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III. 
 

O d ů v o d n ě n í  

 

Podle části I bodu 3.8 písm. e) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

schválených usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 

8. ledna 2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 není hodnocení dopadů 

regulace k návrhu uvedené vyhlášky zpracováno, neboť tato vyhláška je zařazena do Plánu 

přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 bez povinnosti provedení RIA. 

 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Navrhovaná právní úprava je prováděcím předpisem k § 5a odst. 8 a § 39a zákona 

č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„ZIS“) a současně prováděcím předpisem k § 431 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„InsZ“). 

Přebírá osvědčené požadavky a standardy vztahující se k materiálnímu a personálnímu 

vybavení insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce (dále jen „insolvenční 

správce“) a k výkonu funkce insolvenčního správce, které jsou nezbytně spjaté s řádným 

výkonem regulované činnosti insolvenčního správce, případně, nebyla-li existence přísnějších 

standardů seznána, stanovuje požadavky a standardy minimální. Účelem těchto požadavků a 

standardů je zajištění řádného výkonu funkce insolvenčního správce. Navrhovaná právní 

úprava nepřináší žádné nové povinnosti regulovaným subjektům, toliko explicitně popisuje 

fakticky existující předpoklady umožňující řádný výkon funkce insolvenčního správce, tj. 

existující povinnosti podrobněji provádí, případně je komplexněji propojuje s jinými již 

uloženými povinnostmi. 

Požadavky na personální a materiální vybavení správce odpovídají personálním a 

materiálním předpokladům pro řádný výkon funkce a činnosti insolvenčního správce. 

Insolvenčnímu správci jako podnikateli je přitom umožněno zvolit si, jakým způsobem 

dosáhne řádného výkonu funkce, respektive jakým způsobem naplní personální předpoklady 

pro její výkon. Návrh vyhlášky obsahuje standardní model, jemuž se insolvenční správce 

může podřídit. Téže zákonné povinnosti je však možno dostát i jiným způsobem, a tak 

insolvenční správce může odůvodnit, že i odlišný, jím zvolený, model výkonu funkce 

naplňuje veškeré požadavky na vysoký standard odborné péče. 

Navrhovaná právní úprava standardů výkonu funkce insolvenčního správce neobsahuje 

obvyklá závazná pravidla chování. Insolvenční správce není povinen tyto standardy 

bezpodmínečně dodržovat, avšak jejich následování směřuje k tomu, že insolvenční správce 

vykonává svou funkci řádně, a tedy s odbornou péčí. Nejsou-li tyto standardy regulovaným 
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subjektem následovány, je jeho povinností vysvětlit a doložit, že i prostřednictvím postupu od 

standardu odlišného byl naplněn účel daného standardu (princip comply or explain). Tento 

regulatorní přístup striktně nevyžaduje naprostou unifikaci postupů regulovaných subjektů, 

naopak reflektuje existenci vícera možných cest vedoucích ke stejnému cíli. 

Zákon o insolvenčních správcích ve svém § 13a odst. 2, § 34a odst. 2 a § 39a obsahuje 

zmocnění, resp. kompetenční ustanovení, k vydání prováděcí právní úpravy, která stanoví 

obsah požadavků na personální a materiální vybavení insolvenčního správce. 

Obecným požadavkem a zároveň limitem na stanovení personálního a materiálního 

vybavení podle těchto ustanovení zákona je přiměřenost povaze, rozsahu a složitosti činností 

vykonávaných insolvenčním správcem. 

Existence odpovídajícího personálního a materiálního vybavení je nezbytnou podmínkou 

pro řádný výkon funkce a činnosti insolvenčního správce. Zajištění řádného personálního a 

materiálního vybavení je proto nutným předpokladem pro vydání povolení či zvláštního 

povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce (ust. § 6 odst. 1 písm. g), § 6 odst. 2 

písm. a), § 8 odst. 1 písm. e) a § 8 odst. 2 písm. a) ZIS). 

Zákon o insolvenčních správcích v § 5a odst. 8 obsahuje rovněž zákonné zmocnění 

k vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví  rozsah úředních hodin provozovny, 

rozvržení úředních hodin, způsob označování sídla a provozovny a činnosti, které je 

insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně. Příslušným předpisem je v současnosti 

vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny 

a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně. S ohledem na 

to, že úprava v ní obsažená blízce souvisí s materiálním vybavením insolvenčního správce, 

navrhovaná vyhláška v zájmu přehlednosti právního řádu relevantní úpravu přejímá a 

vyhlášku č. 355/2013 Sb. zrušuje. 

Insolvenční zákon ve svém § 36 odst. 3 a § 431 písm. g) obsahuje zmocnění, resp. 

kompetenční ustanovení, k vydání prováděcí právní úpravy, která směřuje ke konkretizaci 

postupu insolvenčního správce při svědomitém výkonu funkce s odbornou péčí. 

V souvislosti s dohledovými pravomocemi Ministerstva spravedlnosti nad plněním 

povinností insolvenčního správce stanovených insolvenčním zákonem (ust. § 36 odst. 2 

písm. c) ZIS) jsou blíže vymezeny standardy svědomitého výkonu funkce insolvenčního 

správce s odbornou péčí spjaté s řádným plněním jednotlivých povinností insolvenčního 

správce podle insolvenčního zákona. 

Navrhovaná právní úprava je nezbytná, protože je předpokládána insolvenčním zákonem 

a zákonem o insolvenčních správcích. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z ustanovení § 5a 

odst. 8, § 13a odst. 2, § 34a odst. 2 a § 39a zákona o insolvenčních správcích a na zákonné 
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zmocnění vyplývající z ustanovení § 36 odst. 3 a § 431 písm. g) insolvenčního zákona, která 

zmocňují Ministerstvo spravedlnosti, aby stanovilo 

-  rozsah úředních hodin provozovny ve výši nepřesahující 20 hodin v týdnu, 

rozvržení úředních hodin, způsob označování sídla a provozovny a činnosti, které 

je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, 

- obsah požadavků na personální a materiální vybavení insolvenčního správce, 

- obsah požadavků na plnění povinností insolvenčního správce podle § 31 odst. 6, 

36 odst. 1 a 2, § 136 odst. 5, § 246 odst. 1, § 313 odst. 2, § 371, § 373 odst. 2, 

§ 383 odst. 1, § 385 odst. 2 a § 430a odst. 1 insolvenčního zákona. 

Navržená vyhláška je s tímto zmocněním v souladu a neobsahuje úpravu mimo jeho 

rozsah. 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Problematika upravená návrhem vyhlášky v současnosti není upravena právními předpisy 

Evropské unie, nýbrž je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní úpravy 

proto nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury soudních 

orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Právní úprava obsažená v zákoně o insolvenčních správcích před novelizací účinnou od 

1. 7. 2017 neobsahovala výslovnou úpravu personálního a materiálního vybavení 

insolvenčního správce pro výkon jeho činnosti. 

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení 

nebo zvláštního povolení. Podmínky pro vydání povolení a zvláštního povolení jsou 

definovány v § 6 odst. 1 a 2 a v § 8 odst. 1 a 2 ZIS. Osoba, jíž vzniklo právo vykonávat 

činnost insolvenčního správce, je zapsána do seznamu insolvenčních správců. 

S účinností od 1. 7. 2017 je v novém znění § 6 odst. 1 písm. g) a § 8 odst. 1 písm. e) ve 

spojení s novým zněním § 36b odst. 1 písm. b) a § 36b odst. 3 písm. a) ZIS stanovena 

povinnost insolvenčního správce mít pro výkon činnosti personální a materiální vybavení 

podle § 13a, resp. § 34a ZIS. 

