MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
ČESKÉ REPUBLIKY

TEMATICKÉ OKRUHY PRO ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKU
INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
(platné od 1. 1. 2021)

A. INSOLVENČNÍ A OBČANSKÉ PROCESNÍ PRÁVO
A. I INSOLVENČNÍ PRÁVO
1. Formy úpadku, hrozící úpadek
 Jednotlivé formy úpadku
 Definice hrozícího úpadku
 Hrozící úpadek a návrh na povolení reorganizace
 Úpadek ekonomicky významného dlužníka
2. Detekce úpadku dlužníka
 Domněnky platební neschopnosti
 Mezera krytí
 Výkaz stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity
3. Schůze věřitelů s přihlédnutím k řešení úpadku reorganizací
 Pravomoci schůze věřitelů
 Svolání schůze věřitelů
 Hlasovací právo
 Rozhodování schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku reorganizací, o ustanovení
znalce, o návrhu na povolení reorganizace
 Rozhodování schůze věřitelů o reorganizačním plánu
4. Charakteristika zajištěných pohledávek a způsob jejich uplatňování
 Zajištěný věřitel
 Uplatnění pohledávky zajištěného věřitele
 Přezkoumání hodnoty zajištění
Popření zajištěné pohledávky
5. Uspokojování zajištěných pohledávek s přihlédnutím k řešení úpadku reorganizací
 Hodnota zajištění
 Pokyny ke správě předmětu zajištění
 Pokyny ke zpeněžení předmětu zajištění
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 Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení
 Uspokojení pohledávky zajištěného věřitele při reorganizaci
6. Neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů
 Pojem neúčinnosti
 Odpůrčí žaloba (aktivní legitimace, lhůty)
 Skutkové podstaty neúčinnosti
 Neúčinnost po zahájení insolvenčního řízení
 Rozhodnutí o odpůrčí žalobě
7. Reorganizovatelný subjekt a fáze insolvenčního řízení do rozhodnutí o návrhu
na povolení reorganizace (včetně)
 Podmínky přípustnosti reorganizace
 Oprávnění k podání návrhu na povolení reorganizace
 Lhůty k podání návrhu na povolení reorganizace
 Náležitosti návrhu na povolení reorganizace
 Předpoklady pro povolení reorganizace
 Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace
8. Postavení věřitelů v reorganizaci
 Okruh věřitelů při reorganizaci
 Popření pohledávky při reorganizaci
 Skupiny věřitelů při reorganizaci
 Spravedlnost reorganizačního plánu
9. Reorganizační plán
 Reorganizační plán
 Zpráva o reorganizačním plánu
 Předpoklady pro schválení reorganizačního plánu
 Účinky reorganizačního plánu
10. Stručná charakteristika průběhu reorganizace
 Průběh reorganizace
 Dispoziční oprávnění
 Pohledávky po schválení reorganizačního plánu
 Změna reorganizačního plánu
 Skončení reorganizace
 Přeměna reorganizace v konkurs
11. Evropské a mezinárodní insolvenční právo
 Platná úprava evropského úpadkového práva
 Mezinárodní příslušnost
 Evropský mezinárodní prvek
 COMI
 Hlavní insolvenční řízení
 Sekundární insolvenční řízení
 Zahájení úpadkového řízení podle unijního práva
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 Povinnost vyrozumět známé věřitele
 Přihlašování pohledávek

