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§ 11 
(Důsledky pozastavení práva vykonávat činnost 

insolvenčního správce)

(1) Není-li dále stanoveno jinak, po dobu pozastavení práva vykonávat 
činnost insolvenčního správce nesmí insolvenční správce vykonávat činnost 
insolvenčního správce. Pozastavením práva vykonávat činnost insolvenčního 
správce není dotčena povinnost insolvenčního správce být pojištěn na základě 
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, není-li dále stanoveno jinak. 

(2) Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce po-
dle § 9 odst. 1 písm. d) 
a) může insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce pouze 

jako ohlášený společník, 
b) nemá insolvenční správce povinnost být pojištěn na základě smlouvy o po-

jištění odpovědnosti za škodu. 

K odst. 1
První odstavec vymezuje povinnost insolvenčního správce, jehož činnost je po-

zastavena pro kterýkoli z důvodů uvedených v § 9 odst. 1. Výjimkou je důvod 
uvedený v § 9 odst. 1 písm. d); pro tuto situaci jsou pravidla nastavena ve druhém 
odstavci tohoto ustanovení. Bližší vymezení důsledků pozastavení práva vykonávat 
činnost viz komentář k § 9. 

Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou čin-
ností insolvenčního správce vyplývá pro insolvenčního správce – fyzickou osobu 
z § 4 odst. 2 písm. b), u veřejné obchodní společnosti z § 5 odst. 2 písm. b). 

K odst. 2
Ohlášený společník veřejné obchodní společnosti nesmí vykonávat činnost in-

solvenčního správce jako fyzická osoba. 
Obecně koncipovaná povinnost zůstat pojištěn i v době pozastavení práva vyko-

návat činnost insolvenčního správce je narušena pro případy, jde-li o insolvenčního 
správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahra-
niční obchodní společnosti. 

Veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniká prá-
vo vykonávat činnost insolvenčního správce dnem, kdy nabylo právní moci povole-
ní vykonávat činnost insolvenčního správce (§ 3 odst. 1).
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Insolvenční správce, který vykonával činnost insolvenčního správce jako fy-
zická osoba a stal se ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti, se do-
stává do dilematu, pokud jde o dokončení činnosti insolvenčního správce v říze-
ních, kde byl opatřením předsedy některého z insolvenčních soudů ustanoven do 
funkce správce jako fyzická osoba. K pozastavení činnosti dochází u ohlášeného 
společníka veřejné obchodní společnosti obligatorně. Naproti tomu k odvolání in-
solvenčního správce z důvodu jeho posunu do pozice ohlášeného společníka ve-
řejné obchodní společnosti dojít nemusí; dikce § 31 odst. 3 insolvenčního zákona 
dává insolvenčnímu soudu možnost, ale nikoli povinnost takového insolvenčního 
správce odvolat. Pro úvahu insolvenčního soudu bude jistě podstatná skutečnost, 
zda insolvenční správce využije možnosti ukončit pojištění odpovědnosti za ško-
du způsobenou činností insolvenčního správce jako fyzické osoby, nebo nikoli. 
Při ukončení pojistné smlouvy nebude mít insolvenční soud prakticky na výběr 
a k odvolání insolvenčního správce jako fyzické osoby přistoupit bude muset. Bu-
de-li dosavadní insolvenční správce jako fyzická osoba i nadále řádně pojištěn pro 
případy odpovědnosti za škodu způsobenou činností insolvenčního správce jako 
fyzické osoby, je prostor pro úvahu, aby činnost v konkrétním insolvenčním řízení 
dokončil jako insolvenční správce – fyzická osoba, přestože je již ohlášeným spo-
lečníkem veřejné obchodní společnosti, která se také zabývá činností insolvenční-
ho správce. 

