízení nařízeném 

insolvenčním soudem23. Správce nejpozději 4 dny před termínem jednání předloží 

seznam přihlášených pohledávek spolu se svým stanoviskem k nim - u pohledávek, 

které popírá, to výslovně uvede.  

Výsledky přezkumného jednání zapíše správce do seznamu přihlášených

pohledávek. Obdobně jako v seznamu sestaveném správcem před přezkumným 

jednáním bude dostačující vyznačit, které pohledávky byly při přezkumném jednání 

popřeny. Zjištění pohledávek totiž nastává podle § 201 InsZ ex lege. 

Při popírání pohledávek zákon rozlišuje, je- li popírána vykonatelná nebo

nevykonatelná pohledávka. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena 

insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u 

                                                
22 ZELENKA, J., HÁLOVÁ, M., KUČERA, F., et al. Insolvenční zákon : poznámkové vydání
s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 1346/2000. Praha : Linde, 2007. s. 304.
23 Jednání musí být nařízeno nejpozději do 2 měsíců od uplynutí lhůty k podání přihlášek 
pohledávek
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insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Pokud věřitel nebyl 

přítomen na přezkumném jednání, uplyne mu tato lhůta až po 15 dnech od doručení 

vyrozumění o popření pohledávky; nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě 

insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží, 

pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši 

nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Naopak pokud bude žalobce ve sporu o 

určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky úspěšný, bude nevykonatelná 

pohledávka zjištěna. Tímto způsobem zjištěnou pohledávku již nemusí do seznamu 

přihlášených pohledávek zaznamenávat správce, neboť tak činí soud.

Popře-li insolvenční správce vykonatelnou pohledávku je povinen podat 

žalobu o popření vykonatelné pohledávky u insolvenčního soudu. Pokud správce 

žalobu nepodá včas nebo dokonce vůbec, dopouští se porušení povinnosti stanovené 

zákonem. Jako nejefektivnější se jeví varianta, kdy správce namítá co nejvíce 

skutečností svědčících o popiratelnosti pohledávky a to již při přezkumném jednání. 

V následném sporu podle § 199 odst. 3 InsZ totiž může správce namítat pouze 

skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

4.3 Práva a povinnosti insolvenčního správce v konkursu

Konkurs je likvidační řešení dlužníkova úpadku. Prohlášení konkursu má zejména 

tyto účinky: přerušuje se likvidace právnické osoby, končí nucená správa, a pokud 

insolvenční soud nerozhodne jinak, zaniká předběžné opatření, bylo-li nařízeno, na 

insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož 

i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s 

majetkovou podstatou, pokud dlužník nakládal s majetkovou podstatou poté, co toto 

právo přešlo na insolvenčního správce, jsou tyto právní úkony vůči věřitelům 

neúčinné, po prohlášení konkursu mohou dlužníkovi věřitelé svá práva uplatnit jen 

v rámci konkursního řízení, nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením 

konkursu považují za splatné, není-li zákonem stanoveno jinak, zanikají všechny 

jednostranné právní úkony dlužníka (úpadce) týkající se majetkové podstaty (jde 

zejména o příkazy, pověření, plné moci, prokuru); to se netýká plných mocí 
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udělených pro insolvenční řízení, zanikají veškeré návrhy na uzavření smlouvy, 

které dlužník učinil a které nebyly dosud přijaty, v případě existence smlouvy o 

vzájemném plnění, přičemž ani dlužník ani druhá strana smlouvu dosud zcela 

nesplnila, může insolvenční správce smlouvu splnit místo dlužníka a žádat 

protiplnění, nebo může od smlouvy odstoupit  je-li druhý účastník smlouvy povinen 

z této smlouvy plnit první, je oprávněn takové plnění odepřít až do doby, kdy bude 

poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné, uzavřel-li dlužník smlouvu o 

výpůjčce, je insolvenční správce po prohlášení konkursu oprávněn žádat vrácení 

věci i před uplynutím stanovené doby zapůjčení, v případě nájemní smlouvy je 

insolvenční správce oprávněn takovou smlouvu vypovědět ve lhůtě stanovené 

zákonem nebo smlouvou i v případě, že smlouva byla sjednána na dobu určitou, 

výpovědní lhůta však může činit maximálně 3 měsíce; tím nejsou dotčena 

ustanovení občanského zákoníku na ochranu nájemců bytů. Prohlášením konkursu 

nekončí ani provoz dlužníkova podniku. Insolvenčnímu správci tak vzniká

povinnost přezkoumat možnost pokračování v provozu dlužníkova podniku. 

Prohlášením konkursu se přerušují soudní, správní a jiná řízení o právech a 

povinnostech, která se týkají majetkové podstaty, nebo které mají být uspokojeny z 

majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník, pokud zákon nestanoví jinak.

Prohlášením konkursu se nepřerušuje např. trestní řízení, řízení o přestupcích a 

jiných správních deliktech, daňové řízení, dědické řízení, řízení o vypořádání 

společného jmění dlužníka a jeho manžela, řízení o výživném nezletilých dětí bez 

zřetele k tomu, zda v něm dlužník vystupuje jako osoba oprávněná nebo jako osoba 

povinná, řízení ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, není-li 

dlužník podnikatelem nebo není-li požadováno peněžité plnění, řízení, ve kterých je 

dlužník jediným účastníkem, řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem; vklady 

do katastru nemovitostí však mohou být po prohlášení konkursu povoleny a 

zapsány, jen řídí-li se pořadí zápisu dnem, který předchází prohlášení konkursu, 

nebo jde-li o zajištění poskytnuté podle § 41 insolvenčního zákona24.