Právní úprava obsažená v insolvenčním zákoně před novelizací účinnou od 1. 7. 2017 

neobsahovala zmocnění ke stanovení konkrétnějších požadavků na plnění povinností 

insolvenčního správce podle insolvenčního zákona. Obdobně ani právní úprava obsažená 

v zákoně o insolvenčních správcích před novelizací účinnou od 1. 7. 2017 neobsahovala 

dohledovou pravomoc Ministerstva spravedlnosti nad tím, zda insolvenční správce plní 

povinnosti stanovené insolvenčním zákonem. 
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S účinností od 1. 7. 2017 je v novém znění § 36 odst. 2 písm. c) ZIS stanovena pravomoc 

Ministerstva spravedlnosti dohlížet nad tím, zda insolvenční správce plní povinnosti 

stanovené insolvenčním zákonem. Právní úprava obsažená v insolvenčním zákoně ve znění 

účinném od 1. 7. 2017 (ust. § 36 odst. 3, § 431 písm. g) InsZ) v návaznosti na nové pravomoci 

Ministerstva spravedlnosti předpokládá bližší vymezení obsahu požadavků na plnění 

povinností insolvenčního správce podle insolvenčního zákona prostřednictvím prováděcího 

právního předpisu. 

Platný právní stav tedy není návrhem vyhlášky měněn, nýbrž doplňován na základě 

nového zákonného zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu. 

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 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 

Pokud jde o předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, 

nepředpokládá se žádný dopad na veřejné rozpočty. Ani jiné dopady nejsou s návrhem 

vyhlášky spojeny. 

 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, 

nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není 

rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminačním zákonem). 

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. 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná úprava žádným způsobem nezasahuje do současného stavu ochrany 

soukromí a osobních údajů, a je tudíž v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 
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h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

I. 

Přiměřenost 

Návrh vyhlášky vychází ze zmocnění obsaženého v zákoně o insolvenčních správcích a 

v insolvenčním zákoně. Navrhovaná právní úprava konkretizuje a upravuje obsah požadavků 

na personální a materiální vybavení insolvenčního správce a obsah požadavků na plnění 

povinností insolvenčního správce podle § 31 odst. 6, 36 odst. 1 a 2, § 136 odst. 5, § 246 

odst. 1, § 313 odst. 2, § 371, § 373 odst. 2, § 383 odst. 1, § 385 odst. 2 a § 430a odst. 1 

insolvenčního zákona. 

Vyhláška neobsahuje kompetenční zmocnění posuzovat obsah požadavků na personální a 

materiální vybavení insolvenčního správce a rozhodovat o něm či posuzovat plnění povinností 

insolvenčního správce a rozhodovat o něm. Příslušná pravomoc je dána Ministerstvu 

spravedlnosti zákonem o insolvenčních správcích (srov. § 6 odst. 1 písm. g), § 8 odst. 1 

písm. e), § 36b odst. 1 písm. b) a § 36b odst. 3 písm. a) ZIS). 

Existence odpovídajícího personálního a materiálního vybavení je podmínkou nezbytnou 

pro řádný výkon funkce a činnosti insolvenčního správce, která je nově zkoumána již 

v okamžiku podání návrhu na vydání povolení či zvláštního povolení k výkonu činnosti 

insolvenčního správce a dále prověřována v průběhu výkonu funkce. Existence standardů 

stanovujících obsah požadavků na plnění povinnosti insolvenčního správce při výkonu funkce 

přispívá k řádnému výkonu funkce insolvenčního správce a posiluje právní jistotu účastníků 

insolvenčního řízení i samotného insolvenčního správce. Navrhovaná právní úprava obsah 

výše uvedených požadavků pouze konkretizuje. 

Dohled nad výkonem funkce insolvenčního správce ve smyslu zákona o insolvenčních 

správcích vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Zákonem chráněným zájmem je zájem na 

řádném výkonu funkce insolvenčního správce v širším slova smyslu. Dohlédací činnost ve 

smyslu insolvenčního zákona ve vztahu k výkonu funkce insolvenčního správce v konkrétním 

insolvenčním řízení vykonává příslušný insolvenční soud. Zákonem chráněným zájmem je 

řádný průběh daného insolvenčního řízení. 

Navrhovaná právní úprava se dotýká pravomocí Ministerstva spravedlnosti a potažmo 

i insolvenčních soudů ve vztahu k posuzování řádnosti výkonu funkce insolvenčního správce. 

Navrhovaná právní úprava nejde cestou zpřísňování již existujícího stavu, toliko 

prostřednictvím prováděcího právního předpisu blíže popisuje některé minimální požadavky 

na řádný výkon funkce insolvenčního správce, nadto ve většině případů deklaruje možnost se 

v odůvodněných případech odchýlit. 

Navrhovaná právní úprava nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy, obsahově je 

toliko blíže vymezuje. 

Efektivita 

Prostřednictvím definice obsahu požadavků personálního a materiálního vybavení 

insolvenčního správce a prostřednictvím definice požadavků na plnění povinností 

insolvenčního správce je navrhovanou právní úpravou dáván těmto pojmům konkrétní obsah, 
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který umožňuje regulovaným subjektům těmto požadavkům dostát a Ministerstvu 

spravedlnosti, případně insolvenčním soudům, na jejich řádné plnění dohlížet a vynucovat je. 

Přesný obsah dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti je v zásadě odvislý od 

rozhodnutí regulovaného subjektu se konkrétnímu požadavku podvolit (comply), anebo 

nepodvolit, vysvětlit důvod odchylného postupu, kterým je sledován účel explicitně 

stanoveného požadavku, a dostatečným způsobem odůvodnit, že i za využití odchylného 

postupu bude dosaženo naplnění stanovených požadavků (explain). Tento regulatorní přístup 

přináší regulovaným subjektům možnost zvolení řešení s ohledem na jejich individuální 

potřeby, aniž by omezoval možnost dohledového orgánu dohlížet na efektivní plnění 

povinností směřujících k zajištění svědomitého výkonu funkce s odbornou péčí. 

Odpovědnost 

Vyhláška neobsahuje kompetenční zmocnění posuzovat obsah požadavků na personální a 

materiální vybavení insolvenčního správce a rozhodovat o něm či posuzovat plnění povinností 

insolvenčního správce a rozhodovat o něm. Příslušná pravomoc je dána Ministerstvu 

spravedlnosti zákonem o insolvenčních správcích (srov. § 6 odst. 1 písm. g), § 8 odst. 1 

písm. e), § 36b odst. 1 písm. b) a § 36b odst. 3 písm. a) ZIS). 

Opravné prostředky 

Vyhláška neobsahuje kompetenční zmocnění posuzovat obsah požadavků na personální a 

materiální vybavení insolvenčního správce a rozhodovat o něm či posuzovat plnění povinností 

insolvenčního správce a rozhodovat o něm. V tomto ohledu tak nelze hovořit ani o 

prostředcích poskytujících ochranu práv regulovaných subjektů – insolvenčních správců. 

Příslušná pravomoc je dána Ministerstvu spravedlnosti zákonem o insolvenčních správcích 

(srov. § 6 odst. 1 písm. g), § 8 odst. 1 písm. e), § 36b odst. 1 písm. b) a § 36b odst. 3 písm. a) 

ZIS) a z jejího zakotvení vyplývá také možné užití opravných prostředků při realizaci této 

pravomoci.  

Kontrolní mechanismy 

Navrhovaný prováděcí právní předpis nenastavuje systém odpovědnosti jednotlivých 

účastníků, protože sám o sobě systém odpovědnosti nemění. 

Systém vlastní kontroly a přezkoumávání rozhodnutí přijímaných za použití navrhované 

vyhlášky je dán právní úpravou správního řízení a související soudní kontroly (správní řád, 

soudní řád správní, zákon o Ústavním soudu). 

II. 

