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III. 
 

O d ů v o d n ě n í  

 

V souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a bodem 5.7. Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA) udělil předseda Legislativní rady vlády svým dopisem ze 

dne 21. října 2016, čj. 18935/2016-OHR výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů 

regulace u předkládaného návrhu vyhlášky o zkouškách a zvláštních zkouškách insolvenčních 

správců. 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh vyhlášky o zkouškách a zvláštních zkouškách insolvenčních správců (dále také jen 

„vyhláška“) je předkládán v rámci snahy Ministerstva spravedlnosti (dále též jen 

„ministerstvo“) zkvalitnit výkon funkce insolvenčního správce, resp. v rámci soustavného a 

dlouhodobého prověřování znalostí a odborné úrovně žadatelů o vykonání zkoušky a zvláštní 

zkoušky insolvenčního správce. 

Vyhláškou má být zrušena vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech 

zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stávající 

vyhláška“). 

Ministerstvo v této souvislosti identifikovalo následující problematické oblasti: 

 legislativnětechnické nedostatky stávající vyhlášky (nevyhovující systematika, nejasné 

formulace, neprovázanost jednotlivých ustanovení); 

 nepřizpůsobení obsahu a formy zkoušek (zvláštních zkoušek) profilu insolvenčního 

správce, tedy prověřování jeho znalostí a dovedností způsobem, který nedostatečně 

ověřuje připravenost insolvenčního správce na výkon jeho činnosti v praxi, a s tím 

související stagnace (popř. dokonce snižování) kvality výkonu činnosti insolvenčního 

správce; 

 nehospodárná organizace zkoušek (zvláštních zkoušek) insolvenčních správců, která 

do značné míry souvisí s vysokým podílem neúčasti žadatelů na zkouškách 

insolvenčních správců; 

 nedostatečná transparentnost celého procesu zkoušek (zvláštních zkoušek), a to ve 

vztahu k žadatelům i k organizátorovi zkoušek (zvláštních zkoušek); 
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 absentující úprava požadované úrovně znalosti českého jazyka nutné k výkonu 

činnosti insolvenčního správce. 

Z těchto důvodů ministerstvo přistoupilo ke zpracování nové vyhlášky, díky níž se nedostatky 

zjištěné aplikační praxí a při přezkumu účinnosti regulace podaří odstranit, nebo alespoň 

výrazně omezit jejich rozsah a závažnost. 

Vyhláškou je sledováno naplnění následujících cílů: 

1. legislativnětechnické úpravy vedoucí ke zpřehlednění a zpřesnění právní úpravy; 

2. efektivní prověřování znalostí a dovedností žadatelů o vykonání zkoušky (zvláštní 

zkoušky); 

3. transparentní a hospodárná organizace zkoušek (zvláštních zkoušek); 

4. zavedení úpravy požadované úrovně znalosti českého jazyka nutné k výkonu činnosti 

insolvenčního správce. 

Ad 1. Legislativnětechnické úpravy vedoucí ke zpřehlednění a zpřesnění právní úpravy 

Stávající vyhláška se skládá de facto z jedné části, ve které se mísí ustanovení obecná a 

ustanovení týkající se specifik zkoušky insolvenčního správce na straně jedné a zvláštní 

zkoušky insolvenčního správce na straně druhé. Není tak vždy dostatečně zřejmé a 

jednoznačné, k čemu se jednotlivá ustanovení vztahují (resp. jaká je působnost hypotéz 

jednotlivých právních norem) a jak jsou spolu navzájem provázána.  

Za účelem zpřehlednění tak byla vytvořena nová systematika. Vyhlášku se navrhuje rozčlenit 

do pěti částí: 

a) obecná část, 

b) zkouška (tj. část upravující zkoušku insolvenčního správce), 

c) zvláštní zkouška (tj. část upravující zvláštní zkoušku insolvenčního správce), 

d) hodnotitelé, zkušební komise a zvláštní zkušební komise (tj. část upravující postavení 

hodnotitelů případových studií, zkušebních komisařů, zkušebních komisí a zvláštní 

zkušební komise), 

e) společná, přechodná a závěrečná ustanovení. 

Obecná část upravuje především předmět úpravy, náležitosti žádostí podávaných v souvislosti 

se zkouškami a zvláštními zkouškami insolvenčních správců včetně připojovaných dokladů, 

zpětvzetí žádosti o vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky, způsob prokazování odborné 

praxe. 

V druhé části jsou upraveny otázky obsahu zkoušky, neúčasti na zkoušce, průběhu zkoušky a 

jejích částí, pozvánky na jednotlivé části zkoušky, hodnocení případových studií a 

jednotlivých částí zkoušky, podjatost členů zkušební komise, hodnocení zkoušky.  
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Část třetí upravuje obsah zvláštní zkoušky (s rozlišením, zda o vykonání zvláštní zkoušky 

žádá žadatel, který již má zvláštní povolení a usiluje o jeho prodloužení, nebo žadatel, který 

zvláštní zkoušku dosud úspěšně nesložil), pozvánku na jednotlivé části zvláštní zkoušky, 

průběh písemné a ústní části zvláštní zkoušky a jejich hodnocení a výsledek zvláštní zkoušky. 

Část čtvrtá upravuje jmenování hodnotitelů případových studií, zkušebních komisařů a jejich 

odvolávání nebo jiný způsob zániku jejich funkce, složení zkušební komise a zvláštní 

zkušební komise, případně další související otázky. 

Část pátá obsahuje společná, přechodná a závěrečná ustanovení. 

Ad 2. Efektivní prověřování znalostí a dovedností žadatelů o vykonání zkoušky (zvláštní 

zkoušky) 

Cílem návrhu je přizpůsobit obsah a formu zkoušky (a především pak zvláštní zkoušky 

žadatele o prodloužení povolení podle § 6 odst. 6 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích /dále jen „zákon o insolvenčních správcích“/) profilu insolvenčního správce. Návrh 

především usiluje o to, aby znalosti a dovednosti žadatele byly prověřovány způsobem, který 

dostatečně ověří jeho připravenost na výkon činnosti insolvenčního správce v praxi. Cílem 

ministerstva je, aby takovýto způsob ověřování znalostí a dovedností žadatelů přispěl ke 

zvýšení kvality výkonu činnosti insolvenčního správce. Zároveň by mělo dojít k přesnějšímu 

vymezení zkušebních oblastí, aby nedocházelo k jejich překrývání a tím i případným 

duplicitám při ověřování znalostí jednotlivými členy zkušební komise. 

Hlavním cílem navrhované úpravy je, aby byly při zkoušce (zvláštní zkoušce) kvalitněji 

prověřovány teoretické vědomosti i praktické aplikační schopnosti žadatele a aby se tak ještě 

více zvýšila odborná úroveň žadatelů o vykonání zkoušky (zvláštní zkoušky) insolvenčního 

správce. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zejména prostřednictvím nového vymezení 

písemné části zvláštní zkoušky u žadatelů o prodloužení zvláštního povolení a úpravou 

obsahu ústní části zvláštní zkoušky.  

U zvláštní zkoušky se navrhuje rozlišit dva okruhy žadatelů – prvním jsou žadatelé, kteří 

zvláštní zkoušku dosud úspěšně nesložili, druhým žadatelé, kteří již zvláštní povolení mají a 

usilují o jeho prodloužení (k oběma okruhům vizte též výše). 