                                                
24 Jedná se zejména o vklad zástavního práva k nemovitosti dlužníka k zajištění pohledávky z 
úvěrové či obdobné smlouvy uzavřené za účelem pokračování v provozu podniku dlužníka
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V přerušených řízeních, ve kterých dlužník vystupoval jako žalobce 

(navrhovatel), může insolvenční správce dát návrh na pokračování v řízení; v 

takovém případě se insolvenční správce stává účastníkem řízení namísto dlužníka. 

Po prohlášení konkursu je možné nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by 

postihovala majetek náležející do majetkové podstaty, nelze jí však provést.

Prohlášením konkursu se pochopitelně mění i postavení insolvenčního 

správce, kromě jiného na něho automaticky přechází oprávnění disponovat 

s majetkem dlužníka, resp. s majetkovou podstatou, jakož i výkon těch práv a 

plnění těch povinností, které normálně přísluší dlužníku, a které souvisejí 

s majetkovou podstatou. Zákon demonstrativně uvádí, že na správce přechází tyto 

práva: vykonává akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové 

podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči 

dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova 

podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností. Úkony dlužníka 

provedené v době po prohlášení konkursu jsou vůči věřitelům neúčinné, přičemž 

pro případ, že existují pochybnost o tom, kdy dlužník předmětný úkon vykonal

zavádí ust. § 246 odst. 3 InsZ vyvratitelnou domněnku, že se tak stalo v době po 

přechodu dispozičního oprávnění na insolvenčního správce. 

Insolvenční správce zejména vykonává činnost směřující k zjištění, zajištění 

a soupisu majetkové podstaty, k dokončení seznamu přihlášených pohledávek, k 

přípravě přezkumného jednání a k přípravě schůze věřitelů. Dále sestaví mezitímní 

účetní uzávěrku ke dni předcházejícímu dni, kterým nastaly účinky prohlášení 

konkursu. Na základě šetření sestaví insolvenční správce zprávu o hospodářské 

situaci dlužníka ke dni prohlášení konkurzu a předloží jí insolvenčnímu soudu 

nejméně 7 dnů přede dnem konání první schůze věřitelů svolané po prohlášení 

konkursu. Správce ve správě porovná majetkovou podstatu se závazky dlužníka a 

vyjádří se k možnosti dalšího využití dlužníkova podniku. 

Již od právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu je správce oprávněn 

zpeněžovat majetek náležející do majetkové podstaty. Zpeněžením majetkové 

podstaty se dle § 283 odst. 1 InsZ rozumí převedení veškerého majetku, který do ní 

náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Protože účelem konkursu je 
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poměrně uspokojit zjištěné pohledávky věřitelů, a protože toto uspokojení věřitelů 

se provádí plněním v penězích, je převod majetku tvořícího majetkovou podstatu na 

peníze podmínkou, jež musí nezbytně předcházet uspokojení věřitelů. Zpeněžení 

majetkové podstaty provádí insolvenční správce, lze k němu však přikročit teprve 

po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu a po první schůzi věřitelů25. 

Výjimkou jsou věci bezprostředně ohrožené zkázou či znehodnocením; výjimku i z 

jiných důvodů může povolit též insolvenční soud. Zpeněžením majetkové podstaty 

zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a věcná břemena. Při 

zpeněžování majetkové podstaty není správce vázán smluvními předkupními právy, 

je však vázán předkupním právem zákonným. 

Ust. § 286 InsZ stanoví, jakými způsoby může insolvenční správce 

majetkovou podstatu zpeněžit. Majetkovou podstatu lze zpeněžit veřejnou dražbou, 

prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu 

o výkonu rozhodnutí a prodejem majetku mimo dražbu. 

V závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží 

insolvenčnímu soudu konečnou zprávu. Konečná zpráva je jedním 

z nejdůležitějších procesních úkonů správce. Správce popíše své jednotlivé úkony, 

konečná zpráva musí podat celkovou charakteristiku jeho činnosti s vyčíslením 

finančních výsledků. Konečná zpráva musí obsahovat zejména přehled pohledávek 

za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které insolvenční 

správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, 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 zpeněžení nedošlo,

výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, přehled plnění zajištěným 

věřitelům s promítnutím do rozvrhu, přehled jednání a právních úkonů, 

významných pro průběh insolvenčního řízení.

Konečnou zprávu po jejím předložení projedná insolvenční soud a odstraní 

chyby a nejasnosti v ní obsažené. Následně se zpráva zveřejní v insolvenčním 

                                                
25 §283 odst. 2 InsZ
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rejstříku s poučením účastníků o možnosti podat proti ní námitky. K projednání 

konečné zprávy nařídí soud jednání, o tom vyrozumí písemně správce, věřitelský 

výbor a ty věřitele, kteří podali námitky. Na základě jednání o konečné zprávě pak 

soud konečnou zprávu schválí, nařídí její doplnění nebo změnu, případně konečnou 

zprávu odmítne, pokud sezná, že námitky důvodně zpochybňují konečnou zprávu 

jako celek a současně uloží správci, aby vypracoval konečnou zprávu novou ve 

lhůtě, kterou mu určí.