Vyhláška neobsahuje kompetenční zmocnění posuzovat obsah požadavků na personální a 

materiální vybavení insolvenčního správce a rozhodovat o něm či posuzovat plnění povinností 

insolvenčního správce a rozhodovat o něm. Příslušná pravomoc je dána Ministerstvu 

spravedlnosti zákonem o insolvenčních správcích (srov. § 6 odst. 1 písm. g), § 8 odst. 1 

písm. e), § 36b odst. 1 písm. b) a § 36b odst. 3 písm. a) ZIS). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZWJJB6J)



 

7 

III. 

Navrhovaný prováděcí právní předpis nemá vliv na dostupnost informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Údaje získané v rámci státního dohledu jsou neveřejné, podléhají mlčenlivosti (ust. § 20 

kontrolního řádu, § 15 odst. 3 správního řádu). 

IV. 

Navrhovaná právní úprava vychází ze zkušeností praxe, byla konzultována se zástupci 

spolků insolvenčních správců, případně s jednotlivými zástupci regulované profese 

insolvenčního správce, insolvenčními soudci a pracovní skupinou složenou ze zástupců 

odborné veřejnosti. 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu se nepředpokládají. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

V souladu se zákonným zmocněním vyplývajícím z ustanovení § 5a odst. 8 a § 39a 

zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 64/2017 Sb., (dále také 

jen „zákon o insolvenčních správcích“) a § 431 písm. g) zákona č. 182/2006, o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění zákona č. 64/2017 Sb., (dále také jen 

„insolvenční zákon“) se v § 1 v zájmu snadnější orientace vymezuje předmět úpravy. 

Ustanovení také pro účely vyhlášky zavádí pro insolvenčního správce a hostujícího 

insolvenčního správce legislativní zkratku „insolvenční správce“, a to v reakci na znění 

zmocňovacího ustanovení § 39a zákona o insolvenčních správcích, které hovoří o 

požadavcích na insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce. Jelikož je 

žádoucí, aby na insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce byly kladeny 

v oblasti úpravy vyhlášky stejné požadavky, není mezi nimi ve vyhlášce dále rozlišováno. 

K § 2 

Návrh vyhlášky v rámci personálního vybavení insolvenčního správce rozlišuje 

zaměstnance, které insolvenční správce využívá bezprostředně při výkonu své funkce, a 

ostatní zaměstnance. Do druhé kategorie, kterou insolvenční správce využívá pří výkonu 

činností insolvenčního správce (dříve také tzv. latentní insolvenční správce), ale nikoliv při 

výkonu funkce insolvenčního správce, patří například sekretářky, údržbáři nebo techničtí 

pracovníci, které insolvenční správce využívá v souvislosti se svojí podnikatelskou činností 

v obecném slova smyslu. 

Vyhláška od insolvenčních správců očekává, že v případě zaměstnanců, které využívají 

pro výkon své funkce nebo činnosti, dostojí kritériím, na jejichž splnění je nutno trvat, a sice 
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požadavku důvěryhodnosti a způsobilosti pro činnosti, které zaměstnanci vykonávají. 

V případě zaměstnanců využívaných při výkonu funkce insolvenčního správce se připojuje 

i požadavek výlučnosti pracovněprávního vztahu k insolvenčnímu správci. 

Ustanovení § 2 odst. 1 dále rozlišuje mezi zaměstnanci a odborně způsobilými 

zaměstnanci. Reaguje se tak na situace, kdy insolvenční správce zaměstnává pro pomocné 

úkony (administrativa, účetnictví, management) také osoby s nedostatečnými odbornými 

znalostmi nutnými pro vykonávání hlavních úkonů v insolvenčním řízení. Rozdíl mezi těmito 

dvěma skupinami zaměstnanců spočívá tedy právě v zaměření a obsahu činnosti, kterou pro 

insolvenčního správce vykonávají, a tedy i odborné kvalifikaci zaměstnanců, kterou je pro 

řádný výkon činnosti spojené s funkcí insolvenčního správce nutno bezvýhradně vyžadovat. 

Odstavce 2 a 3 odkazem na zákonnou úpravu specifikují základ požadavku 

důvěryhodnosti. Důvěryhodnost zaměstnance zaniká jeho pravomocným odsouzením za 

kvalifikovaný trestný čin, kritéria pro důvěryhodnost odborně způsobilého zaměstnance jsou 

však patřičným způsobem zpřísněna, a to tak, že půjde o fyzickou osobu, která je plně 

bezúhonná ve smyslu zákona o insolvenčních správcích. Tímto však není kategorie 

bezúhonnosti zaměstnance vyčerpána, neboť při jejím posuzování je třeba také přihlédnout 

např. k tomu, zda jsou u konkrétního zaměstnance dány podmínky pro loajalitu 

k insolvenčnímu správci (ta je v případě výkonu funkce insolvenčního správce spojena také 

s požadavkem na to, aby byl zaměstnanec zaměstnancem pouze jediného insolvenčního 

správce), záruky zachování nezávislosti insolvenčního správce a povinnosti mlčenlivosti 

podle § 45 insolvenčního zákona. 

K § 3 

Pro řádný výkon funkce insolvenčního správce je třeba v rámci personálního vybavení 

zajistit dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců. Pouze zaměstnanec s příslušnou 

odborností je způsobilý k samostatnému činění úkonů spojených s insolvenčním řízením; 

z tohoto důvodu je dostatečný počet zaměstnanců v tomto ustanovení zásadně spojován toliko 

s odborně způsobilými zaměstnanci.  

Odstavce 1 a 2 udávají dostatečný počet zaměstnanců tak, že stanoví nejvyšší přípustný 

počet insolvenčních řízení (v distribuci podle příslušného způsobu řešení úpadku dlužníka) a 

přihlášek pohledávek, která mohou připadat na jednoho odborně způsobilého zaměstnance. 

Úprava reaguje na situace, v nichž počet zaměstnanců insolvenčního správce počtu jeho 

neskončených insolvenčních řízení zcela neodpovídá a vést tolik řízení není ve fyzických 

možnostech zaměstnanců (případně ani insolvenčního správce samotného), v důsledku čehož 

lze při postupu v insolvenčních řízeních očekávat průtahy a nedostatečné zajištění vysoké 

odbornosti jednotlivých úkonů a činností insolvenčního správce. Horní hranice počtu řízení, 

kterou odstavce 1 a 2 stanoví, byla dovozena z dosavadní osvědčené praxe (zohledněny byly 

přitom i ekonomické zájmy insolvenčních správců, ekonomická udržitelnost výkonu funkce a 

„průměrný“ nápad insolvenčních věcí u insolvenčních správců), přičemž je stanoven jiný 

nejvyšší možný počet insolvenčních řízení pro účely řešení úpadku oddlužením, konkursem 

prohlášeným podle § 396, 405 nebo 418 insolvenčního zákona nebo nepatrným konkursem a 

pro účely ostatních způsobů řešení úpadku, jejichž administrace bývá zpravidla časově 
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náročnější. Platí přitom, že překročení hranice u kteréhokoliv dílčího ukazatele 

v pododstavcích písm. a), b) a c) znamená, že počet zaměstnanců není dostatečný, a je třeba, 

aby insolvenční správce zaměstnal další osobu (nebo naopak, jeden zaměstnanec představuje 

dostatečný počet zaměstnanců až do naplnění limitů stanovených ve všech dílčích ukazatelích 

najednou, pokud zároveň není kterýkoliv z nich překročen). 

Je-li insolvenční správce ustanoven do funkce v řízeních podle odstavce 1 i podle 

odstavce 2 zároveň, je třeba dostatečný počet zaměstnanců zajistit pro případy každého 

odstavce zvlášť (tzn. nezapočítávat jednoho zaměstnance dvakrát, zjednodušeně řečeno, pro 

konkurs i oddlužení). 