Nastavení koncepce zvláštní zkoušky pro žadatele, kteří zvláštní zkoušku dosud úspěšně 

nesložili, zohledňuje skutečnost, že takový žadatel již absolvoval zkoušku insolvenčního 

správce, a tudíž již v minulosti prokázal určitou úroveň teoretických znalostí. Nadto již 

zpravidla působí jako insolvenční správce s povolením (předpokladem pro vykonání zvláštní 

zkoušky je absolvování zkoušky, resp. osvědčení o jejím vykonání, nikoliv výkon funkce 

insolvenčního správce). Zvláštní insolvenční správce vykonává svoji funkci výlučně ve 

vztahu ke specifickým subjektům, a to zpravidla ekonomicky významným obchodním 

korporacím. Okruh zkušebních oblastí je z tohoto důvodu (oproti zkoušce) omezen a od 

žadatele jsou vyžadovány zevrubnější znalosti v oblastech řízení a financování podniku, jakož 

i znalosti z oblasti finančního práva, práva finančních trhů a úpadku finančních institucí. 
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Žadatelé o prodloužení povolení již v minulosti prokázali znalosti nezbytné pro výkon funkce 

insolvenčního správce se zvláštním povolením. Není tak na místě přezkušovat je 

z encyklopedických znalostí, ale je především nutno prověřit jejich celkové schopnosti, 

zkušenosti a manažerské dovednosti ve vztahu k insolvenčnímu prostředí, což lze ověřit 

pouze formou zpracování komplexnější případové studie. Účelem zvláštní zkoušky v jejich 

případě tak má být ověření jejich znalostí a dovedností s cílem posoudit, zda jsou schopni ve 

výkonu činnosti pokračovat. Právo, a oblast insolvencí zvlášť, je dynamickým prostředím, 

které se rychle vyvíjí, proto za 5 let uplynuvších od vydání zvláštního povolení nemusí 

znalosti prokázané při původně vykonané zvláštní zkoušce stačit k výkonu činnosti zvláštního 

insolvenčního správce i nadále. Cílem tedy je, aby si insolvenční správci se zvláštním 

povolením v průběhu let udržovali úroveň odpovídající stále se vyvíjejícímu prostředí a při 

zvláštní zkoušce, jejímž absolvováním prodlužují své zvláštní povolení, prokázali orientaci 

v aktuální právní úpravě, znalost aktuální relevantní judikatury, popř. relevantní literatury. 

Účelem této zkoušky je, aby jí prošli ti žadatelé, kteří prokážou nejenom nadstandardní 

znalosti i schopnosti, ale i svůj systematický rozvoj, resp. sebevzdělávání (v kontextu 

předchozí, již absolvované zkoušky), a to s přihlédnutím ke zkušenostem, které při výkonu 

činnosti nabyli. Zvláštní zkouškou musí prokázat, že jsou tyto zkušenosti schopni využívat 

v praxi, a to i pro futuro, resp. jejich znalosti a schopnosti jsou i nadále pro výkon funkce 

insolvenčního správce se zvláštním povolením dostačující. Zvláštní zkouška je proto v tomto 

případě zaměřena primárně na zkoušení praktických znalostí žadatelů. 

Předmětem zvláštní zkoušky žadatele o prodloužení zvláštního povolení bude v písemné části 

zpracování případové studie zaměřené na činnost insolvenčního správce se zvláštním 

povolením. V části ústní pak budou vedle znalostí z oblasti finančního práva, práva finančních 

trhů a úpadku finančních institucí nově prověřovány znalosti žadatele vážící se ke 

konkrétnímu případu (tj. k případové studii pro zvláštní zkoušku), který byl žadatel při 

písemné části zvláštní zkoušky povinen zpracovat, resp. z obhajoby této případové studie. 

Cílem této změny je především ověření aktuální odborné připravenosti zvláštního 

insolvenčního správce žádajícího o prodloužení zvláštního povolení, a to tak, aby zvláštní 

zkouška samotná co nejvíce odpovídala praktickému výkonu funkce zvláštního správce. 

Zvláštním insolvenčním správcem by tak měla zůstat osoba, která obstála při praktickém 

výkonu funkce insolvenčního správce se zvláštním povolením. 

Součástí zvláštní zkoušky je vždy nově i prověření základů znalosti anglického jazyka, který 

je používán jako mezinárodní dorozumívací prostředek, a to zejména v oblasti obchodu a 

řízení podniku. Zkoušena proto bude schopnost žadatele ovládat jazyk na komunikační 

úrovni. Tato úroveň by měla garantovat, že i když žadatel v pozici insolvenčního správce se 

zvláštním povolením v budoucnu vyhledá služeb tlumočníka, bude schopen samostatně 

rozumět základní struktuře informace sdělované v anglickém jazyce. V praxi navíc nastávají 

často situace (telefonický hovor, urgentní e-mailová zpráva), v nichž je zvláštní správce nucen 

reagovat na vzniklou situaci obratem, bez možnosti počkat na tlumočníka. Ve vztahu k osobě 

tlumočníka rovněž nelze opomenout náklady, které tímto vznikají. Požadavek znalosti 

anglického jazyka zohledňuje skutečnost, že ekonomicky významní dlužníci mají běžně 
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věřitele v zahraničí či jinak jsou (nebo byli) v zahraničí činní. Samotná znalost angličtiny 

může přispět k přímější a lepší komunikaci nejenom s věřiteli. 

Návrh upravuje zkušební oblasti tak, aby lépe odpovídaly oblastem, v rámci nichž je v praxi 

funkce insolvenčního správce vykonávána, a aby nedocházelo k překrývání zkušebních 

oblastí, a tím i případným duplicitám, při ověřování znalostí jednotlivými členy zkušební 

komise nebo zvláštní zkušební komise. K duplicitě pokládaných otázek dochází dnes 

především u zkoušky insolvenčních správců. Vedle úpravy okruhu zkušebních oblastí se za 

účelem efektivnějšího prověřování znalostí žadatelů u zkoušek navrhuje možnost snížení 

počtu členů zkušební komise z pěti až na tři a vybírání členů zkušební komise pro jednotlivé 

zkušební oblasti s tím, že pro každou z těchto oblastí je vybrán nejvýše jeden člen zkušební 

komise.  

Ad 3. Transparentní a hospodárná organizace zkoušek (zvláštních zkoušek) 

Stávající vyhláška formuluje požadavky pro složení zkušebních komisí a zvláštních 

zkušebních komisí příliš obecně a neurčitě. Především neupravuje organizační činnost 

ministerstva, která je se zkouškami (zvláštními zkouškami) spojena.  

Navrhuje se tak stanovit postup ministerstva při organizaci zkoušek a zvláštních zkoušek. 

Podrobně je upravena činnost ministerstva ve vztahu k žadatelům i při tvoření zkušebních 

komisí. Členy zkušební komise vybírá ministerstvo ze zkušebních komisařů jmenovaných 

ministrem spravedlnosti. Předsedu zkušební komise a další členy zkušební komise 

ministerstvo vybírá náhodným výběrem. 

Nehospodárná organizace zkoušek insolvenčních správců v současné době do značné míry 

souvisí s vysokým podílem neúčasti žadatelů na zkouškách insolvenčních správců; žadatelé 

těsně před konáním zkoušky insolvenčního správce berou své žádosti o vykonání zkoušky 

zpět, přičemž zkouška je již po organizační stránce připravena. Žadatel nadto v takovémto 

případě může opětovně požádat o vykonání zkoušky insolvenčního správce a tím se vyvázat 

z omezení předvídaných § 24 zákona o insolvenčních správcích. 

Tabulka č. 1: Počet žadatelů o vykonání zkoušky insolvenčního správce  

ROK  Počet žadatelů, kteří uspěli 
Počet žadatelů, 

kteří neuspěli 

Počet žadatelů, 

kteří se 

nedostavili 

2012 Písemná 107 91 29 

 Ústní 37 90 108 

2013 Písemná 6 32 14 

 Ústní 34 94 47 

2014 Písemná 12 95 50 

 Ústní 11 63 30 

2015 Písemná 27 66 68 

 Ústní 24 16 32 

2016 Písemná 20 64 37 

 Ústní 23 15 51 
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Celkem Písemná 172 = 24 % 348 = 48 % 198 = 28 % 

 Ústní  129 = 19 % 278 = 41 % 268 = 40 % 

Celkem písemná 

i ústní 
301 = 22 % 626 = 45 % 466 = 33 % 

Celkem  1393 = 100 % 

 

Navrhovaná možnost snížení počtu členů zkušební komise u zkoušky insolvenčního správce 

povede ke snížení nákladů spojených s organizací zkoušek insolvenčních správců. Náklady 

související s odměnami členů zkušební komise u zkoušky činí v současné době za jeden 

zkušební den průměrně 27 500 Kč. Ústní část zkoušky insolvenčního správce se koná 

průměrně desetkrát ročně. Bude-li nově zkušební komise tříčlenná, budou činit náklady na 

činnost zkušební komisi nejvýše 16 500 Kč. Za rok tak náklady, dle výše uvedené frekvence 

zkoušek, budou činit nejvýše 165 000 Kč, oproti 275 000 Kč dle současné úpravy.  