Po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční 

správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má 

být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených 

pohledávek. Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého 

insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které 

mají být věřitelům vyplaceny26.

Je- li soudem vydáno rozvrhové usnesení, správce jej splní postupem podle 

§ 307 InsZ a o jeho splnění podá zprávu insolvenčnímu soudu. Soud následně zruší 

konkursní řízení. Zrušením konkursu však ještě činnost insolvenčního správce 

nekončí. Správce ještě splní povinnosti, které mu ukládá ust. § 313 odst. 2 InsZ a 

které se vážou k vedení účetnictví. Až následně jej soud zprostí jeho funkce. Použití 

výrazu zprostí mi nepřipadá, vzhledem k dikci § 32 InsZ, který zproštění správce z 

funkce charakterizuje jako výhradně sankční nástroj za neplnění povinností na 

místě. Vhodnější by bylo použít například věty, že soud usnesením ukončí výkon 

funkce správce pro dané konkursní řízení.

4.4 Práva a povinnosti insolvenčního správce v reorganizaci

Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka - podnikatele, 

který není v likvidaci, není obchodníkem s cennými papíry nebo osobou

oprávněnou k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu,

a zároveň jeho celkový obrat za poslední účetní období předcházející 

insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň 100 milionů korun, nebo zaměstnává-li 

                                                
26 § 306 InsZ



38

alespoň 100 zaměstnanců v pracovním poměru. Smyslem reorganizace je nalezení a 

odstranění příčin ekonomických potíží dlužníka za účelem zachování a ozdravení 

provozu dlužníkova podniku. Zákon nebrání dohodě dlužníka s věřiteli, že se tyto 

limity nepoužijí a tak pokud je to možné a žádoucí, umožní soud podnikateli řešení 

jeho úpadku reorganizací. Hlavní slovo při schvalování reorganizace mají věřitelé. 

V době od povolení reorganizace je držitelem dispozičních oprávnění 

dlužník a tyto mu zůstávají i v průběhu celé reorganizace (§ 229 IZ). Pro vymezení

povinností dlužníka v průběhu reorganizace se přiměřeně použijí ustanovení §§ 36 a 

37 InsZ, které stanovují povinnosti insolvenčního správce při výkonu jeho funkce. 

Dlužník je proto zejména povinen postupovat v průběhu reorganizace svědomitě a s 

odbornou péčí. Je povinen vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě 

požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Je povinen poskytovat 

součinnost věřitelskému výboru a nejméně jednou za tři měsíce předkládá 

věřitelskému orgánu a insolvenčnímu správci zprávu o průběhu reorganizace. 

Dlužník odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou věřitelům nebo třetím osobám 

způsobil tím, že při výkonu své činnosti porušil povinnosti, které jsou mu uloženy 

insolvenčním zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu, jakož i tím, že 

nepostupoval s odbornou péčí.

Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její

správou zásadní význam, tj. úkony, jejichž důsledkem se významně změní hodnota 

majetkové podstaty nebo postavení věřitelů anebo míra jejich uspokojení, může 

dlužník činit jen se souhlasem věřitelského výboru. Porušení této povinnosti má za 

následek odpovědnost dlužníka za škodu, kterou tím věřitelům nebo třetím osobám 

způsobil.

Zvláštní režim mají v průběhu reorganizace pohledávky vedoucích 

zaměstnanců dlužníka, jejichž pracovní poměr se zakládá volbou nebo jmenováním, 

které vznikly po povolení reorganizace. Tyto pohledávky lze v průběhu 

insolvenčního řízení uspokojit pouze do výše, kterou určí insolvenční správce se 

souhlasem věřitelského výboru.

Insolvenční soud může z moci úřední, na návrh insolvenčního správce nebo 

věřitelského výboru zakázat dlužníkovi nakládat s majetkovou podstatou, nebo 
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může jeho oprávnění ve stanoveném rozsahu omezit. Je tak povinen učinit pouze v 

zájmu věřitelů, a to zejména tehdy, vzniknou-li pochybnosti o poctivém jednání 

nebo odborné způsobilosti dlužníka nebo osob jednajících jeho jménem. Jestliže 

insolvenční soud zakáže dlužníku nakládat s majetkovou podstatou nebo jeho 

oprávnění omezí, přecházejí tato dispoziční oprávnění na insolvenčního správce. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí insolvenčního soudu není přípustné a insolvenční 

soud jej může kdykoliv před schválením reorganizačního plánu na návrh 

insolvenčního správce nebo věřitelského výboru zrušit nebo změnit. Po rozhodnutí 

insolvenčního soudu, jímž se dlužníkovi zakazuje nakládat s majetkovou podstatou 

nebo se toto jeho právo omezuje, lze další návrh na zakázání resp. omezení práva 

nakládat s majetkovou podstatou podat až po uplynutí 30 dnů. Všechna uvedená 

omezení dispozičních oprávnění dlužníka končí nabytím účinnosti reorganizačního 

plánu. Po nabytí účinnosti reorganizačního plánu mohou být dispoziční oprávnění 

dlužníka omezena pouze přímo reorganizačním plánem.

