
 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

Mgr. Petr Moník, LL.M. 

 

 

 

Práva a povinnosti insolvenčního správce 

v souvislosti s konkurzem 

(Rights and duties of the insolvency administrator) 

 

Rigorózní práce 

 

 

 

Konzultant rigorózní práce: JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 

 

Katedra občanského práva 

 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu):  6. května 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma: Práva a povinnosti insolvenčního správce 

v souvislosti s konkurzem zpracoval samostatně. Veškeré prameny a zdroje informací, 

které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou 

uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Tato práce nebyla využita k získání 

jiného či stejného titulu. 

 

V Hradci Králové dne 6. května 2013 ………………………………………..



1 
 

Obsah 
Úvod .............................................................................................................................................. 4 

1 Současná právní úprava úpadkového práva .......................................................................... 7 

1.1 Úprava postavení insolvenčního správce v České republice ......................................... 7 

1.1.1 Insolvenční zákon.................................................................................................. 8 

1.1.2 Zákon o insolvenčních správcích .......................................................................... 9 

1.2 Úprava komunitární ...................................................................................................... 9 

2 Podmínky pro vznik funkce insolvenčního správce ............................................................ 11 

2.1 Zkoušky insolvenčního správce .................................................................................. 13 

2.2 Bezúhonnost ................................................................................................................ 15 

2.3 Pojištění insolvenčního správce .................................................................................. 17 

3 Seznam insolvenčních správců ........................................................................................... 19 

4 Způsoby ustanovování insolvenčního správce do funkce ................................................... 21 

4.1 Ustanovení insolvenčního správce soudem ................................................................. 21 

4.2 Ustanovení insolvenčního správce věřiteli .................................................................. 23 

5 Druhy insolvenčních správců .............................................................................................. 25 

5.1 Předběžný insolvenční správce ................................................................................... 25 

5.2 Zástupce insolvenčního správce .................................................................................. 27 

5.3 Oddělený insolvenční správce ..................................................................................... 28 

5.4 Zvláštní insolvenční správce ....................................................................................... 28 

5.5 Hostující insolvenční správce ..................................................................................... 30 

6 Práva a povinnosti insolvenčního správce .......................................................................... 31 

6.1 Základní práva a povinnosti ........................................................................................ 31 

6.1.1 Odměna insolvenčního správce ........................................................................... 32 

6.1.2 Odpovědnost insolvenčního správce ................................................................... 34 

6.1.3 Povinné pojištění insolventního správce ............................................................. 38 

6.1.4 Povinnost mlčenlivosti ........................................................................................ 48 

6.1.5 Povinnost osobně se účastnit přezkumného jednání ........................................... 49 

6.2 Práva a povinnosti insolvenčního správce dle jednotlivých fází insolvenčního řízení 52 

6.2.1 Do rozhodnutí o úpadku ...................................................................................... 52 

6.2.2 V případě moratoria ............................................................................................ 54 

6.2.3 Od rozhodnutí o úpadku do určení způsobu řešení úpadku ................................ 56 



2 
 

6.2.4 V průběhu konkursu ............................................................................................ 66 

6.2.5 Po skončení konkursu ......................................................................................... 68 

6.3 Práva a povinnosti správce dle ostatních právních předpisů ....................................... 68 

7 Zbavení výkonu funkce insolvenčního správce v průběhu řízení ....................................... 71 

7.1 Odvolání správce ......................................................................................................... 71 

7.2 Zproštění insolvenčního správce ................................................................................. 72 

8 Práva a povinnosti správce dle komunitární úpravy ........................................................... 73 

8.1 Komunitární úpadkové řízení ...................................................................................... 73 

8.1.1 Hlavní úpadkové řízení ....................................................................................... 74 

8.1.2 Teritoriálně omezené úpadkové řízení ................................................................ 74 

8.2 Vymezení správce podstaty ......................................................................................... 75 

8.3 Práva a povinnosti správce podstaty ........................................................................... 76 

8.3.1 Práva správce podstaty v hlavním úpadkovém řízení ......................................... 76 

8.3.2 Práva správce podstaty ve vedlejším úpadkovém řízení ..................................... 78 

8.3.3 Povinnosti správce podstaty ................................................................................ 79 

9 UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency ........................................................ 80 

9.1 Zahraniční správce podstaty ........................................................................................ 81 

10 Úprava insolvenčního řízení ve Spolkové republice Německo ....................................... 82 

10.1 Prameny insolvenčního práva v Německu .................................................................. 82 

10.2 Zahájení konkursního řízení ........................................................................................ 82 

10.3 Přezkumné jednání a postavení věřitelů ...................................................................... 85 

10.4 Zpeněžení majetkové podstaty .................................................................................... 86 

10.5 Rozdělení zpeněžení majetkové podstaty ................................................................... 87 

10.6 Správce konkursní podstaty ........................................................................................ 88 

10.7 Závěrečné srovnání německé a české právní úpravy .................................................. 89 

11 Úprava insolvenčního řízení ve Slovenské republice ..................................................... 92 

11.1 Konkurzní řízení a konkurz ......................................................................................... 92 

11.2 Správce ........................................................................................................................ 94 

11.2.1 Hmotněprávní stránka ......................................................................................... 95 

11.2.2 Procesněprávní stránka ........................................................................................ 96 

12 Úprava insolvenčního řízení ve Spolkové republice Rakousko ...................................... 97 

12.1 Prameny insolvenčního práva ..................................................................................... 97 

12.2 Zahájení insolvenčního řízení ..................................................................................... 97 



3 
 

12.3 Přezkumné jednání ...................................................................................................... 99 

12.4 Zpeněžení a rozvržení majetkové podstaty ............................................................... 100 

13 Závěr ............................................................................................................................. 102 

14 Prameny ........................................................................................................................ 104 

14.1 Monografická literatura ............................................................................................. 104 

14.2 Časopisecké a internetové články ............................................................................. 105 

14.3 Právní předpisy ......................................................................................................... 106 

14.4 Judikatura .................................................................................................................. 107 

14.5 Webové stránky ......................................................................................................... 107 

14.6 Jiné ............................................................................................................................ 107 

15 Resumé .......................................................................................................................... 109 

16 Klíčová slova ................................................................................................................. 111 

17 Key words ..................................................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Úvod 

V současné společnosti je poměrně častou skutečností fakt, že fyzické či právnické 

osoby čelí svému úpadku. Z důvodu finanční recese nebyly tyto subjekty schopny plnit 

své závazky, když zpravidla přecenily svou ekonomickou sílu či jen nepředpokládaly 

události, které byly na jejich vůli nezávislé. Jiné osoby jim včas neuhradily dlužné 

pohledávky, ztráta zakázek, ztráta zaměstnání, živelní pohroma – důvody mohou být 

různé. Výsledek je však vždy stejný. 

Aby však osoby, které se dostaly do takovýchto problémů, nebyly natrvalo 

bezvýchodně uvězněny v situaci, kdy nejsou schopny plnit své závazky, které se navíc 

dále zvyšují vzhledem k prodlení, a není tedy naděje, že by byly někdy uhrazeny, musel 

zasáhnout stát. Stát jako nejvyšší ochránce společenských hodnot vytvořil pro tyto účely 

speciální legislativní odvětví – úpadkové právo – dříve nazývané konkursní, v dnešní 

době v České republice právo insolvenční. Úkolem tohoto právního odvětví je pak 

nastolit nové uspořádání ekonomicko-právních vztahů mezi dlužníkem a věřiteli.  

Z legislativních pramenů byl až donedávna úpadek upraven zákonem o konkursu a 

vyrovnání.
1
  Před čtyřmi lety pak došlo k radikální úpravě tohoto právního odvětví 

zejména v důsledku inkorporace příslušných evropských směrnic, když důsledkem 

těchto změny bylo nabytí účinnosti nového insolvenčního zákona
2
 ke dni 1. ledna 2008  

Tento zákon v návaznosti na moderní trendy vyspělé právní společnosti přinesl řadu 

změn, když pro účely této práce je nejdůležitější zavedení institutu insolvenčního 

správce. 

Institut insolvenčního správce navazuje na institut správce konkursní podstaty, 

jehož úprava byla obsažena v zákonu o konkursu a vyrovnání. Oproti této úpravě je již 

těžiště práv a povinností upraveno ve zvláštním zákoně a jeho prováděcích právních 

předpisech. O těchto předpisech i o nové úpravě a pozici správce v úpadkovém řízení 

pojednává tato práce. 

V této rigorózní práci jsem se rozhodl přiblížit problematiku způsobu řešení úpadku 

konkursem, a to z pohledu insolvenčního správce. Předmětem tak budou především 

                                                           
1
 zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 

2
 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
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práva a povinnosti insolvenčního správce, když se však neomezuji na pouhý úzký 

rozbor postavení insolvenčního správce, ale zároveň jsem si i vědom potřeby zasadit 

problematiku do kontextu celého insolvenčního řízení, a to již od jeho prvního vzniku 

až po současný právní stav a výhledy do budoucna.  

Dále jsem se neomezil pouze na úpravu postavení správce v České republice, ale 

vzhledem k členství České republiky v Evropské unii a stále trvající globalizaci, jsem 

považoval za nutné přiblížit i postavení správce v komunitární úpravě, a to především 

v případě přeshraničních řešeních úpadku. Okrajově se zmiňuji i o postavení správce ve 

vzorovém zákoně UNCITRALu, který by měl sloužit jako návod pro vnitrostátní 

úpravy přeshraničního insolvenčního řízení po celém světě. 

V poslední části práce jsem se pak rozhodl přiblížit úpravu úpadkového řízení ve 

státech sousedících s Českou republikou, konkrétně v Německu, Rakousku a na 

Slovensku. Krom geografické blízkosti jsem tím chtěl poukázat na postupně se 

sjednocující právní úpravy způsobů řešení úpadku v celé oblasti, což má za výsledek 

zlepšování a posilování postavení jednotlivých ekonomických subjektů ve vzájemných 

vztazích. 

Za cíl jsem si v této práci vymezil detailně popsat jeden ze subjektů insolvenčního 

řízení, insolvenčního správce, a to především v insolvenčním řízení se zaměřením na 

způsob řešení úpadku formou konkursu. Zabývám se tak předpoklady pro vznik funkce 

insolvenčního správce, popisuji jeho činnost, práva a povinnosti s ní související, jakož i 

právní úpravu a v neposlední řadě i uvádím některé své názory na tuto problematiku 

vyplývající z praktické zkušenosti, neboť jsem společníkem veřejné obchodní 

společnosti, jejímž předmětem podnikání je výlučně výkon insolvenční činnosti.  

K cíli své práce jsem se rozhodl dojít především metodou rozboru, v závěrečných 

kapitolách obohacenou o metodu komparace. Zpočátku se tak v duchu metody rozboru 

pokusím rozložit složité problémy na jednodušší a ty posléze popsat a vysvětlit. 

V závěrečných kapitolách pak krátce rozebírám jednotlivé právní úpravy, když je pak 

srovnávám s úpravou tuzemskou. 

Důvodem pro zvolení tohoto tématu byla především má praktická činnost v oblasti 

insolvence jakožto advokáta a společníka veřejné obchodní společnosti zabývající se 
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insolvencemi, když se s problémy výkonu funkce insolvenčního správce dnes a denně 

setkávám ve svém okolí. Toto téma je tedy pro mne nesmírně zajímavé, když je zároveň 

i velmi aktuální, neboť vlivem nedávno proběhnuté ekonomické recese a zároveň 

relativní novosti právní úpravy, která ještě rozhodně není ustálená, je tématem velmi 

četně diskutovaným a často velmi sporným.  

Práce je členěna do kapitol dle výše uvedeného obsahu. 
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1 Současná právní úprava úpadkového práva 

1.1 Úprava postavení insolvenčního správce v České republice 

Postavení insolvenčního správce jakož i úprava celého insolvenčního řízení 

v České republice je upraveno v řadě zákonných i podzákonných předpisů. Primárním 

pramenem insolvenčního práva je v českém právním řádu zákon č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (v této práci dále jen „insolvenční 

zákon“). K tomuto zákonu byl pak zákonodárcem přijat ve vztahu speciality zákon č. 

312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (v této práci dále jen „zákon o insolvenčních 

správcích“). Přijetím této zcela nové právní úpravy řešení úpadku došlo i ke změně 

mnoha jiných zákonů, se kterými důsledky prohlášení úpadku blíže či vzdáleněji 

souvisí. Z těchto zákonů bych považoval za vhodné uvést alespoň demonstrativně 

několik významnějších pro praktické využití. Mezi tyto zákony patří například tyto: 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákon č. 85/1996 o advokacii, zákon č. 

591/1992 Sb., o cenných papírech, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů či zákon č. 

549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Změny provedené v nové úpravě insolvenčního 

zákona byly pak promítnuty například i v zákonu č. 280/2009 Sb., daňovém řádu či v 

zákonu č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku.  

Z podzákonných předpisů se pak problematiky insolvenčního řízení, a tím i 

insolvenčních správců týkají následující vyhlášky (seřazeny chronologicky): vyhláška č. 

311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona (v této práci dále jen „vyhláška o jednacím řádu“), 

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

správců (v této práci dále jen „vyhláška o obsahu zkoušek IS“), vyhláška č. 313/2007 

Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně 

členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (v této 

práci dále jen „vyhláška o odměně IS“) a vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním 

limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních 

správců (v této práci dále jen „vyhláška o pojištění insolvenčních správců“). 
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V následující části rozeberu podrobněji pouze dva výše uvedené zákony pro 

problematiku insolvenčního správcovství ty nejpodstatnější, tedy insolvenční zákon a 

zákon o insolvenčních správcích.  

1.1.1 Insolvenční zákon 

Jak již bylo uvedeno výše, česká právní úprava insolvencí spočívá na tomto 

základním zákoně. Předmět úpravy je specifikován hned v §1, když zákon si stanovuje 

za rozsah své úpravy řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením 

některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k 

osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a 

zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů
3
 a dále i oddlužení dlužníka.

4
 

Zákon je rozdělen do tří částí a jednotlivé části se pak dělí na hlavy.  

Část I. insolvenčního zákona je částí obecnou a dělí se na sedm hlav. Zákonodárce 

zde upravuje základní pojmy týkající se insolvenčního řízení. Lze zde naleznout definici 

úpadku, základní zásady a principy, na kterých stojí české insolvenční právo, účastníky 

řízení, procesní subjekty, definici majetkové podstaty a možnosti nakládání s ní, apod. 

Pro mnou zvolené téma je zde důležité především uvedení insolvenčního správce jako 

procesního subjektu insolvenčního řízení a obecná úprava jeho postavení v řízení, jeho 

zvolení i odvolání, jakož i jednotlivé druhy insolvenčních správců.
5
 

Část II. insolvenčního zákona je rozdělena do pěti hlav a již se zaměřuje na 

jednotlivé způsoby řešení úpadku. Zákon stanovuje 4 základní způsoby řešení úpadku: 

řešení úpadku konkursem, reorganizací, oddlužením a dále i zvláštními způsoby řešení 

úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů.
6
  

Pod posledním způsobem řešení úpadku se pak myslí především úpadek finančních 

institucí. 

V části III. jsou pak zařazena společná ustanovení, kdy v hlavě I. je upraven 

insolvenční rejstřík, v hlavě II. vztah ke státům Evropské unie (v této práci dále též jako 

„EU“) a závěrečná hlava III. obsahuje závěrečná ustanovení. 

                                                           
3
 § 1 písm. a) insolvenčního zákona 

4
 § 1 písm. b) insolvenčního zákona 

5
 § 21 a násl. insolvenčního zákona 

6
 § 4 odst. 1 insolvenčního zákona 
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1.1.2 Zákon o insolvenčních správcích 

Zákon o insolvenčních správcích je co do důležitosti druhým nejvýznamnějším 

zákonem pro insolvenční řízení, když podrobně upravuje specifický procesní subjekt 

v insolvenčním řízení, a to, jak již název napovídá, insolvenčního správce. Předmět 

úpravy je zde podobně jako u insolvenčního zákona hned na začátku a upravuje vznik 

práva vykonávat činnost insolvenčního správce, dále i seznam insolvenčních správců a 

činnost hostujícího insolvenčního správce.
7
 

Zákon o insolvenčních správcích se dělí do sedmi hlav a má 41 paragrafů. Hlava 

první obsahuje základní ustanovení a je v ní krom předmětu úpravy uvedeno i vymezení 

základních pojmů užitých v zákoně o insolvenčních správcích. V hlavě druhé jsou 

uvedeny podmínky, které musí fyzická či právnická osoba splnit, aby mohla vykonávat 

činnost insolvenčního správce. Osoba se stane způsobilou vykonávat činnost 

insolvenčního správce až zápisem do seznamu insolvenčních správců, který je upraven 

v hlavě třetí. Čtvrtá hlava stanovuje vzdělávání insolvenčních správců, především pak 

různé druhy zkoušek, které osvědčí odborné znalosti správců. Pátá hlava uzákoňuje 

institut tzv. hostujícího insolvenčního správce, když se jedná o formu přeshraniční 

spolupráce v insolvenčních řízeních. Závěrečné dvě hlavy pak upravují působnost 

ministerstva spravedlnosti, respektive společná ustanovení. 

 

1.2 Úprava komunitární 

Jak jsem již uvedl na závěr kapitoly 1.3 Historie mezinárodního insolvenčního 

práva, nejdůležitějším pramenem v komunitární oblasti je Nařízení Rady č. 1346/2000 

ze dne 29. května 2000 o insolvenčním řízení, které se stalo účinným ke dni 31. května 

2002 (v této práci dále též jen jako „Nařízení“).  

Hlavním cílem Nařízení je zvýšení účinnosti a efektivnosti insolvenčních řízení, 

která spadají pod mezinárodní příslušnost více států.
8
 Nesnaží se tak o harmonizaci 

vnitrostátních předpisů členských států ohledně insolvenčního práva, nýbrž jen 

koordinuje tyto předpisy, aby došlo ke splnění smyslu insolvenčních řízení 

                                                           
7
 § 1 zákona o insolvenčních správcích 

8
 Bělohlávek,A.J: Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, 

s. 11 
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s mezinárodním prvkem. Cílem Nařízení tak není nahradit vnitrostátní úpravu 

insolvenčního řízení a stvořit tak jednotné evropské insolvenční právo, ale jen národní 

úpravy doplňovat pro snazší uplatňování práva zahraničních subjektů, což je v současné 

globalizované době trend zcela neodvratitelný. 

Jako základní zásady insolvenčního práva lze určit univerzalitu, teritorialitu, 

jednotu a pluralitu, přičemž tyto zásady se navzájem ovlivňují a kombinují. Za hlavní 

z těchto zásad je považována zásada univerzality, která spočívá v uznání zahraničních 

účinků insolvenčního řízení, ale zároveň je značně omezena zásadou teritoriality. 

Některé prameny tak hovoří o zásadě tzv. kontrolované univerzality.
9
 

Nařízení se skládá ze 47 článků a je rozděleno na Preambuli a pět kapitol. 

V preambuli je zmíněn význam a cíle, pro které bylo Nařízení přijato, a které jsou dále 

rozváděny v jednotlivých článcích Nařízení. Kapitola I. se zabývá všeobecnými 

ustanoveními. V prvních článcích je tak vymezena oblast působnosti, definice 

základních pojmů, pravidla pro stanovení příslušnosti či použitelné právo a výjimky 

z jeho aplikace. V kapitole II. je upraveno uznávání jednotlivých insolvenčních řízení 

v jiných členských státech EU, v kapitole III. je upraveno tzv. sekundární insolvenční 

řízení a jeho vztah k řízení hlavnímu a kapitola IV. stanovuje pravidla pro informování 

věřitelů a uznávání jejich pohledávek. Poslední kapitola pak obsahuje přechodná a 

závěrečná ustanovení Nařízení. 

Hlavní principy úpravy Nařízení lze shrnout jako následující: okamžité uznání 

rozhodnutí bez nutnosti samostatného řízení v jiném členském státu, koordinace 

hlavního a sekundárních řízení, a lepší ochrana zájmů zahraničních věřitelů 

v přeshraničním insolvenčním řízení.
10

 

  

 

 

 

                                                           
9
 Bělohlávek, A.J: Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, 

s. 7 
10

 Bělohlávek,A.J: Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Komentář. 1.vydání. Praha: C H Beck, 2007, 
s. 13 
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2 Podmínky pro vznik funkce insolvenčního správce 

Funkci insolvenčního správce může vykonávat fyzická osoba, stejně jakož i osoba 

právnická. U právnických osob se však jedná o velmi striktní požadavky pro výkon 

funkce insolvenčního správce, když zákon stanovuje, že tuto funkci může vykonávat 

pouze veřejná obchodní společnost, jejímž ohlášeným společníkem
11

 je fyzická osoba, 

která úspěšně složila zkoušky insolvenčního správce. Společnost pak v insolvenčním 

řízení vystupuje jejím jménem a tato fyzická osoba již nemůže vykonávat činnost 

insolvenčního správce mimo tuto společnost.
12

 Podmínky pro vznik funkce 

insolvenčního správce jsou tak de facto pevně spjaty jen s fyzickou osobou. 

V předchozí právní úpravě, v konkursním zákonu, nebyly podmínky k zapsání do 

seznamu insolvenčních správců nikterak složité. V § 8 odst. 1. konkursního zákona 

zákonodárce určil: „..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.“
13

 Z tohoto zákonného ustanovení je tedy jasně patrné, že splnit 

tyto podmínky bylo relativně snadné, což vedlo ke značné přebujelosti insolvenčních 

správců a s tím souvisejícím značným kvalitativním rozdílům mezi jednotlivými 

správci. Uvádí se, že ke konci roku 2009 se pohyboval počet insolvenčních správců 

v České republice okolo čísla 3.700.
14

 Tento vysoký počet insolvenčních správců a s tím 

související pochybná profesní kvalita byl jedním z nejčastěji vytýkaných problémů 

dřívější právní úpravy. 

V nové úpravě jsou z minulé zákonné úpravy převzata bezúhonnost a plná 

způsobilost k právním úkonům jakožto základní podmínky pro získání oprávnění k 

výkonu činnosti insolvenčního správce, když však zákonodárce k těmto kritériím přidal 

několik kritérií nových. Základní předpoklady pro vydání povolení vykonávat činnost 

insolvenčního správce tak nyní jsou tato:  

                                                           
11

 §5 odst. 1 písm. d) zákona o insolvenčních správcích 
12

 § 5 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích 
13

 § 8 odst. 1 konkursního zákona 
14

 Počet insolvenčních správců klesl z loňských 3 700 na 217 . Konkursní noviny [online]. 20.1.2010, [cit. 
2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2227> 
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„Na návrh vydá Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) povolení 

fyzické osobě, která  

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,  

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

vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,  

c) složila zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního 

správce,  

d) je bezúhonná,  

e) uhradila ministerstvu správní poplatek k zápisu do seznamu ve výši 5 000 Kč a  

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

vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona 

upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního 

správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce (dále jen "smlouva o 

pojištění odpovědnosti za škodu").“
15

  

Pro zažádání ministerstvu o povolení vykonávat funkci insolvenčního správce je 

tak třeba splnit celkem 6 zákonných podmínek. Podmínky pro vykonávání funkce 

zvláštního insolvenčního správce, tedy insolvenčního správce, který může vykonávat 

funkci insolvenčního správce dlužníka, jenž „je podle zvláštního právního předpisu 

finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním 

depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními 

nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem, anebo 

dlužníkem, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle zvláštního zákona“
16

, se 

pak ve výše uvedených 6 základních podmínkách shodují, když zákon navíc stanoví, že 

je potřeba vykonat zvláštní zkoušku insolvenčního správce.
17

  

Z výše uvedených základních podmínek pro vykonávání činnosti insolvenčního 

správce se dále budu podrobněji zaobírat pouze podmínkami uvedenými pod písmeny 

c), d) a f). Podmínku pod písmenem a) „má plnou způsobilost k právním úkonům“ 

nepovažuji za nutné rozvádět v této práci, když tato problematika je upravena v zákoně 

                                                           
15

 § 6 odst. 1 zákona o insolvenčních správcích 
16

 § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích 
17

 § 6 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích 
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č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku (dále také jen jako „Občanský zákoník“)
18

. Stejně 

tak i rozbor pojmu magisterský studijní program a uhrazení správního poplatku považuji 

za nepříslušný pro tuto práci. Blíže se tedy zaměřím jen na zkoušky insolvenčních 

správců, jejich bezúhonnost a povinnost se pojistit na vlastní náklady. 

 

2.1 Zkoušky insolvenčního správce 

Pro toto téma je velmi důležitým datem 1. 1. 2010, kdy totiž skončilo přechodné 

dvouleté období, ve kterém mohli činnost insolvenčního správce vykonávat i správci 

zapsaní v seznamu dle staré právní úpravy i bez zkoušky insolvenčního správce.
19

 Od 

prvního dne roku 2010 tak mohou být jako insolvenční správci ustanovováni pouze ti, 

kteří již zkoušku vykonali. I nadále však trvá přechodné období, ve kterém si mohou 

osoby zapsané v seznamu insolvenčních správců dodělat vysokoškolské studium. Konec 

tohoto přechodného období je stanoven až na rok 2013.
20

  

Aktuální počet insolvenčních správců, kteří úspěšně složili obecné zkoušky, se 

pohybuje přibližně okolo čísla 360.
21

 Zvláštních insolvenčních správců je pak mnohem 

nižší počet, když se dají počítat na jednotlivce. Ke dni 20.3.2011 složilo úspěšně 

zvláštní zkoušku 24 správců.
22

  

Insolvenční správci u řízení, které započalo před 1. lednem 2010, mohou v těchto 

řízeních nadále vykonávat svou funkci i bez úspěšného složení zkoušky insolvenčního 

správce, a to až do skončení těchto řízení. 

Zkoušky insolvenčních správců jsou upraveny ve IV. hlavě zákona o insolvenčních 

správcích. Nejdůležitějším ustanovením je pak § 24. Zákonodárce zde určil: „(1) Není-li 

dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení písemné žádosti 

vykonat zkoušku insolvenčního správce každé fyzické osobě, která:  

                                                           
18

 § 7 a § 8 Občanského zákoníku 
19

 § 40 zákona o insolvenčních správcích 
20

 § 41 zákona o insolvenčních správcích 
21

 Ministerstvo spravedlnosti České republiky : Seznam insolvenčních správců. [online]., [cit. 2011-03-
20]. Dostupný z WWW: < https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/seznamAction.do> 
22

 Ministerstvo spravedlnosti České republiky : Seznam zvláštních insolvenčních správců. [online]., [cit. 
2011-03-20]. Dostupný z WWW: < https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/seznamAction.do> 
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(a) splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) a (b) uhradila ministerstvu poplatek 

za připuštění ke zkoušce insolvenčního správce ve výši 5 000 Kč.“   

Druhý odstavec tohoto paragrafu pak upravuje možnost opakování zkoušky v 

případě neúspěchu při prvním pokusu. Zkoušku je možné opakovat pouze dvakrát, a to 

vždy nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, ve které žadatel neuspěl. V 

případě, že žadatel neuspěje ani při druhém opravném pokusu, může se znovu nechat 

přezkoušet až za 3 roky. Toto přezkoušení ale již vyžaduje novou žádost o vykonání 

zkoušky.
23

 

Ustanovení výše uvedeného § 24 zákona o insolvenčních správcích je dle mého 

názoru pro budoucí vývoj značně problematické. Ministerstvo spravedlnosti je totiž dle 

zákona  o inslovenčních správcích povinno umožňovat novým žadatelům vykonání 

zkoušky, a to i v případě, kdy již bude dostatečný počet insolvenčních správců a nebude 

pro ně dostatek dlužníků, což může vést k eskalaci napětí a boje mezi jednotlivými 

správci a i k možným pokusům o ovlivnění přidělování jednotlivých insolvenčních 

případů. Dále také hrozí, že ministerstvo bude nuceno vypsat zkoušky i třeba jen pro 

jednoho či dva uchazeče o funkci insolvenčního správce. Takové zkoušky se pak státu 

zbytečně prodraží a budou i značně neefektivní. Zákonodárce v této dikci zákona patrně 

vycházel z obdobné úpravy advokátních či exekutorských zkoušek. Praxe se však zatím 

s tímto mnou nastíněným problémem nemusí příliš potýkat, neboť počet insolvencí 

v souvislosti s ekonomickou situací ve světě neustále roste a zkoušky insolvenčních 

správců jsou natolik obtížné, že je úspěšně složí vždy jen několik málo jedinců a 

nedochází tím ke zmíněnému přetlaku.  