Na druhé straně je však ve vztahu k zvláštním zkouškám žadatelů o prodloužení povolení 

nutné počítat alespoň v prvním roce účinnosti nové úpravy s částkou 200 000 Kč na odměny 

zpracovatele/ů případových studií, přičemž se počítá s konáním dvou termínů ročně. 

V následujících letech je možno uvažovat o určité slevě vzhledem k obdobnosti metodiky 

zpracování těchto případových studií. Vzhledem k významnosti role zvláštních insolvenčních 

správců pro ekonomické a sociální prostředí ČR lze vynaložené prostředky spatřovat jako 

zcela adekvátní. 

Ad 4. Zavedení úpravy požadované úrovně znalosti českého jazyka nutné k výkonu činnosti 

insolvenčního správce 

Vyhláškou se dále stanoví, že v případě žadatelů, kteří skládají rozdílovou zkoušku ve smyslu 

zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů (nejde 

tak o úpravu rozdílové zkoušky ve smyslu dřívější úpravy dle § 25 zákona ve znění do 31. 7. 

2013), bude lze v rámci rozdílové zkoušky ověřovat rovněž nezbytná znalost českého jazyka 

ve smyslu úpravy § 21 zákona o uznávání odborné kvalifikace. 

Zákon o uznávání odborné kvalifikace je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Jestliže tedy uchazeč ve 

smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace (tedy žadatel ve smyslu návrhu vyhlášky) 

požádá o uznání odborné kvalifikace a kompenzačním opatřením není adaptační období, 

skládá rozdílovou zkoušku v rozsahu vztaženém k obsahu zkoušky nebo zvláštní zkoušky na 

základě rozhodnutí ministerstva vydaného podle § 24 zákona o uznávání odborné kvalifikace 

(srov. k tomu § 14 zákona o uznávání odborné kvalifikace). V § 21 odst. 2 zákona o uznávání 

odborné kvalifikace je přitom obsaženo zmocnění k vydání prováděcího předpisu, ale daný 

prováděcí předpis dosud vydán nebyl. 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava byla vypracována na základě zmocnění obsaženého v § 37 odst. 1 

a 2 zákona o insolvenčních správcích. S tímto zmocněním je vyhláška v souladu. 
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Navrhovaná právní úprava respektuje právní úpravu obsaženou v zákonu o insolvenčních 

správcích, rozlišuje mezi zkouškou (ust. § 24 zákona o insolvenčních správcích) a zvláštní 

zkouškou insolvenčního správce (ust. § 26 zákona o insolvenčních správcích), je stanoven 

způsob prokazování odborné praxe (ust. § 6 odst. 1 písm. e) zákona o insolvenčních 

správcích), obsah zkoušky pak odpovídá požadavkům na výkon funkce insolvenčního správce 

(srov. zejména § 6 odst. 1 písm. e) zákona o insolvenčních správcích) a obsah zvláštní 

zkoušky odpovídá požadavkům na výkon funkce insolvenčního správce se zvláštním 

povolením (ust. § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích). 

Dále navrhovaná úprava respektuje zákon o uznávání odborné kvalifikace, když stanoví, že 

úroveň znalostí českého jazyka má být za podmínek zákona o uznávání odborné kvalifikace 

prověřována v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti insolvenčního správce. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem o insolvenčních správcích, k jehož 

provedení je navržena. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie a mezinárodními smlouvami 

Vyhláška není transpozicí aktů Evropské unie a není v rozporu se závazky vyplývajícími pro 

Českou republiku z členství v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České 

republiky k Evropské unii nebo s judikaturou Soudního dvora Evropské unie.  

S kvalifikačními předpoklady, a tedy i se zkouškami insolvenčních správců, souvisí čl. 49 

a násl. a čl. 56 a násl. Smlouvy o fungování EU (rámcově též směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 

odborných kvalifikací). Předložená vyhláška je však s těmito předpisy v souladu. 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami, 

k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jakož i s obecně 

uznávanými a dodržovanými zásadami mezinárodního práva.  

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Ministerstvo v rámci koncepce zkvalitňování výkonu funkce insolvenčního správce, resp. 

v rámci soustavného a dlouhodobého prověřování znalostí a odborné úrovně žadatelů 

o vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce identifikovalo 

problematické oblasti, které již byly částečně popsány v kapitole A tohoto odůvodnění. 

Legislativnětechnické nedostatky stávající vyhlášky 

Stávající vyhláška se skládá de facto z jedné části, ve které se mísí ustanovení obecná a 

ustanovení týkající se specifik zkoušky insolvenčního správce na straně jedné a zvláštní 

zkoušky insolvenčního správce na straně druhé. Není tak vždy dostatečně zřejmé a 

jednoznačné, k čemu se jednotlivá ustanovení vztahují (resp. jaká je působnost hypotéz 
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jednotlivých právních norem) a jak jsou spolu navzájem provázána. Stávající vyhláška rovněž 

obsahuje ustanovení, která jsou pro aplikační praxi obsoletní. 

Jednotlivá ustanovení jsou zpravidla rozsáhlá (často 4 a více odstavců, přičemž i jednotlivé 

odstavce jsou často rozsáhlé a členěné na pododstavce). V současných 15 paragrafech 

vyhlášky je 11 vnitřních odkazů, jsou promíchána ustanovení upravující právní poměry mezi 

žadateli (uchazeči) a organizátorem zkoušek (zvláštních zkoušek) a ustanovení upravující 

právní poměry mezi hodnotiteli a členy zkušebních komisí na straně jedné a organizátorem 

zkoušek na straně druhé (ust. § 7 odst. 1 a 4, § 7a odst. 1 a 4, § 9a odst. 1 stávající vyhlášky).  

Nepřizpůsobení obsahu a formy zkoušek (zvláštních zkoušek) profilu insolvenčního správce 

Zkouška sestává z písemné a ústní části, při nichž se za účelem prověření znalostí žadatele 

potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce zjišťují znalosti z oblastí uvedených 

v ustanovení § 3 odst. 2 stávající vyhlášky, a to v rozsahu podle § 3 odst. 3 stávající vyhlášky. 

Ústní část zkoušky může vykonat pouze žadatel, který úspěšně vykonal písemnou část 

zkoušky. 

Zvláštní zkouška má pouze ústní formu a jsou při ní za účelem prověření znalostí žadatele 

potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona 

o insolvenčních správcích zjišťovány znalosti z oblastí podle § 3 odst. 4 stávající vyhlášky, a 

to v rozsahu podle § 3 odst. 5 stávající vyhlášky. 

U obou zkoušek dochází k překrývání zkušebních oblastí a tím i případným duplicitám při 

ověřování znalostí jednotlivými členy zkušební komise. K duplicitě pokládaných otázek 

dochází dnes především u zkoušky insolvenčních správců, neboť členové zkušební komise 

nejsou vybírání adresně pro jednotlivé zkušební oblasti. 

Nehospodárná organizace zkoušek (zvláštních zkoušek) insolvenčních správců a nedostatečná 

transparentnost celého procesu zkoušek (zvláštních zkoušek) 

Stávající vyhláška dostatečně neupravuje veškeré organizační úkony ministerstva, které jsou 

s organizací zkoušky (zvláštní zkoušky) spojeny. Neobsahuje například způsob ustanovení 

zkušební komise pro konkrétní termín zkoušky ministerstvem. 

Ve vztahu k hospodárnosti zkoušek stávající vyhláška vychází z úpravy, která umožňuje vzít 

žadateli žádost o vykonání zkoušky zpět nejpozději před zahájením písemné části zkoušky 

nebo před zahájením zvláštní zkoušky insolvenčního správce. Není zde proto vůbec 

zohledněno, že vezme-li žadatel svoji žádost zpět těsně před zahájením písemné části 

zkoušky, resp. před zahájením zvláštní zkoušky, je z administrativně-technického hlediska ze 

strany ministerstva s účastí žadatele u zkoušek již počítáno a byla též vynaložena řada 

nezbytných nákladů, které s organizací zkoušek souvisejí. Stávající vyhláškou dále nejsou 

upraveny důsledky řádně a včas neomluvené neúčasti na zkoušce. 