Vyvstává otázka, zda má insolvenční soud, resp. předseda insolvenčního sou-
du prvého stupně při určení osoby nového insolvenčního správce postupovat 
dle § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, tj. ponechá určení osoby insolvenčního 
správce na softwaru, který je součástí insolvenčního rejstříku, nebo zda využije 
práva daného mu § 25 odst. 5 insolvenčního zákona a jako insolvenčního správ-
ce určí veřejnou obchodní společnost, kde se stal dosavadní insolvenční správce 
ohlášeným společníkem. Pro druhou z možností hovoří zásady defi nované v § 5 
insolvenčního zákona, především zásady rychlosti insolvenčního řízení; kontinuita 
v činnosti odvolaného a nově ustanoveného insolvenčního správce může výrazně 
zkrátit celkovou dobu řízení. V takovém případě musí předseda insolvenčního sou-
du svůj postup dle § 25 odst. 5 insolvenčního zákona (určení osoby insolvenčního 
správce mimo pořadí dané softwarem insolvenčního rejstříku) odůvodnit v textu 
opatření o určení osoby insolvenčního správce. Opatření předsedy insolvenčního 
soudu nemá povahu rozhodnutí a nepodléhá přezkumu (§ 4 odst. 3 věta první vyhl. 
č. 311/2007 Sb.). Určení insolvenčního správce postupem dle § 25 odst. 5 insol-
venčního zákona by samo o sobě nemělo být odvolacím důvodem proti výroku 
o ustanovení nového insolvenčního správce na místo správce odvolaného. V ka-
ždém případě na ustanovení veřejné obchodní společnosti na místo odvolaného 
insolvenčního správce – fyzické osoby, který se stal ohlášeným společníkem této 
veřejné obchodní společnosti, není žádný nárok. Rozhodnutí je pouze na úvaze 
předsedy insolvenčního soudu. 

Související ustanovení:
§ 3 – vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce, § 9 – pozastavení práva vykonávat 
činnost insolvenčního správce 
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Související předpisy:
§ 4 vyhl. č. 311/2007 Sb.

§ 12 
(Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce)

(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci 
zaniká 
a) smrtí insolvenčního správce, 
b) byl-li prohlášen za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého, 
c) byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost 

k právním úkonům byla omezena, a to ke dni právní moci rozhodnutí sou-
du, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla 
jeho způsobilost k právním úkonům omezena, 

d) dnem zrušení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní spo-
lečnosti, 

e) podal-li ministerstvu písemné oznámení o ukončení činnosti insolvenčního 
správce, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsí-
ci, ve kterém byla doručena, 

f) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost, 
dnem, ke kterému zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce 
jejímu ohlášenému společníku, nebo dnem, ke kterému ohlášený společník 
přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční ob-
chodní společnosti. 
(2) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 zani-

ká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci 
povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost povolení 
prodloužena postupem podle § 6 odst. 5. 

(3) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 
odst. 2 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí práv-
ní moci zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li 
platnost zvláštního povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 6. 

K odst. 1
K zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce vedou důvody, které 

nemají přímou vazbu na výkon činnosti insolvenčního správce v jednotlivých 
řízeních, kde byl insolvenčním soudem ustanoven. Zánik tohoto práva je spojen se 
zánikem některé z obecných podmínek pro výkon činnosti insolvenčního správce.

Důvody uvedené v prvním odstavci se týkají jak obecného insolvenčního správ-
ce, tak insolvenčního správce se zvláštním povolením. Druhý a třetí odstavec upra-
vuje důvody zániku práva vykonávat činnost pouze správce zvláštního. 

Ustanovení řeší zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce jak pro 
fyzické osoby, tak pro veřejné obchodní společnosti.
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K odst. 1 písm. a) a b)
Smrt jako důvod zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se týká 

pouze fyzické osoby. 
Smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrt-

vého stanoveným způsobem. Nelze-li tělo mrtvého prohlédnout stanoveným způ-
sobem, prohlásí člověka za mrtvého i bez návrhu soud, pokud byl člověk účasten 
takové události, že se jeho smrt vzhledem k okolnostem jeví jako jistá. V rozhodnutí 
určí soud den, který platí za den smrti. 