Zákonodárce si v § 25 zákona o insolvenčních správcích uvědomuje skutečnost, že 

výkon určitých povolání je kvalifikačním předpokladem pro kvalitní výkon funkce 

insolvenčního správce, pro kterou je nutné se dobře orientovat v právních předpisech, 

řízení podniku, účetní a daňové problematice. Tyto profese pak v § 25 zákona o 

insolvenčních správcích taxativně vyjmenovává. Těmito povoláními jsou advokáti, 

daňoví poradci, auditoři nebo notáři a výhoda těchto povolání spočívá v tom, že osoby, 

které tato povolání vykonávají, nemusí skládat běžné zkoušky insolvenčního správce, 

ale absolvují pouze rozdílovou zkoušku insolvenčního správce, která je zúžena o 

                                                           
23

 § 24 odst. 2 a 3 zákona o insolvenčních správcích 
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materii, jejíž znalost již uchazeč prokázal úspěšným složením zkoušek nutných k 

výkonu těchto profesí. 

Při zkoušce insolvenčního správce se především zjišťuje uchazečova znalost 

platného práva, vědomosti o řízení podniku i o vedení účetnictví. Zvláštní zkouška 

insolvenčního správce je pak rozšířena o znalosti potřebné k výkonu funkce správce u 

dlužníků vyjmenovaných v § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích. Další 

podrobnosti ke zkoušce stanovuje prováděcí předpis k zákonu o insolvenčních 

správcích - vyhláška o obsahu zkoušek IS. Vyhláška obsahuje úpravu materie, ze které 

se zkouška koná, jak má být uchazeč zkoušen, kým, složení zkouškové komise a jak se 

zkouška hodnotí. 

Konkrétní obsah zkoušek i jejich průběh byl již od začátku velmi problematický a 

dá se říci, že i stále je. Ministerstvo podcenilo přípravu na tyto zkoušky, a tak se 

například dodnes vedou diskuse, nakolik má být obsah zkoušek znám uchazečům, když 

zpočátku byly zveřejněny pouze okruhy, od čehož se postupně přechází ke zveřejnění 

konkrétních otázek, jejichž konečný počet by se měl pohybovat okolo 800 otázek.
24

 

Některé z nich však jsou neustále obměňovány či přeformulovávány, neboť jsou nejasné 

či umožňují vícero výkladů. 

 

2.2 Bezúhonnost 

Bezúhonnost a s tím spojené osvědčení o morálních kvalitách jednotlivých 

uchazečů o funkci insolvenčního správce se zjišťují postupem podle § 6 odst. 5 zákona 

o insolvenčních správcích. V něm je uvedeno, 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.“
25

 V § 7 zákona o insolvenčních správcích je okruh 

bezúhonných osob dále zúžen, když určuje negativní definicí, že bezúhonnou není 

osoba: 

                                                           
24

 Počet insolvencí roste. Bude dost insolvenčních správců?. Konkursní noviny [online]. 25.3.2009, [cit. 
2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2056> 
25

 § 6 odst. 5 zákona o insolvenčních správcích 
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„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, 

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.“ 
26

 

Zákonodárce tedy pod formulí bezúhonnost spíše než morální stav každého 

jednoho uchazeče, který může být mnohdy pochybný a tudíž podmínkou těžce 

splnitelnou, má na mysli spíše schopnost hospodařit s majetkem. Velmi přísnou se mi 

však jeví podmínka uvedená pod písmenem c), neboť návrh na zahájení insolvenčního 

řízení může podat kdokoli a insolvenční řízení je zahájeno, i když není osvědčeno 

pravdivými a spolehlivými důkazy. Takovýto „šikanózní“ návrh má pak za následek, že 

do doby rozhodnutí o úpadku insolvenčním soudem, což může kvůli dodržení lhůt trvat 

i déle než měsíc, není takovýto uchazeč považován za bezúhonného a nemůže se stát 

insolvenčním správcem. Mnohem racionálnější by bylo přesunout rozhodný okamžik 

místo na zahájení insolvenčního řízení až na okamžik, kdy bude u takové společnosti 

zjištěn úpadek. 

 

                                                           
26

 § 7 zákona o insolvenčních správcích 
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2.3 Pojištění insolvenčního správce 

Jazykovým výkladem bylo zjištěno, že již od okamžiku podání žádosti o povolení 

výkonu funkce insolvenčního správce a má být správce pojištěn po „celou dobu trvání 

této funkce.“
27

 Jelikož nelze v okamžik uzavírání pojištění odpovědnosti za škodu, která 

by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo s 

činností zaměstnanců správce (dále též jen jako „pojištění odpovědnosti za škodu“), 

určit po jak dlouhou dobu bude insolvenční správce svou funkci zastávat, měla by být 

smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu uzavřena na dobu neurčitou či s klauzulí 

umožňující její automatické prodlužování. 

V insolvenčním zákoně je pak ustanovení § 6 odst. 1 písm. f) zákona o 

insolvenčních správcích zopakováno v § 23 („Insolvenční správce uzavře na svůj 

náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v 

souvislosti s výkonem jeho funkce nebo s činností jeho zaměstnanců pro celou dobu 

trvání jeho funkce; uzavření této smlouvy je podmínkou pro zápis do seznamu 

insolvenčních správců podle § 21 a 22.“). Zde ale není osobou povinnou uzavřít 

pojištění žadatel o vydání povolení k činnosti správce, ale přímo insolvenční správce. 

Uzavření pojištění odpovědnosti je rovněž neopomenutelnou podmínkou k tomu, aby 

soud mohl schválit ustanovení správce věřiteli.
28

 

Vyhláška o pojištění insolvenčních správců stanoví minimální limit pojistného 

plnění a nutné podmínky pojistných smluv. Limit je toliko určen minimálně na jeden 

milión korun českých.
29

 

Minimální standardy pojistných smluv upřesňuje § 3 vyhlášky, který stanoví, že 

pojištění se vztahuje na odpovědnost insolvenčního správce za újmu, která je způsobena 

v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo s činností jeho zaměstnanců 

při výkonu funkce, k němuž došlo v době trvání pojištění. Povinnost pojištění bude ještě 

rozvedena dále v této práci. 

 

                                                           
27

 § 6 odst. 1 písm. f) zákona o insolvenčních správcích in fine 
28

 § 29 odst. 2 Insolvenčního zákona 
29

 § 2 vyhlášky o pojištění insolvenčních správců 
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Největší změnou oproti předchozí právní úpravě řešení úpadku je tedy zavedení 

zkoušek insolvenčních správců, které by měly osvědčovat odbornou způsobilost 

správců k řádnému plnění veškerých svých povinností souvisejících s výkonem jejich 

funkce v insolvenčním řízení. Díky těmto profesním zkouškám lze dovodit, že se 

insolvenční správci stali dalším nezávislým právnickým povoláním, neboť i advokáti, 

notáři a exekutoři mají povinnost obdobnou.  

Otázka profesní samosprávy insolvenčních správců nebyla doposud legislativně 

ošetřena, ačkoliv se při tvorbě nových insolvenčních předpisů původně se vznikem 

asociace insolvenčních správců počítalo. V říjnu 2008 tak vznikla alespoň dobrovolná, 

profesní, nezávislá organizace se sídlem v Praze, vystupující pod názvem Asociace 

insolvenčních správců o. s., která se snaží „vahou své členské základny aktivně působit 

ve všech oblastech ovlivňujících prostředí insolvenčního řízení v České republice.“ 
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

  Asociace insolvenčních správců., [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.asis.cz/> 
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3 Seznam insolvenčních správců 

Dle nové zákonné úpravy došlo ke změně subjektu, který vede seznam 

insolvenčních správců. V zákoně o konkursu a vyrovnání byly subjekty pověřenými 

vedením seznamu správců jednotlivé konkursní soudy. V nové zákonné úpravě tato 

povinnost přešla na ministerstvo spravedlnosti, od čehož si zákonodárce sliboval 

především usnadnění práce úřednímu aparátu jednotlivých soudů. Tato centralizace 

zároveň přispěla k větší přehlednosti a ekonomičnosti vedení seznamu insolvenčních 

správců. 

Na základě § 21 insolvenčního zákona lze insolvenčního správce ustanovit pouze 

ze seznamu insolvenčních správců. Do seznamu však lze zapsat pouze fyzickou osobu 

či právnickou osobu ve formě veřejné obchodní společnosti, jednající prostřednictvím 

svých společníků, tedy pouze společník bude vykonávat činnost insolvenčního správce. 

Dále je možné zapsat do seznamu insolvenčních správců též zahraniční obchodní 

společnost nebo zahraniční sdružení s podmínkou, že tyto subjekty musí poskytovat 

stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, dále za podmínky, že 

tyto subjekty byly založeny dle práva EU, Dohody o evropském hospodářském prostoru 

a dále musí být oprávněny dle své právní úpravy vykonávat činnost insolvenčního 

správce. V souladu s ustanovením § 27 a násl. zákona o insolvenčních správcích  se 

setkáváme s moje zde možnost vykonávat tuto činnost prostřednictvím hostujícího 

insolvenčního správce, tj. subjektu, který je příslušníkem dle práva EU, Dohody o 

evropském hospodářském prostoru či náleží do Švýcarské konfederace, ve svém státě je 

oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce a má v úmyslu tuto činnost 

vykonávat buďto dočasně či příležitostně na území ČR. 

Náležitosti seznamu insolvenčních správců jsou pak určeny v § 16 a násl. zákona o 

insolvenčních správcích. Seznam je řazen abecedně.
31

 

 Seznam se dělí na obecnou a zvláštní část a je součástí insolvenčního rejstříku.
32

 

V obecné části je ke dni 20. 4. 2011 zapsáno přesně 363 insolvenčních správců a ve 

                                                           
31

 § 17 odst. 4 zákona o insolvenčních správcích 
32

 § 16 zákona o insolvenčních správcích 
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zvláštní části k témuž dni 24 zvláštních insolvenčních správců.
33

 Osoby zapsané ve 

zvláštním seznamu insolvenčních správců jsou automaticky ze zákona zapsány i 

v obecné části.  

Do seznamu insolvenčních správců se zapisují údaje dle § 18 zákona o 

insolvenčních správcích. Mimo jiné se tak u insolvenčních správců fyzických osob 

zapisuje kromě sídla i trvalé bydliště, pokud je od sídla odlišné. Jelikož je seznam 

insolvenčních správců veřejně elektronicky přístupný, dochází tím dle mého názoru ke 

zbytečnému narušení soukromí jednotlivých správců, když se prakticky kdokoli může 

dozvědět adresu správce a v souvislosti s tím na něj vyvíjet nátlak. I přes četnou kritiku 

však ministerstvo tento údaj i nadále do seznamu insolvenčních správců zapisuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Ministerstvo spravedlnosti České republiky: Seznam insolvenčních správců. [online]., [cit. 2011-04-20]. 
Dostupný z WWW: < https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/seznamAction.do> 
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4 Způsoby ustanovování insolvenčního správce do funkce 

Při hodnocení otázky způsobu ustanovení insolvenčního správce je zajímavé přečíst 

si důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu. Dle ní se totiž zákonodárce poměrně 

dlouhou dobu rozhodoval mezi dvěma možnostmi řešení ustanovování insolvenčního 

správce. První zvažovanou variantou bylo, že by insolvenčního správce ustanovoval 

příslušný insolvenční soud. Tím by však do značné míry utrpěli poškození svých práv 

věřitelé, kteří by nemohli nikterak ovlivnit volbu správce jakožto osoby, jejíž odborné 

kvality rozhodují o velikosti uspokojení jejich pohledávek za dlužníkem.  

Druhou zvažovanou variantou bylo ustanovování insolvenčního správce věřiteli. 

Tato možnost by byla pro věřitele mnohem výhodnější, ale byla zavrhnuta z důvodu 

možného protežování „spřátelených insolvenčních správců“, čímž by mohlo dojít 

k tendenčnímu uspokojování silnějších věřitelů vůči slabším. 

Nakonec se tedy zákonodárce rozhodl pro kompromisní variantu, ve které použil 

prvky z obou výše uvedených způsobů. Primárně tak insolvenčního  správce ustanovuje 

příslušný insolvenční soud, když však věřitelům byla dána možnost takto ustanoveného 

správce odvolat a na jeho místo zvolit správce jiného.
34

 Tato varianta dle mého 

kombinuje výhody obou zvažovaných variant, přičemž zachovává dostatečnou kontrolu 

nad činností insolvenčního správce soudem. 

Insolvenční správce je ustanoven nejpozději v usnesení soudu, kterým se zjišťuje 

úpadek dlužníka.
35

 Před rozhodnutím o úpadku může být ustanoven pouze tzv. 

předběžný insolvenční správce.
36

 

 

4.1 Ustanovení insolvenčního správce soudem 

Jak jsem již uvedl výše, ustanovuje insolvenčního správce nejprve příslušný 

insolvenční soud, u kterého je insolvenční řízení dlužníka vedeno. Oproti předchozí 

zákonné úpravě, kdy správce ustanovoval soudce, který dané řízení vedl, určuje nyní 

insolvenčního správce předseda insolvenčního soudu.
37

 Tato změna byla vedena 

                                                           
34

 § 25 insolvenčního zákona 
35

 § 27 odst. 1 insolvenčního zákona 
36

 § 27 odst. 1 insolvenčního zákona 
37

 § 25 odst. 1 insolvenčního zákona 
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především snahou rozbití „tandemu správce-soudce“, kdy si jednotliví soudci vybírali 

stále stejné správce, se kterými měli (v těch lepších případech) pozitivní zkušenosti a 

byli si jisti jejich kvalitou. To však zabraňovalo novým správcům k přístupu 

k jednotlivým řízením a správci tak byli nerovnoměrně zatěžováni. 

Při ustanovování je v obecné rovině (nepočítám-li dlužníky tvořící koncern dle § 25 

odst. 2 insolvenčního zákona in fine) na volné úvaze soudu, kterého správce ze seznamu 

insolvenčních správců do funkce ustanoví. Předseda je v tomto směru omezen jen 

ustanovením již zmíněného § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, když „…přihlédne 

zejména k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti 

insolvenčního správce a k jeho zatížení“. 

Otázky u této zákonné limitace předsedy soudu vzbuzují především odborná 

způsobilost insolvenčního správce a jeho zatížení. Především zpochybňování odborné 

způsobilosti insolvenčního správce, který je zapsán v seznamu, čili složil odborné 

zkoušky a dosáhl vysokoškolského magisterského vzdělání, pozbylo smyslu 1. 1. 2010, 

kdy skončilo přechodné období pro možnost vykonávat funkci insolvenčního správce 

bez složení odborných zkoušek (viz část této práce o zkouškách insolvenčních správců). 

Pokud by totiž zákonodárce tvrdil, že složením zkoušky není dostatečně prokázána jeho 

odborná způsobilost, nebylo by pro tyto zkoušky logické opodstatnění. Jestliže 

odhlédnu už od samotné otázky, jak se rozpoznává odborná způsobilost jednotlivých 

insolvenčních správců, tak argument, že toto zákonné ustanovení zákonodárce stanovil, 

aby předešel situaci, kdy insolvenční správce složil zkoušky před značným časem a od 

té doby se jeho odborné znalosti výrazně zmenšily, lze podat podnět v souladu 

s ustanovením § 13 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích. Podnět může podat 

insolvenční soud i jakýkoliv jiný subjekt, který neodborné počínání správce zjistí. 

Zatížení správce je pak formulací více než ledabylou. Neexistuje žádné objektivní 

měřítko, jak stanovit, kdy je správce zatížen již přes míru, na co ještě postačují jeho 

kapacity či kolik má složitých případů a kolik „jednoduchých“. Nic navíc nebrání 

insolvenčnímu správci se rozrůstat a pokud by jeho kapacity byly již vytíženy, může 

nabráním nových kvalifikovaných zaměstnanců své kapacity opětovně zvýšit. 
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Díky těmto nepříliš přesvědčivým argumentům tak lze říci, že předseda soudu má 

v podstatě volnou ruku pro výběr insolvenčního správce do toho kterého insolvenčního 

řízení. Mnohem žádoucím by tak bylo plné „odosobnění“ ustanovování insolvenčních 

správců, kdy by se ustanovovalo podle jasně daného seznamu, a zásahy do tohoto 

systému přidělování by byly pouhou výjimkou. 

 

4.2 Ustanovení insolvenčního správce věřiteli 

Jak jsem již uvedl výše, bylo i insolvenčním věřitelům umožněno částečně ovlivnit 

výběr insolvenčního správce, jakožto subjektu, který jim má, zjednodušeně řečeno, 

zajistit splacení jejich pohledávek vůči insolvenčnímu dlužníkovi, nebo alespoň jejich 

části. Tato možnost je jim poskytnuta § 29 insolvenčního zákona, který stanovuje, že 

mohou na první schůzi věřitelského výboru odvolat soudem ustanoveného 

insolvenčního správce a na jeho místo ustanovit správce nového. Soud je jejich návrhem 

vázán. Mají také možnost insolvenčního správce pouze odvolat a nového neustanovit – 

v takovém případě dle § 30 odst. 1 insolvenčního zákona nového správce ustanoví 

insolvenční soud. 

Dle mého názoru je možnost odvolat a následně ustanovit insolvenčního správce 

věřiteli žádoucí, neboť je právě věřitelským svrchovaným zájmem, aby insolvenční 

správce postupoval s co největší svědomitostí a důkladností pro vymožení peněžitých 

pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení. Když tedy je většina věřitelů, 

konkrétně pokud „…hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni 

předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek.“
38

, pro 

odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce, přesvědčena, že insolvenční 

správce s nimi nespolupracuje v nejvyšší možné míře pro vymožení jejich pohledávek, 

je zcela legitimní mít prostředek k možnosti domoci se lepší součinnosti. Pokud zde 

existují obavy o zneužití tohoto institutu a dosazení „spřáteleného“ insolvenčního 

správce, který bude prosazovat zájmy věřitelské majority před minoritou, tak je lze 

jednoduše odvrátit poukázáním na § 31 odst. 1 insolvenčního zákona, kde je stanoveno, 

                                                           
38

 § 29 odst. 1 insolvenčního zákona 
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že soud může z důležitých důvodů i bez návrhu odvolat insolvenčního správce 

z funkce.
39

 

V souvislosti s touto problematikou bych ještě rád zmínil jeden judikát Nejvyššího 

soudu v Brně, a to jak kvůli jeho důležitosti pro procesní stránku insolvenčního řízení, 

tak i kvůli faktu, že vzhledem k relativně nové právní úpravě insolvence není ustálená 

judikatura ani zdaleka samozřejmostí.  Konkrétně mám na mysli judikát Nejvyššího 

soudu v Brně spisové značky 29 NSCR 4/2009 ze dne 27.1.2009. V tomto judikátu je 

rozebrána povaha usnesení dle § 29 odst. 2 insolvenčního zákona. Věřitelé v tomto 

případě odvolali na první schůzi věřitelského výboru insolvenčního správce a ustanovili 

nového. Toho ve funkci usnesením potvrdil insolvenční soud v souladu s ustanovením § 

29 odst. 2 insolvenčního zákona.  Jeden z věřitelů s potvrzením nového insolvenčního 

správce nesouhlasil a podal proti tomuto rozhodnutí odvolání a následně i dovolání. 

Nejvyšší soud se pak zaobíral otázkou přípustnosti dovolání proti takovémuto usnesení, 

kterým se pouze potvrzuje rozhodnutí věřitelského výboru. 

Nejvyšší soud v tomto případě rozhodl v souladu se svou dřívější judikaturou ke 

staré zákonné úpravě zákona o konkursu a vyrovnání, a to tak, že uvedené usnesení dle 

§ 29 odst. 2 insolvenčního zákona není meritorní a proti takovému tedy není dovolání 

možné. V následujícím odůvodnění pak uvádí další nemeritorní usnesení, proti kterým 

není přípustné dovolání. Krom usnesení dle § 29 odst. 2 se tak jedná i o usnesení o 

ustanovení insolvenčního správce
40

, usnesení o odvolání insolvenčního správce
41

 a 

usnesení o zproštění insolvenčního správce funkce.
42

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 K institutu odvolání insolvenčního správce bude pojednáno dále v této práci. 
40

 § 25 insolvenčního zákona 
41

 § 31 insolvenčního zákona 
42

 § 32 insolvenčního zákona 
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5 Druhy insolvenčních správců 

Současná právní úprava insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích 

počítá s vícero druhy insolvenčních správců, jakožto základními procesními subjekty 

pro celé insolvenční řízení. V této kapitole stručně jednotlivé druhy insolvenčních 

správců zmíním, když poskytnu pouze jejich základní charakteristiku, přičemž některé 

druhy podrobněji rozeberu v dalších částech práce. Nynější právní úprava tak zná krom 

institutu běžného insolvenčního správce
43

 i instituty předběžného insolvenčního 

správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce, zvláštního 

insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.    

 

5.1 Předběžný insolvenční správce 

Insolvenční zákon poskytuje insolvenčnímu soudu možnost ustanovit před 

rozhodnutím o úpadku tzv. předběžného správce (dále též jen jako „předběžný 

správce“).
44

 Ustanovení předběžného správce je nepříliš častým jevem v praxi a 

dochází k němu prakticky pouze tehdy, pokud má insolvenční soud či některý z věřitelů 

důvodné obavy, že by dlužník nakládal s majetkem, který by mohl náležet do majetkové 

podstaty, způsobem, který by podstatně ohrozil uspokojení všech věřitelů. Institut 

předběžného správce byl znám již v zákoně o konkursu a vyrovnání. 

Možnost k ustanovení předběžného správce poskytuje soudu § 82 odst. 2 

insolvenčního zákona, který určuje způsob ustanovení takového správce za pomoci 

předběžného opatření. Ustanovení předběžného insolvenčního správce je součástí 

předběžného opatření vydaného v insolvenčním řízení podle § 112 insolvenčního 

zákona, pokud soud tímto předběžným opatřením omezil dlužníka v nakládání s 

majetkovou podstatou v rozsahu širším, než je stanoveno v § 111 insolvenčního 

zákona.
45

 Insolvenční soud může ustanovit předběžného insolvenčního správce i za 

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

                                                           
43

 O něm se nebudu v této kapitole zmiňovat, neboť se prolíná celou touto prací jakožto ona pověstná 
niť a pokud neuvedu jinak, tak pokud budu hovořit dále o insolvenčním správci, mám na mysli právě 
tohoto. 
44

 § 27 odst. 2 insolvenčního zákona 
45

 Pro takovéto omezení však nestačí pouhé obecné tvrzení, nýbrž je třeba taková tvrzení věrohodně 
podložit (srov. judikát Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. KSBR 24 INS 5086/2008 , 2 VSOL 142/2009-A-
31) 
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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 insolvenčního zákona. 

Možnou slabinu, kterou bych zákonodárci vytknul, bych spatřoval ve skutečnosti, 

že v zákoně není upraveno, jakým způsobem má být předběžný správce vybrán. Jen 

podle § 27 odst. 3 insolvenčního zákona lze dovozovat, že stejným způsobem, jakým by 

byl vybrán insolvenční správce. Tento způsob výběru však může být shledán jako 

problematický, neboť předběžný správce na rozdíl od insolvenčního správce nemůže 

být odvolán věřitelským výborem, neboť ten před rozhodnutím o úpadku neexistuje, a 

není tu tak zaručena odpovídající možnost věřitelů ovlivnit výběr správce. 

Předběžný správce pak před rozhodnutím o úpadku vykonává činnosti stanovené 

insolvenčním soudem a zákonem, a má práva a povinnosti, které mu soud určí. Pokyny 

soud může však po celou dobu měnit tak, jak to bude insolvenční řízení před 

rozhodnutím o úpadku vyžadovat. Důležité pro činnost předběžného správce je to, že 

nikdy nesmí předběžný správce vykonávat činnost, která by plně odpovídala činnosti 

insolvenčního správce.  

Předběžný správce je ve většině případů po zjištění úpadku dlužníka ustanoven 

řádným insolvenčním správcem tohoto dlužníka. Pokud by soud ustanovil insolvenčním 

správcem odlišnou osobu od osoby předběžného správce, musí toto rozhodnutí patřičně 

odůvodnit. Pro ekonomiku a rychlost insolvenčního řízení však považuji za žádoucí, 

aby insolvenčním správcem byl ustanoven případný správce předběžný, neboť je se 

situací dlužníka poměrně zevrubně seznámen a jak dlužník, tak i věřitelé, jeho osobu 

znají a přibližně ví, co od tohoto správce čekat. Pokud však věřitelé nejsou spokojeni 

s činností předběžného správce, bylo by ze stejných důvodů záhodno změnit osobu 

insolvenčního správce již při zjištění úpadku, aby se mohl nový insolvenční správce se 

situací dlužníka seznámit co nejrychleji, ještě před konáním první schůze věřitelského 

výboru. 
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5.2 Zástupce insolvenčního správce 

Zástupce insolvenčního správce má stejné práva a povinnosti jakož i vykonává 

stejnou činnost jako insolvenční správce. Rozdílem od postavení insolvenčního správce 

je tak pouze časová omezenost jeho funkce, když svou činnost vykonává pouze po 

dobu, po kterou ji ze závažných důvodů nemůže přechodně vykonávat insolvenční 

správce.
46

 Mezi závažné důvody, pro které nemůže insolvenční správce přechodně 

vykonávat svou funkci, patří především zdravotní komplikace, ale mezi takové důvody 

lze zahrnout i například studium, stáž v zahraničí či dovolenou.
47

 

Důležitou větou pro upravení postavení zástupce insolvenčního správce je hned 

první podmínka v § 33 insolvenčního zákona „Je-li to účelné…“. Pod tímto 

ustanovením se skrývá možnost pro uvážení soudce, zda by z hlediska ekonomiky řízení 

bylo výhodnější ustanovit zástupce insolvenčního správce, nebo rovnou ustanovit 

insolvenčního správce nového. Především u některých zdravotních komplikací 

závažnějšího charakteru není předem možné určit, po jakou dobu potrvá léčení či zda se 

vůbec někdy podaří vyléčit. Z tohoto důvodu považuji institut zástupce insolvenčního 

správce jakožto „můstek“ ke změně osoby insolvenčního správce. Další otázkou pak je, 

jestli není racionálnější v insolvenčním řízení, kde insolvenční správce vykonával svou 

funkci krátkou dobu, poté byl ustanoven zástupce insolvenčního správce, který 

vykonával svou funkci po dvojnásobnou dobu oproti insolvenčnímu správci, ustanovit 

poté zástupce insolvenčního správce řádným insolvenčním správcem namísto vrácení 

do funkce původního insolvenčního správce. 

Během řízení může soud ustanovit zástupce insolvenčního správce do funkce stejně 

jako jej této funkce zprostit kdykoliv, kdy pro to nastanou důvody. Takové ustanovení i 

zproštění pak musí být zveřejněno pomocí insolvenčního, případně i obchodního
48

 

rejstříku. Pro zástupce insolvenčního správce se v dalších případech přiměřeně použijí 

ustanovení zákona o insolvenčním správci. 

