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

§ 36

(1) Ministerstvo vykonává dohled nad výkonem
činnosti insolvenčních správců.

(2) Ministerstvo zajišťuje výměnu informací o činnosti
hostujícího insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní
či správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských
států.



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

§ 13

Zrušení povolení nebo zvláštního povolení

(1) Nezaniklo-li právo vykonávat činnost insolvenčního správce
podle § 12 písm. a) až f), zruší ministerstvo

a) povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek
podle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1, nebo

b) zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z
podmínek podle § 6 odst. 2 nebo § 8 odst. 2; zvláštní povolení zruší i tehdy,
uplynulo-li ode dne vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce více než
5 let.

(2) Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení
insolvenčnímu správci, který i přes písemné upozornění ministerstva
opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené tímto
zákonem nebo zákonem upravujícím úpadek a způsoby jeho řešení.



Novela 185/2013 Sb.

Změna parametrů dohledu  - § 36 a násl.

•Zpřesňují se pravidla týkající se dohledu ministerstva nad insolvenčními
správci a hostujícími insolvenčními správci. Původní znění § 36 odst. 1
nebylo dostatečně konkrétní a znemožňovalo efektivní výkon dohledu. Nová
úprava má proto za cíl konkrétně stanovit povinnosti insolvenčního správce a
hostujícího insolvenčního správce při výkonu dohledu a podrobněji vymezit,
co je předmětem dohledu ze strany ministerstva.

•Přesněji se vymezují také sankce za porušení povinností. Ministerstvo bude
moci udělit insolvenčnímu správci nebo hostujícímu insolvenčnímu správci
napomenutí nebo pokutu v případě porušení povinností vyplývajících pro
správce ze zákona o insolvenčních správcích (informační povinnost vůči
ministerstvu, povinnost mít pojištění po celou dobu trvání funkce apod.).



Novela 185/2013 Sb.

Změna parametrů rušení povolení 

•Úpravou § 13 odst. 2 dochází ke zpřesnění pravomoci ministerstva.
Insolvenčnímu správci nebo hostujícímu insolvenčnímu správci, kterému
byla opakovaně udělena sankce ministerstvem nebo insolvenčním soudem v
insolvenčním řízení, ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní
povolení. Důvodem pro takovou úpravu ve vztahu k soudům je skutečnost,
že insolvenční soud může insolvenčnímu správci nebo hostujícímu
insolvenčnímu správci udělit pořádkovou pokutu nebo ho funkce zprostit,
ale pouze v konkrétním řízení. Ministerstvo tedy přistoupí ke zrušení
povolení u těch insolvenčních správců nebo hostujících insolvečních správců,
kteří opakovaně poruší své povinnosti v insolvenčním řízení a jsou za to
pravomocně soudem potrestáni.



Nový návrh

Koncepční změna parametrů dohledu 

Návrh § 13 odst. 2 ZIS

Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu
správci, který závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje
povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním řádem nebo insolvenčním
zákonem.

Návrh – 36b odst. 1 ZIS

(1) Insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, že

k) při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem porušil
nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem,

l) při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem porušil nebo
opakovaně porušuje povinnost postupovat v insolvenčním řízení svědomitě
a s odbornou péčí podle insolvenčního zákona, nebo



Domnělá ústavní kolize

• Nové pojetí dohledových kompetencí nevytváří kolizní situace mezi pořádkovými
opatřeními udělovanými soudy insolvenčním správcům podle insolvenčního
zákona v konkrétním insolvenčním řízení a opatřeními přijatými v rámci správního
řízení vedeného s insolvenčními správci Ministerstvem spravedlnosti podle
zákona o insolvenčních správcích, přičemž navrhovaný materiál je ani vytvářet
nemůže, jelikož zájem chráněný výše uvedenými opatřeními je naprosto odlišný.

• Návrh reflektuje rozdílnost zájmu chráněného v rámci rozhodování insolvenčních
soudů – tedy zájmu na řádném výkonu funkce insolvenčního správce v rámci
ustanovení do konkrétního insolvenčního řízení. Smyslem pořádkovým opatření
je výchovně působit na insolvenčního správce s cílem, aby se činnost, jednání
nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu v daném řízení
neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta nástrojem
insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního
správce v rámci konkrétního řízení a přichází v úvahu především v případě, kdy
pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního
řízení a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo
kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek přivodila,
a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo
zproštění správce funkce dle § 32 insolvenčního zákona.



Domnělá ústavní kolize

• Nový návrh míří na obecné zajištění řádného výkonu profese insolvenčního
správce, na který nedopadá dohlédací činnost insolvenčního soudu (§ 11
insolvenčního zákona) a případná pořádková opatření udělená soudem. Je tak
možno konstatovat, že překládaný návrh chrání významný veřejný zájem na
řádnosti výkonu profese insolvenčního správce jakožto vysoce specializované
činností, která má zásadní dosah do majetkové sféry dlužníka i jeho věřitelů. Ze
strany veřejné moci existuje proto oprávněný zájem na tom, aby tuto činnost
vykonávaly pouze osoby bezúhonné, náležitě odborně vybavené, případně
splňující příslušné bezpečnostní parametry. Opatření udělované Ministerstvem
spravedlnosti v rámci správního řízení by tudíž plnilo v prvé řadě represivní
funkci (pokuta), případně preventivní funkci (zrušení povolení) v rámci dohledu
nad řádným výkonem profese insolvenčního správce, naopak funkcí pořádkového
opatření uděleného insolvenčním soudem je v prvé řadě zjednání nápravy v
rámci konkrétního řízení, v němž byl insolvenční správce ustanoven do funkce.