Rozhodnutím o povolení reorganizace se pozastavuje výkon funkce valné 

hromady nebo členské schůze dlužníka a místo nich rozhoduje v jejich působnosti 

insolvenční správce. Valné hromadě nebo členské schůzi je zachováno pouze právo 

jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu dlužníka a dozorčí rady 

dlužníka. K účinnosti tohoto rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze se 

vyžaduje souhlas věřitelského výboru. Zanikne-li funkce statutárního orgánu 

dlužníka nebo dozorčí rady anebo funkce všech členů těchto orgánů a není-li 

postupem podle zvláštního právního předpisu jmenován nebo zvolen do 30 dnů poté 

nový statutární orgán nebo dozorčí rada nebo jejich členové, zvolí je věřitelský 

výbor. Povinností insolvenčního správce poté, co byl ustanoven do své funkce, je 

stejně jako při ostatních způsobech řešení úpadku především zjištění majetku 

dlužníka a následné sestavení soupisu majetkové podstaty (§ 217 a násl. InsZ). 

Insolvenční správce je rovněž povinen přezkoumat přihlášené pohledávky              

(§ 188 InsZ) a učinit všechny nutné úkony, které s přezkoumáním přihlášených 

pohledávek souvisí. Ani skutečnost, že insolvenční soud rozhodl současně s 

prohlášením úpadku dlužníka o tom, že tento úpadek bude řešen reorganizací, 

nezbavuje insolvenčního správce povinnosti vyzvat věřitele, jejichž přihláška 
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pohledávky je vadná nebo neúplná, k jejímu doplnění27. Insolvenční správce je 

rovněž povinen sestavit seznam přihlášených pohledávek a uvést do něj, které 

pohledávky popírá28. Především v případě, že insolvenční soud povolil 

předpřipravenou reorganizaci, nebo pokud bude zřejmé, že insolvenční řízení spěje 

k tomu, aby úpadek dlužníka byl řešen reorganizací, bude důležitá vyšší míra 

spolupráce insolvenčního správce a dlužníka při přezkumu přihlášených 

pohledávek.

Přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání, 

které svolá insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. Popření pohledávky dlužníkem 

má stejné účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Pokud dlužník 

popřel pohledávku věřitele na přezkumném jednání, které se konalo dříve, než 

nastaly účinky povolení reorganizace, nastávají účinky tohoto popření v 

reorganizaci dnem, kdy nastaly účinky povolení reorganizace. Tento den je 

rozhodný i pro určení počátku běhu lhůty k podání žaloby o určení pravosti, výše 

nebo pořadí pohledávky. Bylo-li insolvenčním soudem rozhodnuto o povolení 

reorganizace současně s rozhodnutím o úpadku, nastávají účinky popření 

pohledávky dlužníkem stejně jako při popření přihlášky pohledávky insolvenčním 

správcem dnem, kdy se konalo toto přezkumné jednání a lhůta pro podání žaloby na 

určení popřené pohledávky počíná běžet ode dne následující po konání tohoto 

přezkumného jednání. Věřitelé, jejichž pohledávka byla dlužníkem popřena, budou 

žalobu podávat současně proti insolvenčnímu správci i dlužníkovi, a to i v případě, 

že dlužník bude jediným popírajícím. V případě, že bude dlužníkem popřena 

vykonatelná pohledávka, je insolvenční správce povinen podat žalobu proti věřiteli, 

jehož vykonatelná pohledávka byla popřena.

Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím 

příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše v 

reorganizaci uplatnit pouze skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

    Insolvenční správce i dlužník mohou v průběhu reorganizace podat žalobu 

                                                
27 § 188 odst. 2 InsZ
28 § 189 InsZ
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na určení neplatnosti (§ 231 a násl. InsZ) nebo neúčinnosti (§ 235 a násl. InsZ) 

právního úkonu.

4.5 Práva a povinnosti insolvenčního správce při oddlužení

Oddlužení je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovi dluhy sjednoceny, 

zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek 

dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel před 

účelem ekonomickým, má umožnit dlužníkovi nový start a motivovat ho 

k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli. 

Oddlužení je řešením pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku 

své podnikatelské činnosti, ale činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, 

neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob, ale v obou případech za 

splnění předpokladu, že se nejedná o podnikatele. 

Insolvenční zákon upravuje dva možné způsoby oddlužení, a to zpeněžením 

majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Rozhodnutí o způsobu 

oddlužení je ponecháno na nezajištěných věřitelích, kteří jej odhlasují buď na své 

schůzi nebo mimo ni. K výsledku hlasování soud přihlíží při rozhodování o návrhu. 

V případě, kdy soud zamítne návrh na povolení oddlužení, zejména zjištěním

nepoctivého záměru dlužníka, je úpadek automaticky řešen konkursem. 

Pro případ, že je oddlužení řešeno zpeněžením majetkové podstaty postupuje 

se obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. Způsob 

oddlužení plněním splátkového kalendáře zasahuje dlužníkův majetek především do 

budoucna. Pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojí z výtěžku zpeněžení 

zajištění a současně po dobu 5 let plní dlužník pohledávky nezajištěných věřitelů 

podle daného poměru. Dlužník je tedy povinen měsíčně splácet nezajištěným 

věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při 

výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Dlužník 

začíná splácet dle splátkového kalendáře k cílové částce 30% z výše pohledávek. 