 

Dále nejsou v současném znění vyhlášky dostatečně upraveny podmínky, za nichž se 

považuje neúčast na zkoušce za řádně a včas omluvenou, resp. též případné důsledky této 

neúčasti, naopak z něho vyplývá, že je žadatel oprávněn se svojí omluvou neúčasti na zkoušce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAKBEU3FD)



 

- 9 - 

z vážných důvodů nebo důvodů zvláštního zřetele hodných vyčkávat, co nejdéle je to možné, 

tzn. až do samotného termínu písemné nebo ústní části zkoušky. Tento právní stav vede ke 

zbytečnému vynakládání finančních prostředků ministerstva na organizaci velkého množství 

zkouškových termínů, na které se většinou dostaví maximálně dvě třetiny z celkového počtu 

všech ke zkoušce pozvaných žadatelů. V několika případech se dokonce ke zkoušce dostavil 

pouze jeden žadatel nebo dokonce nikdo. 

Absentující úprava požadované úrovně znalosti českého jazyka nutné k výkonu činnosti 

insolvenčního správce 

Zákon o uznávání odborné kvalifikace vymezuje v § 20 a 21 upravuje uznávání tzv. jiné 

způsobilosti. Ustanovení § 21 bylo novelizováno zákonem č. 126/2016 Sb., na základě 

kterého je v § 21 nově obsaženo zmocnění k vydání prováděcího nebo stavovského předpisu, 

který má stanovit úroveň znalosti českého jazyka pro výkon tzv. regulované činnosti – 

v tomto případě jde o činnost insolvenčního správce (s povolením nebo se zvláštním 

povolením).  

Předpis má vydat uznávací orgán ve smyslu § 3 odst. 1 písm. k) zákona o uznávání odborné 

kvalifikace ve spojení s § 29 odst. 1 téhož zákona. Vzhledem k okolnosti, že uznávacím 

orgánem je ministerstvo, je tímto předpisem prováděcí předpis (nikoliv stavovský), a to 

vyhláška. Prováděcí předpis však dosud vydán nebyl. 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 

dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava bude mít negativní finanční dosah na státní rozpočet spočívající ve 

vynaložení finančních prostředků na odměny zpracovatelů případových studií. Předpokládaný 

finanční dopad je však ve srovnání s přínosem, který lze v zavedení navrhované právní úpravy 

spatřovat, možno považovat za zanedbatelný. Celkové náklady by měly činit v prvním roce 

cca 400 000 Kč (následně lze pro další roky jistě jednat se zpracovatelem o slevě) a byly by 

vynakládány z rozpočtu ministerstva. 

Na druhou stranu lze očekávat určitou úsporu spojenou se snížením počtu členů zkušební 

komise u zkoušky insolvenčního správce, které povede ke snížení nákladů o cca 110 000 Kč 

ročně.  

Navrhovaná právní úprava ale nebude mít vliv na ostatní veřejné rozpočty a v souvislosti 

s jejím přijetím se též nepředpokládají žádné sociální dopady, dopady na životní prostředí, ani 

dopady na podnikatelské prostředí. 
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F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen 

a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno 

z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky.  

Navržená úprava má proto stejné dopady na muže i na ženy, jsou-li insolvenčními správci 

nebo žadateli. 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí a osobních 

údajů. 

H. Zhodnocení korupčních rizik provedené podle metodiky CIA 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 9 odst. 2 písm. i) 

legislativních pravidel vlády. 

V rámci zhodnocování korupčních rizik byla zvolena metodika CIA založená na těchto 

základních kritériích: 

1) přiměřenost, 

2) efektivita, 

3) odpovědnost, 

4) opravné prostředky a kontrolní mechanismy. 

Přiměřenost 

Navrhovaná úprava se po stránce věcné týká obsahu a způsobu zkoušení při zkoušce a 

zvláštní zkoušce insolvenčních správců. Cílem návrhu je zkvalitnění výkonu funkce 

insolvenčního správce s potenciálem ex ante pozitivně ovlivnit insolvenční prostředí. 

Navrhovaná úprava přistupuje k problematice zkoušek insolvenčních správců jako celku, 

proto nebyla zvolena novelizace stávající právní úpravy, ale vytvořena úprava nová. Tato 

však vychází z původní úpravy a v mnohém navazuje na její praxí ověřené základy a tyto 

precizuje a dále rozvíjí pro dosažení účelu a smyslu zkoušky. Zpracovatel byl rovněž veden, 

v kontextu výše uvedeného, snahou o tvorbu jasně formulovaného, vnitřně sourodého textu 

prostého legislativnětechnických nepřesností a neurčitých právních pojmů, který vede rovněž 

k jeho nižší náchylnosti ke zneužití pro korupční jednání.  
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Efektivita 

Navrhovaná úprava umožňuje efektivní implementaci nové koncepce zkoušek do praxe za co 

nejvyššího zachování předvídatelnosti zkoušky pro žadatele, kteří již podali žádost, a to 

zejména ve vztahu k žadatelům o prodloužení zvláštního povolení.  

Navrhovaná úprava sjednocuje náležitosti omluvy neúčasti na zkoušce i po formální stránce, 

aby nevznikaly nedůvodné rozdíly ve způsobu výkladu a z těchto omluv bylo patrné, zda se 

skutečně jedná o důvod omlouvající neúčast na zkoušce. Předpokládaným důsledkem bude ve 

většině případů efektivní posuzování důvodů neúčasti, neboť obdobné případy budou snáze 

posuzovány obdobně. Zároveň dojde k snazší eliminaci případů, ve kterých se žadatel snaží 

uvádět pouze účelové důvody pro to, aby na daném termínu nebyl hodnocen stupněm 

„neuspěl“.  

Odpovědnost 

Návrh v obecné rovině (principu) nemění podmínky odpovědnosti dotčených subjektů, 

posiluje však odpovědnost žadatele za jednání účelové a in fraudem legis. Zároveň posiluje 

odpovědnost ministerstva ve vztahu k informovanosti žadatele v případě, že z jeho strany 

nebyly splněny všechny zákonné předpoklady.  

Z návrhu je jasně zřejmé rozdělení pravomocí mezi participujícími subjekty v rámci 

jednotlivých částí zkoušky, přičemž je nesporné, že gestorem je ministerstvo. Nedochází tak 

k překrývání pravomocí, resp. neodůvodněnému rozdělení pravomocí mezi vyšší počet 

subjektů. Vzhledem ke skutečnosti, že návrhem je zaváděno vyhotovování protokolů, a to i 

z jednotlivých částí zkoušky, je jasně patrné, nenaruší-li to průběh zkoušky, kdo v daném 

případě žadatele hodnotil a proč. Hodnocení vychází z předvídatelných pravidel, které 

eliminují možnost korupce ve vztahu k ovlivnění výsledku zkoušek, a to zejména s ohledem 

na zavedení prvku náhody (náhodný výběr zkušebních komisí a hodnotitelů). 

Opravné prostředky a kontrolní mechanismy 

Předně je nutno uvést, že výsledek zkoušky je vyloučen z věcného přezkumu, jak rozhodl 

Ústavní soud (sp. zn. I. ÚS 1910/09). Nadto zkoušky nejsou správním řízením podle 

správního řádu. O výsledku zkoušky je vydáváno toliko osvědčení dle části čtvrté správního 

řádu. Opravné prostředky vycházejí z dosavadní právní úpravy, a to obdobně jako u jiných 

zkoušek (namátkou zkoušky dle zákona o vysokých školách, justičních, exekutorských). 

Navrhovaná úprava však rozvíjí vnitřní opravné prostředky: totiž v případě, že žadatel v části 

písemné zkoušky neuspěl nikoliv v zásadním rozsahu, bude tato část následně posouzena 

s odůvodněním zkušební komisí. V obecné rovině však kompetence jednotlivých subjektů 

zůstávají nedotčeny. 

V případě, že nejsou dodrženy procesní postupy, zejména neplněny lhůty, lze se ze strany 

žadatele bránit opatřením proti nečinnosti a následnou žalobou ve správním soudnictví. 

Kontrolní mechanismy vyplývají ze služebního zákona (včetně kárné odpovědnosti při 

pochybení konkrétního státního zaměstnance) a dalších interních předpisů Ministerstva 

spravedlnosti, jakož i zákoníku práce.  
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Transparentnost zkoušek je rovněž posílena nově zavedeným způsobem přidělování otázek 

žadateli, a to losem, přičemž otázky si žadatel losuje z okruhů zveřejněných na internetových 

stránkách ministerstva. 