Úprava zástupce insolvenčního správce byla taktéž známa již v zákoně o konkursu 

a vyrovnání. 
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 § 33 insolvenčního zákona 
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 Kotoučová, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 68 
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5.3 Oddělený insolvenční správce 

Institut odděleného insolvenčního správce se použije tehdy, když v průběhu řízení 

nastane situace, kdy se řádně ustanovený insolvenční správce dostane do střetu zájmů, 

neboť bude mít poměr k některému z věřitelů, nebo k některému ze zástupců věřitelů. 

Pokud v takovém případě nebude pochyb, že by tento poměr ovlivňoval celkový způsob 

výkonu práv a povinností insolvenčního správce, ustanoví soud odděleného 

insolvenčního správce. 

O své možné podjatosti by měl insolvenční správce informovat insolvenční soud 

bezprostředně poté, co tuto skutečnost zjistí, a zároveň by měl navrhnout ustanovení 

odděleného insolvenčního správce. Pokud tak insolvenční správce neučiní, poruší své 

zákonem uložené povinnosti a soud ho může zprostit funkce pro celé řízení a může 

ustanovit správce jiného. 

Úprava odděleného insolvenčního správce se nachází v § 34 insolvenčního zákona. 

Toto ustanovení bylo po nabytí účinnosti insolvenčního zákona ještě novelizováno, a to 

zákonem č. 217/2009 Sb., který doplnil odst. 2 tohoto ustanovení. Ustanovení řeší 

možný střet zájmů, ke kterému může dojít, když je jeden insolvenční správce ustanoven 

ve více insolvenčních řízeních. Oddělený správce bude ustanoven v insolvenčním řízení 

vždy pro úkony, pro které je insolvenční správce vyloučen, protože mohou odporovat 

společnému zájmů věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl také ustanoven 

insolvenčním správce.
49

 

 

5.4 Zvláštní insolvenční správce 

Zde je na začátku třeba oddělit dva rozdílné instituty – zvláštního insolvenčního 

správce
50

 a správce se zvláštním povolením
51

. U správce se zvláštním povolením se 

jedná o správce, který složil zvláštní zkoušku opravňující ho k vykonávání funkce 

insolvenčního správce u dlužníků stanovených v § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních 

správcích. Zjednodušeně řečeno spočívá rozdíl v tom, že zvláštní insolvenční správce 
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dle § 35 insolvenčního zákona je zapsán v obecném seznamu insolvenčních správců, 

správce se zvláštním povolení je zapsán ve zvláštním seznamu insolvenčních správců. 

V této subkapitole se budu dále zabývat zvláštním insolvenčním správcem. 

Při některých insolvenčních řízeních dojde k situacím, kdy odborné znalosti 

ustanoveného insolvenčního správce nejsou dostačující pro potřeby tohoto řízení. 

V takovém případě pak soud ustanoví k insolvenčnímu správci i zvláštního 

insolvenčního správce. Této možnosti soud využije zpravidla tehdy, pokud došlo 

k úpadku specifického subjektu (např. obchodník s cennými papíry, depozitář, 

provozovatel vypořádacího systému atd.), nebo pokud je potřeba zvládnout vysoce 

odbornou problematiku, která není každému insolvenčnímu správci známá (např. celní 

právo, právo zahraničního obchodu, licenční právo, apod.). 

Důležité pro koexistenci insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce 

je pak přesné stanovení kompetencí každého ze správců tak, aby bylo zamezeno 

případným střetům mezi nimi. 

„Pro ustanovení do funkce, odměňování a zprošťování funkce zástupce 

insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního 

správce platí ustanovení o insolvenčním správci obdobně.“
52

 Z citovaného ustanovení 

zákona tedy lze dovodit, že jako zvláštního insolvenčního správce lze dle § 22 odst. 2 

insolvenčního zákona ustanovit i „fyzickou osobu, která splňuje obecné a kvalifikační 

předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců a se svým ustanovením 

souhlasí“
53

, nelze-li insolvenčního správce vybrat ze seznamu. Uvedu-li příklad ad 

absurdum, pak v seznamu insolvenčních správců těžko soud nalezne odborníka z oblasti 

veterinářství, pokud by úpadcem v daném případě byla například zoologická zahrada. 

Zákonem č. 285/2009 Sb. pak bylo ustanovení § 35 insolvenčního zákona doplněno 

o odstavec 3, ve kterém zákonodárce přímo určil soudu povinnost ustanovit zvláštního 

insolvenčního správce pro výplatu nároku uživatelů platebních služeb. 
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5.5 Hostující insolvenční správce 

Definice hostujícího insolvenčního správce je uvedena v zákoně o insolvenčních 

správcích, když: „Hostujícím insolvenčním správcem je státní 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 činnost insolvenčního 

správce.“
54

 a „Hostujícím insolvenčním správcem se dále rozumí i zahraniční 

společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní 

společnost a která vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě a má v 

úmyslu dočasně nebo příležitostně vykonávat funkci insolvenčního správce na území 

České republiky a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.“
55

 

Na základě oprávnění k výkonu funkce insolvenčního správce, které mohl získat 

v kterémkoli členském státě
56

, může podat hostující insolvenční správce žádost o vydání 

povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce v České republice na ministerstvo 

spravedlnosti.
57

 Po vydání tohoto povolení má pak hostující insolvenční správce při 

výkonu své funkce totožná práva a povinnosti jako insolvenční správce.
58
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6 Práva a povinnosti insolvenčního správce 

Práva a povinnosti insolvenčního správce v insolvenčním řízení jsou meritem této 

práce. Je mnoho práv i mnoho povinností, které správce v řízení má, a to ať již jsou 

výslovně uvedena v zákoně, nebo z něj pouze vyplývají či je z něj je třeba dovodit. 

V první části této kapitoly se zaměřím na ta základní práva a povinnosti, které 

insolvenční správce má po celou dobu řízení a dá se říci, že i po celou dobu své 

„správcovské kariéry“. V druhé části se pak zaměřím na různá specifika především 

povinností v jednotlivých částech řízení. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce se 

nebudu zabývat insolvenčním správcem v souvislosti se sanačními způsoby řešení 

úpadku, ale, jak již z názvu práce vyplývá, pouze s úpravou v rámci konkursního řízení. 

 

6.1 Základní práva a povinnosti 

Insolvenční správce je samostatným subjektem, který vykonává svou funkci čistě 

v insolvenčním řízení, kde má nezastupitelnou funkci jakožto procesní subjekt. 

V souvislosti s výkonem jeho povolání nese plnou trestněprávní i soukromoprávní 

odpovědnost, což je na straně druhé vyvažováno (i když ne zcela adekvátně) odměnou, 

která mu za řádné vykonávání jeho funkce náleží.
59

 

Insolvenční správce se dá považovat za procesní subjekt podřízený insolvenčnímu 

soudu. Ač nic takového není v zákoně explicitně uvedeno, lze to vyvodit z následujících 

argumentů. Soud správce ustanovuje do funkce
60

, dohlíží nad výkonem jeho činnosti, 

udílí mu pokyny, žádá správce o předkládání zpráv o činnosti, o vysvětlení jeho 

postupu, může nahlížet do jeho účtů,
61

 při pochybení mu udělit pokutu, a to i 

opakovaně,
62

 a při závažných pochybeních i insolvenčního správce funkce zprostit.
63

 

Některé úkony může insolvenční správce učinit až po jejich předchozím schválení 

insolvenčním soudem (např. prodej majetku náležejícího do majetkové podstaty 

dlužníka mimo veřejnou dražbu). Insolvenční správce dokonce přebírá určité funkce, 
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které v běžném řízení přísluší insolvenčnímu soudu (např. poučuje věřitele o tom, jak 

opravit chybně podané přihlášky pohledávek). Dá se tedy s úspěchem tvrdit, že 

insolvenční správce je v insolvenčním řízením subjektem na soudu přímo závislým a 

jeho postavení v insolvenčním řízení je od postavení soudu přímo odvozené. 

 

6.1.1 Odměna insolvenčního správce 

Jak již vyplývá z logiky věci, je třeba dostatečně motivovat fyzické i právnické 

osoby pro to, aby měly zájem stát se insolvenčními správci. Nejběžnější a zároveň 

v dnešní době nejúčinnějším způsobem motivace je lákavá vidina finančního zisku. O 

tom se však v současné době dle ohlasů z řad insolvenčních správců nedá hovořit. 

Jednoznačně základním zákonem pro způsob určení odměny insolvenčního správce 

a ostatních správců (dále v této kapitole též jen jako „správci“) je insolvenční zákon. 

Ten tedy stanovuje, že „Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových 

výdajů.“
64

 Samotný způsob výpočtu odměny správců pak stanovuje vyhláška o odměně 

IS. Zákon o insolvenčních správcích pak poměrně překvapivě jejich odměňování 

nikterak neupravuje. 

V obecné rovině platí, že odměna a náhrada hotových výdajů správcům náleží 

z majetkové podstaty dlužníka.
65

 Toto ustanovení tak správce v konkursním řízení 

výrazně motivuje k co největší snaze rychle a co nejvýhodněji zpeněžit majetek 

dlužníka, aby i jeho odměna byla co nejvyšší. Zároveň by však toto ustanovení mohlo 

být považováno za dvojsečné, když by se každý správce věnoval pouze insolvenčnímu 

řízení movitějších dlužníků, ze kterých by měl značný příjem. Z tohoto důvodu a pak 

také proto, že velmi často se stává, že konkurs je prohlášen na společnosti či fyzické 

osoby, které již nevlastní žádný majetek, a nebylo by tak z čeho vyplatit správci 

odměnu a náhradu hotových výdajů, stanovil zákonodárce, že „…pokud k tomu 

(majetková podstata) nestačí, (uspokojují se) ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; 

není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát.“
66

. Insolvenční správce má 
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tak vždy jistotu, že za každé ukončené insolvenční řízení mu bude náležet finanční 

odměna.  

Oproti dřívějšímu zákonu o konkurzu a vyrovnání, kdy se vycházelo při výpočtu 

odměny obecně z celkově zpeněžené částky v konkurzním řízení, tak dle nové úpravy 

se odměna a náhrada hotových výdajů správce v případě konkurzu určí z výtěžku 

zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Právě tento způsob výpočtu zcela zásadně 

a velice citelně změnil dosavadní výpočet odměny. I nadále pak platí, že je-li 

insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě 

hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je správce povinen z odměny a z 

náhrady hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty.
67

 Dle současné právní úpravy je minimální odměna insolvenčního správce 

v případě konkursu stanovena na 45.000,- Kč bez DPH.
68

 

Správce si musí svou odměnu i hotové výdaje vyúčtovat. To provádí podle § 38 

odst. 3 IZ v konečné zprávě nebo ve zprávě o své činnosti. Soud může správci odměnu 

zvýšit nebo snížit.
69

 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 IZ nebo podle § 39 IZ. 

V souvislosti s odměnou a náhradou hotových výdajů správce bych opět rád 

upozornil na zajímavý judikát Nejvyššího soudu spisové značky MSPH 77 INS 

8029/2009, 29 NSČR 27/2010-B-33, ze dne 29. 9. 2010. V tomto případě soud zrušil 

v souladu s ustanovením § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona konkurs na 

majetek dlužníka, při čemž insolvenčnímu správci v bodu II. výroku přiznal na vrub 

majetkové podstaty odměnu ve výši 30.000,- Kč a hotové výdaje ve výši 643,20 Kč.
70

 

Insolvenční správce se proti tomuto výroku odvolal a následně dovolal, argumentujíce § 

1 odst. 5 vyhlášky o odměně IS a rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSBR 

31 INS 4670/2008, 2 VSOL 119/2009-B-19, které vyznělo v obdobném sporu ve 

prospěch insolvenčního správce. Nejvyšší soud toto dovolání zamítl, neboť odvolací 
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soud nepochybil, když „V situaci, kdy v daném insolvenčním řízení, v němž byl 

dlužníkův úpadek řešen konkursem, nebyl zpeněžen žádný majetek náležející do 

majetkové podstaty dlužníka, nelze odměnu insolvenčního správce určit podle § 1 

vyhlášky č. 313/2007 Sb. a je namístě postupovat podle § 5 této vyhlášky.“ S tímto 

právním názorem Nejvyššího soudu se ztotožňuji. 

Podle § 7 vyhlášky o odměně IS se výše náhrady cestovného řídí zákoníkem práce. 

Dále se obecně hradí správci hotové výdaje v prokázané výši. U telekomunikačních 

poplatků, poštovného, opisů a fotokopií je úhrada nákladů omezena maximálně na 5 % 

odměny správce.
71

 Paušální úhradu hotových nákladů si insolvenční správce může 

dohodnout s věřitelským výborem krom oddlužení i u konkursu a reorganizace.
72

  

Na závěr této podkapitoly si dovoluji upozornit na rozhovor s vedoucím 

insolvenčního oddělení ministerstva spravedlnosti Mgr. Jiřím Ganěm uveřejněný 

v Konkursních novinách z vydání č. 02 ze dne 19.1.2011, ve kterém je mimo jiné Mgr. 

Jiří Ganě dotázán, zda se „…po dlouhodobé kritice ze strany insolvenčních správců 

nechystá změna systému odměňování správců, když v souvislosti s nároky, které jsou na 

jejich osoby kladeny, očekávali, že záměrem zákonodárce je vytvořit profesionální 

skupinu osob, které se výkonem funkce správce uživí. To se však momentálně dle jejich 

ohlasů neděje.“  Na tuto otázku připustil, že se v roce 2011 povede odborná diskuse na 

toto téma a není tedy vyloučeno, že v dohledné době dojde ke konsensu na nějaké 

změně systému odměňování.
73

 

 

6.1.2 Odpovědnost insolvenčního správce 

Odpovědnost je teorií definována jako druhotná povinnost plynoucí z porušení 

povinnosti prvotní. Odpovědnost insolvenčního správce lze pak rozdělit, jak jsem již 

uvedl výše, na soukromoprávní odpovědnost (dále též jako „odpovědnost za škodu 

nebo jinou újmu“ či jen „odpovědnost za škodu“) a na trestněprávní odpovědnost. 
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6.1.2.1 Soukromoprávní odpovědnost insolvenčního správce 

V nové úpravě insolvenčního zákona je na rozdíl od zákonu předchozího 

soukromoprávní odpovědnost insolvenčního správce definována
74

, a nemusí tak být 

pouze dovozována z obecných ustanovení Občanského zákoníku.
75

 Jelikož odpovědnost 

vzniká jako sekundární povinnost po porušení primární, jak jsem již uvedl výše, musí i 

zde dojít k porušení primární povinnosti. Tou je v tomto případě generální povinnost 

zakotvená v zákonném ustanovení „Správce je povinen při výkonu své funkce 

postupovat svědomitě a s odbornou péčí a vyvíjet veškeré úsilí, které po něm lze 

spravedlivě žádat za účelem co nejvyššího uspokojení věřitelů.“
76

  

Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu připodobňuje soukromoprávní 

odpovědnost insolvenčního správce k odpovědnosti za škodu statutárního orgánu dle 

příslušných ustanovení Obchodního zákoníku. V § 37 odst. 1 insolvenčního zákona jsou 

upraveny tři základní odpovědnosti za škodu insolvenčního správce – když poruší 

povinnosti uložené mu zákonem, uložené mu rozhodnutím soudu či pokud při výkonu 

své funkce nepostupoval s odbornou péčí. Jedná se o odpovědnosti objektivní, když pro 

jejich vznik není zapotřebí zavinění. Insolvenční správce se však může odpovědnosti 

zprostit, pokud „prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení 

veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu 

insolvenčního řízení.“
77

  

Insolvenční správce je teoreticky odpovědný za způsobenou škodu každému. 

Ustanovení § 37 odst. 1 insolvenčního zákona však přímo vyjmenovává pouze věřitele a 

dlužníka. V odst. 2 téhož paragrafu je pak dána i odpovědnost za škodu způsobenou 

zaměstnanci, a to jak zaměstnanci insolvenčního správce, tak zaměstnanci dlužníka. 

Především odpovědnost správce za činy zaměstnanců dlužníka je dle mého názoru 

značně kontraproduktivní, když se insolvenční správce snaží co nejdřív zbavit 

zaměstnanců dlužníka, aby tím omezil případný vznik škody, kterou by tito zaměstnanci 

mohli způsobit. 
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Zajímavé je, že ač dle nálezu Ústavního soudu, jenž byl publikován ve Sbírce 

zákonů pod č. 403/2002 Sb., lze považovat výkon funkce správce konkursní podstaty za 

výkon svou povahou veřejné funkce, bude z hlediska možné odpovědnosti za škodu i 

nadále platit, že stát neodpovídá za škodu způsobenou pouze tím, že správce konkursní 

podstaty porušil své povinnosti v konkursním řízení. To, že nález Ústavního soudu platí 

i pro novou právní úpravu lze dovodit dle toho, že insolvenční správce (stejně jako dříve 

konkursní správce)  nemají postavení veřejného činitele. 

V nové právní úpravě insolvenčního zákona lze dále pozorovat posun ve prospěch 

věřitele, který má u dlužníka pohledávku za podstatou. Ti dle zákona o konkursu a 

vyrovnání nebyli klasickými konkursními věřiteli dle § 7 tohoto zákona, ale jejich 

pohledávka mohla být uspokojena kdykoliv během konkursního řízení, když však 

nezřídka došlo k uspokojení až poté, co takový věřitel podal odvolání proti 

rozvrhovému usnesení.  Dle nové úpravy však odpovídá insolvenční správce i za škodu 

vzniklou takovémuto věřiteli, což posiluje jeho právní jistotu na uspokojení jeho 

pohledávky. Škoda takovému věřiteli může vzniknout z různých důvodů vážících se k 

činnosti insolvenčního správce, pro jejichž nesplnění nemohlo dojít k uspokojení této 

pohledávky.
78

 V § 37 odst. 4 insolvenčního zákona jsou pak stanoveny subjektivní i 

objektivní promlčecí lhůty k uplatnění práva na náhradu škody proti insolvenčnímu 

správci. Délka těchto lhůt se odvíjí od vzoru z občanskoprávní úpravy, když 

k promlčení dojde v dvouleté subjektivní a tříleté objektivní promlčecí lhůtě.  

 Spor vedený proti insolvenčnímu správci je incidenčním sporem dle ustanovení § 

159 insolvenčního zákona. Na tuto otázku existují však v teorii i jiné názory, které tvrdí, 

že při způsobení škody jiné než na majetkové podstatě se nebude jednat o spor 

incidenční, ale o běžný civilní spor.
79

 Já se však ztotožňuji s názorem Kotoučové
80

 a 

Kozáka
81

, že se jedná o spor incidenční vzhledem k velmi specifickému subjektu, jakým 

insolvenční správce bezesporu je a ač škoda nemusí přímo souviset s majetkem 

dlužníka, tak stále vznikla v rámci insolvenčního řízení, kde správce ono specifické 
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postavení a odpovědnost za škodu měl. V incidenčním řízení je pak správce vždy na 

straně žalované a spočívá na něm i důkazní břemeno, aby se vyvinil. 

 

6.1.2.2 Trestněprávní odpovědnost 

Insolvenční správce v rámci své činnosti může naplnit mnoho skutkových podstat 

trestných činů. V souvislosti s úpadkem zavedl trestní zákoník
82

 i trestný čin nový, 

možný spáchat jen ve spojitosti s insolvencí, a ve kterém je insolvenční správce zmíněn 

jako zvláštní pachatel.
83

  Trestní zákoník má v sobě speciální legální definici 

insolvenčního správce
84

 a insolvenčního řízení
85

, kdy krom insolvenčního správce a 

insolvenčního řízení dle stávající úpravy zahrnuje i správce konkursní podstaty a 

konkursní řízení, což je praktické vzhledem ke stále probíhajícím konkursním řízením 

dle staré zákonné úpravy. 

Trestným činem zmíněným v předchozím odstavci je trestný čin z hlavy V. 

trestního zákoníku, uvedený v § 226 – Pletichy v insolvenčním řízení. V tomto 

ustanovení je pak insolvenční správce uveden jako jeden ze subjektů v odst. 3, společně 

s členem věřitelského výboru či zástupcem věřitelů. Tento trestný čin spadá pod 

kategorii úpadkových trestných činů, když by šel charakterizovat jakožto případ 

pasivního uplácení.
86

 Ke spáchání tohoto trestného činu je zapotřebí zavinění ve formě 

úmyslu. Horní hranice trestní sazby je zde stanovena až na 2 léta, což je vzhledem 

k profesionalitě a odborným znalostem insolvenčního správce vyšší horní sazba než by 

za stejný skutek příslušela věřiteli. Vyšším trestem by byl správce potrestán, pokud by 

tímto činem způsobil škodu značného či velkého rozsahu, případně pokud by získal 

takovým činem pro sebe či jiného prospěch značného či velkého rozsahu.
87

 V takovém 

případě by správci hrozil trest odnětí svobody až na dobu 6 let. 

Insolvenční správce by se mohl v souvislosti s výkonem své funkce dopustit i 

dalších trestných činů (např. podvodu, neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby, atd.), ale v těchto trestných činech již není 
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insolvenční správce uveden jako speciální pachatel, a proto se tedy takovými trestnými 

činy nebudu podrobněji zabývat. 

V případě, kdy je insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, pak 

pachatelem trestného činu Pletichy v insolvenčním řízení může být pouze ohlášený 

společník. 

Při zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu může 

ministerstvo spravedlnosti insolvenčnímu správci pozastavit oprávnění vykonávat 

činnost insolvenčního správce
88

, v případě pravomocného odsouzení správce za 

spáchání trestného činu pak správci toto oprávnění zruší.
89

 

 

6.1.3 Povinné pojištění insolventního správce 

Důležitou povinností insolvenčního správce je uzavřít na svůj náklad smlouvu 

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

jeho funkce nebo s činností jeho zaměstnanců pro celou dobu trvání jeho funkce; 

uzavření této smlouvy je podmínkou pro zápis do seznamu podle § 21 odst. 1 a pro 

ustanovení insolvenčního správce podle § 22 odst. 2.
90

 Pokud by žadatel nesplnil tuto 

svou zákonnou podmínku - uzavřít smlouvu o pojištění za škodu - nevydá 

insolvenčnímu správci ministerstvo spravedlnosti povolení k výkonu činnosti správce. 

Tato povinnost pojištění se vztahuje jak na insolvenčního správce fyzickou osobu
91

, tak 

i na správce veřejnou obchodní společnost a zahraniční společnost.
92

 Povinnost být 

pojištěn má insolvenční správce po celou dobu svého zapsání v seznamu insolvenčních 

správců. Tato povinnost tedy trvá i v případě pozastavení práva vykonávat činnost 

insolvenčního správce.
93

 Jedinými výjimkami j sou případy, kdy dojde k pozastavení 

činnosti z důvodu, že se insolvenční správce stane v souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. d) 

insolvenčního zákona ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti, nebo 
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zahraniční obchodní společnosti
94

 (tato výjimka vyplývá již z logiky věci, neboť takový 

insolvenční správce by byl pojištěn v podstatě dvakrát). Pokud nastane v průběhu 

činnosti  insolvenčního správce skutečnost, kdy zanikne správcovo pojištění, může se 

jednat o závažné porušení zákonem stanovené povinnosti. To by v krajním případě 

mohlo znamenat až zproštění z funkce insolvenčního správce v jednotlivých řízeních 

soudem, a to v souladu se zákonem: na návrh věřitelského orgánu, dlužníka či i bez 

takového návrhu.
95

 V konečném důsledku by takto nastalá situace mohla znamenat až 

zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce ministerstvem 

spravedlnosti.
96

 

Otázku výše pojištění insolvenčního správce ponechává zákon na podzákonných 

předpisech z dílny ministerstva spravedlnosti. Zákon mu tak dává pravomoc vyhláškou 

určit minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění.
97

 Dne 22. 

listopadu 2007 tak byla ministerstvem spravedlnosti vydána vyhláška č. 314/2007 Sb., 

o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv 

insolvenčních správců (dále jen „vyhláška o pojištění IS“). Tato vyhláška nabyla 

účinnosti stejně jako insolvenční zákon, tedy dne 1. ledna 2008.
98

  

Ve vyhlášce o pojištění IS je určen minimální limit pojistného plnění pro 

insolvenčního správce fyzickou osobu i veřejnou obchodní společnost a zahraniční 

obchodní společnost shodně na 1.000.000,- Kč.
99

 V případě výkonu funkce 

insolvenčního správce prostřednictvím právnické osoby, tedy formou veřejné obchodní 

společnosti a zahraniční obchodní společnosti, se tato částka ještě násobí počtem 

ohlášených společníků.
100

 

Záměr zákonodárce je tedy zřejmý a podmínky pojištění jsou ve své podstatě velmi 

zřejmé. Přijatá právní úprava se snaží do všech důsledků minimalizovat možná rizika 

vzniku škody v souvislosti s tím, že odpovědnost insolvenčního správce za nakládání s 

majetkem patřícím do majetkové podstaty je mimořádně vysoká. Zákon proto 
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vyžaduje pojištění u osoby, která v seznamu již evidována je, a jestliže tam dosud 

evidována není, požaduje, aby tato osoba byla v souvislosti s výkonem funkce správce 

pojištěna nejpozději v době svého eventuálního ustavení do funkce správce.
101

  

6.1.3.1.1 Kotov v. Russian Federation, rozsudek senátu Evropského soudu pro 

lidská práva (1. sekce) ze dne 14. ledna 2010, stížnost č. 54522/00 

 

6.1.3.1.1.1 Skutkový stav případu 

Stěžovatel, ruský občan, pan V. M. Kotov (dále jen „stěžovatel“) si v dubnu 1994 

uložil 3.300,-  rublů na spořicí účet v soukromé komerční bance „Jurak“ (dále jen 

„banka“), když ta mu na tomto účtu přislíbila roční úrokovou sazbu ve výši 200 %. 

V osmém měsíci roku 1994 změnila banka tuto úrokovou sazbu, když ji velmi výrazně 

snížila. Právě z toho důvodu požádal stěžovatel banku o zrušení účtu a vyplacení částky. 

Banka sice žádost o zrušení účtu přijala, ale vzápětí žadateli oznámila, že s ohledem 

na nedostatek finančních prostředků v hotovosti, mu nemůže vyplatit ani částku 

vloženou na spořicí účet, ani úroky k ní přirostlé. Stěžovatel se proto byl nucen domáhat 

úhrady dlužné částky soudně, když spolu s vloženou částkou a úroků k ní přirostlým, 

vznášel nárok i na úrok z prodlení ve výši 3 % za každý den prodlení, náhradu škody a 

náhradu morální újmy.  

Dne 21. března 1995 obdržel stěžovatel pravomocný rozsudek, ve kterém bylo 

soudem rozhodnuto, že má banka povinnost zaplatit částku v celkové výši 10.156,- 

rublů. Banka ani přes tento rozsudek ničeho nehradila. Vzhledem k výrazné 

fluktuaci ruské ekonomické situace (i vzhledem k nestálé politické situaci v zemi) 

zvýšil z důvodu inflace soud dne 5. dubna 1996 tuto částku na částku 17.983,- rublů. 

V době mezi právní mocí rozsudku a rozhodnutí o navýšení dlužné částky byl na 

banku dne 16. června 1995 na návrh Ruské centrální banky a Ruské spořitelny 

prohlášen Krásnodarským arbitrážním soudem
102

 konkurs. Následně byl 19. července 

1995 do funkce jmenován likvidátor, který měl za úkol provést likvidaci banky.
103

 Hned 
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 osoba s obdobným procesním postavením jako má v českém právu insolvenční správce 
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na přelomu roku 1995 předložil likvidátor arbitrážnímu soudu předběžnou rozvahu 

konkursu. V této rozvaze likvidátor společně s orgánem věřitelů stanovili jednotlivé 

kategorie věřitelů, když u téměř 10 % věřitelů (cca. 700 věřitelů) bylo rozhodnuto o 

vyplacení celé dlužné částky včetně úroků. U zbývajících kategorií věřitelů bylo 

navrženo, aby byli uspokojeni ve stejném poměru. Dne 11. ledna 1996 tuto předběžnou 

rozvahu arbitrážní soud schválil. 