Tato částka je však minimum, naskytne- li se dlužníkovi další neočekávaný 

peněžitý či nepeněžitý příjem, jedná se o mimořádnou splátku nad rámec 
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splátkového kalendáře a dlužník ji musí použít ke splácení. Dlužník nesmí bez 

souhlasu insolvenčního správce odmítnout dar ani dědictví, jinak by se jednalo o 

neplatný právní úkon. Dohled nad dlužníkem vykonává kromě insolvenčního 

správce také soud i věřitelé. Dlužník je povinen každých šest měsíců, konkrétně k 

15.lednu a 15.červnu předkládat všem třem zmíněným subjektům přehled příjmů za 

uplynulých šest měsíců. Se splácením jednotlivých plateb se dlužník nesmí dostat 

do prodlení delšího než 30 dnů, jinak je automaticky sankcionován nařízením 

konkursu. Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu 

byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je dlužník oprávněn podat 

návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v 

rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny 

dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Současně ale platí, že po 

dobu dalších 3 let následujících po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho 

odejmutí, a to v případě, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl 

odsouzen za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození. 

4.6 Práva a povinnosti IS při úpadku finančních institucí 

K výkonu funkce insolvenčního správce u finančních institucí je zásadně 

předurčen tzv. zvláštní správce, který je navíc v případech výplaty nároků uživatelů 

platebních služeb ustanoven insolvenčním soudem výslovně dle § 35 odst. 3 InsZ. 

Vzhledem ke skutečnosti, že finanční instituce často působí ve více státech, je 

problematika insolvence dotčená evropskými předpisy29, které kladou na české 

insolvenční správce specifické požadavky. Jde například o zvláštní informační 

povinnost, která ukládá správci bez zbytečného odkladu zajistit zveřejnění 

rozhodnutí o úpadku a konkursu s přesně stanovenými informacemi, tzv. „výtahem“ 

v Úředním věstníku Evropské unie a nejméně ve dvou celostátních denících 

každého státu, na jehož území dlužník působil.

                                                
29

EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. 4. 2001 o reorganizaci a 
likvidaci úvěrových institucí. In Úřední věstník. 2001, L 125, s. 15-23.
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Insolvenční správce má povinnost usilovat o koordinaci své činnosti 

s příslušnými orgány v členských státech EU a EHP, ve kterých dlužník působil. 

Konkrétní obsahově specifikovanou oznamovací povinnost má pak správce vůči 

věřitelům, kterým je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode 

dne prohlášení konkursu zaslat oznámení se stanovenými informacemi. Správce je 

povinen pravidelně, nejméně však jednou ročně, informovat věřitele a veřejnost o 

vývoji insolvenčního řízení ve své zprávě, která podléhá schválení věřitelského 

výboru. Podrobněji stanoví další oprávnění a povinnosti při řešení úpadku 

finančních institucí § 372 InsZ. 



44

5 Odpovědnost insolvenčního správce

InsZ zásadným způsobem změnil pohled na odpovědnost insolvenčního

správce při výkonu jeho funkce. Zatímco dle ZKV se užívala úprava odpovědnosti 

za škodu podle občanského zákoníku30, InsZ již tuto otázku neponechává obecné 

úpravě, ale sám jí reguluje v ust. § 37.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 InsZ odpovídá insolvenční správce za škodu a 

jinou újmu, kterou dlužníku, věřitelům, nebo třetím osobám způsobí v průběhu 

insolvenčního řízení tím, že při výkonu své funkce poruší povinnosti, které mu jsou 

uloženy zákonem31, nebo rozhodnutím soudu, nebo tím, že při výkonu své činnosti 

nepostupuje s odbornou péčí. 

Odpovědnost za škodu podle § 37 odst. 1 a 2 InsZ je odpovědností 

objektivní, kdy se nevyžaduje správcovo zavinění. Správce se této odpovědnosti 

může zprostit, pokud prokáže, že vzniklé škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani 

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

zřetelem na průběh insolvenčního řízení. Správce je tedy povinen vždy prokázat, že 

včas informoval o možnosti existence situace, jejímž následkem může být vznik 

škody či jiné újmy, a o způsobu, kterým se jí snažil zabránit, či uvedení důvodů, jež 

mu v tom bránily.32

Vedle obecné odpovědnosti insolvenční zákon v ustanovení § 37 odst. 3 

upravuje zvláštní skutkovou podstatu odpovědnosti správce za škodu nebo jinou 

újmu, která vznikla věřiteli s pohledávkou za majetkovou podstatou tím, že v 

průběhu insolvenčního řízení nemohla být zcela uspokojena jeho pohledávka 

vzniklá na základě úkonu insolvenčního správce.33 I odpovědnosti podle § 37 odst. 