Navrhovaná úprava obsahu a procesních pravidel zkoušek a zvláštních zkoušek proto 

nevyvolává zvýšené riziko korupce, naopak zavádí nové procesy, jejichž účelem je riziko 

korupce co nejvíce snížit. 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

V souladu se zákonným zmocněním obsaženým v § 37 zákona o insolvenčních správcích a 

v zájmu snadnější orientace se v § 1 vymezuje předmět úpravy.  

Vyhláška podrobněji upravuje obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce ve 

smyslu § 24 zákona o insolvenčních správcích, pro kterou se zavádí legislativní zkratka 

„zkouška“, a zvláštní zkoušky insolvenčního správce ve smyslu § 26 zákona o insolvenčních 

správcích, pro kterou se zavádí legislativní zkratka „zvláštní zkouška“.  

Vyhláška dále upravuje způsob prokazování odborné praxe ve smyslu § 6 odst. 1 písm. e) 

zákona o insolvenčních správcích. 

Návrh vyhlášky dále obsahuje dílčí úpravu rozdílové zkoušky ve smyslu zákona č. 18/2004 

Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů (nejde tak o úpravu 

rozdílové zkoušky ve smyslu dřívější úpravy dle § 25 zákona ve znění do 31. 7. 2013). 

Zákon o uznávání odborné kvalifikace je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Jestliže tedy uchazeč ve 

smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace (tedy žadatel ve smyslu návrhu vyhlášky), 

požádá o uznání odborné kvalifikace, skládá rozdílovou zkoušku v rozsahu vztaženém ke 

zkoušce nebo zvláštní zkoušce na základě rozhodnutí ministerstva vydaného podle § 24 

zákona o uznávání odborné kvalifikace (srov. k tomu § 14 zákona o uznávání odborné 

kvalifikace). V rámci řízení o uznání odborné kvalifikace se dále posuzují komplexně všechny 

požadavky stanovené zákonem o uznávání odborné kvalifikace pro výkon daného povolání.  

V případě insolvenčního správce je tedy posuzováno, zda splňuje požadované vzdělání, praxi 

i tzv. jinou způsobilost (ust. § 2 odst. 1 písm. c) a § 20 a násl. zákona o uznávání odborné 

kvalifikace).  
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Podle § 20 odst. 1 zákona o uznávání odborné kvalifikace přitom platí, že znalost českého 

jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nutném k výkonu regulované činnosti (regulovanou 

činností je výkon činnosti insolvenčního správce), přičemž podle § 20 odst. 2 zákona o 

uznávání odborné kvalifikace obsahuje zmocnění k vydání prováděcího nebo stavovského 

předpisu, kterým bude stanovena úroveň požadované znalosti českého jazyka – tímto 

prováděcím předpisem je návrh vyhlášky, který v § 52 (vizte níže) uvádí, že žadatel prokazuje 

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

K § 2 

Ustanovení předepisuje obsahové a formální náležitosti žádosti o vykonání zkoušky nebo 

zvláštní zkoušky, dále náležitosti žádosti o její vykonání v jiném termínu (ust. § 24 odst. 4 a 

§ 26 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích) a žádosti o vykonání zkoušky nebo zvláštní 

zkoušky v jiném náhradním termínu (ust. § 24 odst. 5 a § 26 odst. 2 zákona o insolvenčních 

správcích). 

V § 2 odst. 1 písm. c) návrhu se užívá legislativní zkratky „trvalý pobyt“ zavedené v § 4 

odst. 1 písm. a) zákona o insolvenčních správcích – trvalým pobytem ve smyslu § 2 odst. 1 

písm. c) návrhu se tedy rozumí trvalý pobyt žadatele, a nemá-li žadatel trvalý pobyt, místo 

obvyklého pobytu. 

V odstavci 1 se dále nově pro operativnější kontakt s žadatelem požaduje uvedení telefonního 

čísla. S ohledem na způsob doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové 

schránky, jenž je preferován, nově žadatel uvádí i identifikátor datové schránky, má-li ji 

zřízenu.  

V § 2 odst. 2 návrhu je předepsána zvláštní obsahová náležitost žádostí, které se týkají pouze 

zvláštní zkoušky. 

Odstavec 3 stanoví formální náležitosti žádostí – žádosti jsou písemným podáním podávaným 

na formuláři. Formulář uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Přístup 

k formuláři není zpoplatněn. 

K § 3 

Ustanovení předepisuje povinné přílohy k žádostem podle § 2.  

V § 3 odst. 1 jsou stanoveny přílohy k žádosti o vykonání zkoušky (nikoliv zvláštní zkoušky), 

a to v návaznosti na § 6 odst. 1 písm. b) a e) ve spojení s § 24 odst. 1 zákona o insolvenčních 

správcích. 

Dokladem o dosaženém vzdělání ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) návrhu je tedy doklad o 

získání vzdělání v magisterském studijním programu na vysoké škole v členském státu nebo o 

uznání takového vzdělání členským státem (k legislativní zkratce vizte § 2 odst. 3 zákona 

o insolvenčních správcích). 

V § 3 odst. 1 písm. b) je stanovena povinnost přiložit k žádosti doklad o odborné praxi ve 

smyslu § 6 odst. 1 písm. e) zákona o insolvenčních správcích. Zároveň je v tomto ustanovení 
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stanoven způsob prokazování odborné praxe. Odborná praxe musí být vykonána v posledních 

10 letech před podáním žádosti.  

Ministerstvo požaduje, aby odborná praxe skutečně bezprostředně souvisela s výkonem 

činnosti insolvenčního správce a měla praktický, nikoli pouze teoretický charakter. 

Z přiložených dokladů prokazujících odbornou praxi musí být patrné zejména: v jaké 

pracovní pozici byla odborná praxe vykonávána (zaměstnanec, OSVČ), na základě čeho 

(pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, živnostenské nebo jiné oprávnění atd.), v čem 

tato odborná praxe spočívala (podrobný popis vykonávané činnosti vyplývající mimo jiné 

z pracovní náplně podepsaný zaměstnavatelem nebo osobou k tomu oprávněnou), v jaké délce 

byla odborná praxe vykonávána. 

Z předložených dokladů musí vyplývat, že praxe byla vykonávaná v uváděném období 

v dostatečné intenzitě, nikoliv pouze nahodilým či dílčím způsobem, protože v § 6 odst. 1 

písm. e) zákona je vyžadován výkon praxe po dobu alespoň tří let, z čehož vyplývá, že musí 

být souvislý (respektive v souvislých celcích). Předložené doklady tedy musí dostatečným 

způsobem prokazovat, že žadatel vykonal praxi alespoň v této zákonem stanovené délce 

v rozsahu analogicky odpovídajícím hlavnímu pracovnímu poměru, tedy alespoň 40 hodin 

týdně. Např. advokátovi je praxe uznána v případě, že vykonává generální praxi, popř. je 

specializován na občanské, obchodní, insolvenční právo.  

V § 3 odst. 1 písm. c) je stanovena povinnost přiložit k žádosti i doklad o zaplacení 

příslušného poplatku. Jde o poplatek za připuštění ke zkoušce ve smyslu § 24 odst. 1 písm. b) 

zákona o insolvenčních správcích.  

V § 3 odst. 2 je stanoveno, jakou přílohu musí žadatel přiložit k žádosti o vykonání zvláštní 

zkoušky. Přiložit musí doklad o zaplacení poplatku za připuštění ke zvláštní zkoušce podle 

§ 26 odst. 1 písm. b) zákona o insolvenčních správcích. Přiložení dokladu o vykonání zkoušky 

ve smyslu § 26 odst. 1 písm. a) návrhu se nevyžaduje, protože podle § 2 odst. 2 návrhu musí 

žadatel uvést údaj identifikující příslušnou listinu. Na základě tohoto údaje ministerstvo ověří, 

zda žadatel o vykonání zvláštní zkoušky již v minulosti složil zkoušku. 

Dále je v § 3 odst. 2 návrhu stanoveno, že k žádosti o opakování zkoušky nebo zvláštní 

zkoušky se přikládá též doklad o zaplacení poplatku za umožnění opakování zkoušky (ust. 

§ 24 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích) nebo zvláštní zkoušky (ust. § 26 odst. 2 

zákona o insolvenčních správcích). 

