
K plnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona o insolvenčních 

správcích 

Zákonem č. 64/2017 Sb. došlo k novelizaci § 14 odst. 3 zákona o insolvenčních 

správcích (dále jen „ZIS“), který stanovuje informační povinnost insolvenčního správce 

týkající se periodického dokládání informací o trvání pojištění Ministerstvu spravedlnosti.  

Nově insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 

měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, že pojištění 

odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce 

v předchozím kalendářním roce trvalo. 

Vzhledem ke skutečnosti, že při plnění předmětné informační povinnosti v praxi 

dochází k výkladovým problémům, dovolujeme si pro upřesnění uvést následující. 

Insolvenční správce je, s ohledem na předmětnou novelu, povinen ministerstvu 

doložit, že byl po celý předchozí kalendářní rok pojištěn, případně, pokud mu vzniklo 

povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce až v průběhu předchozího 

kalendářního roku, po poměrnou část předchozího kalendářního roku. Insolvenční 

správce je tedy povinen ministerstvu předložit doklad(y), jímž trvání pojištění doloží,  

a to jednou ročně, v období počínající 1. lednem, nejpozději do 2 měsíců po uplynutí 

předchozího kalendářního roku, tj. do 28. či 29. února následujícího roku (ke splnění 

výše uvedené informační povinnosti za kalendářní rok 2017 tak nejdříve dne 1. 1. 2018 

a nejpozději 28. 2. 2018). S ohledem na uvedené tak není možno splnit informační povinnost 

za kalendářní rok 2017 dokladem předloženým, ani vystaveným (datovaným) v rámci 

rozhodného období (tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017), když tento nemůže bez dalšího 

spolehlivě prokázat, že jím potvrzovaná existence pojištění odpovědnosti za škodu následně, 

tedy  ještě v roce 2017, nebyla ukončena (např. výpovědí, odstoupením od smlouvy 

či dohodou). Z tohoto důvodu tedy zpravidla nelze splnit předmětnou informační povinnost 

toliko předložením smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.  

Splnit uvedenou informační povinnost pak lze např. dodatkem ke smlouvě 

o pojištění odpovědnosti za škodu (vydaným po uplynutí rozhodného období), z něhož bude 

vyplývat, že pojištění trvalo po celé rozhodné období (ideálně tak lze učinit v kombinaci 

s pojistnou smlouvou/pojistnými smlouvami, nejsou-li tyto ministerstvu známy z úřední 

činnosti).  

V praxi nejčastěji předkládaným dokladem je však potvrzení o pojištění (certifikát 

o pojištění) vystavený insolvenčnímu správci pojišťovnou, s níž uzavřel pojistnou smlouvu. 

Musí z něho ovšem explicitně vyplývat, že pojištění insolvenčního správce po celý předchozí 

kalendářní rok trvalo (opět musí být vystaven až po uplynutí rozhodného období). Trvání 

pojištění odpovědnosti za škodu je dále možno prokázat i prostřednictvím dvou na sebe 

navazujících potvrzení o pojištění, jež reflektují pojistné období vymezené v pojistné 

smlouvě [např. první prokazuje dobu od 20. 8. 2016 do 19. 8. 2017, druhé pak od 20. 8. 2017 

do 19. 8. 2018 (to však musí být opět vystaveno až po uplynutí rozhodného období, 

tj. v daném případě po 31. 12. 2017)]. 