3 InsZ se může správce zprostit, pokud prokáže, že v době, kdy úkon učinil, nemohl 

poznat, že majetková podstata nebude postačovat k úhradě takto vzniklé 

                                                
30 Za škodu vzniklou účastníkům konkursního řízení nebo třetím osobám v důsledku porušení 
povinnosti uložené správci konkursní podstaty zákonem nebo soudem v souvislosti s výkonem 
funkce odpovídal správce konkursní podstaty podle ust. § 420 odst. 1 ObčZ.
31 Uložených nejenom InsZ
32 KOZÁK, Jan a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém 
řízení. Komentář. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008. 42-43 s.
33 PACHL, Lukáš. Průvodce insolvenčního správce insolvenčním řízením. Právní fórum, 2008, č. 3, 
s. 113.
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pohledávky za majetkovou podstatou. V praxi tato odpovědnost může činit správci 

obtíže, jelikož, ať už při reorganizaci, nebo při konkursu, bude muset uzavírat řadu 

různých smluv, ze kterých budou vznikat pohledávky za podstatou

V odstavci 4 jsou stanoveny subjektivní i objektivní promlčecí lhůty

k uplatnění práva na náhradu škody vůči insolventnímu správci, přičemž délka 

těchto lhůt se odvíjí od vzoru z občanskoprávní úpravy. Právo na náhradu škody se 

promlčí v dvouleté subjektivní a tříleté objektivní promlčecí lhůtě. Vznikla-li škoda 

úmyslným trestným činem insolvenčního správce, pak objektivní promlčecí lhůta 

činí 10 let od skončení insolvenčního řízení. V případě změny v osobě správce, jeho 

odvoláním či zproštěním, jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká34.

Spor o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklý porušením povinností 

insolvenčním správce patří podle ustanovení § 159 odst. 1 písm. e) InsZ mezi 

incidenční spory řešené v rámci insolvenčního řízení. Jedná se o škodu na 

majetkové podstatě, tj. škodu, kterou pocítí všichni věřitelé, tudíž kterýkoliv z nich 

je oprávněn podat žalobu k insolvenčnímu soudu. 

Odlišně je však řešen spor ohledně neuhrazené pohledávky za majetkovou 

podstatou, která vznikla z důvodu pochybení správce podle § 37 odst. 3 InsZ. Zde 

se jedná o škodu konkrétního věřitele, a proto o spor mezi tímto věřitelem a 

insolvenčním správcem. Tyto spory nepatří mezi incidenční spory (dopadá na ně 

ustanovení § 203 InsZ) a jsou tak řešeny soudem věcně a místně příslušným podle 

občanského soudního řádu, konkrétně podle § 9 odst. 1 a odst. 3 písm. r) a § 85. 

Pohledávky za majetkovou podstatou se za normálních okolností uspokojují z 

majetkové podstaty,35 to neplatí v případě, kdy se správce nezprostí odpovědnosti 

podle § 37 odst. 3 InsZ a věřitel s pohledávkou za majetkovou podstatou se tak 

může domáhat náhrady škody z prostředků správce.

Insolvenční správce při výkonu své funkce může být rovněž odpovědný za 

spáchání řady trestných činů. Nový trestní zákoník obsahuje vlastní legální definici 

insolvenčního správce v ust. § 128 odst. 1 a 2 s tím, že se za něj považuje i 

konkursní či vyrovnací správce. Jako zvláštní pachatel je správce výslovně uveden 

                                                
34 § 31 odst. 4 a § 32 odst. 2 InsZ
35 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. září 2007, sp. zn. 20 Cdo 2330/2006.
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v trestném činu pletichy v insolvenčním řízení,  dle ust. § 226 odst. 3 TZ. Jedná se o 

samostatnou skutkovou podstatu, která spadá pod tzv. úpadkové trestné činy36. 

Trestní čin pletichy je zvláštním případe pasivního uplácení. 

V návaznosti na zahájení trestního řízení může ministerstvo správci 

pozastavit oprávnění k výkonu činnosti insolvenčního správce. Po pravomocném 

rozhodnutí, kterým je správce shledán vinným ze spáchání trestného činu, 

ministerstvo správci zruší povolení vykonávat činnost insolvenčního správce.

                                                
36 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421 : komentář. Praha : C. H. Beck, 2010. s. 2053.
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6 Odměna a náhrada hotových výdajů

Za činnost v insolvenčním řízení náleží správci odměna a náhrada hotových 

výdajů. Právní úprava je obsažena v § 38 a násl. Insolvenčního zákona a ve 

vyhlášce č. 313/2007 Sb.  

Podle zákona o konkursu a vyrovnání byla odměna správce odvislá od 

zpeněžení majetku úpadce a dále od počtu zpracovaných přihlášek. Odměna 

správce konkursní podstaty činila 15% ze zpeněžení do výše 10 miliónů základu a 

pak degresivně klesala, přičemž minimální odměna byla stanovena částkou 45.000,-

Kč. Za každou zpracovanou přihlášku věřitele byl správce honorován částkou         

1.000,- Kč37. 

Zdrojem odměny a hotových výdajů správce je předně majetková podstata 

úpadce, sekundárně zálohy na náklady insolvenčního řízení, pakliže není 

uspokojení z těchto zdrojů možné, i kdyby jen z části, hradí je stát38. 

Podle insolvenčního zákona je základem pro výpočet odměny správce 

částka z výtěžku, která je určena k rozdělení mezi věřitele. Zde vidíme první rozdíl, 

základ pro výpočet odměny podle ZKV byl vyšší, neboť se jednalo o veškerý 

výtěžek. Podle InsZ je základem výtěžek po odečtení nákladů insolvenčního řízení.

Také odpadla odměna za zpracování přihlášek věřitelů, ta je součástí základní 

odměny39. 