V odstavci 4 je pak upřesněno, že pro účely požadavku zajištění dostatečného počtu 

odborně způsobilých zaměstnanců je možno započíst zaměstnance, jenž není insolvenčním 

správcem využíván po celou stanovenou týdenní dobu (podle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce), jako poměrnou „část zaměstnance“, a to v poměru podle délky jeho skutečné 

pracovní doby k délce stanovené týdenní pracovní doby. 

K § 4 

Ustanovením § 3 zavedený termín „rozhodné období“ je definován v § 4. Je žádoucí, aby 

posuzování dostatečného počtu zaměstnanců bylo prováděno s určitým přiměřeným odstupem 

po období, v němž měl být dostatečný počet dosažen, neboť pro insolvenčního správce by 

bylo zatěžující bezodkladně přizpůsobovat svoje personální vybavení průběžně proměnlivému 

nápadu věcí. Z hlediska kontrolního orgánu před skončením rozhodného období nelze 

s určitostí predikovat, zda se v něm potřebný počet odborně způsobilých zaměstnanců 

insolvenčního správce nebude ještě měnit. Odstavec 2 v této souvislosti míří na schopnost 

insolvenčního správce operativně přizpůsobovat počet zaměstnanců reálnému množství řízení, 

v nichž je do funkce ustanovován, insolvenčnímu správci totiž ukládá tento stav s přiměřeným 

odstupem zohledňovat a počet odborně způsobilých zaměstnanců aktualizovat podle postupně 

se měnících okolností. Platí přitom, že v případě překročení kritérií rozhodných pro určení 

počtu zaměstnanců (vymezených v § 3) je třeba počet zaměstnanců uvést do souladu 

s požadavky § 3 do prvního dne čtvrtého měsíce od okamžiku jejich překročení – tedy v době 

přiměřené pro zajištění zaměstnance vyhovujícího určitým způsobem přísným požadavkům. 

K § 5 

Ustanovení ve svém odstavci 1 navazuje na úpravu minimálního počtu odborně 

způsobilých zaměstnanců v § 3 a adekvátně upravuje případy, v nichž insolvenční správce 

svou funkci vykonává z velké části osobně, což se v praxi běžně stává (především u menších 

insolvenčních správců bez provozoven). 

Odstavec 2 pak promítá do vyhlášky pravidlo comply or explain znamenající, že od 

požadavku § 3 se může insolvenční správce odchýlit a dostatečný počet zaměstnanců podle 

tohoto ustanovení nenaplnit, jestliže namísto toho doloží, že i při nedostatečném počtu 

zaměstnanců vykonává svou funkci svědomitě a s odbornou péčí. Taxativní výčet způsobů, 

jakými lze tuto skutečnost doložit, zde obsažen není; oprávněnost odchýlení se od požadavku 

§ 3 bude tedy záležet na okolnostech konkrétního případu a na odůvodnění správcova 
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odlišného postupu. Příkladmo se může jednat o zvláštní vlastnosti zaměstnance, jeho 

předchozí praxi, případně o administrativní a technická opatření při výkonu funkce 

insolvenčního správce. Jádrem tohoto ustanovení je zájem na materiálním naplnění 

požadavku na řádný postup insolvenčního správce při výkonu funkce i za situace, v níž se 

forma realizace požadavku může u jednotlivých insolvenčních správců lišit bez jakéhokoliv 

negativního dopadu na insolvenční řízení, v nichž byl insolvenční správce ustanoven do 

funkce. 

K § 6 

Uvedené ustanovení konstituuje faktický rozdíl mezi zaměstnancem a odborně 

způsobilým zaměstnancem, neboť stanoví zvláštní požadavky pro zaměstnance, který má být 

považován za odborně způsobilého (zejm. ve vztahu k § 3 a 4). Vytváří právní domněnku 

odborné způsobilosti, kterou podmiňuje vzděláním a odbornými znalostmi příslušného 

zaměstnance. 

K § 7 

V návaznosti na § 6 toto ustanovení specifikuje potřebné vzdělání odborně způsobilého 

zaměstnance. Požadavek odborné praxe k požadavku vzdělání přistupuje jen v případě, že 

zaměstnanec nemá právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu. 

Odbornou praxi dále definuje odstavec 4, a to s odkazem na zákoník práce ve vztahu 

k „intenzitě“ odborné praxe. Délka požadované odborné praxe je stanovena na 6 měsíců, 

neboť pro komplexnost pracovní činnosti související s výkonem funkce insolvenčního 

správce nemůže menší rozsah praxe zaměstnance dostatečně kvalifikovat. Odbornou praxi je 

třeba absolvovat u insolvenčního správce, který (jakožto držitel příslušného povolení 

k výkonu činnosti insolvenčního správce) garantuje dostatečnou úroveň odborné praxe, 

případně u insolvenčního soudu. Nedosáhl-li zaměstnanec na právnické nebo ekonomické 

vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, může jít podle odstavce 3 o 

odborně způsobilého zaměstnance, kterého však insolvenční správce nemůže pověřit 

zastupováním v insolvenčním řízení před soudem a věřitelskými orgány. 

K § 8 

Odborné znalosti, které jsou další podmínkou pro odbornou způsobilost, sestávají podle 

odstavce 1 tohoto ustanovení ze znalostí zejména v oblastech vyjmenovaných pod písmeny a) 

až d); v případě účetnictví musí jít o znalosti, které věcně souvisejí s činností zaměstnance, 

tedy o znalosti, jichž zaměstnanec při práci užívá (respektive s ohledem na charakter a náplň 

jeho činnosti užívat má). Odstavec 2 předvídá, že jestliže byl zaměstnanec insolvenčním 

správcem přiměřeně proškolen, zřejmě má potřebné odborné znalosti – tento konstrukt 

vychází z faktického stavu, za něhož je insolvenční správce sám nejlépe způsobilý posoudit, 

které odborné znalosti bude zaměstnanec pro výkon činnosti opravdu potřebovat, a tyto 

znalosti mu předat, neboť nedostatek odborné způsobilosti zaměstnance by šel na vrub 

insolvenčního správce. 
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K § 9 

Ustanovení § 9 předpokládá, že splnění požadavku odborné způsobilosti zaměstnance se 

před kontrolním orgánem prokazuje příslušnými dokumenty dokládajícími splnění požadavků 

§ 6 až 8. 

Odstavec 2 je potom opět projevem zásady comply or explain, která zde stanoví, že 

domněnka odborné způsobilosti může být podložena i jinými důvody než splněním 

požadavků § 7 a 8. Nutnost doložení této odborné způsobilosti kontrolnímu orgánu dopadá na 

insolvenčního správce. 

K § 10 

Materiálním vybavením insolvenčního správce se ve smyslu § 13a a § 34a zákona o 

insolvenčních správcích rozumí jeho sídlo, jakož i provozovna. Základním požadavkem na ně 

(vycházejícím z požadavku na možnost jejich běžného využití ze strany veřejnosti tak, aby se 

nejednalo toliko o sídlo a provozovny formální) je nutnost využívat prostor, které jsou 

veřejnosti běžně přístupné bez zbytečných komplikací nebo přílišných překážek, tedy 

především prostor, které není obtížné nalézt v místě či budově a které nejsou umístěny na 

místě, jež by bylo nezpůsobilé pro běžné umístění kancelářských prostor. Je tedy třeba, aby se 

veřejnost bez vynaložení nepřiměřeného úsilí mohla dostat do místa provozovny (například 

prostředky hromadné dopravy) a také do provozovny samotné. Je tak předcházeno situacím, 

v nichž jsou provozovny umisťovány do uzamčených objektů (typicky uzamčené činžovní 

domy bez označených domovních zvonků), do areálů, do nichž se nelze dostat bez předchozí 

domluvy, případně je vyžadováno kontaktování insolvenčního správce prostřednictvím 

telefonu či kontaktování dalších zprostředkujících osob, které vstup do provozovny umožní, 

rovněž je předcházeno umisťování provozoven do obtížně přístupných oblastí (chatová oblast, 

kemp, samoty). 