V § 3 odst. 3 návrhu se stanoví, že žadatel k žádosti o vykonání zkoušky nebo zvláštní 

zkoušky v jiném termínu přiloží doklad o zaplacení poplatku za umožnění vykonání zkoušky 

v jiném termínu (ust. § 24 odst. 4 zákona o insolvenčních správcích) nebo zvláštní zkoušky 

(ust. § 26 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích). Dále k těmto žádostem připojí doklad o 

důvodu neúčasti na zkoušce nebo zvláštní zkoušce. 

K § 4 

Ustanovení stanoví, jaké právní následky má neúplnost žádostí ve smyslu § 2 návrhu, absence 

některé z jejich příloh nebo nezaplacení příslušného poplatku. Následkem je nepřihlížení 
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k žádosti. Jestliže se k žádosti nepřihlíží, nebyla de iure podána se všemi důsledky z toho 

plynoucími včetně marného uplynutí lhůt stanovených v některých případech (např. lhůta pro 

podání žádosti o opakování zkoušky podle § 24 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích). 

K § 5 

Za účelem hospodárného přístupu k organizaci zkoušek a efektivního využití jednotlivých 

zkušebních termínů se navrhuje upravit možnost zpětvzetí žádosti o vykonání zkoušky. 

Žadatel bude moci svoji žádost vzít zpět pouze přede dnem předání pozvánky na zkoušku 

k doručení. 

Důvodem je snaha předejít obcházení zejména § 24 odst. 4 a 5 zákona o insolvenčních 

správcích. Jakmile se žadatel za současné právní úpravy dozví o tom, že je pozván na 

konkrétní termín konání zkoušky a na tento se nemůže dostavit, může vzít svoji žádost zpět a 

následně bezprostředně poté podat novou žádost o vykonání zkoušky dle § 24 odst. 1 zákona 

o insolvenčních správcích, čímž dochází k obcházení zákona.  

Zpětvzetí je proto vázáno nejpozději k datu předání pozvánky na písemnou část zkoušky 

k doručení, nikoliv k doručení samotnému. Tato úprava tak předchází tomu, aby žadateli bylo 

doručeno oznámení o doručení a on před převzetím zásilky, resp. před doručením samotným, 

vzal svoji žádost účelově zpět, čímž by obešel právní úpravu v zákoně o insolvenčních 

správcích. Navrhovaná úprava má tedy vést k zodpovědnějšímu přístupu žadatelů k vykonání 

zkoušky.  

Jde přitom o první pozvánku na písemnou část zkoušky, tedy tu pozvánku, která je odesílána 

při stanovení prvního termínu konání zkoušky. Žadatel tak nemůže vzít žádost zpět před 

odesláním pozvánky na písemnou část zkoušky konanou v jiném termínu nebo v jiném 

náhradním termínu, ani před odesláním pozvánky na opakovanou nebo podruhé opakovanou 

písemnou část zkoušky. 

Uvedená úprava se podle odstavce 2 vztahuje též na zvláštní zkoušku. V případě zvláštní 

zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části, ovšem není odesílána pozvánka na písemnou 

část, ale žadatel je vyrozuměn o termínu písemné části zvláštní zkoušky. Jestliže se zvláštní 

zkouška skládá pouze z ústní části, je třeba zpětvzetí učinit před odesláním první pozvánky 

k ústní části. 

Sankce nepřihlížení k žádosti je v ustanovení uvedena právě z důvodu nepříznivého dopadu 

případného obcházení zákona nejen na organizaci zkoušek, ale i na jejich celkovou 

ekonomiku a přiměřenou délku procesu zkoušky, tzn. od podání žádosti až po její vykonání. 

Účelovým obcházením zákona dochází k nadměrné kumulaci žadatelů, kterým ministerstvo 

musí umožnit vykonat zkoušku dle § 24 odst. 1 zákona o insolvenčních správcích nejpozději 

do 6 měsíců, čímž dochází k nutnosti vypisovat další mimořádné termíny. U žadatelů řádně se 

omluvivších pak dochází k neúměrnému prodlužování doby mezi jednotlivými termíny. 
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K § 6 

Zkouška se skládá ze dvou částí, a to písemné a ústní. Písemná část se skládá z testu a 

případové studie a předchází ústní části. 

Při zkoušce jsou prověřovány znalosti z tzv. zkušebních oblastí. Jde přitom o znalosti, které 

jsou potřebné pro výkon funkce insolvenčního správce. Respektuje se proto skutečnost, že 

zkouška je zkouškou profesní, čemuž je přizpůsoben její obsah. 

Výkon funkce insolvenčního správce je činnost vyžadující znalosti jak z oblasti právní, tak i 

z oblasti ekonomické, s čímž koresponduje navrhované vymezení zkušebních oblastí, které 

jsou obsahem zkoušky. Navrhované změny předmětných oblastí vycházejí ze zkušeností 

ministerstva a členů zkušebních komisí z průběhu dosud uskutečněných zkoušek 

insolvenčních správců, přičemž se akcentují ve snaze aktualizovat a zdůraznit rozhodující 

oblasti práva a ekonomie. 

Snahou ministerstva je zajistit připravenost žadatelů pro výkon činnosti insolvenčního správce 

a tím ve svém důsledku zlepšit celé insolvenční prostředí. 

K § 7 až 9 

Ustanovení se zabývá problematikou případné neúčasti na zkoušce a stanoví podmínky, za 

kterých žadatel může vykonat zkoušku v jiném termínu, popř. v jiném náhradním termínu, 

stanoveném ministerstvem. 

Žadatel musí ministerstvu svou neúčast oznámit, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

dozví o tom, že se nebude moci zkoušky účastnit. Náležitostí oznámení neúčasti je i uvedení 

důvodu neúčasti. 

Důvod neúčasti na zkoušce musí být vážný (srov. § 24 odst. 4 zákona o insolvenčních 

správcích), pokud jde o neúčast v prvním termínu. Jestliže jde o neúčast na zkoušce v jiném 

termínu, musí být důvod neúčasti hodný zvláštního zřetele (a tedy závažnější než pouhý 

vážný důvod) – srov. § 24 odst. 5 zákona o insolvenčních správcích.  

Obecně lze říci, že vážnými důvody mohou být okolnosti, které sice jsou žadateli dopředu 

známé, avšak již ze strany žadatele těžko ovlivnitelné (např. plánovaná pracovní cesta, 

dlouhodobě plánovaná (a zaplacená před posláním žádosti) dovolená, nařízené soudní jednání 

bez možnosti substituce, lékařské vyšetření, pracovní neschopnost).  

Důvody zvláštního zřetele hodné jsou důvody spíše s prvkem nahodilosti, které jsou ze strany 

žadatele těžko ovlivnitelné, resp. obtížně předvídatelné (např. náhlá zdravotní indispozice). 

Nelze však vyloučit ani důvody s prvkem dlouhodobosti, a to dlouhodobě plánovaná operace, 

která z kapacitních důvodů nemocnice (lékaře) nelze přeložit. Tímto důvodem je i pracovní 

neschopnost v kontextu předchozího. 

Na základě zhodnocení dosavadní praxe vyvstal požadavek na sjednocení formy omluvy 

neúčasti na zkoušce. Omluva se proto musí činit písemně na formuláři oznámení o neúčasti 

uveřejněném ministerstvem na jeho internetových stránkách. Tento formulář bude obsahovat 
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všechny náležitosti, z nichž by mělo být patrné, že důvodem neúčasti na zkoušce byl skutečně 

vážný důvod, popř. důvod zvláštního zřetele hodný. Doklad o důvodu neúčasti je povinnou 

přílohou žádosti o vykonání zkoušky v jiném termínu nebo v jiném náhradním termínu. 

Pokud omluva (důvod neúčasti) nebude ministerstvem vyhodnocena jako důvod neúčasti 

předvídaný vyhláškou, bude žadatel hodnocen stupněm „neuspěl“ a má možnost podat žádost 

o opakování zkoušky. Zkoušku může opakovat dvakrát. Jestliže žadatel neučiní oznámení 

o neúčasti vůbec nebo opožděně, není omluven a je hodnocen stupněm „neuspěl“. 

Stejně tak může dojít k tomu, že žadatel sice oznámení o neúčasti učiní včas a v tomto 

oznámení uvede vyhovující důvod neúčasti, ale nepodá žádost o vykonání zkoušky v jiném 

termínu nebo v jiném náhradním termínu (případně ji podá, ale nepřihlíží se k ní), tehdy je též 

hodnocen stupněm „neuspěl“. 

