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Informace
Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu
činnosti insolvenčních správců s ohledem
na ukončení nouzového stavu
V návaznosti na ukončení nouzového stavu Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“),
odbor insolvenční a soudních znalců, obdrželo řadu dotazů stran další platnosti informace
ministerstva ze dne 13. 3. 2020, č. j. MSP-11/2020-OINS-ORIO/11 (dále jen „předmětná
informace“).
Obsahem předmětné informace bylo sdělení ministerstva jako dohledového orgánu nad činností
insolvenčních správců, že neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2
zákona o insolvenčních správcích v případě, kdy po dobu vyhlášení nouzového stavu
usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 insolvenční správce (i) nezajišťuje svou činnost
v úředních hodinách provozovny a (ii) neprovede ve lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. f)
insolvenčního zákona osobní přezkum přihlášených pohledávek a z tohoto důvodu ve lhůtě
nepodá zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a soupis majetkové podstaty. V závěru
předmětné informace bylo uvedeno, že v ní vyjádřené stanovisko ministerstva platí až do
odvolání, které bude zveřejněno na webových stránkách www.insolvence.justice.cz.
Ministerstvo považuje za důležité vyjasnit, že doba platnosti předmětné informace byla již
od počátku omezena nejdéle na dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu a toto omezení
bylo v textu předmětné informace vyjádřeno formulací „po dobu vyhlášení nouzového stavu“.
Předmětná informace byla reakcí na vyhlášení nouzového usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3.
2020 a následné přijetí řady mimořádných opatření a doporučení vlády a Ministerstva
zdravotnictví, které limitovaly možnost osobního výkonu činnosti insolvenčního správce.
Protože však v okamžiku přijetí předmětné informace nebylo možné předvídat vývoj
epidemiologické situace a reakce příslušných institucí na ni, byla v ní výslovně upravena možnost
jejího odvolání. Pokud by se tedy epidemiologická situace vyvíjela příznivě a došlo by ke zrušení
některých mimořádných opatření, díky čemuž by byl reálně opět umožněn osobní výkon činnosti
insolvenčního správce, ačkoliv by vyhlášený nouzový stav stále trval, mohlo by ministerstvo
přistoupit k odvolání předmětné informace.
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K takovému vývoji však nedošlo, proto nebylo namístě odvolání předmětné informace v průběhu
vyhlášeného nouzového stavu. Platnost předmětné informace tak skončila se skončením
nouzového stavu, tedy dne 17. května 2020.
Ministerstvo spravedlnosti děkuje insolvenčním správcům za jejich aktivní přístup k řešení
mimořádné situace vyvolané virem SARS CoV-2.
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