K § 11, 12, 14 a 31 

Těmito ustanoveními návrh vyhlášky přejímá dosavadní úpravu obsaženou ve vyhlášce 

č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o 

činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně. 

Odchylně od vyhlášky č. 355/2013 Sb. je upravena možnost uzavřít sídlo nebo provozovnu, 

neboť byla doplněna možnost uzavřít je na dobu až čtyř týdnů v roce, typicky z důvodu 

předvídaných technických omezení, odstávek a úprav, kvůli provozním důvodům a z důvodu 

čerpání osobního volna insolvenčního správce. Důvod uzavření v takovém případě není třeba 

dokládat, postačí včasné informování ministerstva, aby bylo možné vyznačit údaj o uzavření 

v seznamu insolvenčních správců. Insolvenční správce může uzavřít jen sídlo nebo jen 

některé provozovny či sídlo i všechny provozovny zároveň, vždy však na jeden nebo více 

celých kalendářních týdnů (to vyplývá z rozsahu úředních hodin vázaného právě na jeden 

kalendářní týden). Doba čtyř týdnů potom v tomto režimu připadá na každou provozovnu i 

sídlo. K tomu je třeba podotknout, že úřední hodiny sídla i provozovny připadají alespoň (a 

v praxi takřka vždy) na jeden den v týdnu – proto lze většinu technických důvodů, které by si 

vyžádaly uzavření provozovny (například malování, výměna nábytku, oprava 
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elektroinstalace), směřovat na některý jiný den a uzavření provozovny z těchto důvodů se 

vyhnout. Obdobně jako podle stávající úpravy je třeba o uzavření sídla nebo provozovny 

informovat veřejnost, a to prostřednictvím informační tabule umístěné u vstupu do každé 

uzavřené provozovny a případně rovněž u vstupu do sídla, bylo-li také uzavřeno.  

K § 13 

Na materiální vybavení insolvenčního správce, tedy sídlo a provozovnu, jsou kladeny 

určité obecné požadavky, a to tak, aby šlo skutečně o pouhý minimální standard nutný pro 

řádný výkon funkce insolvenčního správce a pro zachování vážnosti a důstojnosti při styku 

s dlužníkem, věřiteli a dalšími osobami. Konkrétní podoba realizace těchto požadavků není 

stanovena; postačí, pokud insolvenční správce s ohledem na všechny okolnosti zajistí takové 

podmínky pro styk s účastníky řízení a dalšími osobami, které nebudou ohrožovat důvěru 

v jeho odbornou péči. I proto vyhláška předvídá takové materiální vybavení, kterým by měl 

každý insolvenční správce řádně vykonávající svou funkci již nyní disponovat – v zásadě se 

jedná o obvyklé administrativní prostory a kancelářské vybavení. 

K § 15 

Na insolvenčního správce jakožto významný procesní subjekt insolvenčního řízení je 

nezbytně třeba klást požadavek svědomitého výkonu funkce a odborné péče, jak stanoví § 36 

odst. 1 insolvenčního zákona. Konkretizace těchto požadavků pro jednotlivé fáze řízení, 

respektive činnosti insolvenčního správce, je obsažena v § 16 a násl. vyhlášky, přičemž 

insolvenčnímu správci je v duchu zásady comply or explain ponechána možnost se od plnění 

konkrétně formulovaných požadavků odchýlit, jestliže řádně doloží, že jeho postup byl 

i přesto postupem při svědomitém výkonu funkce s odbornou péčí. Posouzení konkrétního 

případu, ve kterém bude insolvenční správce důvody pro tuto odchylku dokládat, náleží 

Ministerstvu spravedlnosti jakožto dohledovému orgánu. Jako hlavní standard výkonu funkce 

je tak konstruováno dodržování standardů podle vyhlášky, přičemž je postaveno najisto, že 

insolvenčnímu soudu zůstává v nedotčeném rozsahu zachováno oprávnění dávat 

insolvenčnímu správci v rámci dohlédací činnosti pokyny (srov. § 11 odst. 2 insolvenčního 

zákona). 

K § 16 

Ustanovení obsahuje v návaznosti na § 15 demonstrativní výčet standardů činnosti 

insolvenčního správce při svědomitém výkonu funkce s odbornou péčí. Výčet vychází 

z poznatků kontrolního orgánu a běžných požadavků insolvenčních soudů, a tedy představuje 

průmět dobré praxe v insolvenčních řízeních. Je neuzavřený z toho důvodu, že se nesnaží 

regulovat veškerou činnost insolvenčního správce, nýbrž pouze zdůrazňuje, které oblasti 

činnosti lze pro svědomitý výkon funkce považovat za klíčové. 

Jde především o zajištění řádného personálního obsazení sídla a provozoven 

insolvenčního správce a zajištění kontinuity výkonu jeho funkce pro dobu jeho osobní 

nepřítomnosti, důsledné vyhýbání se střetu zájmů, nestranný přístup ke všem věřitelům, 

transparentní nakládání s majetkovou podstatou, účetní a evidenční oddělení prostředků 

různých dlužníků a jejich vedení na samostatných účtech a neopomíjení úkonů v souvislosti 
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s neplatností a neúčinností právních úkonů, k nimž je insolvenčním zákonem legitimován. Pro 

zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení a snížení administrativní zátěže by měl 

insolvenční správce svá podání činit na strojově čitelných elektronických formulářích (pokud 

pro dané podání ministerský vzor elektronického formuláře existuje). 

K § 17 

Dojde-li ke změně v osobě insolvenčního správce jedním ze způsobů podle insolvenčního 

zákona, je žádoucí, aby dosavadní insolvenční správce zajistil kontinuitu insolvenčního řízení. 

Povinnost předat informace o dosavadní činnosti a všechny doklady související s výkonem 

funkce novému insolvenčnímu správci je zakotvena v insolvenčním zákoně. Vyhláška tuto 

povinnost blíže konkretizuje a vztahuje ji obdobně rovněž na předání řízení předběžným 

správcem (ust. § 27 insolvenčního zákona), neboť jde o obdobný případ. 

Dále je upraven způsob předání uvedených dokumentů. Preferována je dohoda mezi 

oběma insolvenčními správci, ale pro případ, že k ní nedojde, leží odpovědnost za řádné 

předání na dosavadním insolvenčním správci. O dohodě vztahující se k předání dokumentů se 

učiní záznam do spisu, o samotném předání se vyhotoví předávací protokol, který případně 

obsahuje výhrady nového insolvenčního správce k přebíraným dokumentům, zejména k jejich 

úplnosti. 

K § 18 

Uvedené ustanovení dopadá na postup insolvenčního správce podle § 188 (a částečně 

také podle § 410 odst. 2) insolvenčního zákona a stanoví jeho minimální náležitosti tak, aby 

účastníci insolvenčního řízení nebyli kráceni na svých právech, aby bylo dosaženo co 

nejvyššího uspokojení jejich pohledávek a aby nedocházelo k průtahům v insolvenčním 

řízení. Základem je bezodkladná informace o zpřístupnění spisů přihlášených pohledávek 

(resp. přihláškových částí spisů) oprávněným osobám. Insolvenční správce dále provádí řádný 

přezkum přihlášených pohledávek včetně příloh přihlášek; k tomu účelu může být nutné, aby 

si insolvenční správce příslušné dokumenty v případě potřeby (nebyly-li zaslány 

insolvenčnímu soudu) vyžádal. Samotné přezkoumání přihlášených pohledávek by měl 

insolvenční správce provádět chronologicky, ale zdůvodnit lze i jiný postup. Odůvodnění, 

proč insolvenční správce nepostupoval při přezkoumání pohledávek chronologicky (podle 

okamžiku přihlášení) je důležité zejména v případě, že před konáním přezkumného jednání 

nedošlo k přezkoumání všech přihlášených pohledávek. 