A. II OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ
1. Zahájení řízení
 Zahájení občanského soudního řízení
 Zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh)
 Účinky zahájení řízení
2. Náklady řízení
 Náklady řízení v občanském soudním řízení
 Placení a náhrada nákladů řízení
 Náhrada nákladů řízení v incidenčních sporech
 Jistota na náklady řízení incidenčního sporu
3. Rozhodnutí
 Formy rozhodnutí v občanském soudním řízení
 Meritorní rozhodnutí v insolvenčním řízení
 Rozhodnutí v incidenčním sporu
 Doručování v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech
 Možnosti obrany proti nečinnosti soudu
4. Řádné opravné prostředky
 Výčet řádných opravných prostředků
 Charakteristika řádných opravných prostředků (vč. lhůt pro jejich podání)
 Řádné opravné prostředky v insolvenčním řízení
5. Mimořádné opravné prostředky
 Výčet mimořádných opravných prostředků
 Charakteristika mimořádných opravných prostředků (vč. lhůt pro jejich podání)
 Mimořádné opravné prostředky v insolvenčním řízení
6. Incidenční spory
 Druhy incidenčních sporů
 Důsledky skončení insolvenčního řízení na průběh incidenčních sporů
 Procesní specifika incidenčních sporů
 Rozhodnutí v incidenčním sporu
7. Řízení o soudním prodeji zástavy
 Zahájení řízení o soudním prodeji zástavy
 Účastenství
 Průběh řízení a rozhodnutí
 Náklady řízení o soudním prodeji zástavy
8. Řízení ve věcech kapitálového trhu
 Zahájení řízení ve věcech kapitálového trhu
 Účastenství
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 Průběh řízení a rozhodnutí
9. Vztah exekučního a insolvenčního řízení
 Vztah insolvence a exekuce
 Použití občanského soudního řádu v insolvenčním a exekučním řízení
 Vliv jednotlivých fází insolvenčního řízení na exekuční řízení
10. Rozhodčí smlouva a rozhodčí nález
 Rozhodčí smlouva (zejm. podmínky pro uzavření a forma)
 Rozhodčí doložka
 Skončení rozhodčího řízení
 Rozhodčí nález a jeho přezkum

B. OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO
A ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ PODNIKU
B. I OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO
1. Limity autonomie vůle v soukromém právu
 Kogentní / dispozitivní pravidla
 Dobré mravy
 Lichva, neúměrné zkrácení, podstatná změna okolností
 Ochrana spotřebitele
 Ochrana slabší strany
2. Vlastnické právo
 Ochrana
 Spoluvlastnictví a předkupní právo
 Způsoby nabytí vlastnického práva převodem
 Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
 Další způsoby nabytí vlastnického práva
 Katastr nemovitostí
3. Právní jednání
 Pojem, vlastnosti a vady
 Právní důsledky rozporu se zákonem
 Omyl (pojem, právní důsledky)
 Forma právního jednání
 Výklad právního jednání (hlavní výkladová pravidla)
4. Zastoupení
 Zákonné / smluvní zastoupení
 Plná moc (pojem, význam, forma, udělení / odvolání)
 Důsledky překročení / jednání bez plné moci
 Konflikt mezi zájmy zástupce a zastoupeného a jeho právní důsledky
 Zastoupení právnické osoby / obchodní společnosti
 Zastoupení podnikatele
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5. Význam času v právu
 Počítání času (rozlišení lhůt a dob)
 Promlčení
 Prekluze
6. Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy a hlavní smluvní typy v praxi
 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy
 Kupní smlouva
 Smlouva o dílo
 Nájem
7. Změna závazku
 Prodlení dlužníka a jeho právní důsledky
 Vady plnění a jejich právní důsledky
 Postoupení pohledávky / smlouvy
 Převzetí dluhu / přistoupení k dluhu
 Převzetí majetku
 Přechod dluhů se závodem a ochrana věřitele
 Přechod dluhů při přeměně právnické osoby / obchodní korporace a ochrana věřitele
8. Zánik závazku
 Splnění
 Započtení
 Výpověď
 Odstoupení od smlouvy
9. Zajištění dluhu
 Pojem, význam, zásady (akcesority, subsidiarity)
 Zvláštnosti ve vztahu k promlčení (promlčení vůči ručiteli, uspokojení promlčené
pohledávky ze zástavy / zajišťovacího převodu / zadržovacího práva / výhrady
vlastnictví)
 Postavení poskytovatele jistoty odlišného od dlužníka při uspokojení věřitele z jistoty
vůči dlužníku / poskytovatelům dalších jistot
 Věcněprávní zajišťovací instituty
 Obligačněprávní zajišťovací instituty
10. Utvrzení dluhu
 Pojem a význam
 Uznání dluhu
 Smluvní pokuta
11. Náhrada újmy
 Obecné předpoklady zákonné / smluvní odpovědnosti za škodu
 Zvláštní případy odpovědnosti za škodu
 Způsob a rozsah náhrady, vzdání se práva na ni
12. Orgány obchodní korporace
 Modely corporate governance
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Typy a působnost (nejvyšší, statutární, kontrolní)
Kontrolní práva společníka a jejich výkon
Rozhodnutí nejvyššího orgánu a jeho účinnost / změna / neplatnost / nicotnost
Postavení členů volených orgánů (se zaměřením na smlouvu o výkonu funkce)
Péče řádného hospodáře (a další povinnosti) a důsledky jejího porušení
(vč. odpovědnosti statutárního orgánu za pozdě podaný insolvenční návrh a žaloby
na doplnění pasiv)

