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II. 
 

N á v r h 

VYHLÁŠKA 

ze dne … 2017 

o zkouškách a zvláštních zkouškách insolvenčních správců 

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., o 

uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů 

(zákona o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 126/2016 Sb., a v dohodě 

s Českou národní bankou podle § 37 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích, ve znění zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 185/2013 Sb. (dále jen 

„zákon“): 

 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

HLAVA I 

PŘEDMĚT ÚPRAVY 

§ 1 

 (1) Tato vyhláška upravuje obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního 

správce (dále jen „zkouška“) a zvláštní zkoušky insolvenčního správce (dále jen 

„zvláštní zkouška“) a způsob prokazování odborné praxe. 

(2) Tato vyhláška dále upravuje úroveň požadované znalosti českého jazyka 

podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. 

 

HLAVA II 

ŽÁDOST O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY A ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKY 

§ 2 

Náležitosti 

(1) V žádosti o vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky, o její vykonání 

v jiném termínu nebo v jiném náhradním termínu nebo o její opakování žadatel uvede 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

b) rodné číslo, nebo nebylo-li mu přiděleno, datum narození, 
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c) trvalý pobyt, 

d) adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná od trvalého pobytu, 

elektronickou adresu pro doručování písemností a identifikátor datové schránky, má-li 

ji zřízenu, 

e) telefonní číslo, 

f) údaj o tom, zda žádá o vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky, 

g) souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zkoušky a pro účely vydání 

povolení nebo zvláštního povolení, 

h) datum a podpis. 

(2) V žádosti o vykonání zvláštní zkoušky žadatel uvede také evidenční číslo 

osvědčení o vykonání zkoušky, nebo číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné 

kvalifikace podle jiného právního předpisu. 

 (3) Žádost se podává na formuláři uveřejněném na internetových stránkách 

ministerstva. 

 

§ 3 

(1) K žádosti o vykonání zkoušky žadatel připojí doklad, který osvědčuje 

a) dosažené vzdělání, 

b) formu, obsah a dobu odborné praxe v oblasti související s výkonem funkce 

insolvenčního správce v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti, a 

c) zaplacení příslušného poplatku. 

(2) K žádosti o vykonání zvláštní zkoušky a k žádosti o opakování zkoušky 

nebo zvláštní zkoušky žadatel připojí doklad, který osvědčuje zaplacení příslušného 

poplatku. 

(3) K žádosti o vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky v jiném termínu nebo 

v jiném náhradním termínu žadatel připojí doklad, který osvědčuje 

a) důvod neúčasti na zkoušce nebo zvláštní zkoušce a 

b) zaplacení příslušného poplatku. 

 

§ 4 

K žádosti, která je neúplná nebo ke které nejsou připojeny stanovené doklady, 

nebo nebyl-li zaplacen stanovený poplatek, se nepřihlíží. O tom, že se k žádosti 

nepřihlíží, ministerstvo žadatele písemně vyrozumí. 
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§ 5 

Zpětvzetí žádosti o vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky 

(1) Žadatel může vzít žádost o vykonání zkoušky zpět do dne předcházejícího 

dni odeslání první pozvánky na písemnou část zkoušky.  

(2) Žadatel může vzít žádost o vykonání zvláštní zkoušky zpět do dne 

předcházejícího dni odeslání 

a) prvního vyrozumění o písemné části zvláštní zkoušky nebo 

b) první pozvánky na ústní část zvláštní zkoušky, pokud se zvláštní zkouška skládá 

pouze z ústní části. 

(3) K opožděnému zpětvzetí se nepřihlíží. O tom, že se ke zpětvzetí nepřihlíží, 

ministerstvo žadatele písemně vyrozumí. 

 

ČÁST DRUHÁ 

ZKOUŠKA 

HLAVA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 6 

Obsah zkoušky 

(1) Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Zkouška probíhá v českém 

jazyce. 

(2) Při zkoušce se za účelem prověření znalostí potřebných k výkonu činnosti 

insolvenčního správce zjišťují znalosti z oblasti 

a) insolvenčního práva, úpravy činnosti insolvenčního správce a občanského práva 

procesního, 

b) občanského, obchodního a pracovního práva, 

c) exekučního práva, 

d) daňového práva, řízení a financování podniku a 

e) účetnictví. 