K § 10 a 11 

Výslovně se stanoví povinnosti žadatele před začátkem zkoušky a v jejím průběhu. Zároveň 

jsou stanoveny limity pro průběh zkoušky a zvyšuje se její transparentnost, neboť  

nejdůležitější skutečnosti  se protokolují. 

K § 12 

Pozvánkou na písemnou část zkoušky ministerstvo uvědomí žadatele o místě a času písemné 

části zkoušky. 

K § 13 

V ustanovení § 13 jsou obsažena pravidla pro průběh písemné části zkoušky, včetně určení 

maximální délky jejího trvání, pomůcek, které může žadatel v průběhu zkoušky použít a 

základních povinností žadatele, které musí v průběhu zkoušky (případně těsně před jejím 

zahájením) dodržovat. 

Písemná část zkoušky se koná ve formě testu a případové studie, přičemž je neveřejná. 

Nejprve žadatel vypracovává test, následně případovou studii. Účelem případové studie je 

ověřit schopnost žadatele řešit konkrétní situace, do kterých se insolvenční správci pravidelně 

dostávají při výkonu své funkce. 

K § 14 až 16 

Z důvodu procesní ekonomie se hodnocení případové studie provádí pouze tehdy, pokud 

žadatel úspěšně absolvoval písemný test. Případová studie je hodnocena dvěma hodnotiteli. 

Z důvodu zajištění objektivity hodnotitelé neznají identitu žadatele ani hodnocení provedené 

druhým hodnotitelem a jeho identitu.  

Hodnocení případové studie má formu posudku, který mj. obsahuje procentuální hodnocení 

případové studie žadatele.  
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K § 17 až 19 

Úprava hodnocení celé písemné části zkoušky se odvíjí od hodnocení případové studie, 

protože případová studie je hodnocena pouze tehdy, pokud žadatel úspěšně absolvuje písemný 

test. Neúspěch pouze v rozsahu zpracování případové studie znamená, že žadatel musí vždy 

opakovat i test. 

Žadatel musí dosáhnout hodnocení alespoň 80 % u obou hodnotitelů. Pokud tomu tak nebude, 

ale jeden z hodnotitelů hodnotí případovou studii alespoň 80 %, předloží se případová studie 

k posouzení zkušební komisi. 

Výsledek zkoušky je žadatelům sdělován na internetových stránkách ministerstva. Žadatelé 

jsou na internetových stránkách ministerstva identifikováni podle čísla jednacího.  

K § 20 a 21 

Pokud žadatel úspěšně vykonal písemnou část zkoušky, může vykonat i její ústní část. O čase 

a místě konání ústní části zkoušky je žadatel vyrozuměn na internetových stránkách 

ministerstva (žadatel je identifikován číslem jednacím). Jde o vyrozumění, které se týká ústní 

části navazující na písemnou část zkoušky. 

Pokud má žadatel vykonat ústní část zkoušky, která nenavazuje na její písemnou část (např. 

proto, že žadatel opakuje zkoušku a při jejím opakování opakuje jen její ústní část), je žadatel 

písemně pozván, přičemž v této pozvánce je uveden čas a místo konání ústní části zkoušky. 

K § 22 

Ústní část zkoušky je v zájmu transparentnosti a objektivity veřejná. Průběh ústní části 

zkoušky řídí předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise.  

Pokud je z důvodu zajištění řádného průběhu ústní části zkoušky třeba omezit počet osob 

z řad veřejnosti nebo nevpustit či eventuálně vykázat určitou osobu, je nutno takovou 

skutečnost uvést do protokolu o průběhu zkoušky. Žadateli je též umožněno nahlížení do 

nekomentovaných úplných znění právních předpisů. 

K § 23 až 26 

Úprava podjatosti členů zkušební komise je založena jednak na požadavku, aby byla otázka 

jejich případné podjatosti vyřešena co nejdříve (proto je členům zkušební komise stanovena 

povinnost oznámit ministerstvu případný důvod podjatosti), jednak na požadavku, aby nebyla 

námitka podjatosti zneužívána (proto vznesená námitka podjatosti nebrání vykonání zkoušky 

a musí být odůvodněna).  

Důvodnost námitky podjatosti vede k tomu, že se k hodnocení příslušné části zkoušky a 

k hodnocení zkoušky nepřihlíží, ledaže je žadatel navzdory podjatosti hodnocen stupněm 

„uspěl“. Příslušnou částí zkoušky je ústní část zkoušky, případně i písemná část zkoušky, 

pokud hodnocení případových studií prováděla zkušební komise. 
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K § 27 a 28 

Ustanovení § 27 upravuje způsob hodnocení zkoušky, jakož i předpoklady pro úspěšné 

složení celé zkoušky a způsob vyhlášení výsledku.  

Výsledek zkoušky je konečný. Žádné opravné prostředky nejsou přípustné a současně není 

dána ani možnost soudního přezkumu. Ve vztahu k současnému znění vyhlášky o zkouškách 

insolvenčních správců rozhodl Ústavní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 1910/09, že 

„žadatel nemá subjektivní veřejné právo na udělání zkoušky, kterému by zmíněná zkušební 

komise musela vyhovět. Závěr, zda žadatel u zkoušky uspěl či nikoli je na uvážení této 

komise“. Z výše uvedeného lze proto dovodit nemožnost věcného přezkumu (zvláštní) 

zkoušky insolvenčního správce.  

V rámci opakování zkoušky žadatel opakuje jen ústní část, jestliže předtím úspěšně vykonal 

písemnou část. Při opakování zkoušky je žadateli v takovém případě zaslána pozvánka 

s uvedením místa a času konání zkoušky. Žadatel naopak není o místě a času zkoušky 

informován na internetových stránkách ministerstva, protože tento způsob vyrozumění se 

vztahuje pouze na ústní část zkoušky, která navazuje na písemnou část zkoušky. 

K § 29 a 30 

Výsledek zkoušky vyhlásí zkušební komise ústně po neveřejně poradě, ke které dojde 

bezprostředně po vyzkoušení všech žadatelů zkoušených v daném zkušebním termínu. 

Ustanovení § 30 stanoví lhůtu, ve které je ministerstvo povinno zaslat žadateli osvědčení 

o  úspěšném vykonání zkoušky, a zároveň stanoví náležitosti tohoto osvědčení. 

K § 31 

Obsah zvláštní zkoušky se liší v závislosti na tom, zda žadatel má zvláštní povolení teprve 

získat (zvláštní zkoušku tedy skládá poprvé), anebo zda žadatel žádá o vykonání zvláštní 

zkoušky proto, aby mu bylo stávající zvláštní povolení prodlouženo (a jde tedy o současné 

insolvenční správce se zvláštním povolením, kteří ve smyslu § 6 odst. 6 zákona 

o insolvenčních správcích musí vykonat zvláštní zkoušku v posledních 12 měsících platnosti 

zvláštního povolení, aby jim platnost zvláštního povolení byla prodloužena).  

Jestliže žadatel není osobou se zvláštním povolením a o získání zvláštního povolení usiluje, 

skládá se zvláštní zkouška pouze z ústní části. Jestliže žadatel usiluje o prodloužení zvláštního 

povolení, skládá se zvláštní zkouška z písemné a z ústní části. 

Složením zvláštní zkoušky žadatel o prodloužení povolení prokazuje, že se svými znalostmi a 

schopnostmi, v kontextu nabytých zkušeností, je i nadále schopen řádně vykonávat činnost 

insolvenčního správce se zvláštním povolením, čemuž musí odpovídat i koncepce zkoušky.  

Rovněž se navrhuje úprava oblastí, v nichž jsou prověřovány znalosti žadatele. Zcela nově se 

zavádí prověřování základních komunikačních znalostí angličtiny, a to pro obě formy zvláštní 

zkoušky. 
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K § 32 

Ustanovení upravuje způsob, jakým se žadatel dozví o místě a času konání zvláštní zkoušky, 

resp. jejích částí. 