Na návrh osoby, která na tom má právní zájem, prohlásí obecný soud za mrtvé-
ho člověka, o němž lze mít důvodně za to, že zemřel, a určí den, který se pokládá 
za den jeho smrti. Na člověka, který byl prohlášen za mrtvého, se hledí, jako by 
zemřel. Byl-li člověk prohlášen za nezvěstného a vyplývají-li z okolností vážné 
pochybnosti, zda je ještě živ, ačkoli jeho smrt není nepochybná, může ho soud pro-
hlásit za mrtvého na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a určí den, který 
nezvěstný zřejmě nepřežil. Má se za to, že tento den je dnem smrti nezvěstného. Pro 
účely zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce je rozhodující den, 
kdy rozhodnutí obecného soudu nabude právní moci. 

K odst. 1 písm. c)
Pojem „způsobilost k právním úkonům“ pochází z § 8 již neúčinného zák. 

č. 40/1964 Sb. Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, který zavedl nový pojem „svéprávnost“ (§ 15 odst. 2 obč. zák.). Svéprávnost 
je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se 
k povinnostem (právně jednat). K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu 
člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho 
osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň ne-
schopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti. Omezit svéprávnost člověka lze 
jen tehdy, pokud mu hrozí závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům 
mírnější a méně omezující opatření. Omezit svéprávnost člověka může jen soud. 
Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní 
poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v ja-
kém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. Změní-li se okolnosti, 
soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší, a to i bez návrhu. V rozhodnutí 
o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka 
přihlédne soud k přání opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob blízkých opa-
trovanci. Stejně jako v případě úmrtí i v případě omezení svéprávnosti je pro zánik 
povolení rozhodující den, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci. 

K odst. 1 písm. d)
Společnost se zrušuje (§ 113 z. o. k.):

a) výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního ob-
dobí, a to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí 
lhůtu jinou;

b) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje společnost;
c) smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu;
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d) zánikem společníka právnické osoby, ledaže společenská smlouva připouští pře-
chod podílu na právního nástupce;

e) dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek některého ze 
společníků nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedo-
statek majetku nebo zrušením konkursu proto, že je společníkův majetek zcela 
nepostačující;

f) dnem právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení některého ze společníků;
g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého spo-

lečníka ve společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podí-
lu některého společníka ve společnosti po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke 
splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této 
lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí o tomto;

h) dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat požadavky dané § 46 z. o. k., 
tzn. že společník není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání 
nebo že u společníka nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnos-
ti;

i) vyloučením společníka; společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, 
jsou-li pro to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník zvlášť závaž-
ným způsobem své povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který 
byla společnost založena, dále může společnost navrhnout, aby soud vyloučil 
společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv 
byl k jejich řádnému plnění společností vyzván a na možnost vyloučení písemně 
upozorněn, s podáním návrhu na vyloučení společníka musí souhlasit společní-
ci, kteří mají ve společnosti většinu hlasů; k hlasu vylučovaného společníka se 
nepřihlíží nebo 

j) z jiných důvodů určených ve společenské smlouvě. 
Při zrušení společnosti, s výjimkou důvodů uvedených v písmenech b) a h), se 

mohou ostatní společníci do okamžiku předložení konečné zprávy o průběhu lik-
vidace likvidátorem změnou společenské smlouvy dohodnout, že společnost trvá 
nadále i bez společníka, jehož se důvod zrušení týká. Tato dohoda společníků může 
být také předem obsažena ve společenské smlouvě. Byla-li společnost zrušena po-
dle důvodu uvedeného pod písmenem h), mohou se společníci dohodnout na při-
stoupení společníka, který splňuje požadavky dané § 46 z. o. k., a na tom, že společ-
nost dále trvá. Účinností takových dohod se ukončuje likvidace. 

K odst. 1 písm. e)
Oznámení o ukončení činnosti insolvenčního správce musí mít písemnou po-

dobu; to nevylučuje učinit je prostřednictvím datové schránky. Oznámení nemusí 
obsahovat žádný důvod. Oznámení může učinit běžný i zvláštní správce. Stanovená 
doba, konec následujícího měsíce, je určena k řádnému ukončení činnosti správce. 