Ve vztahu k přihlášeným pohledávkám by se měl insolvenční správce rovněž snažit 

předcházet (incidenčním) sporům, které mohou zbytečně zatěžovat majetkovou podstatu, a 

pokud by pohledávka byla popírána z „formálního“ důvodu, je většinou namístě vyrozumět 

věřitele (třebas neformální cestou) o důvodech, které by vedly k popření pohledávky. 

Popření pohledávky je potom nutno v každém případě dostatečně odůvodnit, stejně tak by 

měl insolvenční správce zvlášť objasnit, z jakých důvodů nepřistoupil k popření pohledávky, 

pokud se tímto zdržením dostane do rozporu se sbírkovou judikaturou. 
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K § 19 

S prohlášením konkursu spojuje insolvenční zákon v § 277 a násl. mimo jiné povinnost 

insolvenčního správce k činění určitých úkonů – jde zejména o sestavování soupisu 

majetkové podstaty. 

Řádně sestavený a úplný soupis majetkové podstaty je přitom stěžejním předpokladem 

pro co nejvyšší uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Za tím účelem je nezbytně třeba, 

aby insolvenční správce pouze nepřejal informace z dlužníkova seznamu majetku nebo 

prohlášení o majetku, případně z jeho účetnictví, ale aby obsah majetkové podstaty důkladně 

přezkoumal, nejen pro zjištění, zda majetková podstata neobsahuje ještě další majetek, ale 

také proto, aby do ní nebyl zahrnován majetek, který reálně neexistuje, případně vůbec nepatří 

dlužníkovi. Řádně sestavený soupis majetkové podstaty tedy musí zohledňovat i výsledky 

provedené fyzické a dokladové inventury, k níž si insolvenční správce může vyžádat 

potřebnou součinnost. Zjištěný skutečný stav obsahu majetkové podstaty se potom promítá 

nejen do sestaveného soupisu majetkové podstaty, ale rovněž do jeho pozdějších aktualizací, 

které by měly opět věrohodně zobrazovat reálné změny v obsahu majetkové podstaty, 

případně v jejím zjištěném obsahu. 

Významný vliv na uspokojení věřitelů může mít rovněž neplatnost a neúčinnost právních 

úkonů dlužníka. I z toho důvodu je třeba, aby insolvenční správce jejich možné neplatnosti a 

neúčinnosti věnoval zvýšenou pozornost a o svých zjištěních informoval věřitelský orgán 

i insolvenční soud, a to i v případě, že nebude dlužníkovým právním úkonům odporovat. 

K § 20 

Na specifika postupu při provádění soupisu majetkové podstaty v případě konkursu 

navazuje obecné ustanovení o zjišťování a soupisu majetkové podstaty insolvenčním 

správcem. 

Jak již bylo řečeno, správné a úplné zjištění majetkové podstaty je zcela zásadní 

z hlediska uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. A jako takové nutně představuje jednu 

z nejdůležitějších činností insolvenčního správce při výkonu jeho funkce. I z toho důvodu je 

přinejmenším žádoucí, aby zjišťování a soupis majetkové podstaty insolvenční správce 

zajišťoval „vlastní silou“, tedy osobní činností, případně prostřednictvím svých zaměstnanců, 

což vyhláška deklaruje. Přenesení této zásadní činnosti při výkonu funkce na třetí subjekt 

(např. na základě mandátní smlouvy) nelze považovat za slučitelné s povahou insolvenčního 

správce jako zvláštního procesního subjektu v insolvenčním řízení. 

I v tomto případě je velice významné docílit souladu skutečného a zjištěného 

(a sepsaného) stavu obsahu majetkové podstaty. Insolvenční správce vychází jednak z údajů 

poskytnutých dlužníkem (zejména v seznamu majetku) a případně vyžádaných v rámci 

součinnosti od soudního exekutora, který vedl exekuční řízení k vymožení splnění povinnosti 

dlužníka. Tyto údaje je v praxi třeba konfrontovat se zjištěními vycházejícími z provedené 

prohlídky bytu, sídla a jiných míst, kde má dlužník umístěn majetek náležející do majetkové 

podstaty. Při prohlídce je přitom vhodné pořizovat obrazovou dokumentaci, která lépe 

ilustruje stav i obsah majetkové podstaty dlužníka a usnadňuje identifikaci jednotlivých 

položek soupisu majetkové podstaty, přičemž tato dokumentace bude přílohou spisu 
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insolvenčního správce. Při jejím provedení je potom na místě v soupisu při označení majetku 

na dokumentaci (zejména zřejmě fotografickou) odkázat. 

K § 21 

Jestliže je řádné zjištění a sepsání majetkové podstaty nezbytným předpokladem pro co 

nejvyšší uspokojení věřitelů, při jejím zpeněžování dochází k samotné realizaci tohoto 

předpokladu. Na postup při zpeněžování majetkové podstaty podle § 283 insolvenčního 

zákona je tak třeba klást nemenší důraz než na provádění jejího soupisu. 

Poznatky z praxe ukazují, že maximalizace uspokojení věřitelů, především nachází-li se 

v majetkové podstatě dlužníka hodnotnější majetek, lze dosáhnout v případě, že se majetková 

podstata zpeněžuje formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nebo výběrového řízení. 

Tyto méně formální postupy (například v porovnání s prodejem v soudní dražbě) umožňují 

insolvenčnímu správci se zájemci o získání majetku z majetkové podstaty dojednat podmínky 

výhodnější pro věřitele, respektive sledující cíl jejich vyššího uspokojení, a to často v kratším 

čase nebo při vyšší míře jistoty skutečné realizace prodeje (když ne s prvním zájemcem 

v pořadí, tak kupříkladu s druhým, aniž by muselo dojít k opakování procesu výběru). 

I samotné zpeněžování majetkové podstaty je jednou z nejdůležitějších činností 

insolvenčního správce při výkonu jeho funkce (ostatně sleduje základní cíl insolvenčního 

řízení), proto by je měl insolvenční správce provádět zpravidla „vlastní silou“. V konkrétních 

případech však může být vhodnější, aby insolvenční správce zpeněžování majetkové podstaty 

prováděl prostřednictvím třetích osob, například při zpeněžování specifické majetkové 

hodnoty s vyšší cenou, kde může být pro věřitele z hlediska maximalizace jejich uspokojení 

výhodnější, jestliže ji zpeněží osoba, která má s prodejem takového specifického majetku 

větší zkušenosti. 

Bez ohledu na konkrétní způsob zpeněžování majetkové podstaty je třeba trvat na vysoké 

míře transparentnosti celého procesu. Je proto nezbytné, aby insolvenční správce předával 

insolvenčnímu soudu ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku relevantní dokumenty již 

v průběhu zpeněžování majetkové podstaty tak, aby bylo možné zasáhnout proti případnému 

nevhodnému postupu. Výjimkou jsou však případy, kdy by zveřejnění všech dokumentů 

mohlo vést k maření účelu insolvenčního řízení (tedy především dosažení rychlého a co 

nejvyššího uspokojení věřitelů), například v okamžiku vyjednávání o ceně s potenciálním 

zájemcem o koupi majetku z majetkové podstaty. 