Odstavec 1 se vztahuje ke zvláštní zkoušce, která se skládá jen z ústní části. Dále se odstavec 

1 vztahuje na pozvánku na ústní část zvláštní zkoušky žadatele usilujícího o prodloužení 

zvláštního povolení (která se skládá z písemné i ústní části), a to v případě, kdy ústní část není 

„navazující“ na písemnou část (v případě, kdy se má ústní část konat v jiném termínu nebo 

v jiném náhradním termínu). 

Odstavce 2 a 3 se následně vztahují ke zvláštní zkoušce skládané žadatelem usilujícím o 

prodloužení zvláštního povolení. 

K § 33 

Nově zaváděná písemná část zvláštní zkoušky pro žadatele o prodloužení povolení se bude 

konat formou rozsáhlejší případové studie s převažujícím praktickým zaměřením, přičemž na 

zpracování bude mít žadatel dobu až 2 týdnů a bude při něm moci využít spolupráci dalších 

osob.  

Smyslem zvláštní zkoušky žadatele o prodloužení povolení je nejen ověření znalostí 

insolvenčního práva a souvisejících oblastí a oborů, ale především ověření praktických 

zkušeností s řešením reálných situací a schopnosti sestavení a vedení týmu potřebného při 

výkonu činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením.  

K § 34 až 37 

Na vypracování studie se mohou podílet rovněž žadatelovi spolupracovníci, a to obdobným 

způsobem jako s nimi pracuje při běžném výkonu své funkce. Případová studie je následně 

obhajována před zkušební komisí pro zvláštní zkoušky v rámci ústní části zvláštní zkoušky. 

Spolupracovníkem může být zaměstnanec žadatele, jeho společník v obchodní společnosti 

apod. Důležitým atributem je, aby šlo o osobu, se kterou žadatel soustavně spolupracuje po 

dobu alespoň jednoho roku a která je součástí týmu žadatele, který je i za běžného stavu 

využíván při výkonu funkce insolvenčního správce se zvláštním povolením. 

K § 38 až 41 

Ustanovení upravují předpoklady pro absolvování ústní části zvláštní zkoušky, včetně 

stanovení její maximální délky trvání a způsobu jejího řízení. Prověřování znalostí žadatele 

v rámci této části zkoušky bude trvat nejdéle 2 hodiny. 

Ústní část zvláštní zkoušky je veřejná, pokud se skládá pouze z ústní části (a není tedy při ní 

obhajováno řešení případové studie). 

Jestliže ovšem žadatel usiluje o prodloužení zvláštního povolení, je ústní část zvláštní 

zkoušky neveřejná. Je tomu tak z toho důvodu, že při ústní části je žadatelem obhajováno 

řešení případové studie. Zadání případové studie je ovšem pro všechny žadatele stejné. 
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Vzhledem k okolnosti, že žadatelé o prodloužení zvláštního povolení nejsou zkoušeni v jeden 

den, existovalo by riziko, že žadatelé dosud nevyzkoušení by se mohli prostřednictvím osob 

z řad veřejnosti přítomných při zkouškách jiných žadatelů dozvědět, jak probíhala obhajoba 

případové studie žadatelů již vyzkoušených. Takto získané informace by následně zkreslily 

průběh zkoušek, resp. by byly způsobilé při zvláštní zkoušce zvýhodnit ty žadatele, kteří by ji 

skládali v pozdější den. 

Jestliže se zvláštní zkouška skládá z písemné a ústní části (jde tedy o zkoušku žadatele 

o prodloužení zvláštního povolení), musí žadatel opakovat při opakování zvláštní zkoušky 

vždy i její písemnou část.  

K § 42 

Úprava výsledku zvláštní zkoušky se liší podle toho, zda se zvláštní zkouška skládá jen 

z ústní části, anebo z písemné a ústní části. 

Pokud se zvláštní zkouška skládá jen z ústní části, musí žadatel uspět ve všech zkušebních 

oblastech určených pro zvláštní zkoušku (jednak insolvenční právo a občanské právo 

procesní, dále občanské a obchodní právo, řízení a financování podniku a konečně finanční 

právo, právo finančních trhů a úpadku finančních institucí) a dále prokázat komunikační 

schopnosti v anglickém jazyce. 

Jestliže žadatel usiluje o prodloužení zvláštního povolení, musí obhájit případovou studii 

(prostřednictvím které se prověřují znalosti z oblasti jednak insolvenčního práva a občanského 

práva procesního a jednak občanského a obchodního práva, řízení a financování podniku) a 

dále při ústní části uspět ve zbývající zkušební oblasti finanční právo, právo finančních trhů a 

úpadku finančních institucí a též prokázat komunikační schopnosti v anglickém jazyce.  

K § 43 

Jedná se o společné ustanovení, které upravuje obdobné použití některých ustanovení 

o zkoušce pro celou zvláštní zkoušku (odstavec 1), resp. pouze pro ústní část zvláštní zkoušky 

(odstavec 2). 

K § 44 až 46 

Část čtvrtá upravuje otázky spojené s postavením hodnotitelů případových studií, zkušebních 

komisařů, členů zkušebních komisí a členů zvláštní zkušební komise. 

Mezi hodnotiteli vybírá ministerstvo dva hodnotitele, kteří hodnotí případovou studii 

zpracovanou v rámci písemné části zkoušky konkrétním žadatelem. 

Z řad zkušebních komisařů vybírá ministerstvo členy zkušebních komisí, kteří zkoušejí 

žadatele v rámci ústní části zkoušky, eventuálně posuzují případové studie zpracované 

žadateli v rámci písemné části zkoušky. 
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Hodnotitelem (resp. zkušebním komisařem) se stane fyzická osoba, kterou s jejím souhlasem 

jmenuje ministr. Hodnotitelem (resp. zkušebním komisařem) přestává být ten, kdo byl 

odvolán (jeho souhlas se nevyžaduje), odstoupil, zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. 

Funkce hodnotitele a zkušebního komisaře nejsou slučitelné. Pokud je někdo jmenován do 

jedné funkce a následně (za trvání první funkce) do druhé funkce, druhé jmenování vznik 

žádné funkce nezakládá. Pokud by byl někdo jmenován současně hodnotitelem a zkušebním 

komisařem, nestává se ani hodnotitelem, ani komisařem. 

K § 47 a 48 

Jde o úpravu zkušebních komisí. Členem zkušební komise může být pouze zkušební komisař. 

Předsedou zkušební komise smí být pouze zkušební komisař jmenovaný pro konkrétní 

zkušební oblast, a to pro zkušební oblast insolvenční právo, úprava činnosti insolvenčního 

správce a občanské právo procesní.  

Zkušební komise nejsou stálé, ale jsou ustanoveny zvlášť pro jednotlivé zkušební termíny. 

K § 49 a 50 

Jde o úpravu zvláštní zkušební komise. Zvláštní zkušební komise je určena pro zkoušení 

žadatelů při zvláštní zkoušce, a to při její ústní části. Jestliže se zvláštní zkouška skládá i 

z písemné části, je před zvláštní zkušební komisí obhajována též případová studie. 

Členy zkušební komise přímo jmenuje ministr, resp. dva členy zvláštní zkušební komise 

(nikoliv však předsedu) jmenuje ministr po dohodě s guvernérem ČNB. Zánik členství ve 

zvláštní zkušební komisi je upraven obdobně jako zánik funkce hodnotitele a zkušebního 

komisaře (odvolání, odstoupení, smrt nebo prohlášení za mrtvého). 

Zvláštní zkušební komise je stálá – není tedy ustanovena zvlášť pro jednotlivé zvláštní 

zkoušky. 

K § 51 až 55 

V § 52 se navrhuje stanovit, že žadatel skládající rozdílovou zkoušku podle zákona o 

uznávání odborné kvalifikace musí prokázat takovou znalost českého jazyka, která mu 

umožní vykonávat činnost insolvenčního správce.  

Po nabytí účinnosti vyhlášky se mají zvláštní zkoušky pro některé žadatele o prodloužení 

zvláštního povolení skládat pouze z ústní části. Jde o takové žadatele o prodloužení zvláštního 

povolení, jejichž zvláštní povolení nabylo právní moci (srov. k tomu § 6 odst. 6 zákona) před 

1. srpnem 2013.  

Odborná praxe je prokazována způsobem stanoveným novou úpravou, i když byla praxe 

vykonávána za účinnosti zrušované právní úpravy. Funkce členů a předsedů dosavadních 

zkušebních komisí pro zkoušky zanikají uplynutím příslušné doby.  
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