Stěžovatel se přihlásil do řízení tím, že již předtím zaslal likvidátorovi, v souladu 

s tehdejším ruským úpadkovým právem, žádost o uplatnění své pohledávky v konkursu. 

Dne 6. dubna 1998 obdržel plnění (dle poměrného uspokojení, jak je již předestřeno 

výše), a to konkrétně částku, která v procentuálním vyjádření míry uspokojení věřitelů 

činila 0,78 % z jeho pohledávky, tedy částku ve výši 140,- rublů. Zbývající část 

pohledávky mu měla být vyplacena podle míry zpeněžování a zajišťování finančních 

prostředků v průběhu konkursu po provedení dalších budoucích úkonů v průběhu 

likvidace (konkursu). 

Stěžovatel napadl postup likvidátora u věcně příslušného soudu. Ve své žalobě 

oponoval především postupu likvidátora, kdy došlo k vyplacení 100 % pohledávek 

některým věřitelům. Jako hlavní argument uváděl, že likvidátor a věřitelský orgán určil 

skupinu věřitelů, která byla plně uspokojena, v rámci své naprosté libovůle, neboť 

v tomto případě neměly určené kategorie věřitelů žádnou oporu v tehdy platných 

právních předpisech Ruské federace a mělo se tak jednat dle názoru stěžovatele o 

nepřípustný zásah ze strany likvidátora a věřitelského orgánu. Soud první instance dal 

za pravdu stěžovateli, načež likvidátor využil všech jemu náležejících opravných 

prostředků, když však i další soudní instance přiřkly vítězství stěžovateli. Jako finální 

instance určil kasační soud ve svém rozhodnutí ze dne 26. srpna 1998, že likvidátor 

vykonal rozhodnutí, které věřitelský výbor přijal v rozporu se zákonem.
104

 Zároveň 

určil, že má být změněn poměr, kterým mají být pohledávky jednotlivých věřitelů 

uspokojeny, a stěžovateli tak má být doplacena částka odpovídající rozdílu mezi 

skutečným nárokem a vyplacenou částkou. Tato částka měla být vyplacena z majetku 
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banky.  Toto rozhodnutí bylo však fakticky zcela nevykonatelné, a to pro nedostatek 

majetku banky. 

Stěžovatel proto podal následně další žalobu, kde se domáhal zaplacení celé své 

pohledávky za bankou přímo po osobě likvidátora, a to spolu s celým jejím 

příslušenstvím, tedy s úroky i s náhradou morální újmy způsobené nezákonným 

postupem likvidátora. 

Arbitrážní soud, ke kterému byla žaloba podána, tuto žalobu zamítl, neboť dovodil, 

že se zde nachází překážka věci rozhodnuté. Totéž poté potvrdil i odvolací senát 

arbitrážního soudu, když v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že nárok byl již přiznán 

pravomocnými rozhodnutími z roku 1996. Stěžovatel se tedy obrátil s kasační stížností 

na Federální arbitrážní soud pro Severní Kavkaz. Federální soud dne 9. června 2009 

zamítl kasační stížnost stěžovatele, když v odůvodnění uvedl, že sice došlo k porušení 

zákona ze strany likvidátora, ale vzhledem k nemožnosti uspokojení všech věřitelů 

v plné výši lze s vysokou dávkou pravděpodobnosti tvrdit, že by nedošlo k uspokojení 

stěžovatele ve vyšší míře, než v které již stěžovatel uspokojen byl. Dále uvedl i 

argument, že stále běží likvidační (konkursní) řízení a nelze tak s jistotou vyloučit, že 

pohledávka stěžovatele bude ještě v tomto řízení uspokojena. Trvalo však pouze 18 dní 

od vydání tohoto kasačního rozhodnutí, než příslušný arbitrážní soud schválil rozvahu 

předloženou likvidátorem a schválenou věřitelským orgánem a konkurzní řízení pro 

nedostatek majetku zastavil. 

Dne 31. ledna 2001 podal předseda Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace 

stížnost pro porušení zákona ohledně rozhodnutí uvedených v předchozím odstavci, 

neboť soud prvního stupně, odvolací soud i kasační soud nebyly podle jeho názoru 

soudy věcně příslušnými. Dle názoru předsedy neměly být žaloby posuzovány v rámci 

likvidačního (konkursního) řízení přímo arbitrážními soudy, ale pouze soudy obecnými, 

neboť se jednalo o spor mezi stěžovatelem a likvidátorem, nikoliv mezi stěžovatelem a 

bankou (tedy likvidovaným subjektem). Stížnosti předsedy Nejvyššího arbitrážního 

soudu bylo vyhověno a dne 17. dubna 2011 se předsednictvo Nejvyššího arbitrážního 

soudu ztotožnilo se stížností svého předsedy a veškerá výše uvedená rozhodnutí byla 
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zrušena. Stěžovatel proti tomuto rozhodnutí podal návrh na přezkoumání, ale návrh byl 

zamítnut pro svou neopodstatněnost.
105

  

Stěžovatel se však i nadále domáhal svých práv, pročež se obrátil na Ústavní soud 

Ruské federace. Tento pak svým nálezem ze dne 12. března 2001 ústavní stížnost 

zamítl, neboť dle jeho názoru nebylo porušeno stěžovatelovo právo na spravedlivý 

proces.
106

 Tím vyčerpal stěžovatel veškeré jemu dostupné vnitrostátní možnosti obrany. 

 

6.1.3.1.2 Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku 

Stěžovateli tak vzhledem ke všemu výše uvedenému nezbývalo, než se obrátit se 

svou stížností k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku (dále jen „ESLP“). 

Ve své stížnosti především namítal, že mu bylo znemožněno dosáhnout skutečného 

zaplacení jeho pohledávky, a to z důvodu protiprávního rozdělení majetku likvidátorem, 

čímž mělo dojít k porušení článku 1 odst. 1 Dodatkového protokolu ze dne 20. března 

1952 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Protokol č. 1“). 

Konkrétně tak mělo být porušeno právo, že Každá fyzická nebo právnická osoba má 

právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku 

s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady 

mezinárodního práva.
107

 

Ruská federace podala proti zahájení řízení předběžnou námitku. V této námitce 

především argumentovala, že je stížnost nepřístupná, neboť stěžovatel nevyčerpal 

veškeré dostupné vnitrostátní opravné prostředky, přičemž poukazovala na skutečnost, 

že došlo k zrušení rozsudků, neboť soudy, které ve věci rozhodovaly, nebyly věcně 

příslušné (viz předchozí podkapitola). ESLP tuto námitku ale briskně odmítl.
108

 

Vláda Ruská federace tedy podala ke stížnosti doplňující vyjádření, ve kterém 

především uvádí, že stát nenese žádnou odpovědnost za selhání dobrovolných 
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obchodních vztahů mezi soukromou bankou a stěžovatelem. Zároveň stát nijak 

nezasahoval do těchto vztahů a nezpůsobil omezení práva stěžovatele pokojně užívat 

svůj majetek. Zásah do majetkové sféry stěžovatele byl podle Ruské federace způsoben 

bankou a likvidátorem, když žádný zákon Ruské federace neurčuje, že by stát byl 

povinen nahradit stěžovateli způsobenou škodu. Ruská federace je tak odpovědna pouze 

za určení poměrného uspokojení při rozdělení prostředků mezi jednotlivé věřitele. Tuto 

povinnost stát splnil vydáním příslušného ustanovení zákona a nemůže odpovídat za 

skutečnost, že nebylo v soukromé společnosti dostatek finančních prostředků k úhradě 

veškerých závazků této společnosti. 

Vláda dále poukázala na fakt, že likvidátor vystupuje v konkursním řízení jako 

soukromá osoba a za jakékoliv vadné plnění či neplnění je tak osobně odpovědný. 

Dohled nad jeho činností pak náleží příslušnému arbitrážnímu soudu. Ruská federace 

tak uzavírá, že splnila veškeré své povinnosti vyplývající z čl. 1 Protokolu č. 1, když 

stanovila zákonná pravidla pro spravedlivé rozdělení majetku i opravné prostředky pro 

zmírnění následků vad konkursního řízení a protiprávních jednání, ke kterým by při 

tomto řízení mohlo dojít.
109

  

 

6.1.3.1.3 Meritum rozhodnutí ESLP 

ESLP se nejprve zaměřuje na vymezení meritu celého případu. Případ dle názoru 

ESLP nespočívá v samotném konkursním řízení, ale spadá pod první pododstavec čl. 1 

Protokolu č. 1, když stěžovatel byl v rámci tohoto řízení definitivně zbaven majetku.
110

  

ESLP se poté vyrovnává s argumenty Ruské federace, když uvádí, že souhlasí 

s jejím argumentem, že stát neodpovídá za závazky soukromé banky, což ale není 

hlavní otázku celého případu. Tu ESLP spatřuje v otázce, zda stát odpovídá za jednání 

či opomenutí likvidátora při výkonu jeho funkce, do které byl ustanoven soudem.
111
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ESLP pokračuje, že na likvidátora lze nahlížet v rámci výkonu jeho funkce jako na 

představitele státu. Toto lze dle názoru soudu dovodit především z požadavků na adepty 

o funkci likvidátora stanovených zákonem a také na jeho osobnostní vlastnosti. Nikde 

v ruském právním řádu však není stanoveno, zda se má likvidátor považovat při výkonu 

funkce za soukromou osobu či úředníka. Avšak i pokud by bylo zákonem stanoveno, že 

se jedná o soukromou osobu, ESLP uvádí, že se stát nemůže vyhnout své odpovědnosti 

tím, že na soukromou osobu pouze přenese své povinnosti a privatizuje tím výkon 

funkcí státu. Soud tak ukončuje tuto část s tím, že v rámci zákonem stanovených 

pravomocí vykonává likvidátor funkci, která spadá pod výkon veřejné moci, a jeho 

úkolem je zajistit rovnováhu mezi obecným zájmem a právy jednotlivců. ESLP tak 

dovozuje, že stát je odpovědný za jednání i opomenutí likvidátora.
112

 

Po vztáhnutí této obecné premisy pak ESLP logicky vztahuje na tento konkrétní 

případ, že došlo k protizákonnému počínání likvidátora, a dokonce i k porušení zákonné 

zásady poměrného uspokojení, pročež je nutné říci, že postup likvidátora je nutné 

posuzovat jako zbavení stěžovatele majetku, přestože jej stěžovatel nebyl zbaven 

formálně.
113

  

Soud tak končí své rozhodnutí tím, že stěžovatel tak v rozporu s právem zbaven 

svého majetku, a to způsobem neslučitelným s jeho právem pokojně užívat majetek, 

čímž došlo k porušení čl. 1 Protokolu č. 1.
114

 

 

6.1.3.2 Vliv rozsudku ESLP na český právní řád 

Ač byl v předchozí kapitole podrobně skutkově i právně rozveden pouze jeden 

rozsudek ESLP, lze judikaturu z něj vycházející považovat již vzhledem k počtu 

odkazovaných případů za krátkou dobu jeho existence za konstantní. Argumenty ESLP 

jsou navíc velmi přesvědčivé, když jsou i v souladu s názory české právní teorie při 
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konkretizaci právního postavení insolventního správce. V této části se proto pokusím 

nalézt odpověď na otázku, jak může ovlivnit toto rozhodnutí český právní řád, 

především pak, jak se toto rozhodnutí dotkne zákonné povinnosti pojištění správce. 

 

6.1.3.2.1 Dosavadní judikatura Nejvyššího soudu ČR 

Nejprve je třeba říci, že až doposud se Nejvyšší soud ČR stavěl k odpovědnosti 

správce za porušení jeho povinnosti víceméně konstantně.  

Není mi známa žádná judikatura týkající se insolvenčních správců, pročež je třeba 

vycházet ze soudních rozhodnutí týkajících se správců konkurzních podstat. Jako 

nejdůležitější rozsudek v této souvislosti se mi jeví rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. 

zn. 25 Cdo 2123/2001 ze dne 12. března 2003. Nejvyšší soud v něm posuzoval případ, 

kdy byl správce konkursní podstaty zemědělského družstva zažalován jako fyzická 

osoba společně s likvidátorem téhož družstva, neboť měli svým jednáním, kterým 

porušili své zákonné povinnosti, žalobci způsobit škodu. Před soudem prvního instance 

bylo dovozeno porušení povinností ze strany správce konkursní podstaty. Likvidátor byl 

pak soudem „vyviněn“, neboť se pouze řídil pokyny správce konkursní podstaty.  

Správce se proti tomuto rozhodnutí samozřejmě odvolal. Odvolací soud mu svým 

rozhodnutím dal za pravdu a zamítl žalobu i vůči němu, neboť správce konkursní 

podstaty může být dle názoru odvolacího soudu odpovědný pouze dle § 420 odst. 2 

občanského zákoníku, kdy škoda byla způsobena při výkonu činnosti jak správce, tak 

likvidátora, a nemohou tedy za ní odpovídat jako fyzické osoby.  

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Nejvyšší soud 

svým rozhodnutím žalobci vyhověl a zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a vrátil mu 

věc k novému projednání. 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí určil, že správce konkursní podstaty odpovídá za 

škodu vzniklou účastníkům konkursního řízení nebo třetím osobám v důsledku porušení 

povinnosti uložené správci zákonem (včetně povinnosti provádět funkci řádně a 

odborně) nebo soudem (buď soudním rozhodnutím anebo opatřením v rámci dohlédací 

činnosti) v souvislosti s výkonem funkce správce proto podle § 420 odst. 1 občanského 

zákona odpovídá správce jako fyzická osoba (advokát, notář, či jiná fyzická osoba) 
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ustanovená soudem, jak to vyplývá z dikce ust. § 8 odst. 1, 2 zákona o konkursu a 

vyrovnání.
115

  

Ve své další rozhodovací praxí pak Nejvyšší soud ČR často odkazuje na výše 

uvedený rozsudek. Druhým pro mé téma relevantním rozhodnutím je to, ve kterém určil 

Nejvyšší soud ČR jako věcně příslušný soud v prvním stupni pro řešení sporů 

vyplývajících z odpovědnosti správce v důsledku porušení jeho povinností soud okresní, 

nikoli krajský jakožto konkursní, a to z důvodu, že se nejedná o spor vyvolaný 

konkursem.
116

  

 

6.1.3.2.2 Rozhodnutí ESLP a jeho závaznost v tuzemsku 

Česká republika se stala smluvní stranou Úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod, ve znění pozdějších Protokolů (dále jen „Úmluva“) dne 1. 1. 1993 

jako nástupnický stát České a Slovenské federativní republiky. V Úmluvě je stanoveno, 

že se vysoké smluvní strany zavazují, že se budou řídit konečným rozsudkem Soudu 

(ESLP) ve všech případech, jichž jsou stranami.
117

 Z výše uvedeného pak Nejvyšší soud 

ČR ve své judikatuře dovodil, že rozsudky ESLP nemají povahu precedentu a jsou 

závazné pouze pro strany konkrétního případu.
118

 

Toto rozhodnutí je ovšem hojně kritizováno z řad odborné veřejnosti, kdy je 

poukazováno na jeho vnitřní rozpornost. Hlavním kritikem je především docent Kühn, 

který souhlasí se závěrem, že judikatura ESLP není pro české soudy striktně formálně 

závazná, tato judikatura normativně působí a ukládá soudům povinnost vzít ji v úvahu 

a aplikovat ji, ledaže domácí soud dovodí její neaplikovatelnost z jiných důvodů (zejm. 

skutková či právní odlišnost kauzy posuzované domácím soudem a kauzy řešené ESLP). 

Nejvyšší soud má tedy povinnost věnovat se argumentům o použitelnosti lidskoprávních 

mezinárodních smluv a judikatury ESLP podstatně podrobněji, než tak učinil.
119
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Ve své knize pak uvádí, že ač se nejedná o závaznou judikaturu v pravém slova 

smyslu, české orgány jsou povinny výklad stanovený orgány Evropské úmluvy při 

vnitrostátní aplikaci jejích ustanovení respektovat. Judikaturu ESLP tak může český 

soud odlišit, či zdůvodnit, proč není výklad podaný ESLP pro daný případ 

akceptovatelný. Nemůže však existující a známou judikaturu ESLP ignorovat.
120

  

 

6.1.3.3 Vliv rozhodnutí ESLP na povinné pojištění insolvenčního správce 

Jak je tedy uvedeno v předchozích řádkách, není judikatura ESLP pro český právní 

řád právně závazná, neboť se prozatím konkrétní soudní spory netýkaly České 

republiky. Tento můj názor je zároveň i v souladu s právní teorií i rozhodovací praxí 

Nejvyššího soudu České republiky.  

Pokud by však v čistě hypotetické rovině nastal obdobný případ i v českém 

právním prostředí, byl by příslušný soud nucen se vypořádat i s výše rozvedenou 

judikaturou ESLP a s největší pravděpodobností by pak české soudy dovodily 

odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu funkce insolvenčního správce. 

Nelze však tuto kapitolu uzavřít s tím, že by insolvenční správce nemusel být 

pojištěný proti škodě, kterou může způsobit při výkonu své funkce. Jedná se totiž o 

povinnost uloženou zákonem a zároveň i o jeden z důležitých předpokladů pro získání 

povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Proto správce i přes výše uvedené 

rozhodnutí ESLP musí být pojištěn. Mnohem důležitější je toto rozhodnutí především 

pro samotné poškozené, neboť na základě tohoto rozhodnutí by získaly jistotu, že i 

v případě pochybení či porušení povinností ze strany insolvenčního správce a zároveň 

jeho nízkého pojištění by i tak byl tento poškozený uspokojen, a to v krajním případě i 

z finančních prostředků státu. 

 

6.1.4 Povinnost mlčenlivosti 

Tuto povinnost stanovil zákonodárce insolvenčnímu správci v ustanovení § 45 

insolvenčního zákona. Zákonodárce prakticky převzal tuto úpravu ze zákona o konkursu 

                                                           
120

 KÜHN, Zdeněk., Michal BOBEK a Radim POLČÁK. Judikatura a právní argumentace: Teoretické a 
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a vyrovnání.
121

 Podle tohoto ustanovení tak musí správce zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech, o kterých to zvláštní právní předpis stanoví a o kterých se insolvenční 

správce zároveň dozvěděl při výkonu své funkce. Mezi takové informace může patřit 

státní, hospodářské či služební tajemství, chráněné zákonem o ochraně utajovaných 

informací, častěji pak o informace získané v rámci daňového řízení či o obchodní 

tajemství. Zákonodárce pak pro naprostou jistotu zdůrazňuje, že tato povinnost se týká i 

třetích osob, které vykonávají činnost insolvenčního správce. Touto mlčenlivostí je 

správce vázán i po skončení výkonu této funkce. 

Jediná výjimka z dodržování povinnosti mlčenlivosti může nastat, pokud by byl 

správce této povinnosti zproštěn. Zprostit mlčenlivosti může buď ten, v jehož zájmu má 

být zachována (např. stát, dlužník, věřitel, či jiné třetí osoby), nebo insolvenční soud. 

Zde je potřeba upozornit, že zákonodárce přesně konkretizoval, že zbavit mlčenlivosti 

nemůže kterýkoli soud, nýbrž jen soud, u kterého je vedeno insolvenční řízení, jehož se 

utajovaná informace týká. Zproštění mlčenlivosti soudem by však mělo být jen 

doplňkovým způsobem ke zproštění ze strany toho, v jehož prospěch je mlčenlivost 

zachovávána. 

Vzhledem ke značné veřejnosti insolvenčního řízení
122

 však musí insolvenční 

správce pečlivě zvažovat, u kterých informací je povinen zachovávat mlčenlivosti a 

nemůže je tak zmínit na schůzi věřitelského výboru či přezkumném jednání, neboť 

zápisy z nich musí být zveřejněny v insolvenčním rejstříku. V případě porušení 

mlčenlivosti je pak insolvenční správce za toto porušení zodpovědný (viz předchozí 

podkapitola) a hrozí mu sankce v podobě pokuty
123

, zproštění funkce
124

, nebo může 

dokonce soud podat podnět dle § 13 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích.
125

 

6.1.5 Povinnost osobně se účastnit přezkumného jednání 

Podle insolvenčního zákona je na přezkumném jednání nezbytná účast dlužníka a 

insolvenčního správce.
126

 Zákon však hovoří pouze o poučení soudem o jejich 
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 § 8 odst. 8 zákona o konkursu a vyrovnání 
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 Veškeré podstatné informace musí být zveřejněny v insolvenčním rejstříku v elektronické podobě. 
123
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nezbytnosti při přezkumném jednání, nikoliv ohledně „formy“ jejich účasti. Vzhledem 

ke vzrůstajícímu množství insolvenčních případů na stále relativně malé množství 

insolvenčních správců tak správci začali využívat možnosti nechat se zastupovat na 

přezkumných jednáních svými zaměstnanci.
127

 Ve většině případů se tento způsob 

řešení pracovní vytíženosti insolvenčních správců
128

 setkal na straně soudů 

s pochopením a přezkumná jednání mohla proběhnout i bez osobní účasti insolvenčního 

správce, který byl zastoupen svým zaměstnancem, jenž byl obeznámen s konkrétním 

insolvenčním případem. 

Dne 6. května 2010 bylo nařízeno přezkumné jednání u Krajského soudu v Hradci 

Králové v insolvenčním řízení sp. zn. KSHK 45 INS 154/2010. Na uvedené přezkumné 

jednání se nechal insolvenční správce zastoupit na základě plné moci svým advokátním 

koncipientem. Insolvenční soudkyně po zahájení přezkumného jednání konstatovala, že 

insolvenční správce není přítomen přezkumnému jednání a z toho důvodu musí být 

jednání i schůze věřitelů odročena. 
129

 V návaznosti na tuto skutečnost uložil 

insolvenční soud  správci pořádkovou pokutu ve výši 5.000,- Kč za porušení jeho 

povinností.
130

 Proti tomuto usnesení se správce řádně a včas odvolal, když ve svém 

odvolání především poukazuje na ustanovení § 40 odst. 3 insolvenčního zákona, ve 

kterém je správci umožněno nechat se zastoupit při výkonu funkce svým 

zaměstnancem. Zároveň poukazuje na fakt, že pokud insolvenční zákon vyžaduje 

osobní přítomnost insolvenčního správce při některém z úkonů, je to explicitně 

stanoveno.
131

 Správce tak uzavírá, že zákonodárce nestanovil nutnou osobní účast 

správce na přezkumném jednání, pročež správce neporušil žádnou ze svých povinností 

stanovených mu soudem či zákonem a pořádková pokuta tak byla správci uložena 

neprávem. 
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 srov. § 40 odst. 3 insolvenčního zákona 
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Uvedeným sporem se zabýval Vrchní soud v Praze jakožto soud odvolací a svým  

usnesením č.j. 1 VSPH 631/2010-B-27 ze dne 30. srpna 2010 potvrdil usnesení 

insolvenčního soudu. V odůvodnění svého rozhodnutí uvádí, že „lze dovodit, že účast 

insolvenčního správce na přezkumném jednání je nezbytná a nelze zásadně připustit, 

aby přihlášené pohledávky popíral nebo uznával někdo jiný než ten, kdo je k tomu dle § 

192 odst. 1 IZ výlučně oprávněn a jenž může stanovisko, které k jednotlivým 

pohledávkám zaujal v seznamu přihlášených pohledávek, při přezkumném jednání 

měnit. Ostatně měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí 

mohou až do přezkoumání přihlášené pohledávky též věřitelé (§ 192 odst. 2 IZ), a je 

proto žádoucí, aby na tyto případné změny mohl adekvátně reagovat přímo správce, 

jenž by např. v případě popření vykonatelné pohledávky byl v incidenční žalobě vázán 

skutečnostmi, pro které ji popřel (§ 199 odst. 3 IZ). Přestože § 40 odst. 3 IZ umožňuje, 

aby správce jednal v soudních a v jiných řízeních prostřednictvím svého zaměstnance 

nebo i zaměstnance dlužníka, kterého by k tomu pověřil, při plnění některých povinností 

podle insolvenčního zákona, v němž není jeho účastníkem (§ 14 IZ), ale samostatným 

procesním subjektem (§ 9 písm. d) IZ), je však principiálně nezastupitelný. Správce je 

vzhledem k účinkům spojeným s jeho projevem vůle a jejich významem pro insolvenční 

řízení jako takové vyplývající zejména z § 192 odst. 1 IZ povinen osobně se zúčastnit 

přezkumného jednání. Proto lze neomluvenou neúčast správce při přezkumném jednání 

považovat za do té míry zásadní, že uložení pořádkové pokuty je – již jen pro tuto 

absenci – zcela adekvátní. Ostatně k obdobným závěrům dospěla též dřívější judikatura 

Vrchního soudu v Praze vyjádřená například v usneseních ze dne 11.11.1997, sp. zn. 4 

Ko 324/97, nebo ze dne 23.3.1999, sp. zn. 4 Ko 558/98 publikovaných v komentářové 

literatuře (Zelenka, Maršíková: Zákon o konkursu a vyrovnání, LINDE PRAHA, a.s., 

2002),  jež se vyslovovala ke shodně řešené problematice obsažené v zákoně o konkursu 

a vyrovnání (§ 21 odst. 1 ZKV). Jinými slovy řečeno, požadavku § 190 odst. 2 IZ 

ohledně nezbytnosti účasti správce na přezkumném jednání nelze dostát tím, že se k 

němu namísto správce dostaví jeho advokátní koncipient. Bez osobní účasti 

insolvenčního správce nelze přezkumné jednání provést.“
132

 

Lze tak uzavřít, že insolvenční správce má povinnost se osobně účastnit veškerých 

přezkumných jednání v insolvenčních řízeních, ve kterých byl správce ustanoven do 
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funkce. Tato povinnost bude dle mého názoru v budoucnu činit správcům nemalé 

obtíže, neboť pokud nedojde k razantním změnám v systému odměňování insolvenčních 

správců, budou správci nuceni dávat přednost nikterak nehonorovaným účastem na 

přezkumných jednáních před svou hlavní ekonomickou činností. Z osobních rozhovorů 

s některými insolvenčními správci, kteří jsou zároveň advokáti, je mi známo, že  

insolvenční soudy odmítají odročovat přezkumná jednání z důvodů kolize s dříve 

nařízeným jednáním insolvenčního správce při výkonu jeho advokátní činnosti, a stejně 

tak odmítají soudy odročovat nařízená jednání z důvodů nově nařízených přezkumných 

jednání.  

Jsem tak přesvědčen, že i nadále se správci budou v insolvenčních řízeních u 

některých senátů nechávat u přezkumných jednání zastupovat svými zaměstnanci, 

neboť mnoho insolvenčních soudců s tímto výkladem vrchního soudu nesouhlasí. Je 

ovšem pravdou, že v takovém případě vystavuje jak správce, tak soud, celé insolvenční 

řízení riziku, že přezkoumání přihlášených pohledávek neproběhlo v souladu se 

zákonem, a celá insolvenční řízení by tak musela běžet nanovo. Jsem tak přesvědčen, že 

tato povinnost není stále definitivně vyřešena a bude dále předmětem sporů a 

rozhodovací praxe soudů. 

 

6.2 Práva a povinnosti insolvenčního správce dle jednotlivých fází 

insolvenčního řízení 

6.2.1 Do rozhodnutí o úpadku 

Podle zákona musí být insolvenční správce ustanoven soudem nejpozději v 

rozhodnutí o úpadku.
133

 Pokud to však insolvenční soud uzná za nutné, může 

předběžným opatřením ustanovit správce ještě před rozhodnutím o úpadku. Takový 

správce se nazývá předběžný insolvenční správce.
134

 

Hlavním úkolem předběžného správce je zajistit majetek dlužníka ve větší míře než 

stanovuje § 111 insolvenčního zákona pro lepší uspokojení věřitelů. V případě 

takovéhoto předběžného opatření totiž může dojít k výraznému omezení nakládání 
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 §27 odst. 1 insolvenčního zákona 
134
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dlužníka s majetkovou podstatou, což paradoxně může vést k nemožnosti vést řádně 

podnik, a tím může dojít ke zhoršování postavení věřitelů. Proto je soud povinen 

v takovém případě předběžného správce ustanovit. 