13. Podnikatelská seskupení
 Ovlivnění, ovládání, jednání ve shodě
 Koncern a koncernová vstřícnost – předpoklady, projevy
 Povinnost vlivné / řídící osoby k náhradě způsobené újmy, ručení věřitelům za dluhy
 Vztahy s propojenými (spřízněnými) osobami, vnitřní obchodování, konflikt zájmů
14. Finanční a majetková struktura obchodní korporace
 Vklady, změny, ochrana věřitele při snížení ostatní vlastního kapitálu, jejich tvorba
(příplatky aj.)
 Druhy podílů / akcií
 Ručení společníků za dluhy
 Rozdělování zisku a dalších vlastních zdrojů, zálohy na podíl na zisku
 Likvidace, podíl na likvidačním zůstatku

B. II ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ PODNIKU
1. Podnik a jeho obchodní podstata, obchodní model podniku
 Obchodní podstata a obchodní model
 Trh a postavení na trhu
 Produkt a vize
 Personální zajištění (profese)
 Nefinanční složky going concern
2. Provoz podniku (řízení provozu podniku)
 Řízení nákupu – nákupní marketing, řízení zásob, struktura zásob, logistika
 Řízení výroby – kategorie, plánování výroby, kapacitní plánování, produktivita
 Řízení prodeje – náklady a cena, marketing, formy prodeje
 Řízení kvality – systém ISO, náklady na nekvalitu
 Kontrolní procesy, interní audit
3. Majetková a kapitálová struktura podniku, financování podniku
 Majetková struktura podniku – dlouhodobý majetek, oběžná aktiva
 Specifika v majetkové struktuře – majetek pořízený jinak, než koupí, majetek oceněný
výnosovými metodami, goodwill a oceňovací rozdíl
 Majetek neevidovaný v rozvaze a tzv. tiché rezervy
 Financování podniku a jeho zdroje, finanční a kapitálová struktura podniku (vlastní
kapitál, cizí kapitál)
 Původ vlastního kapitálu – peněžité a nepeněžité vklady, kapitálové fondy – příplatky,
přecenění, přeměny
 Cizí dlouhodobé zdroje financování
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 Mimobilanční závazky
 Optimální kapitálová struktura a základní bilanční pravidla
4. Výnosy, náklady, tvorba zisku a cash flow, výkonnost podniku
 Tržby a výkony – zásoby vlastní výroby, aktivace
 Ostatní výnosy
 Náklady – provozní náklady, finanční náklady, fixní a variabilní náklady
 Struktura tvorby zisku – přidaná hodnota, úrovně EBITDA, provozní výsledek
hospodaření
 Cash flow – struktura tvorby cash flow (provozní, finanční, investiční), metody
zjišťování cash flow
 Marže a výkonnost podniku, struktura marží, nákladovost
5. Investiční činnost podniku
 Časová hodnota peněz
 Investice a hodnocení jejich efektivnosti, pravidlo čisté současné hodnoty
 Postup hodnocení efektivnosti investic – čistá současná hodnota (NPV), vnitřní
výnosové procento (IRR)
 Dopady minulých investic na podnik
6. Finanční účetnictví
 Podstata finančního účetnictví
 Organizace účetnictví a logika účtování
 Účetní závěrka, druhy účetních závěrek
 Oceňování v účetnictví