Učiní-li oznámení jediný ohlášený společník nebo všichni ohlášení společníci 
veřejné obchodní společnosti, bude tento důvod vést k ukončení činnosti celé veřej-
né obchodní společnosti jako insolvenčního správce. Oznámení tak bude důvodem 
pro zánik práva k výkonu činnosti insolvenčního správce dle písmene f) tohoto 
ustanovení. 
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K odst. 1 písm. f)
Vedle dobrovolného odchodu ohlášeného společníka může také společnost na-

vrhnout, aby soud ohlášeného společníka vyloučil, pokud porušuje zvlášť závažným 
způsobem své povinnosti, ačkoliv byl k jejich řádnému plnění společností vyzván 
a na možnost vyloučení písemně upozorněn. S podáním návrhu na vyloučení spo-
lečníka musejí souhlasit společníci, kteří mají ve společnosti většinu hlasů; k hlasu 
vylučovaného společníka se nepřihlíží. 

K odst. 2 a 3
Novelou účinnou od 1. 8. 2013 (zák. č. 185/2013 Sb.) byla platnost omezení 

pro činnost správce i zvláštního správce časově omezena na dobu 5 let. U běžné-
ho správce (§ 3 odst. 1) je prodloužení povolení spojeno pouze s administrativním 
úkonem v podobě úhrady správního poplatku. U zvláštního správce (§ 3 odst. 2) je 
prodloužení pětileté periody spojeno s opakovaným vykonáním zkoušky.

Správní poplatek za žádost o prodloužení povolení k výkonu činnosti běžné-
ho insolvenčního správce je stanoven v položce 10 písm. f) Sazebníku zák. o spr. 
poplatcích. Poplatek je stanoven ve výši 5 000 Kč stejně pro fyzickou osobu i pro 
veřejnou obchodní korporaci.

Prodloužení povolení k výkonu činnosti zvláštního insolvenčního správce je 
vázáno na úspěšné opakované vykonání zvláštní zkoušky (§ 3 odst. 4 a 5 vyhl. 
č. 312/2007 Sb.). K vykonání zkoušky musí dojít v průběhu posledních 12 měsí-
ců platnosti zvláštního povolení uchazeče. Aby uchazeč zajistil včasné vykonání 
zvláštní zkoušky, měl by o její vykonání požádat minimálně 7 až 8 měsíců před 
koncem platnosti svého zvláštního povolení – především s ohledem na lhůtu 6 mě-
síců danou § 24 odst. 1. 

Související ustanovení:
§ 3 − vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce, § 6 − povolení a zvláštní povolení 
fyzické osoby, § 24 − zkouška insolvenčního správce

Související předpisy:
§ 26, § 55 až 65, § 71 a § 72 obč. zák., − § 46, § 113, § 115 z. o. k., − zák. o spr. poplatcích

§ 13 
Zrušení povolení nebo zvláštního povolení 

(1) Ministerstvo zruší 
a) povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek po-

dle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1, nebo 
b) zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmí-

nek podle § 6 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2. 
(2) 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.
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Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce 

Z důvodové zprávy k návrhu zákona č. 312/2006 Sb. (obecná část):
Jednou z dalších funkcí ministerstva v rámci insolvenčního řízení je dohled nad činností in-

solvenčních správců a faktickým projevem této činnosti je možnost zrušení povolení nebo zvlášt-
ního 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. V tomto případě je ponechán prostor správnímu uvážení pro mini-
sterstvo. Všechna rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení budou vydávána v režimu správních 
rozhodnutí podle správního řádu. Nelze opominout ani příslušné zmocnění k provádění změn 
údajů v povolení a odpovídající informační povinnosti insolvenčních správců. 