 

Neúčast na zkoušce 

§ 7 

(1) Pokud se žadatel nemůže ke zkoušce dostavit, oznámí to ministerstvu bez 

zbytečného odkladu poté, co se o tom dozví. V oznámení uvede důvod neúčasti. 
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(2) Žadatel může požádat o vykonání zkoušky v jiném termínu, oznámil-li 

ministerstvu řádně a včas svou neúčast a měl-li pro ni vážné důvody. 

(3) Žadatel může požádat o vykonání zkoušky v jiném náhradním termínu, 

oznámil-li ministerstvu řádně a včas svou neúčast na zkoušce v jiném termínu a měl-li 

pro ni důvody zvláštního zřetele hodné. 

 

§ 8 

Oznámení o neúčasti se činí písemně na formuláři uveřejněném na 

internetových stránkách ministerstva. 

 

§ 9 

Pokud žadatel svou neúčast řádně a včas v oznámení o neúčasti neomluví nebo 

nepodá žádost o vykonání zkoušky v jiném termínu nebo v jiném náhradním termínu, 

hodnotí se stupněm „neuspěl“. 

 

Průběh zkoušky 

§ 10 

(1) Před zahájením každé části zkoušky prokáže žadatel svou totožnost, jinak 

mu nebude umožněno zkoušku vykonat. 

(2) Žadatel při zkoušce pracuje samostatně, výhradně s povolenými 

pomůckami, dbá pokynů ministerstva a předsedy zkušební komise a neruší průběh 

zkoušky, jinak bude ze zkoušky vyloučen. 

(3) Pokud žadatel ze zkoušky odstoupil nebo byl vyloučen, hodnotí se stupněm 

„neuspěl“. 

 

§ 11 

O průběhu zkoušky, o posouzení případové studie, o průběhu losování 

zkušební komise, o průběhu losování pořadí žadatelů ústní části zkoušky, o vyloučení 

žadatele a jeho důvodu a o dalších významných skutečnostech se sepisuje protokol. 

 

HLAVA II 

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY 

§ 12 

Pozvánka na písemnou část zkoušky 
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Pozvánku na písemnou část zkoušky odešle ministerstvo žadateli nejpozději 4 

týdny přede dnem jejího konání. 

 

§ 13 

Průběh písemné části zkoušky 

(1) Písemná část zkoušky se koná formou testu a případové studie. Test 

obsahuje náhodně vybrané testové otázky. Předmětem případové studie je řešení 

zadaného problému nebo modelové situace. 

(2) Písemná část zkoušky trvá nejdéle 6 hodin.  

(3) Písemná část zkoušky, testové otázky a zadání případové studie jsou 

neveřejné. 

(4) Žadatel může při písemné části zkoušky používat jako pomůcky právní 

informační systém a další programové vybavení zpřístupněné ministerstvem a 

nekomentovaná úplná znění právních předpisů. 

 

Hodnocení případových studií 

§ 14 

Případová studie se hodnotí pouze v případě správného zodpovězení alespoň 

80 % testových otázek. 

 

§ 15 

(1) Případová studie je hodnocena dvěma hodnotiteli.  

(2) Hodnotitel při hodnocení případové studie posuzuje odbornou úroveň 

řešení zadaného problému nebo modelové situace, znalosti ve stanovených oblastech a 

úroveň vypracování. 

(3) Hodnotitelé provádějí hodnocení případové studie samostatně. Ve vztahu 

k žadateli i sobě navzájem provádějí hodnotitelé hodnocení případové studie 

anonymně. 

 

§ 16 

(1) Hodnotitel vyhotoví k hodnocené případové studii posudek, který obsahuje 

spisovou značku, stručné posouzení případové studie, procentuální hodnocení 

případové studie, datum vyhotovení posudku a jméno, popřípadě jména, a příjmení 

hodnotitele.  

(2) Vyhotovený posudek zašle hodnotitel ministerstvu nejpozději do 1 týdne 

ode dne konání písemné části zkoušky. 
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Hodnocení písemné části zkoušky 

§ 17 

(1) Žadatel u písemné části zkoušky uspěje, pokud celkové hodnocení 

případové studie, určené jako aritmetický průměr procentuálních hodnocení případové 

studie obou hodnotitelů, dosáhne alespoň 80 %.  