K § 22 

Zpráva o postupu v insolvenčním řízení a její zveřejňování jsou součástí okruhu opatření 

pro zajištění transparentnosti insolvenčního řízení. Význam má ovšem také z hlediska 

ochrany práv věřitelů, i proto je vhodné, aby insolvenční správce tyto zprávy zveřejňoval 

v termínech, které zohledňují zájmy věřitelů, například před obdobím běžného svolávání 

valných hromad. 

Zveřejnění zprávy o postupu insolvenčního řízení je podmíněno jejím odsouhlasením ze 

strany věřitelského výboru. Pokud souhlas není dán, je třeba, aby insolvenční správce zprávu 

upravil podle pokynů věřitelského výboru tak, aby napříště odsouhlasena byla. Po 
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odsouhlasení se zpráva zveřejňuje v insolvenčním rejstříku, případně také na internetových 

stránkách insolvenčního správce, má-li je zřízeny, nebo jiným vhodným způsobem. 

K § 23 

Novelou insolvenčního zákona bylo s účinností od 1. 7. 2017 výrazně omezeno konání 

přezkumných jednání a schůzí věřitelů v oddlužení. Přezkumná jednání před soudem byla 

nahrazena přezkoumáváním pohledávek insolvenčním správcem za účasti dlužníka. 

Insolvenčnímu správci je v § 410 odst. 2 insolvenčního zákona stanovena povinnost vést 

jednání s dlužníkem, jehož úpadek je řešen oddlužením, zásadně osobně. Platí přitom, že na 

tomto osobním jednání s dlužníkem k přezkoumání přihlášených pohledávek se insolvenční 

správce nemůže dát zastoupit, nemůže je za něj vést ani jeho zaměstnanec. Vyhláška pro toto 

jednání s dlužníkem stanoví náležitosti, jejichž účelem je zajištění předpokladů pro efektivní 

dohled nad dlužníkem v oddlužení a procesní ochrana dlužníka, jehož lze v insolvenčním 

řízení ve srovnání s insolvenčním správcem vnímat jako „slabší stranu“. 

V zájmu minimalizace rizika, že dlužník nesprávně pochopí sdělení nebo požadavek 

insolvenčního správce, by zejména u důležitých činností mělo převládat osobní jednání. Tam, 

kde je význam a možný dopad úkonu nižší, lze i písemnou komunikaci považovat za možnou, 

zejména proto, že dlužník bude mít k dispozici její záznam sloužící k upomenutí jejího 

obsahu. Z hlediska rychlosti a hospodárnosti je vhodnější využívat elektronickou poštu. 

Osobní jednání s dlužníkem by mělo probíhat především v sídle nebo v provozovně, 

protože právě tyto prostory mají sloužit k jednání insolvenčního správce s dlužníky, věřiteli a 

jinými osobami. Především osobní jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek může 

probíhat také v dlužníkově bydlišti, kde insolvenční správce zároveň provede úkony ke 

zjištění a sepsání majetkové podstaty. Místo jednání může být zvoleno i jinak; platí ovšem, že 

ani jedna ze stran nemůže místo druhé straně vnutit. Dlužník jako „slabší strana“ má jednání 

na jiném místě iniciovat svou žádostí vůči insolvenčnímu správci, ten však s takovým jiným 

místem musí souhlasit. Případné odmítnutí ze strany insolvenčního správce by však mělo být 

vedeno legitimními důvody. Dlužník by na druhé straně neměl možnosti žádat o jiné místo 

osobního jednání zneužívat, neboť zneužívajícím žádostem insolvenční správce nepochybně 

vyhovět nemusí. 

Informace o průběhu jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek a o způsobu, 

jakým lze pohledávky popírat, nezakládá poučovací povinnost insolvenčního správce ani není 

v plném rozsahu nahrazením poučovací povinnosti insolvenčního soudu na přezkumném 

jednání. Účelem tohoto informování je umožnit, aby daný procesní úkon vůbec mohl 

probíhat, tedy informovat dlužníka (přiměřeně úplným a srozumitelným způsobem) o tom, 

jaký je účel daného jednání a jakým způsobem může dlužník uplatňovat svoje právo. 

K § 24 

Insolvenčnímu správci je pro naplnění účelu insolvenčního řízení svěřen dohled nad 

činností dlužníka, jehož úpadek je řešen oddlužením. Povinnost vykonávat dohled nad 

činností dlužníka je insolvenčnímu správci uložena v § 412 odst. 2 insolvenčního zákona, 

specifické povinnosti dlužníka v oddlužení přitom obsahuje odstavec 1 téhož ustanovení. 
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Úprava podrobnějšího obsahu činností při tomto dohledu podzákonným předpisem je pro 

insolvenční řízení klíčová, neboť zákon ji neobsahuje. 

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře je z logiky věci zásadní otázkou, zda 

dlužník vykonává přiměřenou výdělečnou činnost a dosahuje přiměřeného příjmu. Výše 

příjmu je klíčová pro výši uspokojení dlužníkových věřitelů, a proto je třeba, aby insolvenční 

správce právě výdělečné činnosti dlužníka věnoval zvýšenou pozornost. Nelze se spokojit 

s pouhým konstatováním, že dlužník pracuje a dosahuje jistého příjmu. Insolvenční správce 

by měl kupř. disponovat dostatečnými informacemi, aby si mohl zodpovědět otázku, zda 

příjem dlužníka není nedůvodně nízký ve srovnání s obdobnými pozicemi v oblasti 

dlužníkova bydliště. Je tedy třeba, aby insolvenční správce měl nejen informace o dlužníkovu 

příjmu, ale aby měl také povědomí o situaci na místním trhu práce. Účelem dohledu 

insolvenčního správce pochopitelně není hledat dlužníkovi lepší zaměstnání, řádné plnění 

dohledu je však bez dostatečných informací stěží možné. Obdobné informace insolvenční 

správce potřebuje i v případě dlužníka, který je nezaměstnaný (srov. § 412 odst. 1 písm. a) 

insolvenčního zákona). 

 Ve vztahu k řadě dalších povinností podle § 412 odst. 1 insolvenčního zákona je od 

insolvenčního správce nutno žádat minimálně tolik, že relevantní údaje zjišťuje u dlužníka. Je 

potom na posouzení insolvenčního správce, zda pro dosažení standardu odborné péče v tom 

kterém konkrétním řízení není třeba pro efektivní dohled provádět ještě další opatření. 

O zjištěních z dohledu nad činností dlužníka insolvenční správce informuje ve zprávě o 

plnění oddlužení; v případě zjištěných nedostatků závažného charakteru, respektive 

závažného porušení povinností dlužníka by měl insolvenční správce informovat insolvenční 

soud bezodkladně podáním mimořádné zprávy o plnění oddlužení. 

K § 25 

Uvedená úprava dopadá na vyplácení částí splátek nezajištěným věřitelům při oddlužení 

plněním splátkového kalendáře, a to takovým způsobem, aby bylo minimalizováno riziko 

liknavosti insolvenčního správce a zvýšena míra transparentnosti. Tohoto cíle bude 

dosahováno, jestliže insolvenční správce bude příslušné úkony činit bez zbytečného odkladu 

ve stanovených lhůtách, které byly v návaznosti na zjištění z aplikační praxe zvoleny jako 

lhůty vyhovující, odpovídající zájmům insolvenčních správců (a zohledňující vůbec faktickou 

možnost rozvržení splátky mezi nezajištěné věřitele provést) a také jednotlivých věřitelů. 

Ustanovení v určení maximálních lhůt pro rozvržení privileguje pohledávky běžného 

výživného, které zpravidla slouží k uspokojení okamžité potřeby nezaopatřeného dítěte, a také 

výplatu nezabavitelné částky dlužníkovi, který nad rozsah splátek musí uhrazovat běžné 

výdaje (a pozdní vyplacení nezabavitelné částky by dlužníkovi mohlo kupř. znemožňovat 

splnit povinnost vyvarovat se vzniku neuhrazených splatných závazků). 