V § 112 odst. 2 insolvenčního zákona pak zákonodárce dává možnost 

insolvenčnímu soudu ustanovit předběžného správce v případě vyhlášení moratoria
135

, 

či pokud je třeba již v této fázi řízení zjistit majetkovou podstatu dlužníka.
136

  Na závěr 

tohoto odstavce nechává čistě na soudním uvážení, zda předběžného správce ustanoví, 

pokud k tomu povedou nejméně tak závažné důvody jako uvedené výše. Jelikož proti 

ustanovení předběžného správce je sice odvolání přípustné, ale pouze ze zákonných 

odvolacích důvodů
137

, je ustanovení předběžného správce čistě na uvážení 

insolvenčního soudu.  

Práva a povinnosti předběžného správce v této fázi řízení mohou být uložena přímo 

soudem, když však nesmí dosahovat práv a povinností insolvenčního správce po zjištění 

úpadku. Mezi nejčastější úkoly, které bývají předběžnému správci určeny, patří zjištění 

a zajištění majetku dlužníka, jakož i přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence 

vedené podle zvláštního právního předpisu.
138

 Insolvenční soud může dále předběžného 

správce pověřit, aby schvaloval dlužníkovi záměry nakládat s majetkovou podstatou 

nebo s jejími součástmi.
139

 Předběžný správce pak při schvalování takového nakládání 

s podstatou musí brát ohled především na zájmy věřitelů, a pokud by schválením nějaké 

transakce s majetkovou podstatou došlo ke zhoršení možnosti uspokojení některého 

z věřitelů, je takový správce odpovědný za škodu tím vzniklou.
140

 Insolvenční soud 

může předběžnému správci také určit, aby přijímal plnění určená dlužníkovi namísto 

dlužníka samotného.
141

 

Co se týká judikatury, existuje zde rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 

MSPH 89 INS 2844/2008, 2 VSPH 170/2008, ve kterém uvedený soud judikoval, že 

ustanovení § 113 insolvenčního zákona lze aplikovat jen v takovém případě, pokud 
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omezení plynoucí z ustanovení § 111 odst. 1 insolvenčního zákona nejsou dostatečná, 

nebo pokud je dlužník nerespektuje, anebo existuje-li zde důvodná obava, že je dlužník 

respektovat nebude. Vrchní soud tím rozhodl, že ustanovení § 113 insolvenčního 

zákona tak bude subsidiárním k ustanovení § 111 odst. 1 téhož zákona a lze ho použít 

jen ve výjimečných případech, ne pokaždé. Na toto rozhodnutí navazuje již výše 

zmíněný judikát Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. KSBR 24 INS 5086/2008 , 2 

VSOL 142/2009-A-31, který zdůrazňuje, že předběžného správce lze ustanovit pouze 

při důvodné obavě, když nepostačí jen to, že věřitel „má signály“ či zde existuje jen 

jakási domnělá možnost. 

Pokud insolvenční soud rozhodne ještě před rozhodnutím o úpadku o zrušení 

předběžného opatření, musí zároveň uložit předběžnému správci, aby předložil ve lhůtě 

zprávu o své dosavadní činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby 

vyúčtoval své náklady, které mu vznikly. Stejný postup nastane, i pokud bude úspěšné 

odvolání dlužníka proti předběžnému opatření, pokud na základě toho dojde ke změně 

předběžného správce či jeho činnosti.
142

  

 

6.2.2 V případě moratoria 

Moratorium je nový institut současného insolvenčního zákona, když nahrazuje 

ustanovení o ochranné lhůtě známé ze zákona o konkursu a vyrovnání.
143

 Tento institut 

byl zaveden pro lepší plnění funkce ochrany dlužníka - podnikatele, který již je 

v úpadku nebo mu úpadek hrozí a který by mohl stav úpadku nebo hrozícího úpadku 

překonat vlastními silami.  Moratorium je upravené v ustanovení § 115 - § 127 

insolvenčního zákona. Návrh na moratorium může podat dlužník – podnikatel, pokud 

v návrhu připojí i souhlas většiny věřitelů počítané podle výše pohledávek.
144

 Pokud 

insolvenční soud vyhlásí nad dlužníkem moratorium
145

, počínají jeho účinky 

zveřejněním rozhodnutí o vyhlášení moratoria v insolvenčním rejstříku a trvají po dobu 
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uvedenou v návrhu, která však nesmí překročit 3 měsíce.
146

 Moratorium lze 

v odůvodněných případech prodloužit o 30 dnů.
147

 

Hlavním důvodem, pro který se dlužník o vyhlášení moratoria snaží, je, že po dobu 

trvání účinků moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku.
148

 Do insolvenčního řízení 

dlužníka v moratoriu se lze kdykoliv během trvání moratoria přihlásit, když však účinky 

takového přihlášení nastanou až skončením účinků moratoria.
149

 Další výhodou 

moratoria je, že dlužník může přednostně hradit pohledávky vzniklé v souvislosti 

s provozem jeho podniku, aniž by došlo k upřednostňování či zvýhodňování věřitele.
150

 

Institut předběžného správce je upraven v § 123 insolvenčního zákona, kde zákon 

stanoví, že na návrh dlužníka nebo věřitelů, kteří nepodepsali prohlášení dle § 116 odst. 

2 insolvenčního zákona a zároveň jejichž pohledávky činí alespoň desetinu pohledávek 

všech přihlášených věřitelů. Zde tentokrát není možnost na uvážení soudu a insolvenční 

soud musí takovému návrhu vyhovět. Tento institut je důležitý zvláště pro věřitele, kteří 

nepodepsali souhlas s vyhlášením moratoria, neboť již nemají důvěru v solventnost 

dlužníka či jeho manažerské schopnosti, kterými by sám dokázal odvrátit úpadek, aby 

měli účinnou možnost kontroly dlužníkova nakládání s majetkem. V odstavci 2 tohoto 

ustanovení pak je dána soudu možnost, pokud se mu zdá návrh na ustanovení 

předběžného správce, který bude mít všechny patřičné náležitosti, neúčelným, aby 

náklady spojené s činností předběžného správce financovaly třetí osoby, které 

ustanovení správce navrhly. 

Jelikož zákonodárce nestanovuje nic jiného, použije se na úpravu předběžného 

správce v moratoriu obecná úprava předběžného správce, kterou jsem již uvedl dříve 

v této práci, především pak v předchozí podkapitole. Hlavním rozdílem je tedy vázanost 

soudu návrhem na ustanovení předběžného správce, když ten nemá volnost uvážení a 

musí navrhovateli vyhovět. V postavení předběžného správce však odlišná úprava není 

stanovena. Dá se tedy předpokládat, že je předběžný správce povinen po skončení 

moratoria předložit soudu zprávu o své činnosti spojenou s vyúčtováním svých nákladů, 
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když náklady uhradí buď dlužník, nebo třetí osoba, která byla soudem určena, aby 

hradila náklady předběžného správce. 

6.2.3 Od rozhodnutí o úpadku do určení způsobu řešení úpadku 

V této části uvedu nejdůležitější činnosti, které insolvenční správce při své činnosti 

musí vykonávat. Budu v této části vycházet ze situace, kdy dlužníkovi nebyl stanoven 

správce předběžný, čili insolvenční správce musí začít tzv. „na zelené louce“. Po 

rozhodnutí o úpadku nastává první fáze insolvenčního řízení, kdy musí být insolvenční 

správce ustanoven obligatorně.  

První povinností, kterou musí insolvenční správce splnit po ustanovení do funkce, 

je kontaktovat dlužníka nebo jeho zástupce. Při prvním seznámení se s ním by ho měl 

vyzvat k předložení soupisu majetku, který vlastní, soupisu zaměstnanců pokud se jedná 

o podnikatele či právnickou osobu a v neposlední řadě i seznamu potencionálních 

věřitelů a závazků vůči nim. Dále by měl insolvenčního dlužníka informovat o tom, že 

případní jeho dlužníci musí již plnit k rukám insolvenčního správce a že insolvenční 

dlužník již nemá právo nakládat s majetkem, který by mohl spadat do majetkové 

podstaty. Zároveň je třeba dlužníka upozornit, že musí správci poskytovat veškerou 

možnou součinnost při výkonu jeho funkce, když nesplnění této povinnosti by mohlo 

mít pro dlužníka či jeho zástupce soukromoprávní i trestněprávní následky. 

Další povinností, kterou bych se rád zabýval podrobněji, je přezkoumávání a 

případné popírání přihlášených pohledávek. Aby mohli věřitelé proti dlužníkovi 

uplatňovat zaplacení svých pohledávek vůči němu, musí je ve stanovené lhůtě do 

insolvenčního řízení přihlásit na patřičném formuláři a musí jejich pravost náležitě 

doložit v přílohách. Tyto přihlášky pohledávek musí pak věřitelé zaslat na soud, který je 

následně poskytne insolvenčnímu správci.
151

 Vzhledem k tomu, že věřitelé nemusí být 

pro uplatnění svých pohledávek právně zastoupeni, vyskytuje se velmi často chybně 

vyplněná přihláška, nedostatečně prokázaná či doložená, nebo obsahuje i jiné chyby. 

Z tohoto důvodu zákon stanovil povinnost výhradně insolvenčnímu správci 

k přezkoumávání přihlášených pohledávek. Ustanovení § 188 odst. 1 insolvenčního 

zákona správci stanoví, že přihlášené pohledávky přezkoumává podle dokladů 
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doložených věřitelem, tak poté hlavně podle účetnictví dlužníka.
152

 Někteří autoři pak 

rozdělují přihlášené pohledávky do několika kategorií: a) pohledávky, které nejsou 

vedeny v účetnictví dlužníka, b) pohledávky, které jsou v účetnictví dlužníka vedeny 

v jiné výši, a c) pohledávky, které jsou požadovány s příslušenstvím, ale v účetnictví 

jsou vedeny bez něj.
153

 Po takovémto roztřídění si pohledávek a přezkoumání jejich 

formální správnosti si pak insolvenční správce v souladu s ustanovením § 43 

insolvenčního zákona vyžádá vyjádření dlužníka ke všem přihlášeným pohledávkám. 

Insolvenční správce není povinen přezkoumávat pohledávky, které se nepřihlašují – 

tedy pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené.
154

 

Tyto pohledávky tak nemůže správce ani popřít. Jediná možnost insolvenčního správce 

tak spočívá v nevyplacení této pohledávky příslušnému věřiteli, když se pak takový 

věřitel může domáhat proti insolvenčnímu správci vyplacení částky soudně, když pak 

soud, který bude daný spor rozhodovat, jako předběžnou otázku bude muset posoudit 

existenci takové pohledávky. 

Přezkoumané pohledávky insolvenční správce zapíše do přezkumných listů, z nichž 

se následně sestává seznam přihlášených pohledávek. 

Pokud insolvenční správce zjistí v přihlášené pohledávce chyby či rozpory, 

stanovuje mu zákon poučovací povinnost.
155

 V takovém případě je správce povinen 

vyzvat k opravě případně doplnění takové přihlášky, přičemž součástí výzvy musí být i 

poučení, jak přihlášku doplnit či opravit. Ve výzvě insolvenční správce stanoví i lhůtu, 

do které musí být přihláška opravena či doplněna a zároveň musí věřitele i informovat, 

jaké nastanou následky v případě nedodržení takové lhůty. Tato lhůta nesmí být kratší 

než 15 dní a po jejím marném uplynutí předloží insolvenční správce pohledávku 

k soudu, aby ten rozhodl, že se k chybně přihlášené pohledávce nepřihlíží. Soud před 

vydáním rozhodnutí přezkoumá rozhodnutí správce a shledá-li přihlášku pohledávky za 

chybnou či neúplnou, správci vyhoví. 
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Důležitým soudním rozhodnutím týkajícím se této problematiky je judikát 

Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16-11, ve 

kterém soud určuje následky nesplnění výzvy k opravě přihlášky. Ve výroku I. soud 

konstatuje, že nepřipojení příloh nezpůsobuje vadu přihlášení pohledávky, ale pokud 

věřitel i přes výzvu nedoplní požadované přílohy prokazující přihlášenou pohledávku, je 

na insolvenčním správci, zda takovou přihlášku zpochybní co do pravosti a podle § 192 

insolvenčního zákona takovou pohledávku popře. Ve výroku II. pak konstatuje, že 

postup podle ustanovení § 188 odst. 2 insolvenčního zákona se nepoužije u pohledávky 

postavené na roveň pohledávce za majetkovou podstatou, která se v insolvenčním řízení 

nepřihlašuje.  Tímto judikátem se soud přihlásil ke dřívější judikatuře dle zákona o 

konkursu a vyrovnání. 

Před přezkumným jednáním pak musí insolvenční správce sestavit seznam 

přihlášených pohledávek a ten poté doručit insolvenčnímu soudu. Soud je tento seznam 

povinen zveřejnit do 15 dnů před konáním přezkumného jednání. 
156

 Správce v seznamu 

přihlášených pohledávek musí uvést, které pohledávky jsou vykonatelné, či které 

popírá.
157

 Dále identifikuje jednotlivé věřitele a uvede, z čeho vycházel při přezkumu 

výše, pravosti i pořadí jeho pohledávek. Správce v seznamu pohledávek musí oddělit 

zajištěné pohledávky, pohledávky vykonatelné a ostatní pohledávky – pohledávky 

obecné. Dalo by se tak říci, že správce sestavuje rovnou 3 seznamy pohledávek 

v jednom. 

Do takto sestaveného seznamu přihlášených pohledávek je pak insolvenční správce 

povinen umožnit účastníkům insolvenčního řízení fyzicky nahlížet, stejně jako do 

dokladů, na základě kterých byl sestaven, a to v dobu a na místě, které správce určí.
158

 

Správce je povinen pohledávku popřít co do výše, pravosti i pořadí, pokud 

přiložené doklady neosvědčují správnost takové přihlášky a věřitel přihlášku i přes 

výzvu neopravil či nedoplnil. Věřitel má proti takovému postupu správce možnost se 

bránit žalobou. Taková žaloba je pak nejběžnějším incidenčním sporem. 
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Pravost pohledávky může být insolvenčním správcem popřena, pokud správce při 

jejím přezkumu zjistil, že pohledávka nevznikla, zcela zanikla nebo byla zcela 

promlčena.
159

 Při popření pohledávky co do pravosti je pohledávka popřena v celé výši. 

Když insolvenční správce popírá pohledávky co do výše, znamená to, že 

pohledávku shledal při přezkumu nižší, než je tvrzeno v přihlášené pohledávce.
160

 

Správce je v takovém případě povinen uvést reálnou výši takové pohledávky.
161

 

Insolvenční správce tak nemůže popírat pohledávku co do výše, pokud věřitel přihlásí 

pohledávku v nižší výši, než na kterou by měl mít nárok. 

Insolvenční správce může popřít pohledávku i co do pořadí. Správce může tedy 

namítat, že pohledávce náleží horší pořadí, než jaké je uvedeno v přihlášce, nebo že 

nemůže být pohledávka uspokojena ze zajištění, jak se věřitel domáhá.
162

 Správce i tady 

musí při popření stanovit, jaké pořadí pohledávce náleží. V praxi tak většinou správce 

popírá pohledávku, která byla přihlášená jako zajištěná nebo zajištěná majetkem 

dlužníka, když ve skutečnosti je pohledávkou nezajištěnou. 

V praxi se lze setkat i se situací, kdy insolvenční správce popírá pohledávku 

z několika z výše uvedených důvodů. Pokud tedy správce například popře pohledávku 

co do pořadí a co do pravosti a v následném incidenčním sporu je zjištěno, že 

pohledávka je pravá, má správce dále možnost popírat ji co do pořadí. Kombinovat lze i 

zbývající důvody popření. 

Zjištění správce z přezkumu pohledávek jsou pak veřejně před soudem projednány 

při přezkumném jednání. Termín i místo, kde se bude přezkumné jednání konat, musí 

být obligatorně uvedeno již v usnesení, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka.
163

 Nejzazší 

možný termín pro konání tohoto jednání je 2 měsíce od uplynutí lhůty k přihlášení 

pohledávek.
164

 Tuto lhůtu je možné z důvodů zvláštního zřetele hodných možné 

prodloužit.
165

 Správce nejpozději na přezkumném jednání může změnit své stanovisko 
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ohledně popření či uznání přihlášených pohledávek.
166

 Pokud by bylo posouzení některé 

pohledávky na přezkumném jednání příliš zdlouhavé či pokud by ještě některému 

z věřitelů neuplynula lhůta k opravě přihlášky, může insolvenční správce soudu 

navrhnou ohledně takových přihlášek nařídit zvláštní přezkumné jednání. 

Výsledky přezkumného jednání
167

 zapíše insolvenční správce do seznamu 

přihlášených pohledávek.
168

 Do tohoto seznamu postačí označit pohledávky, které byly 

při přezkumném jednání popřeny, neboť zjištění pohledávky nastává ze zákona.
169

   

Z hlediska incidenčních sporů zákon rozlišuje, zda byla popřena vykonatelná či 

nevykonatelná pohledávka. Pokud byla správcem popřena nevykonatelná pohledávka, 

má věřitel 30-ti denní lhůtu od přezkumného jednání na to, aby žaloval insolvenčního 

správce.
170

 Pokud během této lhůty věřitel žalobu nepodá, k pohledávce se v popřené 

výši nepřihlíží. Pokud bude věřitel jakožto žalobce v incidenčním sporu úspěšný, bude 

nevykonatelná pohledávka zjištěna
171

 a soud jí dopíše do seznamu přihlášených 

pohledávek.
172

 

Pokud dojde k popření vykonatelné pohledávky, pak musí insolvenční správce 

podat žalobu proti věřiteli, který pohledávku přihlásil, a to do 30 dnů od přezkumného 

jednání, když se jedná o hmotněprávní lhůtu.
173

 Pokud insolvenční správce žalobu 

nepodá či pokud ji podá opožděně, dopouští se porušení svých povinností a vzniká mu 

odpovědnost za škodu způsobenou dlužníkovi, a to do výše pohledávky, která měla být 

popřena. V incidenčním sporu může insolvenční správce namítat pouze skutečnosti, pro 

které pohledávku popřel.
174

  

Náklady řízení incidenčních sporů se řídí dle ustanovení § 202 insolvenčního 

zákona, když náklady řízení vzniklé správci jsou hrazeny z majetkové podstaty. 
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Jak jsem již uvedl výše, speciální postavení v insolvenčním řízení mají pohledávky 

za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň. Toto zvláštní postavení 

je obsaženo v ustanovení § 203 a § 204 insolvenčního zákona. Definice těchto 

pohledávek je pak obsažena v § 168, respektive § 169 insolvenčního zákona. 

Tyto pohledávky se uplatňují přímo proti insolvenčnímu správci, který je povinen 

je uhradit z majetkové podstaty.
175

 Pokud tuto povinnost insolvenční správce nesplní 

dobrovolně, je věřitel za majetkovou podstatou či na roveň mu postavený oprávněn 

domáhat se plnění žalobou proti insolvenčnímu správci, když se nebude jednat o 

incidenční spor, ale o klasický civilní spor dle ustanovení Občanského soudního řádu.
176

 

Pokud by v majetkové podstatě nebyl dostatek prostředků k uspokojení takové 

pohledávky a stalo-li se tak z důvodu úkonů správce, může se věřitel domáhat 

uspokojení své pohledávky přímo po insolvenčním správci.
177

 

Podle ustanovení § 204 insolvenčního zákona žádá uspokojení přímo po 

insolvenčním správci i věřitel, který přihlásil zajištěnou pohledávku. Správce k jejímu 

uspokojení zpeněží předmět zástavy. V rozsahu, ve kterém nebude výtěžek zpeněžení 

předmětu zástavy k uspokojení pohledávky postačovat, bude takový věřitel 

uspokojován ve stejném pořadí a poměru jako nezajištění věřitelé. 

Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň může 

insolvenční správce uspokojit až po rozhodnutí o úpadku. 

Insolvenční správce má dále povinnost od okamžiku svého ustanovení zjistit a 

zajistit majetek tvořící majetkovou podstatu dlužníka. Jelikož se rozsah majetku, který 

může spadat do majetkové podstaty dlužníka, v čase mění, je třeba přesně určit 

okamžik, od kterého již majetek dlužníka spadá do majetkové podstaty.
178

 

Demonstrativní výčet majetku tvořícího majetkovou podstatu je uveden v ustanovení § 

206 insolvenčního zákonu, co do majetkové podstaty nemůže patřit je pak uvedeno 

v ustanoveních § 207 a § 208 insolvenčního zákona. 
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Krom již zmíněné žádosti o součinnost dlužníka při zjišťování majetkové podstaty, 

je povinná i součinnost věřitelských orgánů vůči insolvenčnímu správci, možnost 

přístupu do místnosti dlužníka a především právo požadovat seznam majetku 

předložený dlužníkem.
179

 Insolvenční správce je však povinen provést i vlastní šetření 

ke zjištění majetku dlužníka a nespoléhat se zcela jen na údaje poskytnuté dlužníkem či 

věřiteli. Běžně proto správce učiní fyzickou obhlídku majetku v místech, kde 

předpokládá výskyt takového majetku. Dále je správce oprávněn vyžadovat součinnost 

po orgánech veřejné správy i po řadě soukromých subjektů a tyto subjekty jsou mu 

povinny součinnost poskytnout.
180

 Mezi takové subjekty, které by měl správce obeslat, 

patří především banky, u kterých může mít dlužník veden účet, obchodníci s cennými 

papíry, ale i ministerstvo vnitra, které správci poskytne výpis z Centrálního registru 

vozidel. V insolvenčním zákoně není nikde upraveno, po kolika z uvedených i 

neuvedených subjektech musí správce požadovat součinnost, aby splnil povinnost řádně 

vykonávat svou funkci. Logický výkladem však lze dojít k tomu, že nemá povinnost 

požadovat po všech subjektech připadajících v úvahu, ale především po těch, které jsem 

demonstrativně uvedl výše. 

Při zjišťování majetku náležejícího do majetkové podstaty může insolvenční soud 

udílet insolvenčnímu správci pokyny a ten je povinen se těmito pokyny řídit.
181

 

Zjištěný majetek poté insolvenční správce sepíše do soupisu majetkové podstaty.
182

 

Okamžikem soupisu se pak sepsaný majetek subsumuje pod režim insolvenčního 

zákona a nadále je s ním možno nakládat v souladu s ustanoveními insolvenčního 

zákona. V průběhu řízení je insolvenční správce oprávněn se soupisem nadále zacházet, 

především ho průběžně doplňovat. Způsob zapisování majetku do soupisu je upraven 

v ustanovení § 218 insolvenčního zákon, jakož i v § 14 vyhlášky o jednacím řádu. 

K ocenění sepsaného majetku je oprávněn insolvenční správce, když však musí 

vycházet z účetnictví dlužníka a jiných dostupných informací.
183

 Majetek je oceněn 
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cenou obvyklou
184

, která není pro insolvenční řízení insolvenčním zákonem 

specifikována, a proto je třeba vycházet z definice uvedené v zákoně o oceňování 

majetku. Do soupisu se dále uvádí i důvod soupisu majetku do majetkové podstaty.
185

 

Soupis majetkové podstaty předkládá správce insolvenčnímu soudu, který jej 

zveřejní v insolvenčním rejstříku.
186

 Do soupisu je možno zahrnout i majetek, který 

nenáleží dlužníkovi, ale v takovém případě pak musí insolvenční správce o tomto 

informovat osobu, která k tomuto majetku uplatňuje svá práva. Pokud by se jednalo o 

památku, nemovitost nebo předmět zástavy, tak je správce povinen informovat o 

soupisu příslušné orgány.
187

 

Ze soupisu majetkové podstaty lze krom doplňování majetek i vyjímat. 

Zákonodárce měl na mysli především majetek, který nemůže sloužit k uspokojení 

věřitelů, jako například neprodejné věci či nedobytné pohledávky.
188

 Insolvenční 

správce však není oprávněn tyto věci do soupisu rovnou nezahrnout, ale naopak je do 

soupisu zahrnout musí a teprve následně může insolvenční soud a věřitelský výbor 

požádat o vyjmutí takového majetku ze soupisu majetkové podstaty. 

Soupis majetkové podstaty musí správce učinit již před rozhodnutím o způsobu 

řešení úpadku pro případ, kdy by byl zvolen způsob řešení úpadku zpeněžením 

majetkové podstaty.
189

  Insolvenční správce je však nucen soupis vést i u jiných 

způsobů řešení úpadku, a to z důvodu, že i tyto způsoby řešení úpadku mohou být dle 

zákona přeměněny na konkurs. 

Další povinností, kterou může mít insolvenční správce ještě před rozhodnutím o 

způsobu řešení úpadku, je napadání neplatných a neúčinných právních úkonů. Při 

posuzování absolutní neplatnosti právního úkonu není soud vázán rozhodnutím 

jakéhokoli jiného orgánu, ke kterému došlo v průběhu insolvenčního řízení.
190

 

Absolutní neplatnost nemusí správce ani namítat, neboť soud by k ní měl přihlédnout 

z úřední povinnosti. 
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V případě relativní neplatnosti právního úkonu je již aktivně legitimován mimo jiné 

i insolvenční správce.
191

Pokud však byl žalobcem někdo jiný než insolvenční správce, 

musí být správce stranou žalovanou.
192

 

Pokud neplatným právním úkonem dojde k rozšíření majetkové podstaty dlužníka, 

musí insolvenční správce či jiná osoba oprávněná nakládat s majetkovou podstatou 

prospěch tímto úkonem získaný vydat.
193

 Insolvenční správce může vydání 

majetkového prospěchu odmítnout, pokud má být vydáno více než činilo obohacení, 

nebo pokud nedošlo k obohacení majetkové podstaty. 

Rozhodnutím soudu o relativní neplatnosti právního úkonu se plnění z něj 

poskytnutá stávají bezdůvodným obohacením. Insolvenční zákon má v takovém případě 

speciální úpravu § 233 ve vztahu k obecným ustanovením Občanského zákoníku.
194

 

Ustanovení § 233 insolvenčního zákona tak modifikuje ustanovení Občanského 

zákoníku tím, že bezdůvodné obohacení nemusí za určitých podmínek insolvenční 

správce vydat.
195

 Problém nastává při řešení otázky, zda a jak velkou část 

bezdůvodného obohacení musí insolvenční správce vydat v případě, kdy druhá strana 

požaduje více, než by jí mělo náležet. Na tuto otázku existují dvě teorie možného 

řešení: správce může odmítnout vydat jen tu část, na kterou nemá druhá strana nárok, 

nebo jako sankci za domáhání vyšší částky než té, která právem druhé straně náleží, by 

správce mohl odmítnout vydat celou částku. Z těchto dvou teorií mi druhá z nich 

připadá vůči druhé straně příliš přísná, když navíc třeba ani nemusela vědět, o kolik 

byla majetková podstata obohacena, a z toho důvodu bych se přikláněl spíš k teorii 

první. 

Pro neúčinnost právních úkonů je rozhodující ustanovení § 235 insolvenčního 

zákona. Neúčinný právní úkon je definován jako právní úkon, který zkracuje možnost 

uspokojení svých věřitelů nebo některé věřitele zvýhodňuje na úkor ostatních.
196

 

Aktivní žalobní legitimace svědčí dle tohoto ustanovení již pouze insolvenčnímu 
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správci.  Po úspěchu žaloby na neúčinnost právního úkonu je plnění poskytnuté 

dlužníkem vráceno zpět do majetkové podstaty dlužníka a slouží k poměrnému 

uspokojování všech věřitelů.
197

 

Účinky rozhodnutí o neúčinnosti právního úkonu jsou konstitutivní a do 

pravomocného rozhodnutí nelze takový majetek sepsat do majetkové podstaty. Spory na 

základě této odpůrčí žaloby jsou spory incidenčními.
198

 

Podání odpůrčí žaloby správcem záleží na jeho volném uvážení, pokud mu však 

k tomu nevydal pokyn věřitelský výbor.
199

 Prekluzivní lhůta pro podání odpůrčí žaloby 

insolvenčním správcem běží po dobu 1 roku od chvíle, kdy nastaly účinky rozhodnutí o 

úpadku.
200

 Které úkony lze považovat za neúčinné definuje insolvenční zákon v § 240 a 

násl. 