(2) Pokud celkové hodnocení případové studie nedosáhne alespoň 80 % a 

zároveň jeden hodnotitel hodnotí případovou studii alespoň 80 %, bude případová 

studie předložena zkušební komisi. 

(3) Zkušební komise do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky 

posoudí, zda žadatel úspěšně vykonal písemnou část zkoušky. Zkušební komise své 

posouzení písemně odůvodní.  

 

§ 18 

O výsledku písemné části zkoušky vyrozumí ministerstvo žadatele na svých 

internetových stránkách. 

 

§ 19 

Pokud žadatel při písemné části zkoušky neuspěl, opakuje při opakování 

zkoušky vždy i test. 

 

HLAVA III 

ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY 

§ 20 

Ústní část zkoušky může vykonat pouze žadatel, který úspěšně vykonal 

písemnou část zkoušky. 

 

§ 21 

(1) O čase a místě konání ústní části zkoušky navazující na písemnou část 

zkoušky vyrozumí ministerstvo žadatele nejpozději 2 týdny přede dnem jejího konání 

na svých internetových stránkách. 

(2) Ústní část zkoušky navazující na písemnou část zkoušky se koná nejpozději 

do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky. Pokud zkušební komise 

posuzovala, zda žadatel vykonal písemnou část zkoušky, umožní ministerstvo vykonat 

ústní část zkoušky žadateli v nejbližším následujícím termínu. 
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(3) Pozvánku na ústní část zkoušky na základě žádosti o opakování zkoušky, 

žádosti o vykonání zkoušky v jiném termínu nebo v jiném náhradním termínu odešle 

ministerstvo žadateli nejpozději 3 týdny přede dnem jejího konání. 

 

§ 22 

Průběh ústní části zkoušky 

(1) Ústní část zkoušky je veřejná. 

(2) Ústní část zkoušky trvá nejdéle 2 hodiny. 

(3) Předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen 

zkušební komise řídí průběh ústní části zkoušky. Za účelem zachování řádného 

průběhu ústní části zkoušky může přijmout opatření včetně omezení počtu osob z řad 

veřejnosti nebo odepření přístupu fyzické osobě, u níž je obava, že by řádný průběh 

ústní části zkoušky mohla rušit; o této skutečnosti se provede záznam do protokolu o 

průběhu zkoušky. 

(4) Žadatel si vybírá zkušební okruhy losem, a to z okruhů zveřejněných na 

internetových stránkách ministerstva.  

 

Podjatost člena zkušební komise 

§ 23 

Člen zkušební komise sdělí ministerstvu nejpozději před zahájením zkoušky 

skutečnosti, pro něž je se zřetelem na jeho poměr k žadateli důvod pochybovat o jeho 

nepodjatosti. 

 

§ 24 

(1) Žadatel má právo vznést námitku podjatosti vůči členovi zkušební komise. 

O tom jej předseda zkušební komise před zahájením zkoušky poučí a současně jej 

vyzve, aby sdělil, zda námitku podjatosti vznáší.  

(2) Námitka podjatosti nebrání vykonání zkoušky. 

 

§ 25 

(1) Písemné odůvodnění námitky podjatosti je žadatel povinen zaslat 

ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode dne konání zkoušky, a to včetně uvedení člena 

zkušební komise, proti kterému námitka podjatosti směřuje, a označení prostředků, 

kterými může být tvrzená podjatost osvědčena. 

(2) Námitku podjatosti ministerstvo do 10 pracovních dnů ode dne jejího 

doručení posoudí a současně vyrozumí žadatele o způsobu jejího vyřízení.  
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§ 26 

(1) Je-li námitka podjatosti důvodná, k hodnocení příslušné části zkoušky a 

k hodnocení zkoušky se nepřihlíží a ministerstvo umožní žadateli vykonání zkoušky 

v nejbližším následujícím termínu; členem zkušební komise nebude podjatá osoba.  

(2) Je-li žadatel hodnocen stupněm „uspěl“, odstavec 1 se nepoužije. 

 

§ 27 

Hodnocení ústní části zkoušky 

(1) Zkušební komise se na výsledku ústní části zkoušky usnese na základě 

neveřejné porady po skončení ústní části zkoušky. 