Soud může správci odměnu zvýšit nebo snížit. Snížit odměnu správci může 

soud i jako sankci za chybný výkon funkce. Správce může odměnu získávat i 

průběžně v insolvenčním řízení ve formě záloh podle § 38 odst. 4 InsZ nebo podle § 

39 InsZ.

Insolvenční správce je odměněn podle způsobu řešení úpadku. 

U konkursu se odměna určí z výtěžku zpeněžení. Nejčastější odměnou zde 

bude odměna z výtěžku zpeněžení majetku připadajícího na zajištěné věřitele. Je 

dána pevnou sazbou 2%. Odměna z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi 

                                                
37 § 6 a násl. vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a 
vyrovnání
38 stát odměnu i hotové náklady uhrazuje jen do výše 50 000 Kč
39 § 1 vyhláška č. 313/2007 Sb.
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nezajištěné věřitele je konstruována od částky 10 mil. Kč vždy pevnou sazbou a k 

tomu degresivní procentní sazbou z výtěžku, který převyšuje určitou hranici. Pro 

výtěžek zpeněžení do 10 mil. Kč je stanovena pevná sazba 15 %. Odměna u 

konkursu je však nejméně 45 000 Kč.

U reorganizace je odměna správci určena pevnou částkou podle 

dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu úpadce za účetní obdobní 

předcházející insolvenčnímu návrhu. Částka správci náleží za každý započatý měsíc 

po rozhodnutí o povolení reorganizace. 

U oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se odměna správci stanoví 

stejně jako u konkursu, nejméně rovněž musí činit 45 000 Kč. U oddlužení plněním 

splátkového kalendáře činí odměna 750 Kč za započatý měsíc trvání účinků 

schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Pakliže dochází při oddlužení 

plněním splátkového kalendáře ke zpeněžování majetku sloužícího k zajištění, 

náleží nad těchto 750Kč ještě správci stejná odměna jako při zpeněžování 

zastaveného majetku v konkursu.

Ohledně odměny insolvenčního správce je již k dispozici poměrně rozsáhlá 

judikatura. Pro zajímavost uvedu dva judikáty, které jsou z pohledu insolvenčních 

správců a jejich odměn poměrně pozitivní. Vrchní soud v Olomouci ve svém 

rozhodnutí č.j. KSOS 36 INS 2399/2010 2 VSOL 281/2010-A-34 popsal způsob 

stanovení odměny předběžného insolvenčního správce a zejména konstatoval, že 

obvyklým zdrojem úhrady odměny bude v takovém případě státní rozpočet, což do 

značné míry zvyšuje jistotu, že se insolvenční správci ke svým prostředkům 

dostanou bez nutnosti vést další spory. Důležité je pak zejména rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze č.j. KSHK 40 INS 2229/2010 1 VSPH 620/2010-B-19, 

které potvrdilo, že insolvenční správce má nárok na úhradu odměny a hotových 

výdajů i za období od rozhodnutí o úpadku dlužníka do rozhodnutí o schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře. Je otázkou jestli by insolvenční správce 

neměl mít stejný nárok i za období mezi rozhodnutím o úpadku a prohlášením 

konkurzu, respektive povolením reorganizace. 

Dlouho očekávaným rozhodnutí je rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR              

č. j. 29 NSCR 27/2010, kterým NS zamítl dovolání, kterým dovolatel -insolvenční 
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správce - napadl usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. MSPH 77 INS 8029/2009, 2 

VSPH 253/2010-B-21, jímž byla potvrzena správnost postupu při určení odměny 

insolvenčního správce dle ust. § 5 vyhlášky o odměně insolvenčního správce. 

Citovaným rozhodnutím bylo řečeno, že minimální odměna správci nenáleží, pokud 

nedošlo ke zpeněžení a je nutné odměnu určit postupem dle § 5 soud s přihlédnutím 

k délce doby, rozsahu a náročnosti činnosti správce. 

Dosud měly krajské soudy k dispozici pouze protichůdná usnesení Vrchních 

soudů v Praze a Olomouci, kdy v jednom usnesení soud přiznal nárok 

insolvenčního správce dle ust. § 1 odst. 5 vyhlášky na minimální odměnu      

45.000,- Kč, i když nedošlo ke zpeněžení, v dalším usnesení naopak řekl, že 

minimální odměna správci nenáleží a je nutné odměnu určit postupem dle 

ustanovení § 5 vyhlášky. Díky rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR je tento dlouze 

diskutovaný problém vyřešen. Ustanovení § 1 odst. 5 vyhlášky tak má být užit 

pouze v případě, že ke zpeněžení došlo, ale výše odměny vypočtená z tohoto 

výtěžku nebude dosahovat částky 45.000 Kč. Stanovisko tak stručně řečeno vychází 

z principu nadřazenosti zákona vyhlášce. Jak poukazuje ve svém článku              

Ing. Iva Vladíková40 vyvolalo toto rozhodnutí nový problém, když ani tato instance 

se nevypořádala s jednou zcela zásadní skutečností, která zůstala opomenuta jak 

příslušným krajským, tak i vrchním soudem. Ve všech zmiňovaných rozhodnutích 

je výslovně uvedeno, že „vyjma finanční hotovosti ve výši 32.417 Kč nemá dlužník 

jiný majetek“. Finanční hotovost dlužníka tedy není zpeněžením? Zde se jedná o 

přinejmenším svérázné tvrzení, pro které rozhodně nenajdeme oporu v 

insolvenčním zákoně. Zákon ve svém § 283 odst. 1 říká jasně, že zpeněžením 

majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na 

peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i 

využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti“. V tomto případě tedy 