Na závěr této obsáhlé podkapitoly bych se ještě rád zmínil o incidenčních sporech. 

Incidenční spory jsou spory vznikající v souvislosti s insolvenčním řízením.
201

 

Ve stejném zákonném ustanovení jsou pak tyto spory taxativně vyjmenovány, když 

však toto ustanovení má i demonstrativní prvek. Insolvenční správce musí být vždy 

stranou takového sporu, a to ať již na straně žalující, či na straně žalované.
202

 Z výše 

uvedených druhů insolvenčních správců lze dovodit, že se incidenčního sporu nemůže 

účastnit předběžný správce
203

, neboť se jedná o spory, které mohou vzniknout až po 

přezkumném jednání, a tudíž až po rozhodnutí o úpadku. 

Postavení insolvenčního správce je pak v těchto sporech upraveno § 40 odst. 1, 2 

insolvenčního zákona, kde je stanoveno, že insolvenční správce jedná svým jménem na 

účet dlužníka. Možným řešením incidenčního sporu pak není pouze rozhodnutí soudu, 

ale je možné mezi stranami uzavřít i smír, který však insolvenčnímu správci musí 

odsouhlasit věřitelský výbor, jinak ho nemůže soud schválit.
204
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6.2.4 V průběhu konkursu 

Konkurs je základním způsobem řešení úpadku, když se v něj mohou rozhodnutím 

soudu přeměnit všechny ostatní způsoby řešení úpadku. Jedná se tedy o způsob 

likvidační, při kterém dochází k rozprodeji majetku dlužníka a k následnému 

poměrnému uspokojování jednotlivých pohledávek věřitelů. 

Prohlášením konkursu na majetek dlužníka získává insolvenční správce nejširší 

možné práva a povinnosti ze všech způsobů řešení úpadku. Nejvýznamnějším 

oprávněním insolvenčního správce je právo nakládat s majetkovou podstatou 

dlužníka.
205

 Jedná se o obecné oprávnění, které obsahuje spoustu jednotlivých práv a 

povinností, jejichž demonstrativní výčet je uveden v § 228 insolvenčního zákona. 

Správce se tak v rozsahu získaných oprávnění dostává na úroveň statutárního orgánu 

dlužníka, když mimo jiné vykonává činnost zaměstnavatele, vede účetnictví, plní 

daňové povinnosti za dlužníka apod. V případě dlužníka podnikatele by se pak správce 

měl snažit zachovat provoz podniku i po prohlášení konkursu, neboť díky tomu by měli 

věřitelé vyšší pravděpodobnost k uspokojení svých pohledávek. Pokud však správce po 

seznámení se s podnikem dlužníka zjistí, že v provozu podniku již nelze nadále 

pokračovat, požádá soud o vydání rozhodnutí o ukončení provozu dlužníkova 

podniku.
206

  

Insolvenční správce má dále povinnost počínat si tak, aby došlo k co nejvyššímu 

možnému uspokojení pohledávek věřitelů v co nejkratším možném čase. Po prohlášení 

konkursu tak insolvenční správce sestaví mezitímní účetní závěrku a případně dokončí 

činnosti dle předchozí kapitoly této práce. Správce dále vyhotoví zprávu o hospodářské 

činnosti dlužníka ke dni prohlášení konkursu.
207

Pokud nebyl konkurs prohlášen 

současně s rozhodnutím o úpadku, využije správce při sestavování zprávy zjištění, které 

seznal při své činnosti před prohlášením konkursu. 

Insolvenční správce dále pokračuje zpeněžováním majetkové podstaty. 

Zpeněžování je definováno v § 283 odst. 1 insolvenčního zákona. Se zpeněžováním 

majetkové podstaty může správce začít po právní moci rozhodnutí o prohlášení 
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konkursu a zároveň až po první schůzi věřitelského výboru.
208

 Existují tři základní 

způsoby zpeněžování majetkové podstaty: prodej ve veřejné dražbě, prodej majetku 

mimo veřejnou dražbu a prodej dle ustanovení Občanského soudního řádu o výkonu 

rozhodnutí. Se způsobem zpeněžení musí vydat souhlas věřitelský výbor.
209

 O průběhu 

zpeněžování správce informuje průběžně soud i věřitelský výbor. 

Správce je dále povinen podávat soudu návrhy na povolení částečných rozvrhů
210

, 

pokud to umožňuje stav zpeněžení majetkové podstaty. Nesplnění této povinnosti může 

mít za následek i snížení odměny správce soudem.
211

 

Na závěr konkursu je insolvenční správce povinen předložit soudu konečnou 

zprávu s návrhem na rozvrhové usnesení. Obsah konečné zprávy je demonstrativně 

vymezen v § 302 odst. 2 insolvenčního zákona. Konečná zpráva by tak měla obsahovat 

celkový rozsah činnosti správce s vyčíslením celkových finančních výsledků.
212

 

Judikatura dále uvádí, že pokud nebylo v insolvenčním řízení pohledávky za podstatou 

či jí na roveň postavenou, musí to správce ve zprávě výslovně uvést.
213

 Správce dále 

může uvést částku, která má být rozdělena mezi věřitele a v jakém poměru
214

, když však 

přesné uvedení částek není obligatorní. Společně s konečnou zprávou by měl 

insolvenční správce soudu předložit i vyúčtování své odměny a hotových výdajů.
215

  

Konečná zpráva správce musí být ještě schválena insolvenčním soudem a i věřitelé 

mají právo proti ní podávat námitky. Na závěr správce ještě uspokojí dosud 

neuspokojené pohledávky, které mohly být uspokojeny kdykoli během řízení
216

 a 

následně předá soudu návrh rozvrhového usnesení, ve kterém již uvádí přesnou částku a 

přesný poměr, jak má být vyplaceno jednotlivým věřitelům.
217

 Soud poté vydá 
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rozvrhové usnesení, správce jej splní
218

 a podá o tom soudu zprávu. Insolvenční soud 

následně zruší konkurs.
219

 

 

6.2.5 Po skončení konkursu 

Zrušením konkursu však činnost insolvenčního správce ještě nekončí. Podle § 313 

insolvenčního zákona zrušením konkursu přejde oprávnění nakládat se zbývající částí 

majetkové podstaty a další dispoziční oprávnění z insolvenčního správce zpět na 

dlužníka.
220

 Insolvenčnímu správci však i nadále zůstávají především daňové 

povinnosti, když musí uzavřít účetní knihy a sestavit účetní závěrku, splnit povinnosti 

uložené daňovými předpisy, předat dlužníkovi potřebné účetní záznamy a zbývající 

majetek, zajistit evidenční, archivační, či jiné činnosti související se zrušením konkursu 

a zpracovat a podat daňové přiznání či hlášení. 

Teprve poté, co insolvenční správce splní výše uvedené povinnosti, zprostí ho soud 

usnesením jeho funkce a rozhodne o jeho případných výdajích vzniklých v souvislosti 

se zrušením konkursu. Tyto výdaje se pak uhradí z částky vyčleněné z výtěžku 

zpeněžení.
221

 

Takové usnesení se doručí vyvěšením na úřední desce soudu a zároveň zveřejněním 

v rejstříku.
222

   Zvlášť se doručí správci, dlužníkovi a věřitelskému výboru. Odvolání 

proti usnesení může podat pouze účastník řízení. 

 

6.3 Práva a povinnosti správce dle ostatních právních předpisů 

Pro potřeby této práce ještě zbývá krátce pohovořit o právech a povinnostech, které 

ukládají insolvenčnímu správci právní předpisy odlišné od předpisů insolvenčních. 

Jelikož v těchto předpisech se o insolvenčním správci hovoří vždy jen v jednotlivém 

ustanovení a nikde již není úprava nikterak komplexnější, zmíním se o těchto právech a 

povinnostech jen zkratkovitě. 
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Jedním takovým z nejdůležitějších zákonů je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků (dále též jen jako „zákon o správě daní“). Ten ve svém § 9a uvádí, že 

„Osoby ustanovené podle zákona, které v rozsahu svých zmocnění plní povinnosti při 

správě daní stanovené daňovým subjektům, zejména správce dědictví a insolvenční 

správce, mají obdobná práva a povinnosti jako daňový subjekt.“ Tím zákon o správě 

daní stanovuje insolvenčnímu správci velmi široký okruh práv a povinností, jako 

například právo odvolat se proti rozhodnutím v daňovém řízení, práva a povinnosti 

spojené s kontrolou daní, registrační povinnost daně apod. V zákoně o správě daní je 

pak insolvenční správce zmíněn ještě v § 40b odst. 1, kde je upravena povinnost správce 

podat daňové přiznání. 

Z oboru finančnictví je dále důležité ustanovení § 7 odst. 2 písm. d) zákona o 

daních z příjmů
223

, ve kterém se považují „příjmy z činnosti insolvenčního správce, 

včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního 

správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které 

nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu“ za příjmy z jiné 

samostatně výdělečné osoby. S tímto ustanovením je pak spojena povinnost tyto příjmy 

přiznat, a pokud je daný správce plátcem daně, pak i uhradit povinnost vyplývající 

z daňových předpisů. 

A do třetice z daňových předpisů bych si dovolil uvést zákon o spotřebních 

daních.
224

, který v ustanovení § 136a odst. 3 stanovuje, že insolvenční správce je 

povinen  podávat daňová přiznání ke spotřebním daním v průběhu insolvenčního řízení. 

Dle § 31 odst. 3 písm. a) zákona o účetnictví
225

 přechází na insolvenčního správce 

povinnosti účetní jednotky (dlužníka) spojené s uchováním účetních záznamů. 

Pro vystupování insolvenčního správce jako procesního subjektu v incidenčních či 

jiných sporech je důležité ustanovení § 11 odst. 2 písm. r) zákona o soudních 

poplatcích
226

, kde je insolvenční správce zbaven povinnosti platit soudní poplatek „v 
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 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
224

 zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 
225

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
226

 zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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řízeních o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které 

mají být uspokojeny z tohoto majetku.“ 

Posledním mnou vybraným zákonem, který je nepostradatelný pro insolvenčního 

správce v konkursu, je zákon o veřejných dražbách.
227

 V ustanovení § 17 odst. 4 je 

insolvenční správce určen jako osoba, která může být zákonem zmocněna zcizovat 

předmět dražby a v souvislosti s tím jsou mu tímto zákonem poskytnuta práva a 

povinnost vlastníka, tak aby mohl iniciovat dobrovolnou dražbu. § 18 odst. 3 téhož 

zákona je pak pojistkou proti utvoření „tandemu insolvenční správce – dražebník“, když 

je zde fixně stanovena výše odměny dražebníka ve veřejné dražbě na návrh 

insolvenčního správce a neponechává se tak na dohodě stran.
228
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 zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 
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 srovnání § 18 odst. 1 zákona o veřejných dražbách 
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7 Zbavení výkonu funkce insolvenčního správce v průběhu 

řízení 

I nový insolvenční zákon zachoval koncepci, podle které může být insolvenční 

správce zbaven výkonu funkce kdykoli v průběhu insolvenčního řízení. Ke zbavení 

funkce insolvenčního správce je oprávněn insolvenční soud, který může správce odvolat 

z vlastní iniciativy, ale musí vždy i potvrdit výměnu správce provedenou schůzí 

věřitelů.
229

 Odvolání insolvenčního správce nemá sankční charakter. 

Naopak sankční charakter má zproštění insolvenčního správce insolvenčním 

soudem. K takové možnosti soud může sáhnout pokud insolvenční správce opakovaně 

či hrubým porušuje své povinnosti, které jsem již uvedl v předchozí části této práce. 

 

7.1 Odvolání správce 

Odvolat insolvenčního správce může insolvenční soud z vlastní iniciativy, ale 

nevylučuje ani možnost správce odvolat na jeho vlastní žádost či na žádost věřitelského 

výboru. Jedním z nejčastějších důvodů pro odvolání insolvenčního správce je časová 

zaneprázdněnost, pro kterou nemůže svou funkci kvalitně vykonávat, nebo zdravotní 

důvody, či studium v zahraničí. 

Insolvenční soud může insolvenčního správce odvolat jen pokud současně s tím 

ustanoví správce nového. Odvolaný insolvenční správce má zároveň povinnost 

součinnosti s novým insolvenčním správcem. Zároveň se odvolaný správce nemůže 

zbavit odpovědnosti za škodu, kterou svými činy způsobil ještě za dobu trvání funkce a 

ani tato odpovědnost nepřechází na insolvenčního správce nově ustanoveného. 

Zákonná úprava odvolání insolvenčního správce je upravena v § 33 insolvenčního 

zákona. Toto ustanovení se přiměřeně použije i pro zástupce insolvenčního správce. 

Odděleného a zvláštního insolvenčního správce odvolat nelze. 
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 § 29 insolvenčního zákona 
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7.2 Zproštění insolvenčního správce 

Jak jsem již uvedl výše, na rozdíl od odvolání správce je jeho zproštění institutem 

sankčním, a to především v případě, kdy správce neplní své povinnosti, nedbá pokynů 

insolvenčního soudu či postrádá odbornou péči při výkonu své funkce. 

Návrh na zproštění funkce může podat věřitelský výbor, dlužník, anebo může soud 

správce zprostit funkce i bez návrhu z vlastní iniciativy, pokud zjistil závažná 

pochybení při své dohlédací činnosti. Pokud soud obdrží návrh na zproštění 

insolvenčního správce funkce, musí o tomto návrhu rozhodnout neprodleně. 

Proti rozhodnutí o zproštění funkce se může odvolat jak insolvenční správce, tak i 

osoby navrhující jeho zproštění. Pro další postup se obdobně užije ustanovení zákona o 

odvolání insolvenčního správce. 

Na rozdíl od odvolání správce může být také funkce zproštěn nejen zástupce 

insolvenčního správce, ale i oddělený insolvenční správce a zvláštní správce.  
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8  Práva a povinnosti správce dle komunitární úpravy 

Jak jsem již uvedl v této práci dříve
230

, je v současné době základní pramenem 

komunitárního insolvenčního práva Nařízení. Definici správce podstaty obsahuje čl. 2 

písm. b) Nařízení jednak jako subjekt, jehož funkcí je spravovat nebo prodat majetek, 

který byl dlužníkovi zabaven, nebo jako subjekt, jehož funkcí je dohlížet na správu 

dlužníkových záležitostí. Seznam takových subjektů se pak nachází v Příloze C 

Nařízení. 

Samotná otázka označení takového subjektu však není nikterak snadná. V mnoha 

jazykových verzích jakož i v originálním textu Nařízení je subjekt označen jako 

„liquidator“ tedy doslovným českým překladem likvidátor. V mnoha zemích se, jak to 

už tak bývá, používají i mnohá označení takového subjektu.
231

 V rámci sjednocení 

celoevropské teorie se pak množství renomovaných autorů rozhodlo nazývat takový 

subjekt „administrator“ či „insolvency practitioner“, což by se dalo česky přeložit 

jednoduše jako „správce“, když tyto pojmy by měly tato různá označení sjednotit.
232

 

Z hlediska postavení správce podstaty pak přiznává Nařízení částečně rozdílná 

práva a povinnosti správcům podstaty jmenovaným v hlavním úpadkovém řízení a 

správcům podstaty jmenovaným ve vedlejším úpadkovém řízení.
233

 V úvodních 

ustanoveních pak přiznává Nařízení správci podstaty významná oprávnění, když mu 

svěřují správu dlužníkova majetku nebo jeho záležitostí, což je podstatou úpadkového 

řízení. 

 

8.1 Komunitární úpadkové řízení 

Nařízení dělí komunitární úpadkové řízení na dva druhy - na řízení hlavní a řízení 

teritoriálně omezené. Jelikož, jak jsem uvedl výše, se postavení správců podstat 

v takovém řízení mírně odlišuje, je k pochopení této problematiky nutné, alespoň 

zkratkovitě tyto pojmy vysvětlit.   
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 kapitola 2.2 
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 viz Příloha C Nařízení 
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 Joyce, Peter. World Bank Global Forum on Insolvency risk management, The Regulatory Framework, 
Washington DC, January 2003, s. 2 www.insolvencyreg.org 
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 Vysvětlení pojmů hlavní a vedlejší úpadkové řízení uvádím v následujících podkapitolách 
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Hlavní řízení má univerzální charakter, čili zahrne veškerý dlužníkův majetek na 

území všech členských států. Vzhledem k rozdílnosti právních úprav však musel být 

tento přístup univerzalismu omezen možností zahájit řízení s účinkem jen na území 

konkrétního státu. V takovém případě hovoříme o teritoriálním řízení. 

 

8.1.1 Hlavní úpadkové řízení 

V ustanovení článku 3 odst. 1 Nařízení je příslušným k zahájením úpadkového 

řízení soud státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, neboli se zde 

nachází jeho centrum (z anglické zkratky „COMI“ – „centrum of main interest“). 

Označení centrum se Nařízení věnuje jen v bodu 13 preambule, když stanoví, že 

centrem hlavních dlužníkových zájmů se rozumí místo, odkud dlužník realizuje řízení 

svých záležitostí a toto místo je v důsledku toho zjistitelné třetími osobami. K bližšímu 

vymezení termínu centrum pak lze odkázat na rozsudek Evropského soudního dvora.
234

 

 

8.1.2 Teritoriálně omezené úpadkové řízení 

Podle ustanovení článku 3 odst. 2 Nařízení může zahájit úpadkové řízení vůči 

dlužníkovi i soud členského státu, na jehož území se nenachází centrum dlužníka, ale 

jen tehdy, pokud má na jeho území dlužník provozovnu. Teritoriálně omezené 

úpadkové řízení má dva typy – vedlejší řízení a nezávislé teritoriální řízení. 

Vedlejším úpadkovým řízením je jakékoli úpadkové řízení zahájené podle článku 3 

odst. 2 Nařízení poté, co již bylo zahájeno hlavní úpadkové řízení.
235

 Takové vedlejší 

úpadkové řízení musí mít likvidační povahu.
236

 V takovém řízení jde pak o prodej 

veškerého dlužníkova majetku a rozdělení výtěžku mezi věřitele. Vedlejší insolvenční 

řízení jsou uvedena v Příloze B Nařízení. 

Oproti tomu nezávislé teritoriální řízení může být zahájeno také jen na území státu, 

kde má dlužník provozovnu, ale okamžik jeho zahájení předchází zahájení řízení 
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 Enron Directo SA (Ch Div, Lightman J, 4 June 2002) (Enron Directo); Daisytek-(Ch Div, Leeds District 
Registry, 16 May 2003) (Daisytek-ISA); Eurofood IFSC Ltd. ([I2S0A0 4L]t dIE aSnCd o4t5h, e2r3s March 
2004, Kelly J) (Eurofood). 
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 Článek 3 odst. 3 Nařízení 
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 Článek 2 písm. c) Nařízení 
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hlavního. Toto úpadkové řízení je mnohem méně časté, neboť může být zahájeno jen za 

specifických podmínek.
237

 Takové řízení nemusí mít likvidační povahu a jedná se o 

řízení, které více zohledňuje lokální zájmy. 

Pro účely této práce není potřeba mezi teritoriálně omezenými řízeními činit rozdíl, 

a proto budu nadále používat pro zjednodušení termínu „vedlejší řízení“ pro oba druhy 

teritoriálně omezeného řízení. 

 

8.2 Vymezení správce podstaty 

Asi nejdůležitějším výsledkem sjednocení úpravy úpadkového řízení na 

komunitární úrovni formou Nařízení je uznání ustanovení správce podstaty do funkce a 

jeho práv a povinností ve všech členských státech Evropské unie, a to ač jsou v úpravě 

každého členského státu tyto práva a povinnosti vymezeny jinak. Postavení správce se 

řídí lex fori, neboli právem státu, ve kterém bylo řízení zahájeno. Také se tomuto právu 

v souvislosti s úpadkem říká lex concursus. 

Lex concursus je rozhodující při určení jednotlivých dispozičních oprávnění 

správce, a to i v případě, že jsou realizována v cizině. Nyní hovořím především o úpravě 

předchozího souhlasu, jako podmínky účinnosti úkonu správce, kterým disponuje 

dlužníkovým majetkem. 
238

 Pokud tedy jedná cizozemský správce na území cizího státu 

bez předběžného souhlasu, bude jeho dispoziční úkon neúčinný. Za neúčinný úkon bude 

pokládán i úkon na území cizího státu, v němž úpadkové právo takový souhlas 

nevyžaduje. 

Kdo všechno může být jmenován správcem podstaty, ponechává úprava Nařízení 

na právní úpravě státu, který řízení zahájil.
239

 Je tedy možné, aby správcem podstaty 

vystupujícím v cizím státě byla osoba, u níž by právní předpisy cizího státu 

nepovolovaly vykonávat funkci správce podstaty. I přes značně odlišné požadavky na 

osobu správce v různých členských státech je však jeden předpoklad pro tuto funkci ve 

všech členských státech stejný – správce musí mít zkušenosti a odborné znalosti k tomu, 
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 Článek 3 odst. 4 Nařízení 
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aby zvládl celkový rozsah činnosti i právní otázky, které mohou během úpadkového 

řízení vyvstat.
240

 

Správce by tedy měl mít dostatečnou kvalifikaci či praxi, měl by být schopen 

dodržování etických pravidel, znát meze svých práv a znát své povinnosti a 

v neposlední řadě by měl být schopen vést úpadkové řízení. Musí být tedy schopen 

dokázat, že je vhodnou osobou pro správu podstaty dlužníka.
241

 

 

8.3 Práva a povinnosti správce podstaty 

Podmínky pro zahájení řízení, jeho vedení a skončení určuje právo státu, který 

řízení zahájil.
242

 Nařízení se této problematice dále věnuje především v Kapitole II – 

Uznávání úpadkového řízení. 

 

8.3.1 Práva správce podstaty v hlavním úpadkovém řízení 

Nařízení zavádí krom automatického uznávání úpadkových řízení i automatické 

uznávání jmenování správce podstaty a určení jeho práv a povinností. Postavení správce 

podstaty v hlavním řízení se věnuje článek 18 Nařízení. Ten stanovuje, že tuzemským 

soudem řádně jmenovaný správce podstaty má stejná práva a práva povinnosti jaké mu 

náležejí dle tuzemského právního předpisu i ve všech ostatních členských státech. 

Z tohoto ustanovení existují 2 výjimky:  

 

a) Když by bylo v některém z členských států zahájeno vedlejší úpadkové 

řízení dle článku 3 odst. 2 Nařízení, nemá správce hlavního řízení zde 

výše zmíněné pravomoci. Správce ve vedlejším řízení bude mít výlučnou 

pravomoc ohledně majetku dlužníka nacházejícího se na území státu, kde 

toto řízení probíhá. 

b) Správce podstaty musí při výkonu svých pravomocí jednat v souladu s 

právem členského státu, na jehož území zamýšlí jednat, zejména pokud 
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jde o zpeněžení majetkové podstaty. Správci podstaty je v dané 

souvislosti zapovězeno přijímat donucovací opatření a nesmí rozhodovat 

ve vyvolaných sporech či řízeních. 

 

Nařízení dále zdůrazňuje pravomoc správce podstaty hlavního řízení přemisťovat 

majetek dlužníka z území jiných členských států. Jediné omezení v tomto případě 

spatřuji v ustanoveních článků 5 a 7 Nařízení, kdy řízením nemohou být dotčena věcná 

práva věřitelů a třetích osob k majetku, který se v době zahájení řízení nachází v jiném 

členském státu.
243

 

Chce-li správce podstaty jednat i v jiných zemích, prokazuje své oprávnění z titulu 

výkonu funkce správce ověřenou kopií rozhodnutí, na jehož základě byl ustaven do své 

funkce.
244

 Členské státy jsou oprávněny požadovat, aby bylo rozhodnutí přeloženo do 

jejich úředních jazyků.
245

 Podle čl. 19 Nařízení však tyto státy nemohou na takto 

vyžadovaný překlad klást žádné formální požadavky. 

Správce podstaty může žádat, aby podstatný obsah rozhodnutí o zahájení 

úpadkového řízení a popřípadě i rozhodnutí o jeho jmenování bylo zveřejněno v 

kterémkoli jiném členském státě podle pravidel pro zveřejnění stanovených v tomto 

státě.
246

 Zveřejnění však není podmínkou pro výkon pravomocí správce podstaty 

v takovém řízení. Cílem zveřejnění je toliko zajištění právní jistoty v obchodních 

vztazích ve státech, kde dlužník podniká či kde má sídlo. Každý členský stát, na jehož 

území má dlužník svou provozovnu, však může stanovit povinnost zveřejnění. Náklady 

takového zveřejnění jdou k tíži podstaty v tom řízení, jehož správce zveřejnění 

požaduje.
247

 

Článek 22 odst. 1 Nařízení pak správci poskytuje právo na zápis do odpovídajících 

veřejných rejstříků ve všech členských státech. Zápis není vázán na formální jednání, 

které by spočívalo v uznání tohoto oprávnění správce. Předpokladem pro zápis tedy je 
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pouze prokázané jmenování správce, opora takového zápisu v příslušném předpisu legis 

concursus a návrh správce, ať už je označen jakkoli. Dle odst. 2 výše uvedeného článku 

Nařízení pak každý členský stát může vyžadovat takovýto zápis obligatorně. 

Správci podstaty v hlavním řízení je dále dána možnost intervenovat do řízení 

vedlejšího.
248

 Dle článku 29 písm. a) Nařízení má správce v hlavním řízení právo podat 

návrh na zahájení vedlejšího řízení. Dle článku 33 Nařízení pak může správce 

v hlavním řízení pozastavit zpeněžování ve vedlejším řízení v zájmu věřitelů, a to až na 

dobu 3 měsíců, která může být následně opakovaně prodloužena. Toto ustanovení tak 

stanovuje nadřazenost hlavního řízení. Soud může takovéto žádosti nevyhovět jen 

v případě, pokud by to nebylo v zájmu věřitelů. 

Pokud legis concursus dovoluje ukončit vedlejší řízení jinak než likvidací, je 

správce v hlavním řízení oprávněn takové opatření navrhnout.
249

 Naopak může správce 

i žádat, aby vedlejší řízení započatá v jiném členském státě před zahájením hlavního 

řízení, která se řeší sanační cestou, byla přeměněna na likvidační řízení. Soud pak, je-li 

to v zájmu věřitelů, nařídí přeměnu na řízení uvedené v příloze B Nařízení.
250

 

 

8.3.2 Práva správce podstaty ve vedlejším úpadkovém řízení 

Správce podstaty ve vedlejším řízení je, jak již vyplývá z předchozí podkapitoly, 

vůči správci v hlavním řízení značně omezen. Dalo by se tak říci, že takový správce má 

pravomoc pouze na území členského státu, kde začalo vedlejší úpadkové řízení. Na 

území ostatních členských států má pak pravomoc provádět činnost směřující ke 

znovuzískání majetku, který byl přemístěn ze státu po zahájení vedlejšího řízení nebo 

podvodem proti věřiteli v tomto řízení vylákán.
251

  

Správce podstaty ve vedlejším řízení je dle Nařízení oprávněn soudně či 

mimosoudně požádat, aby byl po zahájení úpadkového řízení movitý majetek dlužníka 

přemístěn z území členského státu, ve kterém došlo k zahájení řízení, na území jiného 
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členského státu.
252

 Dále může u soudu jiného členského státu požádat o vrácení 

majetku.
253

 Dále může také v zájmu věřitelů podávat žaloby na neplatnost právních 

úkonů. 