(2) Žadatel je hodnocen stupněm „uspěl“, vysloví-li se pro to zkušební komise 

jednomyslně. 

 

§ 28 

Opakování zkoušky 

Pokud žadatel při ústní části zkoušky neuspěl, neopakuje při opakování 

zkoušky i její písemnou část, jestliže ji složil úspěšně.  

 

HLAVA IV 

VÝSLEDEK ZKOUŠKY 

§ 29 

(1) Výsledek zkoušky se hodnotí stupněm „uspěl“ nebo „neuspěl“. 

(2) K úspěšnému vykonání zkoušky je nutné, aby žadatel uspěl při písemné 

i ústní části zkoušky. 

(3) Zkušební komise po neveřejné poradě ústně vyhlásí výsledek zkoušky. 

 

§ 30 

Osvědčení o vykonání zkoušky 

(1) Žadateli, který při zkoušce uspěl, zašle ministerstvo do 4 týdnů ode dne 

konání zkoušky osvědčení1) o vykonání zkoušky. 

(2) Osvědčení o vykonání zkoušky obsahuje údaje o jménu, popřípadě 

jménech, a příjmení žadatele, o datu jeho narození, o jeho trvalém pobytu, o tom, že 
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vykonal zkoušku nebo zvláštní zkoušku, a datu jejího vykonání, o datu vydání 

osvědčení a podpis ministra nebo oprávněného zaměstnance ministerstva. 

_____________________________ 

1) Část čtvrtá zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKA 

HLAVA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 31 

Obsah zvláštní zkoušky 

(1) Zvláštní zkouška se skládá  

a) pro žadatele z ústní části, 

b) pro žadatele o prodloužení zvláštního povolení z písemné a ústní části.  

(2) Při zvláštní zkoušce se za účelem prověření znalostí potřebných k výkonu 

činnosti insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona zjišťují 

znalosti z oblasti 

a) insolvenčního práva a občanského práva procesního, 

b) občanského a obchodního práva, řízení a financování podniku a 

c) finančního práva, práva finančních trhů a úpadku finančních institucí.  

(3) Zvláštní zkouška probíhá v českém jazyce. Při zvláštní zkoušce jsou rovněž 

prověřovány komunikační schopnosti v anglickém jazyce.  

 

§ 32 

Pozvánka na zvláštní zkoušku 

(1) Pozvánku na ústní část zvláštní zkoušky odešle ministerstvo žadateli 

nejpozději 4 týdny přede dnem jejího konání. 

(2) O čase konání písemné části zvláštní zkoušky vyrozumí ministerstvo 

žadatele o prodloužení zvláštního povolení nejpozději 4 týdny přede dnem jejího 

konání. 

(3) Pozvánku na ústní část zvláštní zkoušky navazující na písemnou část 

zvláštní zkoušky odešle ministerstvo žadateli nejpozději 2 týdny přede dnem jejího 

konání. 
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HLAVA II 

PÍSEMNÁ ČÁST ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKY 

§ 33 

Průběh písemné části zvláštní zkoušky 

(1) Písemná část zvláštní zkoušky se koná formou zpracování případové studie 

prověřující znalosti ze zkušebních oblastí uvedených v § 31 odst. 2 písm. a) a b). 

(2) Písemná část zvláštní zkoušky je neveřejná. 

(3) Žadatel je povinen odeslat případovou studii do datové schránky 

ministerstva do 2 týdnů ode dne, kdy ministerstvo odeslalo zadání případové studie do 

jeho datové schránky. 

(4) Pokud nebyla případová studie ve lhůtě odeslána, hodnotí se žadatel 

stupněm „neuspěl“; o tom jej ministerstvo písemně vyrozumí.  

 

Osoby podílející se na řešení případové studie 

§ 34 

(1) Na řešení případové studie se vedle žadatele mohou podílet pouze fyzické 

osoby, které s ním nejméně po dobu 1 roku spolupracují. 

(2) Žadatel v případové studii uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení osob 

podílejících se na zpracování případové studie, jejich kontaktní údaje včetně trvalého 

pobytu nebo sídla a údaj o svém vztahu k těmto osobám. 