ke zpeněžení dle litery zákona došlo a bez dalšího měla být insolvenčnímu správci v 

této věci přiznána minimální odměna při zpeněžení v konkurzu dle § 1 odst. 5 

vyhlášky č. 313/2007 Sb. K tomu nelze než předjímat, že toto rozhodnutí vnese do 

                                                
40 http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2525
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praxe další diskuze k dosud snad nespornému ustanovení zákona. Insolvenční 

správce se tak může dostat do situace, kdy do poslední chvíle nebude schopen 

odhadnout, jakou částku za svoji práci dostane a stane se tak definitivně závislým 

na dobré vůli soudu na místo na objektivní právní normě. 

Co se týče hotových výdajů insolvenčního správce ty se obecně hradí 

správci v prokázané výši. U telekomunikačních poplatků, poštovného, opisů a 

fotokopií je úhrada nákladů omezena maximálně na 5 % odměny správce. Při 

oddlužení náleží za hotové náklady správci paušální úhrada ve výši 150 Kč za 

započatý měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Paušální úhradu hotových nákladů si správce však může dohodnout s věřitelským 

výborem i u konkursu a reorganizace.

Věřitelé jsou oprávněni se souhlasem insolvenčního soudu a na základě 

rozhodnutí věřitelského výboru poskytnout insolventnímu správci zálohu k úhradě 

jeho výdajů. Při poskytnutí zálohy se určí podmínky jejího vyúčtování.

Náklady na činnosti, ke kterým je insolvenční správce povinen podle zákona 

nebo podle rozhodnutí insolvenčního soudu, jsou zahrnuty v jeho odměně a nese je 

tudíž ze svého. Výjimečně může splnění těchto povinností zadat jiným osobám na 

účet majetkové podstaty opět jenom se souhlasem insolvenčního soudu a 

věřitelského výboru. 
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Závěr

Díky nové koncepci úpadkového práva obsaženého v InsZ byly do českého 

právního řádu zavedeny moderní instituty, které umožňují řešit dlužníkův úpadek 

rychleji a efektivněji. Domnívám se, že stávající úprava úpadkového práva je 

celkově vzato krokem správným směrem. Zásadní změnou oproti úpravě v ZKV je 

zavedení sanačních způsobů řešení úpadku. 

Právní úprava institutu správce nastoluje řadu sporných otázek. I když se 

zákonodárce očividně snažil o co možná nejkomplexnější úpravu, osobně bych jí 

označila za legislativně ne příliš zdařilou. Zákonodárce se dopustil mnoha chyb, 

někdy možná jde pouze o „překlep“, který však vyvolává zásadní problémy při 

interpretaci a aplikaci řady ustanovení. Už teď je jasné, že se úprava institutu 

insolvenčního správce nevyhne zásadní novele. Prozatím zůstává na soudech, aby 

některé sporné místa vykládali.   

I když má úprava slabé místa jsou i oblasti, které je nutno vyzvednout, tak 

např. jednoznačně pozitivně bych hodnotila zpřísnění podmínek pro získání 

oprávnění vykonávat funkci insolvenčního správce. Jsem přesvědčena, že 

problémem dřívější úpravy byl (kromě jiného) právě benevolentní přístup ke 

kvalitám osob, které mohli vykonávat činnost konkursního správce. Vysokoškolské 

vzdělání magisterského typu, myslím, měla úprava obsahovat již dávno. Osobně 

bych byla za původní návrh – vyžadování vysokoškolského vzdělání právního či 

ekonomického směru. 
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The summary

The insolvent administrator and his role in 
insolvency proceedings

On the previous sides closing the issue of the status of the insolvent 

administrator in the insolvency proceedings, its purpose, tasks and functions, as 

they result from the provisions in force. In its interpretation expresses views on a 

number of in the literature and case law of the disputed provisions, which shall be 

expressed and thus contribute to the pluralism of views and expertise to the wider 

public.

The thesis is structured into six chapters. In the introductory chapter are 

presented the objectives of the treatise and the author’s motivation for the selection 

of the topic.

In the next chapter then describes the position of the insolvency 

administrator, the enactment of the Institute in the legislation, in part, are dealt with 

in General and the qualifications for the issue of permission to perform the function 

of the insolvency administrator. The author here focuses on the changes coinciding 

with the Institute of insolvency administrators, caused by the effect of the insolvent 

law in relation to the law on bankruptcy and settlement.

The second chapter deals with the performance of his duties; the 

interpretation is primarily focused on enacting the insolvency administrator.

The next chapter presents the different types of insolvency administrators, 

resulting of insolvency law and the law on the insolvency managers.

The core of the thesis--the fourth chapter deals with the rights and 

obligations of the insolvent the administrator both in the general context so 

consequently the role of administrators in different ways insolvency a solution of 

the bankruptcy.

In the fifth chapter is focused on the responsibility of the administrators and 

the last chapter insolvency on their remuneration 
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In conclusion, it is then referred to the overall assessment of the legislation 

and the belief in a positive the future development of the Institute of the insolvency 

administrator in the Czech Republic.
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