Výplatám částí splátky je společné to, že lhůta pro jejich provedení se počítá od 

okamžiku, kdy je na účet majetkové podstaty připsána poslední ze srážek (v případě více 

příjmů dlužníka) předvídaných rozhodnutím o schválení oddlužení plněním splátkového 

kalendáře. V případě výživného a nezabavitelné částky přesto platí, že tyto prostředky by měl 
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insolvenční správce vyplácet co nejdříve, tedy jakmile je na účtu majetkové podstaty připsána 

dostatečná srážka z dlužníkových příjmů. 

V zájmu hospodárnosti insolvenčního řízení a dosažení rychlého uspokojení věřitelů je 

insolvenčnímu správci svěřeno vystupovat vůči plátcům mzdy dlužníka a stanovit jim 

příslušnou část nezabavitelné částky, jakou nemají srážet, a i v dalších případech plátce mzdy 

informovat o způsobu provádění srážek ze mzdy dlužníka. 

K § 26 až 30 

Vedení spisů insolvenčního správce je nutně spojeno s požadavkem svědomitého postupu 

při výkonu funkce s odbornou péčí. S ohledem na specifickou roli a zásadní význam 

insolvenčního správce jako zvláštního procesního subjektu v insolvenčním řízení je třeba, aby 

vedl spis podobně jako insolvenční soud; tento požadavek se nově staví najisto, ačkoliv již 

nyní je součástí dobré praxe insolvenčního správce, že vede nejenom spisy pro přihlášky 

pohledávek (ve smyslu § 10 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb.), ale přímo správcovské spisy, 

které obsahují další relevantní písemnosti. Povinnost vedení spisů přitom dopadá také na 

zástupce dalších relevantních profesí (advokáty, soudní exekutory atd.). 

Obsahem spisu insolvenčního správce by přitom měly být všechny dokumenty, které 

mohou mít vliv na výkon jeho funkce, s výjimkou většiny dokumentů zveřejněných 

v insolvenčním rejstříku, jestliže je jejich původcem osoba odlišná od insolvenčního správce. 

Jedná se přitom především o zprávy pro insolvenční soud a věřitelské orgány, výzvy 

věřitelům a dalším osobám, přípisy v rámci součinnosti nebo dohledu nad dlužníkem a 

podobně. 

Spis má být veden zásadně pro každé insolvenční řízení zvlášť; tímto požadavkem je 

chráněna transparentnost řízení, přičemž jde i o faktické zjednodušení a zpřehlednění 

dokumentace pro samotného insolvenčního správce, případného nového insolvenčního 

správce (dojde-li k odvolání nebo zproštění) a osoby, které budou do spisu nahlížet.  

Volba formy spisu je ponechána na insolvenčním správci; elektronická nebo 

kombinovaná forma vedení spisu budou pravděpodobně v době preferované elektronické 

komunikace stále využívanější. 

Každý spis je třeba pro jednoznačnou identifikaci označit spisovou značkou 

insolvenčního soudu, u něhož je příslušné insolvenční řízení vedeno. Vhodné je rovněž 

označení spisovou značkou insolvenčního správce, jestliže systém spisových značek využívá, 

případně jiným obdobným identifikátorem; nic vytknout nelze ovšem ani tomu, zvolí-li si 

insolvenční správce označování spisů pouze spisovou značkou insolvenčního soudu. 

Jedinečné označení je nutno uvádět rovněž na jednotlivých dokumentech, které tvoří 

obsah konkrétního spisu. Je přitom na insolvenčním správci, aby si zvolil, zda bude využívat 

prostou číselnou řadu, alfanumerické označení jiného druhu, čárový, QR nebo jiný kód či 

ještě další označení. Rovněž je na jeho volbě přesné umístění identifikátoru (záhlaví, zápatí, 

levá či pravá strana, označení na pravém boku, …), umístěn by však měl být na místě 

viditelném a přinejmenším na první straně dokumentu, pokud je dostatečně zřejmé, že i další 

listy jsou jeho součástí. Uvedené obdobně platí rovněž pro údaj o okamžiku, kdy byl 
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dokument založen do spisu; okamžikem se přitom rozumí den (datum), hodina a minuta 

založení. V případě spisu vedeného v elektronické podobě (nebo elektronicky vedeného 

dokumentu u spisu vedeného v kombinované formě) není nutno, aby byl dokument označen 

údajem o okamžiku vložení, jestliže je tento údaj zobrazován v přehledu dokumentů 

zařazených do spisu, z něhož se jednotlivé dokumenty otevírají. Obdobně není třeba, aby byl 

dokument ve spisu vedeném v elektronické podobě opatřen identifikátorem na každé nebo 

alespoň první straně; postačí, pokud bude identifikátor uveden ve spisovém přehledu, z něhož 

se k obsahu jednotlivých dokumentů přistupuje – a to za předpokladu, že se k těmto 

dokumentům nedá přistoupit z jiného místa (není-li i na takovém jiném místě totožný 

identifikátor uveden). Opatření dokumentů jedinečným identifikátorem přímo v nich (netoliko 

ve spisovém přehledu) lze však považovat za vhodnější i pro případ elektronicky vedeného 

spisu. 

Spisový přehled potom insolvenční správce zařadí do spisu vedeného v každé podobě; 

platí přitom, že je-li spis veden v kombinované podobě, obsahuje spisový přehled především 

listinná část spisu, zařazení přehledu rovněž do elektronicky vedené části spisu lze jedině 

doporučit. Forma spisového přehledu není jednoznačně dána; podstatné je, aby byl spisový 

přehled skutečně přehledný, aby obsahoval soupis dokumentů zařazených do spisu s takovým 

označením, které umožní orientaci v přehledu. V případě spisu vedeného v kombinované 

formě obsahuje spisový přehled dokumenty vedené v listinné i elektronické podobě (u nich 

potom společně s údajem, že jsou založeny v elektronické podobě). Pokud je spis veden toliko 

elektronicky, není třeba u všech dokumentů uvádět údaj o tom, že jsou vedeny elektronicky, 

neboť to se rozumí samo sebou. 

Přílohy spisu jsou jeho součástí; toto nebrání jejich fyzické oddělitelnosti nebo vedení 

v jiné formě. Zvláštními přílohami jsou spisy přihlášek pohledávek ve smyslu § 10 odst. 1 

vyhlášky č. 311/2007 Sb. a spisy vztahující se k incidenčním sporům (pro jejichž vedení se 

insolvenční správce může nechat zastoupit advokátem, jejich oddělitelnost od hlavního spisu 

je i proto žádoucí). Spisový přehled má obsahovat rovněž přehled příloh spisu, obdobně jako 

v případě jednotlivých dokumentů. 

Ve vztahu ke zpřístupnění spisu oprávněným osobám je potom postaveno najisto, že 

insolvenční správce může spis zpřístupnit i prostřednictvím technických prostředků, případně 

rovněž za využití dálkového přístupu (například u cloudových úložišť dat, která insolvenční 

správci využívají z provozoven), a také to, že spis zpřístupní v sídle, nebo v provozovně, a to 

podle toho, podle kterého údaje byl insolvenční správce v daném insolvenčním řízení 

ustanoven. 

K § 32 (Účinnost) 

Účinnost vyhlášky je stanovena v souladu s obecnou zásadou patnáctidenní legisvakanční 

lhůty, neboť obsah vyhlášky ani rozsah vyhláškou zaváděných změn delší lhůtu nevyžaduje. 

Ve vztahu k personálnímu a materiálnímu vybavení se dále uplatní přechodné ustanovení 

podle části čtvrté čl. VI zákona č. 64/2017 Sb. 
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