Z důvodové zprávy k zákonu č. 185/2013 Sb. (obecná část):
Ustanovení § 36 odst. 1 zákona o insolvenčních správcích se omezuje pouze na formulaci, 

podle které ministerstvo vykonává dohled nad výkonem činnosti insolvenčního správce, ale další 
podmínky již nestanoví. Největší otázky vzbuzuje ustanovení § 13 odst. 2 (a také § 34) zákona 
o insolvenčních správcích, podle kterého může ministerstvo 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 způ-
soby jeho řešení. Formulace použita v tomto ustanovení nabádá v návaznosti na nejasné ustano-
vení § 36 odst. 1 tohoto zákona k závěru, že ministerstvo jakožto orgán státní správy soudů může 
paralelně se soudem vykonávat dohled nad tím, zda insolvenční správce postupuje v probíhajícím 
insolvenčním řízením v souladu s insolvenčním zákonem. V probíhajícím insolvenčním řízení vy-
konává dohled nad činností všech procesních subjektů v souladu s ustanovením § 10 písm. b) 
a § 11 insolvenčního zákona pouze insolvenční soud. Ministerstvo spravedlnosti jakožto ústřední 
orgán moci výkonné nemůže zasahovat do konkrétního insolvenčního řízení. Takovéto jednání by 
bylo nepochybně kvalifi kováno jako nedovolené zasahování do nezávislosti výkonu soudnictví 
a ve své podstatě by popíralo ústavně zakotvený princip dělby moci. Je představitelné, že jed-
nání insolvenčního správce, které by ministerstvo vyhodnotilo jako jednání, kterým insolvenční 
správce porušil povinnosti stanovené insolvenčním zákonem, by insolvenční soud vyhodnotil jako 
správné. Za této situace nutno důsledně oddělovat kompetence insolvenčního soudu při výkonu 
dohledu nad činností insolvenčního správce v konkrétním insolvenčním řízení od kompetencí Mi-
nisterstva spravedlnosti podle zákona o insolvenčních správcích. Návrh zákona proto přesněji 
vymezuje působnost ministerstva při výkonu dohledu nad činností insolvenčních správců.

Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (k § 13):
V zákoně o insolvenčních správcích byla původně upravena možnost ministerstva zrušit povo-

lení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který i přes písemnou výzvu ministerstva opa-
kovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené zákonem o insolvenčních správ-
cích nebo insolvenčním zákonem. Ve vztahu k hostujícím insolvenčním správcům k tomu bylo 
doplněno, že ministerstvo může zrušit povolení hostujícího insolvenčního správce nebo zvláštní 
povolení hostujícího insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci, který opakovaně 
závažným způsobem porušil povinnosti stanovené zákonem o insolvenčních správcích a insol-
venčním zákonem. Od 1. ledna 2014 byla uvedená možnost zrušení povolení podmíněna uložením 
sankcí ve správním řízení ministerstvem nebo udělením sankcí insolvenčním soudem. Nově se 
právní úprava navrací k řešení, které striktně odděluje opatření zrušení povolení od správních 
sankcí nebo sankcí udělovaných insolvenčním soudem, neboť každý z těchto institutů plní zcela 
odlišnou funkci.

Dopustí-li se insolvenční správce vážného porušení povinnosti podle insolvenčního zákona, 
zákona o insolvenčních správcích nebo kontrolního řádu, může mu být zrušeno povolení nebo 
zvláštní povolení (dále jen „povolení“). Ministerstvo ke zrušení povolení přistoupí tehdy, dosa-
huje-li míra škodlivosti protiprávního jednání insolvenčního správce takové intenzity, že samotné 
potrestání insolvenčního správce za spáchání správního deliktu není s to do budoucna zamezit 
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Insolvenční správci

insolvenčnímu správci v pokračování v nežádoucím jednání. Rozhodnutí o zrušení povolení je 
opodstatněno, jestliže insolvenční správce poruší povinnost mu stanovenou insolvenčním záko-
nem, zákonem o insolvenčních správcích nebo kontrolním řádem závažným způsobem nebo jest-
liže závěru o závažnosti protiprávního jednání insolvenčního správce svědčí četnost a frekvence 
porušení některé z uvedených povinností, a zároveň uložení sankce insolvenčnímu správci za spá-
chání správního deliktu není dostačující. To, že byl za porušení povinnosti insolvenční správce 
potrestán za správní delikt, nevylučuje možnost dohledového orgánu zrušit insolvenčnímu správci 
povolení. 