 

§ 35 

(1) Žadatel přiloží k případové studii čestná prohlášení osob v ní uvedených, že 

se podílely na jejím zpracování, a své čestné prohlášení, že se na zpracování případové 

studie nepodílely jiné než uvedené osoby; pravost podpisů musí být úředně ověřena. 

(2) Žadatel dále k případové studii přiloží doklad o svém vztahu k osobám, 

které se podílely na řešení případové studie. 

 

§ 36 

Žadatel bude ze zvláštní zkoušky vyloučen také tehdy, pokud se na řešení 

případové studie podílely osoby, které k tomu nejsou oprávněny. 
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§ 37 

Hodnocení případové studie 

Případová studie je hodnocena zkušební komisí pro zvláštní zkoušku (dále jen 

„zvláštní zkušební komise“) v rámci ústní části zvláštní zkoušky.  

 

HLAVA III 

ÚSTNÍ ČÁST ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKY 

§ 38 

Ústní část zvláštní zkoušky žadatele o prodloužení zvláštního povolení se koná 

nejpozději do 6 měsíců od uplynutí lhůty pro vykonání písemné části zvláštní zkoušky. 

 

§ 39 

(1) Ústní část zvláštní zkoušky je veřejná. Ústní část zvláštní zkoušky žadatele 

o prodloužení zvláštního povolení je neveřejná.  

(2) Ústní část zvláštní zkoušky trvá nejdéle 2 hodiny. 

 

§ 40 

Hodnocení ústní části zvláštní zkoušky 

(1) Zvláštní zkušební komise se na výsledku ústní části zkoušky usnese na 

základě neveřejné porady po skončení ústní části zkoušky. 

(2) Zvláštní zkušební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech 

svých členů, a to tak, že musí souhlasit vždy alespoň jeden člen zvláštní zkušební 

komise pro každou ze stanovených zkušebních oblastí.  

 

§ 41 

Opakování zvláštní zkoušky 

Pokud žadatel o prodloužení zvláštního povolení při ústní části zvláštní 

zkoušky neuspěl, opakuje při opakování zvláštní zkoušky i její písemnou část. 

 

HLAVA IV 

VÝSLEDEK ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKY 
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§ 42 

Výsledek zvláštní zkoušky 

(1) Výsledek zvláštní zkoušky se hodnotí stupněm „uspěl“ nebo „neuspěl“. 

(2) Žadatel úspěšně vykonal zvláštní zkoušku, jestliže  

a) uspěl ve zkušebních oblastech podle § 31 odst. 2 a 

b) prokázal komunikační schopnosti v anglickém jazyce. 

(3) Žadatel o prodloužení zvláštního povolení úspěšně vykonal zvláštní 

zkoušku, jestliže 

a) obhájil řešení případové studie, 

b) uspěl ve zkušební oblasti podle § 31 odst. 2 písm. c) a 

c) prokázal komunikační schopnosti v anglickém jazyce. 

 

HLAVA V 

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ 

§ 43 

(1) Pro zvláštní zkoušku se použijí obdobně ustanovení o neúčasti na zkoušce 

(§ 7 až 9), o odstoupení nebo vyloučení žadatele (§ 10 odst. 3), o sepisování protokolu 

(§ 11), o podjatosti členů zkušební komise (§ 23 až 26), o ústním vyhlášení výsledku 

zkoušky (§ 29 odst. 3) a o osvědčení o vykonání zkoušky (§ 30). 

(2) Pro ústní část zvláštní zkoušky se použijí obdobně ustanovení o 

prokazování totožnosti žadatele (§ 10 odst. 1), o povinnostech žadatele v průběhu 

zkoušky (§ 10 odst. 2) a o řízení průběhu ústní části zkoušky (§ 22 odst. 3 věta první). 

Pro ústní část zvláštní zkoušky, která je veřejná, se použije obdobně ustanovení o 

přijetí opatření za účelem zachování řádného průběhu ústní části zkoušky (§ 22 odst. 3 

věta druhá). 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

HODNOTITELÉ, ZKUŠEBNÍ KOMISE A ZVLÁŠTNÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE 

§ 44 

(1) Hodnotitele případových studií a zkušební komisaře jmenuje s jejich 

souhlasem a odvolává ministr. Zkušební komisaři jsou jmenováni pro stanovené 

zkušební oblasti.  