 

8.3.3 Povinnosti správce podstaty 

Nařízení v článcích 31, 32 a 40 upravuje povinnosti správců podstat, přičemž 

nerozlišuje správce v hlavním a vedlejším řízení. 

Základní povinností správců podstat je vzájemné sdělování informací, a to 

neprodleně.
254

 Informacemi je v tomto případě myšleno především stav přihlašování a 

ověřování pohledávek, jiné informace důležité pro řízení či veškerá opatření zaměřená 

na skončení řízení.
255

 Tato povinnost může být omezena jedině národní úpravou 

ohledně výměny údajů, především úpravou ochrany osobních údajů.
256

 

Dále mají správci povinnost po zahájení úpadkového řízení neprodleně informovat 

známě věřitele, kteří mají své sídlo, obvyklé místo pobytu či bydliště v jiných členských 

státech. Nařízení se tím snaží o posílení pozice věřitelů v jiných členských státech než je 

stát, kde bylo zahájeno úpadkové řízení. Povinnost informovat věřitele nacházející se ve 

stejném členském státě, ve kterém bylo úpadkové řízení zahájeno, se řídí úpravou 

takového státu. Na věřitele z nečlenských států se použije národní právo státu, kde došlo 

k zahájení řízení. 
257

 Článek 40 odst. 2 Nařízení pak stanovuje obsah a formu informace 

o zahájení řízení věřitelům z jiného členského státu. Dle tohoto ustanovení tak musí být 

v oznámení uvedeny lhůty k přihlášení pohledávek, sankce za jejich nedodržení, 

subjekt, u kterého se mají pohledávky přihlásit, zda zajištění věřitelé či věřitelé 

s přednostními pohledávkami je musí přihlásit a další stanovená opatření. Národní 

úprava může povinné informace v takovém oznámení toliko rozšířit ve prospěch 

věřitelů z jiných členských států.
258
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9 UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency 

V této kapitole se krátce zaměřím na vzorový zákon Komise OSN pro mezinárodní 

právo obchodní (dále též jen jako „UNCITRAL“) o přeshraničních insolvenčních 

řízení, který byl přijat na sklonku roku 1997 Valným shromážděním OSN, konkrétně 

rezolucí č. 52/158. (dále také jen jako „vzorový zákon“). Na tomto vzorovém zákoně se 

kromě UNCITRAL-u podílela i Mezinárodní asociace správců podstaty (dále též jen 

jako „INSOL“). 

Vzorový zákon představuje legislativní text, který OSN nabídla státům jakožto 

doporučení k převzetí do jejich vnitrostátního práva. Nejde tedy o závazný dokument, 

nýbrž jen jakýsi návod, který na státy působí pouze svou kvalitou, nikoliv svou 

obligatorností. Ostatně je na každém státu, zda se rozhodne zákon převzít celý do svého 

právního řádu, zda použije jen jeho část, nebo zda se v jeho textu jen inspiruje. 

Nejedná se však o zákon, který by byl vhodný pouze pro vnitrostátní úpravu 

insolvence. Jak již název napovídá, důležité v této úpravě je přeshraniční prvek (Cross-

border). Dá se tedy říci, že spíš než vzorem pro zákon se jedná o vzor pro bilaterální 

smlouvy mezi jednotlivými státy o spolupráci ve věcech insolvenčních s cizím 

(mezinárodním) prvkem. 

Hlavním záměrem vzorového zákona je poskytnutí účinné úpravy pro řešení 

přeshraničního úpadku, a tím podpoření cíle spolupráce mezi soudy a jinými 

kompetentními orgány státu a zahraničních států dotčených případy, spravedlivá a 

účinná správa přeshraničních úpadků, která chrání všechny věřitele a ostatní 

zainteresované osoby, včetně dlužníka, ochrana a maximalizace hodnoty majetku 

dlužníka a umožnění záchrany podniků s finančními problémy.
259

 

Vzorový zákon je především silně ovlivněn angloamerickými zvyklostmi. Proto se 

tento vzorový zákon těší velké oblibě především v zemích, které jsou touto kulturou 

ovlivněny. Svůj význam má však i pro všechny členské státy Evropské unie, když jim 

nabízí pomocný režim vedle Nařízení, a to ve vztahu k nečlenským státům.
260
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Ke vzorovému zákonu byl UNCITRAL-em dále připraven legislativní průvodce 

k tomuto zákonu (UNCITRAL Legislative Guide). Průvodce obsahuje krom požadavků 

na národní právní úpravy i text a návod k přijetí tohoto zákona do vnitrostátního práva. 

Cílem legislativního průvodce je mimo poskytnutí návodu k přijetí i sdělit názor na 

předmětné otázky, které UNCITRAL sděluje ve formě komentáře k jednotlivým 

ustanovením. Tento komentář obsahuje mnohá doporučení, která však nejsou míněna 

k uzákonění do vnitrostátní úpravy.
261

   

 

9.1 Zahraniční správce podstaty 

Jedním z hlavních cílů vzorového zákona je poskytnout co nejrychlejší a co 

nejjednodušší přístup zahraničního správce podstaty k soudům jiného státu. Zahraniční 

správce podstaty je pak upraven především v Kapitole II vzorového zákona. 

Zahraničním správcem podstaty míní vzorový zákon subjekt oprávněný 

v zahraničním úpadkovém řízení spravovat reorganizaci nebo likvidaci dlužníkova 

majetku nebo záležitosti nebo také jednat jako zástupce zahraničního úpadkového 

řízení.
262

 Působnost pravomocí správce podstaty vykonávaných v jiném státě je závislá 

na právní úpravě tohoto státu.
263

 

Správce podstaty je dále oprávněn účastnit se řízení týkajícího se dlužníka podle 

práva přistupujícího státu, ale až po uznání zahraničního řízení. Pokud v přistupujícím 

státě již běží úpadkové řízení proti dlužníkovi, získává zahraniční správce podstaty 

postavení procesní strany v řízení a je oprávněn podávat návrhy, žádosti nebo podání 

týkající se otázek ochrany, realizace či distribuce dlužníkova majetku nebo spolupráce 

se zahraničním řízením.
264

 Podle článku 26 vzorového zákona pak správce podstaty 

jedná pod dohledem příslušného soudu.  
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10 Úprava insolvenčního řízení ve Spolkové republice 

Německo 

V této části bych si dovolil ve stručnosti charakterizovat podstatu a průběh 

insolvenčního řízení ve Spolkové republice Německo (dále též jen jako „Německo“) a 

na závěr se pokusil porovnat německou úpravu insolvenčního práva s tuzemskou. 

Vzhledem k omezenému rozsahu této práce se v dalších částech zaměřím především na 

německou úpravu konkursního řízení. 

 

10.1 Prameny insolvenčního práva v Německu 

Nejdůležitějším právním předpisem, upravujícím insolvenční řízení v Německu, je 

insolvenční řád, neboli Insolvenzordnung (dále v této kapitole též jen jako „InsO“), 

který byl přijat 5. října 1994 a v účinnost vstoupil k 1. lednu 1999.
265

 Německý 

insolvenční řád pak vychází především z americké úpravy insolvenčního práva, když 

oproti předchozí německé úpravě rozšiřuje okruh možných úpadců i o fyzické osoby 

nepodnikatele. Insolvenční řízení tak může být zahájeno s každou fyzickou či 

právnickou osobou, dokonce i se sdružením bez právní subjektivity.
266

 

Hlavním pilířem, na kterém právní úprava insolvencí v Německu stojí, je princip 

poměrného uspokojení všech věřitelů.
267

 Další důležitou zásadou je, že po úspěšném 

ukončení insolvenčního řízení může být úpadce, který v průběhu úpadku plně 

spolupracoval a snažil se své věřitele uspokojit v co nejvyšší možné míře, osvobozen od 

zbývajících závazků a je mu dána šance pro nový začátek tzv. od „čistého stolu“. 

 

10.2 Zahájení konkursního řízení 

Konkursní řízení je řízením návrhovým a může tak být zahájeno toliko na návrh 

insolvenčního věřitele či dlužníka.
268

 U takovéhoto návrhu je možné zpětvzetí kdykoliv, 

a to až do pravomocného rozhodnutí ve věci (prohlášení konkursu či zamítnutí 
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návrhu).
269

 Ve věřitelském návrhu musí takový věřitel prokázat existenci své 

pohledávky vůči dlužníkovi, právní zájem na návrhu na zahájení řízení, jakož i důvod 

prohlášení konkursu.
270

 V případě splnění těchto tří podmínek pak musí soud dlužníka 

vyslechnout. Pokud návrh podává dlužník, postačí splnit jedinou podmínku, a tou je 

právní zájem na zahájení insolvenčního řízení. 

Důvodem prohlášení konkursu pak může být platební neschopnost
271

, hrozící 

platební neschopnost
272

 či předlužení.
273

 Platební neschopnost nastává, pokud dlužník 

není schopen plnit své splatné závazky, což značí například zastavení plateb. Hrozící 

platební neschopnost je pak takový stav, kdy si je dlužník vědom, že nebude schopen 

plnit své splatné závazky, a proto sám podá na sebe insolvenční návrh. Předlužení pak 

nastává pouze u dlužníků právnických osob, a to, když, stejně jako v českém právu, 

aktiva dlužníka jsou nižší než jeho pasiva a v dohledné době není možnost tento stav 

zvrátit. 

Z výše uvedených podmínek tak jasně vyplývá, že na rozdíl od české právní úpravy 

nepožaduje německý zákonodárce mnohost věřitelů k zahájení insolvenčního řízení. 

Toto ustanovení se mi tak zdá velice problematické, neboť může nahrazovat klasické 

soudní vymáhání dlužných pohledávek se značnými nevýhodami vůči osobě dlužníka. 

Návrh na zahájení insolvenčního řízení musí být doručen příslušnému soudu. Pro 

konkursní řízení jsou v Německu věcně příslušné speciální konkursní soudy, což jsou 

soudy okresní v sídle soudů krajských.
274

 Místně příslušným je pak takový konkursní 

soud, který se nachází v sídle obecného soudu dlužníka, nebo který leží v oblasti těžiště 

činnosti dlužníka.
275

 

Úloha soudu v německém konkursním řízení je oproti úloze v českém konkursním 

řízení značně okleštěna. De facto hlavní těžiště jeho činnosti spočívá již v zahájení 

konkursního řízení, kdy soud rozhoduje o zahájení řízení, o dočasných bezpečnostních 
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opatřeních a o pověření správce konkursní podstaty. V dalším průběhu řízení pak má již 

pouze kontrolní pravomoci a hlavní rozhodovací činnost ponechává na věřitelích.  

Okamžikem podání návrhu je soud ze zákona povinen podniknout veškerá opatření, 

která jsou nezbytná k předejití možného jednání, jehož cílem by bylo zkrácení 

uspokojení věřitelů.
276

 Takovými opatření měl německý zákonodárce především na 

mysli ustanovení prozatímního správce, uložení zákazu nakládat s veškerým 

dlužníkovým majetkem či zakázání a přerušení exekučních řízení vedených vůči 

dlužníkovi a jeho majetku. Soud může dále pokutovat dlužníka, pokud se nedostaví 

k soudu k podání informací. Krom pokutování má soud pravomoc takového dlužníka 

nechat předvést a následně vzít do vazby. Dlužník musí soudu sdělit dokonce i 

informace, které jsou způsobilé přivodit mu zahájení trestního stíhání vůči němu, když 

však zákon tvrdost tohoto ustanovení alespoň částečně otupuje tím, že takto získaných 

informací nesmí být v trestním stíhání použito proti němu či osobě blízké bez jeho 

souhlasu.
277

 V některých případech pak může soud požadovat, aby dlužník o některých 

tvrzených skutečnostech sepsal čestné prohlášení.
278

    

Dlužník může být vzat do vazby, pokud odmítá podat informace či čestné 

prohlášení, neposkytuje-li náležitou součinnost, chce-li znemožnit součinnost či 

informování soudu, anebo pokud se dlužník snaží zmařit své povinnosti či znemožnit 

zjištění a zajištění konkursní podstaty.
279

  Tato vazba musí být následně zrušena 

okamžité poté, co pominou její důvody. 

Soud dále může nařídit sledování veškeré dlužníkovy korespondence, když 

korespondenci netýkající se konkursu neprodleně vrátí dlužníkovi.
280

  

V případě úpadce právnické osoby mohou být obdobné povinnosti vyžadovány od 

statutárních orgánů právnické osoby.
281

 Informační povinnost pak dopadá i na 
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zaměstnance dlužníka, jakož i na osoby u dlužníka zaměstnané v předchozích dvou 

letech před prohlášením konkursu.
282

 

Soud je dále povinen přezkoumat důvody pro zahájení řízení uvedené v návrhu, 

pokud je návrh podán věřitelem, tak i platnost a oprávněnost pohledávky věřitele. 

Důležitým úkolem soudu, pokud již není ustanoven prozatímní správce podstaty, je 

zjišťování majetkové podstaty. Pokud by se zjistilo, že majetková podstata nepostačí ani 

na hrazení nákladů řízení, bude návrh na zahájení řízení zamítnut a dlužník je po dobu 5 

let veden v seznamu dlužníků.
283

 Pokud se ukáže, že majetková podstata, do které patří 

vše, co dlužníku patří v době prohlášení a i to, co nabyl po jeho prohlášení
284

, je 

dostatečná a pokud jsou zároveň splněny i ostatní uvedené podmínky, vyhlásí konkursní 

soud rozhodnutí o zahájení řízení. Toto rozhodnutí obsahuje mimo obecných náležitostí 

i ustanovení správce konkursní podstaty, výzvu věřitelům k přihlášení jejich pohledávek 

ve lhůtě od 2 týdnů do 3 měsíců a určení termínu schůze věřitelů a následného 

přezkumu pohledávek. Toto rozhodnutí soud vyvěsí na úřední desce soudu a zveřejní na 

internetu.
285

  

 

10.3 Přezkumné jednání a postavení věřitelů 

Německá konkursní úprava zná dvoje přezkumné jednání. Na prvním jednání 

schůze věřitelů rozhodují věřitelé na základě zprávy od správce konkursní podstaty o 

stavu majetku dlužníka, případně o stavu dlužníkova podniku a možnostech jeho 

dalšího provozu.
286

 Druhé jednání pak slouží k tomu, aby došlo k přezkoumání 

přihlášených pohledávek co do důvodu a výše.
287

 Toto přezkoumávání se děje na 

základě seznamu pohledávek věřitelů, který sestavil správce konkursní podstaty.
288

 

Výsledkem tohoto jednání může být uznání či popření některé pohledávky, a to 

věřitelem nebo insolvenčním správcem. Pokud dojde k popření pohledávky některého 

z věřitelů, má takový věřitel možnost podat určovací žalobu. 
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K postavení věřitelů může soud před svoláním věřitelské schůze ustanovit 

věřitelský výbor. Ve věřitelském výboru by měly být zastoupeny všechny skupiny 

věřitelů. Členy věřitelského výboru mohou být i třetí osoby. To je vhodné zejména, 

pokud je třeba k rozhodování odborných znalostí, kterými věřitelé nemusí disponovat. 

Hlavní úlohou věřitelského výboru je pomáhat a řídit správce konkursní podstaty 

při jeho činnosti a také jeho následná kontrola. Členové věřitelského výboru mohou 

nahlížet do všech dokladů správce a kontrolovat pohyb a stav účtů. Členům věřitelského 

výboru náleží odměna za jejich činnost, jakož i náhrada jejich nutných nákladů. Zákon 

však stanoví i jejich odpovědnost ostatním věřitelů za způsobenou škodu, pokud poruší 

své zákonem stanovené povinnosti. 

Schůze věřitelů je svolávána konkursním soudem. Soud ji musí svolat, krom 

případu již výše uvedeného při rozhodnutí o úpadku, na žádost správce konkursní 

podstaty, věřitelského výboru, alespoň pěti věřitelů představujících pětinu celkové 

hodnoty pohledávek dle odhadu soudu nebo jednoho či více věřitelů představujících dvě 

pětiny celkové hodnoty pohledávek podle odhadu soudu. 

 

10.4 Zpeněžení majetkové podstaty 

Správce může přistoupit ke zpeněžování majetkové podstaty ihned po konání 

prvního přezkumného jednání, kde je určeno, jakým způsobem bude řízení vedeno a jak 

bude podstata zpeněžena.
289

 Obecně platí, že správce konkursní podstaty může majetek 

náležející do majetkové podstaty prodat buď veřejnou dražbou u nemovitostí, nebo 

mimo veřejnou dražbu u movitostí. Zákon speciálně upravuje tzv. podstatné úkony 

správce s majetkovou podstatou, ke kterým je potřeba souhlasu věřitelského výboru, 

případně schůze věřitelů.
290

 Jedná se například o prodej podniku, jeho části, či prodej 

podílu úpadce na jiném subjektu. V případě, že se prodává věc zajištěného věřitele, 

musí správce daného věřitele informovat o způsobu prodeje a dát mu možnost do 
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jednoho týdne předložit výhodnější způsob prodeje. Správce se musí takovýmto 

návrhem zabývat. Zákon stanovuje i možnost, aby oddělený věřitel věc převzal.
291

 

 

10.5 Rozdělení zpeněžení majetkové podstaty 

Po prvním přezkumném jednání může správce začít zpeněžovat majetkovou 

podstatu. Po alespoň částečném zpeněžení sestaví správce konkursní podstaty 

rozvrhový seznam, v němž uvede částku, kterou prozatím vyneslo zpeněžení majetkové 

podstaty, a seznam zjištěných pohledávek.
292

 Tento seznam poskytne správce věřitelům 

a soudu, který jej zveřejní. Pokud je výtěžek ze zpeněžování majetkové podstaty 

dostatečně vysoký již před zpeněžením celého majetku dlužníka, může správce tento 

výtěžek rozdělit mezi věřitele dle poměru i dříve. Tento institut se pak nazývá 

částečným rozdělením majetkové podstaty. 

Pokud již je zpeněžena majetková podstata celá, požádá správce o souhlas soudu 

s konečným rozdělením.
293

 Tento souhlas však nemůže soud vydat před svoláním 

konečné schůze věřitelů, kde se projednají náklady řízení, odměna správce, námitky 

proti konečnému rozdělení a způsob, jakým bude naloženo s nezpeněženým majetkem 

dlužníka.
294

 Po soudním souhlasu dojde k rozdělení výtěžku poměrně mezi věřitele. 

Pohledávky zajištěných věřitelů jsou uspokojeny z výtěžku prodeje zajištění, zbytek se 

rozdělí poměrně mezi nezajištěné věřitele. Konkursním věřitelům, jejichž pohledávka 

vznikla až po zahájení řízení, je pohledávka vyplacena v plné výši. 

Konečným rozdělením řízení úředně končí, což je i veřejně oznámeno. Ukončením 

řízení se dlužníkovi vrací zpět oprávnění volně disponovat svým majetkem. Dlužník 

fyzická osoba může požádat soud, aby mu byl po dokončení konkursního řízení 

případný zbývající dluh prominut.
295

 Po dlužníkovi právnické osobě se mohou věřitelé i 

po ukončení řízení dále domáhat uspokojení zbývající části svých pohledávek. 
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10.6 Správce konkursní podstaty 

Správcem konkursní podstaty může být ustanovena každá fyzická osoba, která splní 

stanovené odborné podmínky. Správce je ustanoven soudem nejpozději v rozhodnutí o 

úpadku, když však na první věřitelské schůzi mohou věřitelé správcem zvolit osobu 

jinou. Takovouto změnu může soud zamítnout jen v případě, že věřiteli zvolený správce 

není způsobilý funkci správce vykonávat. 

Ještě před rozhodnutím o úpadku může soud ustanovit do funkce tzv. předběžného 

správce. Společně s ustanovením předběžného správce dochází často k uložení 

všeobecného zákazu dlužníku nakládat s majetkem. V takovém případě přechází na 

správce povinnost spravovat a nakládat s majetkem dlužníka.
296

 Správce má tak 

povinnost zjistit a zajistit majetek dlužníka, určit, zda tento majetek postačuje k pokrytí 

nákladů konkursu a dále případně vést dlužníkův podnik až do rozhodnutí o úpadku. 

Soud ho může i určit jako znalce, který má posoudit, zda jsou v daném případě splněny 

podmínky pro prohlášení konkursu. Správce může vstupovat do všech míst 

souvisejících s činností dlužníka a tam kontrolovat dlužníkovu činnost, přičemž mu 

v tom nesmí dlužník bránit a je povinen poskytovat mu veškerou možnou součinnost.
297

 

Pokud soud dlužníka nezbaví práva nakládat s celým majetkem, určí oprávnění 

předběžného správce soud. 

V rozhodnutí o úpadku určí soud již „klasického“ správce konkursní podstaty. 

Takový správce má zákonnou povinnost převzít okamžitě veškerý majetek náležející do 

majetkové podstaty do své správy a držby.
298

 Pokud se správce domnívá, že do 

majetkové podstaty patří i majetek, který má v držbě osoba odlišná od dlužníka, může 

se vydání této věci do majetkové podstaty domáhat soudní exekucí.
299

 Jako exekuční 

titul pak slouží již samotné rozhodnutí o prohlášení konkursu. Příslušným soudem pro 

nařízení exekuce je konkursní soud. 
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Pokud to správce konkursní podstaty uzná za nutné, je oprávněn za účasti soudního 

vykonavatele zapečetit některý dlužníkův majetek. Musí však o tom sepsat protokol, 

který dá k dispozici k nahlédnutí ve svém sídle.
300

 

Pravděpodobně nejdůležitější povinností správce konkursní podstaty je sestavit tři 

seznamy: seznam věcí náležejících do majetkové podstaty
301

, seznam pohledávek 

věřitelů
302

 a seznam aktiv a pasiv dlužníka.
303

 Všechny tyto seznamy pak musí být 

připraveny k nahlédnutí v sídle správce alespoň týden před jednáním o stavu a průběhu 

konkursního řízení. 

Na jednání o stavu a průběhu konkursního řízení je správce konkursní podstaty 

povinen připravit komplexní zprávu o hospodářské situaci dlužníka a jejích příčinách. 

V této zprávě musí být obsaženo i to, jestli je reálné zachovat provoz dlužníkova 

podniku.
304

 Účastníkům takového jednání pak musí být dán prostor, aby se ke zprávě 

správce vyjádřili.
305

 Schůze věřitelů následně rozhodne, zda ukončí činnost dlužníkova 

podniku či v ní bude pokračovat. 

Jak již bylo řečeno v předchozích částech, dohlíží nad činností správce konkursní 

podstaty soud. Soud po správci dále může požadovat informace a za neposkytnutí jej 

může pokutovat. V neposlední řadě pak může správce i odvolat. Před tím ho však musí 

vyslechnout. 

Odpovědnost správce je dle německé úpravy totožná s úpravou odpovědnosti 

tuzemské, takže v tomto bodě odkáži na předchozí příslušné části této práce. 

 

10.7 Závěrečné srovnání německé a české právní úpravy 

Jak již z předchozích podkapitol této 11. kapitoly o insolvenčním právu v Německu 

vyplývá, neliší se německá úprava od té české v mnoha ohledech. Ono je to také logické 

– vždyť vzorem rekodifikace českého insolvenčního práva bylo právě insolvenční právo 
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německé. Proto hlavní rozdíly v právních úpravách Německa a České republiky 

spočívají především, obecně řečeno, v rozdílné právní kultuře i morální úrovně v obou 

zemích. 

Lze si jen těžko představit, že by v české úpravě nemusela být podstatným znakem 

úpadku mnohost věřitelů, jak je tomu v Německu. V České republice by tak v rámci 

soutěžního boje docházelo v mnohem vyšší míře k tzv. šikanózním návrhům, když by 

však takový údajný věřitel nebyl za tento návrh trestán, neboť by bylo obtížně až přímo 

nemožné mu prokázat zájem na poškození údajného dlužníka. A to se ani nezmiňuji, že 

by tak soutěžitelé nemuseli dělat svým jménem, ale pověřili by tím nějaký třetí subjekt, 

který by se pak takovými insolvenčními návrhy na zakázku mohl přímo živit. Navíc by 

vše mohlo dojít až tak daleko, že by insolvenční návrhy nahradily domáhání se uhrazení 

dlužných pohledávek po datu splatnosti prostřednictvím klasického soudního řízení, a to 

vzhledem k silnějšímu postavení věřitele oproti dlužníkovi. 

Tím se dostávám, dle mého názoru, k lepší české právní úpravě, kde je i stanovena 

doba, kterou musí být pohledávka po splatnosti, aby mohl být zjištěn úpadek dlužníka. 

Tím je v České republice předvídatelnější právní prostředí i pro zahraniční subjekty, 

které se tak nemusí obávat zneužívání institutu insolvenčního řízení. 

Nespornou výhodou německé právní úpravy oproti té české je pak menší role soudu 

v řízení a o to více posílená práva věřitelů. V Německu jsou to tak věřitelé 

prostřednictvím svého orgánu, ať již věřitelského výboru či věřitelské schůze, kteří 

insolvenční řízení vedou, kontrolují správce a dávají mu pokyny. Tím je věřitelům 

ponechána možnost výrazně ovlivnit vymožení si své pohledávky, když soudu je 

přiznána jen úloha moderační a to tak, aby nedocházelo k naprosté ignoraci 

dlužníkových práv, který by se mohl stát jen pasivním přihlížejícím. Zároveň je však 

z úpravy patrno, že dlužník je subjektem, který zavinil celou úpadkovou situaci a jako 

takový musí nést následky s tím spojené. 

Rozhodně zajímavými instituty, které by dle mého názoru stálo za to v českém 

právním prostředí vyzkoušet, jsou instituty předvedení dlužníka a vzetí do vazby 

dlužníka. V současné české insolvenční praxi není bohužel jevem ojedinělým, že 

dlužník, na kterého byl již prohlášen konkurs, s insolvenčním správcem nikterak 
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nespolupracuje a prodlužuje tím či přímo znemožňuje uspokojení svých věřitelů. Kdyby 

mu však hrozila pokuta či dokonce vazba, lze si domyslet, že by to vedlo k většímu 

zájmu dlužníka o jeho konkursní řízení a značně by to usnadnilo práci soudu či správci. 

Dalším institutem, u kterého bych se klonil k jeho převzetí do českého právního 

řádu, je soudní exekuce na základě prohlášení konkursu. V současné právní úpravě je 

třeba vést zdlouhavé incidenční spory o vydání věci insolvenčnímu správci, což vede ke 

značným průtahům v řízení a s tím souvisejícím postupným znehodnocováním věci. 

Pokud by však stačilo usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, mohlo by 

dojít k prodeji věci mnohem dříve, a tím i k vyššímu výtěžku zpeněžení majetkové 

podstaty. Zneužívání tohoto institutu insolvenčními správci ke zvýšení výtěžku 

majetkové podstaty, a tím i vyšší odměny pro ně, by pak šlo zabránit kárnou 

odpovědností správce či změnou způsobu odměňování insolvenčních správců, jak již 

bylo naznačeno dříve. 