Vzhledem k tomu, že správní trestání a opatření spočívající ve zrušení povolení plní odlišné 
funkce, lze pro tentýž skutek uložit insolvenčnímu správci sankci za správní delikt podle § 36b 
ZIS a zrušit povolení. Zrušení povolení není sankcí, tím méně je sankcí trestní povahy. Jejím úče-
lem není represe. Zrušením povolení má dohledový orgán zabránit osobám nezpůsobilým řádně 
vykonávat činnost insolvenčního správce (přičemž o jejich nezpůsobilosti svědčí závažnost nebo 
frekvence jejich protiprávního jednání) v jejím pokračování. Pokračování ve výkonu činnosti ta-
kovýmto insolvenčním správcem by ohrožovalo veřejný zájem nebo by mu odporovalo. Poruší-
-li insolvenční správce svoji povinnost, čímž naplní znaky skutkové podstaty správního deliktu 
i materiální znak správního deliktu (protiprávní jednání insolvenčního správce dosahuje určité 
míry společenské škodlivosti), dohledový orgán zahájí ex offi  cio – v souladu se zásadou legality – 
správní řízení o správním deliktu a, nelze-li považovat případné uložení sankce za správní delikt 
za dostatečné z hlediska prevence jeho dalšího protiprávního jednání, může dohledový orgán proti 
témuž insolvenčnímu správci a pro týž skutek iniciovat správní řízení o zrušení povolení. Uvedená 
konstrukce není s ohledem na odlišný účel, odlišnou funkci a odlišnou povahu opatření (sankcí) 
ve správním trestání a opatření spočívající ve zrušení povolení problematická z hlediska jejího 
souladu se zásadou ne bis in idem ani v rovině jejího legislativního ukotvení ani z hlediska jejího 
uplatňování v aplikační praxi dohledového orgánu.

Nástroj prevence obstrukcí insolvenčního správce případně jeho zaměstnanců při výkonu 
kontroly představuje možnost dohledového orgánu přistoupit ke zrušení povolení insolvenčnímu 
správci, který svojí nespoluprací při výkonu kontroly může dohledovému orgánu znemožnit od-
halení jeho protiprávního jednání, které může být důvodem pro potrestání insolvenčního správce 
nebo zrušení povolení. S takovou pravomocí dohledového orgánu počítá § 13 odst. 2 a 34 ZIS pro 
případ, že insolvenční správce, příp. jeho zaměstnanci, poruší povinnost umožnit dohledovému 
orgánu vykonat jeho oprávnění a poskytnout mu součinnost závažným způsobem nebo opakovaně 
a uložení sankce za správní delikt podle § 16 KŘ není s to přimět insolvenčního správce ke spo-
lupráci při výkonu kontroly.

K § 13
Ustanovení upravuje pravomoc Ministerstva spravedlnosti zrušit insolvenč-

nímu správci povolení nebo zvláštní povolení. Režim zrušení obecného nebo 
zvláštního povolení je oproti zániku povolení ex lege, tj. bez nutnosti vydání jaké-
hokoli správního rozhodnutí založen na principu ex actu, tedy zrušení na základě 
rozhodnutí správního orgánu v režimu správního řízení, které je klasicky dvou-
stupňové, vedené podle správního řádu. 

V prvním stupni správního řízení rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti, resp. 
věcný útvar podle vnitřní systemizace resortu. Systemizace je od 1. 7. 2015 bu-
dována v režimu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Dříve, před provedením 
systemizace k 1. 7. 2015, byl věcným útvarem legislativní odbor, jehož jedno od-
dělení (insolvenční oddělení) mělo na starost jak legislativu, tak dohled. Nyní je 
tímto útvarem nově zřízený insolvenční odbor, jako ryze dohledový útvar, do jehož 
obsahové náplně mimo jiné spadá plnění veškerých úkolů spojených s výkonem 
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