(2) Hodnotitelem nebo zkušebním komisařem lze jmenovat jen osobu 

s právnickým nebo ekonomickým vzděláním v magisterském studijním programu. 
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(3) Funkce hodnotitele nebo zkušebního komisaře zaniká odvoláním, 

odstoupením z funkce, úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 

 

§ 45 

(1) Nikdo nemůže být současně hodnotitelem a zkušebním komisařem.  

(2) Pokud je někdo jmenován hodnotitelem a zkušebním komisařem, hledí se 

na jeho jmenování učiněné v rozporu s odstavcem 1, jako by se nestalo. 

 

§ 46 

Ministerstvo určí náhodným výběrem, kteří hodnotitelé provedou hodnocení 

případové studie vypracované žadatelem při písemné části zkoušky. 

 

Zkušební komise 

§ 47 

(1) Zkušební komise má nejméně 3 členy. Členy zkušební komise jsou 

předseda zkušební komise a další členové zkušební komise.  

(2) Zkušební komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové. 

 

§ 48 

(1) Předsedu zkušební komise vybírá ministerstvo náhodným výběrem ze 

zkušebních komisařů jmenovaných pro zkušební oblast insolvenčního práva, úpravy 

činnosti insolvenčního správce a občanského práva procesního. 

(2) Další členy zkušební komise vybírá ministerstvo náhodným výběrem ze 

zkušebních komisařů jmenovaných pro ostatní zkušební oblasti. Pro každou z těchto 

oblastí ministerstvo vybere nejvýše jednoho člena zkušební komise. 

 

Zvláštní zkušební komise 

§ 49 

(1) Zvláštní zkušební komise má 8 členů a je stálá. Členy zvláštní zkušební 

komise jsou předseda zvláštní zkušební komise a další členové zvláštní zkušební 

komise. 

(2) Zvláštní zkušební komise je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 5 

jejích členů; přítomný musí být vždy alespoň jeden člen zvláštní zkušební komise pro 

každou ze stanovených zkušebních oblastí. 
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§ 50 

(1) Členy zvláštní zkušební komise jmenuje s jejich souhlasem a odvolává 

ministr, z toho dva členy zvláštní zkušební komise, z nichž žádný není předsedou 

zvláštní zkušební komise, jmenuje s jejich souhlasem a odvolává po dohodě s 

guvernérem České národní banky. 

(2) Každý člen zvláštní zkušební komise je jmenován pro některou ze 

stanovených zkušebních oblastí.  

(3) Členem zvláštní zkušební komise se může stát jen osoba s právnickým nebo 

ekonomickým vzděláním v magisterském studijním programu. 

(4) Funkce člena zvláštní zkušební komise zaniká odvoláním, odstoupením 

z funkce nebo jeho úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 

 

ČÁST PÁTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 51 

Pokud žadatel žádá o vykonání zvláštní zkoušky za účelem prodloužení 

platnosti zvláštního povolení, které nabylo právní moci před 1. srpnem 2013, skládá se 

zvláštní zkouška pouze z ústní části. V takovém případě je ústní část zvláštní zkoušky 

veřejná a žadatel úspěšně vykoná zvláštní zkoušku za podmínek uvedených v § 42 

odst. 2.  

 

§ 52 

Pokud bylo rozhodnutím ministerstva žadateli uloženo vykonání rozdílové 

zkoušky podle zákona o uznávání odborné kvalifikace a pokud existují důvodné 

pochybnosti o žadatelově dostatečné znalosti českého jazyka, prokazuje žadatel 

znalost českého jazyka v rozsahu nutném k výkonu činnosti insolvenčního správce. 

 

§ 53 

Přechodná ustanovení 

(1) Na způsob prokazování odborné praxe a na obsah a další náležitosti 

zkoušky a zvláštní zkoušky konané po dni nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí 

ustanovení této vyhlášky. 

(2) Funkce členů zkušebních komisí pro zkoušky a předsedů zkušebních 

komisí pro zkoušky jmenovaných před nabytím účinnosti této vyhlášky zaniká 

uplynutím třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 
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§ 54 

Zrušovací ustanovení 

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

insolvenčních správců, se zrušuje. 

 

§ 55 

Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 

 

Ministr spravedlnosti: 

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r. 
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