Pokud bych měl v závěru porovnat kvalitu a způsob úpravy úpadku v českém a 

německém právu, pak mi lépe vychází úprava německá. Ač by česká úprava, jakožto 

mladší a vycházející z té německé, měla vyjít ze srovnání lépe, domnívám se, že 

vzhledem ke společenským rozdílům a zřetelně rozdílné právní kultuře stále vede 

úprava německá. Je však možné, že až si stále relativně nová česká úprava takříkajíc 

„sedne“, mírně se upraví v návaznosti na současně probíhající rekodifikaci soukromého 

práva a vznikne četná judikatura upřesňující některé instituty, má české insolvenční 

právo předpoklady vyrovnat se úpravě německé. 
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11 Úprava insolvenčního řízení ve Slovenské republice 

V této kapitole se budu zevrubněji zabývat insolvenčním právem, které se vyvinulo 

ve Slovenské republice (dále též jen jako „Slovensko“). Na Slovensku stejně jako 

v České republice proběhla nedávno rekodifikace úpadkového práva, když na 

Slovensku byl přijat zákon o konkurze a reštrukturalizácií
306

, který nabyl účinnosti ke 

dni 1. června 2005. Pro postavení správce pak zvolil slovenský zákonodárce, stejně jako 

ten český, formu vlastního zákona.
307

 

 

11.1 Konkurzní řízení a konkurz 

Úpadek se na Slovensku stejně jako v České republice dá prohlásit jak na osobu 

právnickou, tak i na osobu fyzickou, ač již podnikatele či nepodnikatele. Subjekty 

vyňaté z této působnosti jsou v podstatě stejné jako v úpravě české, tedy stát, územní 

samosprávné celky, národní banka, Fond ochrany vkladů, Garanční fond investicí, 

osoba, za jejíž závazky odpovídá či ručí stát a evropské finanční instituce. Slovenská 

úprava pak navíc k těmto subjektům přidává státní rozpočtové organizace, státní 

příspěvkové organizace, státní fondy a další osoby, které nepodléhají pravomoci 

slovenských soudů dle zákona č. 97/1963 Z.z., o medzinárodném práve súkromnom a 

procesním.
308

  

Řízení může být zahájeno výlučně na návrh, a to ať již věřitele či dlužníka. Věřitel 

ve svém návrhu musí osvědčit, že má za dlužníkem pohledávku více než 30 dnů po 

lhůtě splatnosti a zároveň musí odůvodněně předpokládat platební neschopnost 

dlužníka.
309

 Odůvodněný předpoklad platební neschopnosti zákon stanovuje, když je 

dlužník více než 30 dní v prodlení s plněním vykonatelných či písemně uznaných 

pohledávek alespoň dvou věřitelů.
310

 Dlužník musí podat návrh na vyhlášení konkurzu 
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do 30 dnů od chvíle, kdy se dozvěděl nebo při zachování odborné péče měl dozvědět o 

svém úpadku.
311

 

Věcně příslušným soudem není na Slovensku nově krajský soud, ale soud okresní. 

Tato změna souvisí s reformou slovenského soudnictví, ve které došlo k posílení pozice 

okresních soudů, když krajské soudy jsou nyní toliko soudy odvolacími a o 

mimořádných opravných prostředcích pak rozhoduje Nejvyšší soud. Z důvodu této 

změny došlo zpočátku ve slovenském soudnictví k mírným problémům, když byla 

přerušena kontinuita řešení krajskými soudy, došlo k zahlcení některých okresních 

soudů a soudci okresních soudů neměli s vedením konkurzního řízení žádné zkušenosti. 

Konkurzní řízení je zákonem rozděleno na 2 základní fáze – začátek konkurzního 

řízení
312

 a vyhlášení konkurzu.
313

 Aby konkurzní soud mohl vyhlásit konkurz, musí být 

splněny 3 podmínky: úpadek dlužníka, majetek postačující na úhradu nákladů řízení a 

pluralita věřitelů. Pokud tedy návrh splní veškeré zákonem stanovené náležitosti, 

konkurzní soud nejdéle do 15 dnů od doručení návrhu rozhodne o zahájení konkurzního 

řízení. Rozhodnutí má formu usnesení a zveřejňuje se v Obchodním věstníku. 

Zveřejněním usnesení v Obchodním věstníku se zahajuje konkurzní řízení.
314

 Pokud 

konkurzní řízení začíná na návrh dlužníka, musí soud do 5 dnů od začátku vyhlásit 

konkurz nebo ustanovit předběžného správce, jsou-li pochybnosti o majetku dlužníka.
315

 

Při věřitelském návrhu musí soud do 5 dnů doručit dlužníkovi výzvu, aby se do 10 dnů 

od doručení výzvy vyjádřil k tomuto návrhu a osvědčil svou platební schopnost.
316

 

Pokud dlužník ve stanovené lhůtě neosvědčí svou platební schopnost, soud vyhlásí na 

majetek dlužníka konkurz nebo ustanoví předběžného správce. Vyhlášením konkurzu se 

z hmotně-právního subjektu – dlužníka, stává procesně-právní subjekt – úpadce.
317

 

Usnesení o vyhlášení konkurzu se zveřejňuje v Obchodním věstníku. Účinky vyhlášení 

konkurzu se shodují s účinky dle českého práva. 
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Věřitelé se do konkurzu musí přihlásit pomocí řádně a včas uplatněné přihlášky, 

která musí být ve dvou vyhotoveních doručena správci a v jednom vyhotovení na 

konkurzní soud, a to do 45 dnů od vyhlášení konkurzu.
318

 Náležitosti přihlášky pak 

vyjmenovává zákon.
319

 Dle mého velkým mínusem slovenské úpravy je to, že správce 

ani soud nejsou povinni vyzvat věřitele k doplnění či opravě přihlášky – povinni jsou 

pouze na požádání vydat věřiteli potvrzení o doručení přihlášky, kde může jen poučit 

věřitele o tom, že nepovažuje přihlášku za úplnou, ale lhůtu na opravu má takový věřitel 

jen do konce lhůty k přihlašování pohledávek.
320

 Takovýto zásah je dle mého názoru 

proti smyslu konkurzu jako takového, a to kvůli značnému oslabení práva věřitelů.  

Správce všechny přihlášené pohledávky sepíše do seznamu pohledávek. Správce je 

povinen přihlášky přezkoumat s účetnictvím úpadce, a pokud je pohledávka co do 

právního důvodu, vymahatelnosti, pořadí, výše, zajištění zajišťovacím právem anebo 

pořadí zajišťovacího práva sporná, je správce povinen přihlášenou pohledávku popřít.
321

 

Správce je dále povinen vyhotovit soupis majetku náležejícího do majetkové 

podstaty úpadce. Po soupisu majetku již je s takovým majetkem oprávněn nakládat 

pouze správce. Správce při takovém nakládání pak jedná jen jménem a na účet 

úpadce.
322

  Soupis musí správce vyhotovit ve lhůtě 30 dnů od vyhlášení konkurzu.
323

 

Správce je pak povinen veškerý majetek z majetkové podstaty úpadce zpeněžit
324

 a 

výtěžek vydat přihlášeným věřitelům rozvrhem.
325

 Po uskutečnění rozvrhu soud vydá 

usnesení, kterým konkurz zruší.
326

 

 

11.2 Správce 

Při rekodifikaci úpadkového práva na Slovensku byl zákonodárce veden snahou o 

posílení kooperace správce s dlužníkem a věřiteli, čímž by se znatelně ulevilo 
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konkurzním soudům. Na základě tohoto záměru pak v zákoně byla zvýšena 

odpovědnost správce, když převzal řadu pravomocí, které před novou právní úpravou 

náležely soudu. 

 

11.2.1 Hmotněprávní stránka 

Správcem může být fyzická či právnická osoba zapsaná v seznamu správců.
327

 

Seznam správců je pak veřejnou listinou, ve které jsou zapsány zákonem stanovené 

údaje o správcích, a který vede ministerstvo spravedlnosti.
328

 Fyzická osoba, která by 

chtěla být zapsána do seznamu správců, musí podat žádost o zápis a být občanem 

Slovenska či jiného členského státu, být způsobilá ke všem právním úkonům v plném 

rozsahu, mít trvalý pobyt na území Slovenska či jiného členského státu, být bezúhonná 

a důvěryhodná a být odborně způsobilá.
329

  Odborná způsobilost pak spočívá 

v ukončeném právnickém či ekonomickém vzdělání a složení správcovské zkoušky.
330

 

Tyto zkoušky jsou upraveny v § 26 zákona o správcoch. Předpoklady zápisu právnické 

osoby jsou pak upraveny v § 22 odst. 1 zákona o správcoch.  

Základní povinností správce je vykonávat svou funkci čestně, zodpovědně a 

svědomitě.
331

 Mezi další jeho obecné povinnosti pak patří vykonávat správcovskou 

činnost s odbornou péčí a při využití veškerých svých odborných znalostí a zkušeností a 

dále i bez zbytečných průtahů. Zároveň mu je zakázáno ovlivňovat výběr správce při 

jejich ustanovování, přijmout od dlužníka dar či jinou výhodu a je povinen oznámit, 

pokud by mohlo být pochybováno o jeho nestrannosti vzhledem k poměru k věci a 

zároveň při tom navrhnout své odvolání. 

Správce je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl při výkonu 

své funkce, dále je povinen mít zřízenou kancelář a o každém konkurzu, ve kterém je 

ustanoven, vést spisovou dokumentaci. Jeho, z našeho pohledu, zajímavou povinností, 
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je i vypracovat časovou specifikaci jednotlivých svých úkonů, a to písemně, přehledně a 

s odůvodněním každé jednotlivé položky.
332

 

Správce i jeho zaměstnanci či jím pověřené osoby jsou odpovědni za škodu, kterou 

způsobí při výkonu své funkce.
333

 V neposlední řadě je pak i slovenský správce, stejně 

jako český, povinen se pojistit.
334

 

  

11.2.2 Procesněprávní stránka 

Správce ustanovuje usnesením konkurzní soud a toto usnesení je povinen 

bezodkladně zveřejnit v Obchodním věstníku. Osobu správce je pak povinen vybrat 

z osob zapsaných v seznamu správců, a to na základě náhodného výběru pomocí 

technických a programových prostředků schválených Ministerstvem spravedlnosti 

Slovenské republiky.
335

 Správce pak za trvání konkurzu spravuje majetek úpadce, 

zpeněžuje jej a z výtěžku v souladu se zákonem uspokojuje věřitele a vykonává i další 

práva a povinnosti uložená mu zákonem.
336

 Za výkon své funkce pak správci náleží 

odměna.
337

  

Specifikum postavení správce v konkurzu spočívá v tom, že správce není 

účastníkem řízení.
338

 V případě restrukturalizace může správce dokonce vybrat 

navrhovatel, a to ze seznamu správců, kteří mají sídlo v obvodě krajského soudu, 

ve kterém má sídlo místně příslušný konkurzní soud.  
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12 Úprava insolvenčního řízení ve Spolkové republice 

Rakousko 

V této kapitole, stejně jako v kapitole 11, budu nejprve ve stručnosti 

charakterizovat podstatu a průběh insolvenčního řízení ve Spolkové republice Rakousko 

(dále též jen jako „Rakousko“). Nejpodstatnější práva a povinnosti správce podstaty 

zmíním již v částech týkajících se průběhu řízení a z toho důvodu tentokrát nebudou mít 

tato práva a povinnosti samostatnou subkapitolu. 

 

12.1 Prameny insolvenčního práva 

Insolvenční právo se v Rakousku řídí Spolkovým zákonem o insolvenčním řízení 

- insolvenčním řádem (Insolvenzordnung), dále v této kapitole též jen jako „InsO“)
339

, 

jenž s účinností od 1. 7. 2010 novelizoval konkursní řád (Konkursordnung)
340

 a nahradil 

soudní řád pro vyrovnání (Ausgleichsordnung)
341

. Nová právní úprava pak preferuje, 

stejně jako všechny moderní úpravy, sanační způsob řešení úpadku před způsobem 

likvidačním. Změna právní úpravy se promítla i do možností způsobu řešení úpadku - 

rakouské insolvenční řízení tak může být řešeno konkursem, reorganizaci, či 

oddlužením.  

 

12.2 Zahájení insolvenčního řízení 

Tak jako v Německu a České republice, tak i v Rakousku může být řízení zahájeno 

pouze na návrh. Dlužníkem může být fyzická osoba – podnikatel i nepodnikatel a 

právnická osoba. V rakouském právu může být insolvenční řízení zahájeno navíc i v 

případě předluženého dědictví. Základem pro zahájení řízení je existence platební 

neschopnosti dlužníka, přičemž se má za to, že dlužník je v platební neschopnosti, 

pokud zastavil své platby.
342

 Pro předlužení lze zahájit insolvenční řízení u dlužníků - 

podnikatelů, u nichž žádný z neomezeně ručících společníků není fyzickou osobou, 
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majetkem právnické osoby nebo pozůstalostí lze zahájit insolvenční řízení i pro 

předlužení.
343

  

V případě dlužnického návrhu zahájí soud insolvenční řízení okamžitě po podání 

takového návrhu.
344

 Dlužník má povinnost podat insolvenční návrh bez odkladu poté, 

co byly splněny předpoklady pro zahájení řízení, nejpozději však do 60 dnů od vstupu 

do platební neschopnosti.
345

 Pokud tak dlužník neučiní, mají insolvenční věřitelé nárok 

na náhradu škody, kterou jim dlužník způsobil v důsledku pozdního podání 

insolvenčního návrhu.
346

  

Řízení může být zahájeno i na návrh věřitele, který prokáže, že má za dlužníkem 

pohledávku a dlužník je v platební neschopnosti.
347

 Soud může takový návrh zamítnout, 

pokud je zjevně neopodstatněný či je šikanózní.
348

 Věřitelský návrh se dlužníkovi musí 

doručit do vlastních rukou, přičemž k návrhu je třeba přiložit poučení o možnosti 

požádat o zahájení. Věřitel má právo vzít návrh kdykoli před pravomocným 

rozhodnutím ve věci samé zpět. Pokud tak věřitel učiní, pak může pro totožnou 

pohledávku podat insolvenční návrh až po uplynutí 6-ti měsíční lhůty od zpětvzetí.
349

  

Aby mohl soud řízení zahájit, musí být zjištěno, že majetek dlužníka postačuje 

alespoň k pokrytí prvotních nákladů insolvenčního správce.
350

 Majetek se v takovém 

případě zjišťuje tak, že je dlužník povinen předložit seznam svého majetku a informovat 

soud o možných odpůrčích nárocích.  

Tak jako v německé i české úpravě, lze před zjištěním úpadku nařídit soudem 

předběžné opatření k zajištění majetku dlužníka. O zjištění úpadku a zahájení 

konkursního řízení je povinen insolvenční soud informovat vyhláškou, v níž kromě 

obecných náležitostí je třeba mimo jiné určit osobu insolvenčního správce, vyzvat 

věřitele k přihlášení svých pohledávek a určit jim k tomu lhůtu, určit termín 

                                                           
343

 § 67 InsO 
344

 § 69 InsO 
345

 § 69 odst. 2 InsO 
346

 § 69 odst. 5 InsO 
347

 § 70 odst. 1 InsO 
348

 § 70 odst. 2 InsO 
349

 § 70 odst. 3 InsO 
350

 § 71 InsO 



99 
 

přezkumného jednání či oznámit termín konání schůze věřitelů.
351

  Ve vyhlášce musí 

být i výslovně uvedeno, zda bude úpadek dlužníka řešen konkursem, nebo 

reorganizací.
352

 Rakouská úprava je od české odlišná v tom, že kromě zveřejnění 

v internetové databázi
353

 se i doručuje všem známým insolvenčním věřitelům, orgánu 

zaměstnanců dlužníka (funguje-li) a Rakouské národní bance, pokud je řízení zahájeno 

soudem prvního stupně. Je-li dlužník podnikatelem, doručuje se též subjektu 

zastupujícímu ze zákona zájmy dlužníka a jeho zaměstnanců. 

 Zahájením insolvenčního řízení odpadá možnost domáhat se zaplacení svých 

pohledávek v jiných soudních řízeních.
354

 Probíhající soudní řízení, ve kterých je jednou 

ze stran dlužník, se ze zákona přerušují, lze v nich však pokračovat na návrh správce, 

odpůrce dlužníka nebo společníka dlužníka ve sporu.
355

 Insolvenční správce má 

povinnost popřít právní úkony dlužníka, které poškodily věřitele, některého zvýhodnily 

nebo měly za následek snížení hodnoty dlužníkova majetku.
356

  

Insolvenční soud má povinnost okamžitě po zahájení řízení učinit všechna potřebná 

opatření k zajištění dlužníkova majetku a k provozu dlužníkova podniku. Majetek 

sloužící k uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů a pohledávek za podstatou tvoří 

tzv. zvláštní majetkovou podstatu. Pokud má dlužník i další majetek, tak ten tvoří tzv. 

společnou majetkovou podstatu.
357

  

 

12.3 Přezkumné jednání 

Přezkumné jednání soud nařídí nejdříve 14 dní poté, kdy uplyne lhůta k přihlášení 

pohledávek. Tato časová prodleva je tu proto, aby byla správci i dlužníkovi poskytnuta 

dostatečně dlouhá doba pro přípravu na toto jednání. Přezkumného jednání se musí 

osobně účastnit správce a dlužník. Pokud se některý z těchto subjektů nemůže ze 

závažných důvodů dostavit, soud jednání odročí. Na tomto jednání mohou správce a 
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věřitelé, jejichž pohledávky byly zjištěny nebo kterým bylo přiznáno hlasovací právo, 

popírat pravost a pořadí přihlášených pohledávek.
358

 Dlužník může popírat pouze 

pravost - jeho popření však nemá vliv na zjištění pohledávky.
359

  

Výsledek přezkumného jednání správce zapíše do seznamu přihlášených 

pohledávek, který je součástí protokolu z přezkumného jednání. Pohledávka se pokládá 

za zjištěnou, pokud ji uznal správce a nikdo z věřitelů ji nepopřel. Pokud byla popřena 

nevykonatelná pohledávka, může se věřitel domáhat jejího určení žalobou proti tomu, 

kdo pohledávku popřel. V takovéto odpůrčí žalobě se však může dovolávat pouze údajů 

uvedených v přihlášce.
360

 V případě popření vykonatelné pohledávky podává žalobu 

subjekt, který pohledávku popřel. K projednání žalob je příslušný insolvenční soud.
361

  

Na jednání o zprávě o hospodářské situaci dlužníka správce informuje věřitele a 

soud, zda jsou dány předpoklady pro okamžité ukončení nebo naopak pokračování 

dlužníkova podnikání, nebo zda by společnému zájmu věřitelů prospělo předložení 

plánu reorganizace a plán by byl splnitelný. O některých úkonech musí správce 

informovat soud 8 dnů předem a přiložit stanovisko věřitelského výboru; jedná se 

například o uznání popřených pohledávek, plnění nebo ukončení dvoustranných smluv 

uzavřených dlužníkem před zahájením insolvenčního řízení a podobně, pokud je při 

nich překročena hranice 100.000 EUR.  

 

12.4 Zpeněžení a rozvržení majetkové podstaty 

Ke zpeněžení majetkové podstaty je tak jako v českém právu oprávněn insolvenční 

správce. Rakouský zákonodárce však správce v možnostech zpeněžení omezuje, když 

zpeněžení majetkové podstaty podmiňuje souhlasem soudu. Ke zpeněžení movitého a 

nemovitého majetku patřícího do majetkové podstaty, stejně jako zpeněžení dlužníkova 

podniku či jeho části, musí správci soud udělit souhlas.
362

  Dalším omezením správce je, 

že záměr zpeněžit majetek z majetkové podstaty dlužníka musí být zveřejněn v 

insolvenční databázi alespoň 14 dnů předem. Správce může prodat, stejně jako 
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v německé úpravě, majetek prostřednictví soudní dražby, ke které je příslušný exekuční 

soud dlužníka, anebo mimosoudně. V případě mimosoudního prodeje majetku 

sloužícího k zajištění může správce takto majetek prodat, pokud informoval zajištěného 

věřitele a ten ve lhůtě 14 dnů proti tomu nepodal odpor.  

Správce může rozdělovat výtěžek mezi jednotlivé věřitele kdykoliv během řízení.
363

 

Pokud však správce zjistí, že majetková podstata nestačí k uspokojení zapodstatových 

pohledávek, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit soudu a pozastavit hrazení 

pohledávek za podstatou.
364

 Insolvenční soud je povinen nedostatek majetku v 

majetkové podstatě veřejně oznámit. 

Správce je povinen připravit rozvrh uspokojování pohledávek jednotlivých 

pohledávek. Soud návrh rozvrhu přezkoumá a zveřejní. Zároveň s tím nařídí jednání 

k projednání tohoto rozvrhu. Proti návrhu rozvrhu mohou věřitelé a dlužník ve lhůtě 14 

dnů od jeho zveřejnění podávat námitky. Pokud nebyly podány námitky, nebo byly 

vzaty zpět, soud rozvrh schválí. Insolvenční správce poté výtěžek rozdělí dle rozvrhu. 

Po rozdělení veškerého výtěžku pak řízení úředně končí.  
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13 Závěr 

Závěrem práce lze problematiku postavení insolvenčního správce, respektive jeho 

práva a povinnosti, v průběhu insolvenčního řízení s důrazem kladeným na konkursní 

řízení, shrnout do velmi obecného konstatování, že tato úprava je zcela v kvalitativním 

rámci úpravy vyspělých zemí Evropy, jakož i zemí Evropy střední.  Posoudit, zda je 

úprava v práci srovnávaného Německa či Rakouska lepší, než je úprava česká potažmo 

slovenská, je pak otázkou značně rozporuplnou. Lze tedy říci, že Česká republika se 

přijetím nových zákonů z oblasti úpadkového práva zařadila mezi právně vyspělejší 

evropské země, když zákonodárce v nové úpravě především reflektoval všeobecný 

trend, kterým je sanační řešení úpadku, posílení práv věřitelů a možnost sanace i 

nepodnikajících osob. 

Insolvenční správce pak v českém úpadkovém právu vystupuje jako subjekt do jisté 

míry nezávislý, ale ve faktické rovině pouze jako vykonavatel vůle soudu a především 

věřitelů. Přijde mi proto trefné anglické označení osoby správce jako „insolvency 

administrator“. Přesto je dle mého názoru střední cesta české úpravy správná, neboť 

stále drží značnou kontrolu v řízení soud a není tak umožňována praktická libovůle 

největších dlužníkových věřitelů, na což dle mého názoru není česká společnost ještě 

připravena. Nešťastné se mi zdá i slovenské řešení, kdy správce není subjektem řízení a 

je tak při výkonu své činnosti do značné míry omezen. Naopak ze slovenské úpravy 

bych přejal způsob ustanovování správce do funkce, když je jakýkoliv volní prvek při 

výběru konkrétní osoby zcela vyloučen, a tím je zajištěna maximální transparentnost 

vybírání správce. 

Kdybych měl zhodnotit čistě českou úpravu insolvenčního správce, pak, i přes 

veškeré výhrady uvedené v příslušných kapitolách, se jedná o úpravu zdařilou, a to dle 

mého názoru i v evropském měřítku. Správce má možnosti svou prokázanou odborností 

ovlivnit poměrně citelným způsobem průběh řízení i uspokojení věřitelů, a tím splnit 

svou povinnost uspokojit všechny věřitele dlužníka poměrně. Zároveň však přitom dbá i 

na základní zájmy dlužníka, když především v sanačních způsobech řešení úpadku 

jejich pozici před věřiteli i chrání. Hlavním úskalím úpravy postavení insolvenčního 

správce v českém právu tak vidím především v novosti právní úpravy a s tím logicky 

spojenými problémy. Vzhledem ke krátké době účinnosti právní úpravy se ještě zdaleka 
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nepodařilo dosáhnout optima v zákonném zakotvení práv a povinností. V poslední době 

si tak insolvenční správci především stěžují na výši své odměny, když ji považují vůči 

ostatním právnickým profesím za nedostatečnou. Jelikož se navíc odměna vyplácí až po 

ukončení insolvenčního řízení, tak zejména počáteční náklady jsou značné a je otázkou 

leckdy i několika let, než se dostaví první příjem. 

Co se týče splnění síle práce, tak si myslím, že mohu konstatovat, že jsem zadané 

cíle splnil. Podařilo se mi detailně popsat a čtenáři přiblížit jednotlivá práva a 

povinnosti, která má insolvenční správce v insolvenčním řízení, když jsem se veškeré 

tyto informace pokusil podat co nejsrozumitelnějším způsobem. Jisté míry obecnosti 

jsem byl nucen použít u popisu insolvenčního řízení, když rozsah této práce by se více 

než zdvojnásobil, kdybych měl podrobně rozebrat veškeré instituty insolvenčního řízení 

důležité pro postavení správce v něm.  

K závěrečné komparační metodě jsem si záměrně vybral tři sousední státy, neboť 

jsem měl zájem co nejjasněji ukázat rozdílné pohledy na role správce jakožto subjektu 

úpadkového řízení, když starší německá úprava klade důraz na volnost věřitelů, kdežto 

nová rakouská úprava se snaží dlužníka před věřiteli více chránit. Slovensko jsem si pro 

svou komparaci vybral především proto, že jakožto federální partner mělo stejnou 

výchozí pozici před rekodifikací jako Česká republika. I v této komparaci jsem byl 

nucen pohybovat se v obecnější rovině, aby co nejlépe vypluly na povrch hlavní rozdíly 

jednotlivých úprav. Na základě výše uvedeného se tedy domnívám, že cíle mnou 

vytyčené byly splněny. 

Jelikož se i v praxi dnes a denně setkávám s insolvenčním řízením, byla práce na 

této rigorózní práci přínosná v hlubším a komplexnějším pochopení celé problematiky 

institutu insolvenčního správce, jakož i příležitostí objevit mnohé názory odborníků 

z teorie i praxe.       
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15 Resumé 
 

I choose this topic of my theses beacause of my aim as an attorney at law when my 

colleague and I have founded company which practise function of insolvency 

administrator in various type sof insolvency proceedings. During our function we still 

encouter problems that are not regulated or definitely decided by law or court. The most 

important problem which we encouter again and again is rights and duties of insolvency 

administrator during bankruptcy. 

The study is composed of thirteen chapters, each of them dealing with different 

aspects of bankruptcy law.  

Chapter One is introductory and defines the bankruptcy law and its legal 

adjustment in current Europe with focus on insolvency administrator. The chapter is 

subdivided into two parts. Part One aims on the bankruptcy law in Czech Republic. Part 

Two then deals with current legal adjustment of bankruptcy in European Union. 

Chapter Two is focused on conditions that have to be fulfilled to become an 

insolvency administrator in Czech Republic. There are three main conditions – to pass 

an exam of insolvency administrator, to have clean record and to be insured. 

Chapter Three briefly introduce the List of Insolvency administrators which is 

administrated by the Ministry of Justice and from which are individual insolvency 

administrators assigned to individual cause. 

Chapter Four then deals with the form of assignation of insolvency administrator to 

individual case. There are two ways – be assigned by insolvency court or be assigned by 

creditors. 

Chapter Five is focused on different types of insolvency administrators in Czech 

law system – preliminary insolvency administrator, deputy insolvency administrator, 

separated insolvency administrator, special insolvency administrator and visiting 

insolvency administrator. 
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Chapter Six then finály deals with rights and duties of insolvency administrator in 

Czech Republic with focus on bankruptcy. Individual rights an duties are there 

described in specific details. 

In Chapter Seven there are analysed variants of the end of function of insolvency 

administrator. 

Chapter Eight is focused on rights and duties of insolvency administrator in 

European Union with its comparation to Czech legal adjustment. 

In Chapter Nine is briefly introduced UNCITRAL Model Law on Cross-border 

Insolvency as a exempláry dokument from which should individual countries have draw 

inspiration from. 

The last three chapters are focused on legal adjustment of insolvency proceeding 

and legal adjustment of insolvency administrators in three neighbour states – Germany, 

Slovakia and Austria.  

The main aim of the thesis has been reached when I briefly described one of the 

subjects of insolvency proceeding – insolvency administrator. 
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Abstrakt 
 

Ve své práci se autor zabývá základními právy a povinnostmi insolvenčního správce 

v České republice v souvislosti s účinností zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích. Zároveň srovnává právní úpravu v České republice s úpravou komunitární, 

jakož i úpravou ve vybraných sousedních zemích – Slovensku, Spolkové republice 

Německo a Spolkové republice Rakousko. 
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Abstract 
 

In his thesis the author deals with basic rights and duties of insolvency administrator in 

Czech Republic on the basis of Act No. 182/2006 Coll. On Insolvency and its 

Resolution (Insolvency Act) and Act No. 312/2006 Coll. On Insolvency Administrators. 

As well he compares legal adjustment in Czech Republic with legal adjustment in 

European Union, as well as legal adjustment in three neighbour states – Slovakia, 

Germany and Austria. 

 