 Rezervy, opravné položky dohadné účty a časové rozlišení
 Základní druhy účetních operací a charakter jejich dopadu v účetnictví
 Specifické účetní případy při krizi a úpadku podniku
 Vazby mezi účetními výkazy
7. Finanční analýza
 Základní součásti finanční analýzy (horizontální a vertikální)
 Poměrové ukazatele
 Syntetické ukazatele
 Mezera krytí
 Hodnocení finanční situace a okamžik vzniku faktického úpadku
8. Pracovní kapitál a jeho financování
 Pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál
 Složky pracovního kapitálu a čistého pracovního kapitálu
 Kalkulace pracovního kapitálu
 Financování pracovního kapitálu
9. Peněžní cyklus a řízení nepeněžních složek pracovního kapitálu
 Peněžní a provozní cyklus
 Řízení zásob
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 Řízení pohledávek
 Řízení krátkodobých závazků
10. Řízení finančních rizik, finanční deriváty
 Klasifikace finančních rizik (úroková a měnová)
 Odhad finančních rizik
 Možnosti eliminace úrokových rizik
 Možnosti eliminace měnových rizik
11. Řízení provozních (nefinančních) rizik
 Druhy rizik
 Karta rizika
 Odpovědnost za rizika
12. Schopnost další existence podniku (going concern)
 Základní složky going concern
 Nefinanční složky going concern
 Finanční složky going concern
 Tvorba hodnoty a going concern
 Vize podniku jako klíčový atribut going concern
13. Finanční plánování
 Krátkodobý finanční plán
 Plán pracovního kapitálu
 Dlouhodobý finanční plán
 Metody finančního plánování
14. Hodnota podniku
 Různé pohledy na hodnotu podniku – pohled vlastníka vs. pohled investora
 Metody stanovení hodnoty podniku (going concern, likvidační hodnota)
 Základní atributy výnosových metod – oceňovaná veličina, diskontní sazba, pokračující
hodnota
 Brutto a netto hodnota podniku
 Metoda DCF a její varianty
 Specifika hodnoty podniku v krizi a v úpadku
15. Krize podniku a krizové řízení
 Životní cyklus podniku a krize podniku
 Příčiny a projevy krize podniku
 Řízení podniku v krizi a základní opatření při řízení podniku v krizi
 Řízení pracovního kapitálu při krizovém řízení podniku
 Krátkodobý finanční plán jako nástroj krizového řízení podniku
 Sledování provozní výkonnosti pro krizové řízení podniku
 Sanace podniku a podmínky úspěšné sanace podniku
 Dlouhodobý finanční plán sanace

8/12

C. PRINCIPY A FUNGOVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU,
ORGANIZACE PODNIKU A PRÁVNÍ REGULACE FINANČNÍCH
INSTITUCÍ, VČETNĚ JEJICH LIKVIDACE A ÚPADKU,
INVESTIČNÍ NÁSTROJE A OBCHODOVÁNÍ S NIMI
1. Banka
 Činnosti banky
 Organizace banky a řídicí a kontrolní systém banky (orgány banky, výbory)
 Kapitál banky (základní složky, funkce kapitálu v bance, smysl stanovených rezerv)
 Kvalifikovaná účast
2. Pravidla pro obchody banky
 Povinnost postupovat obezřetně, zákaz uzavírání určitých smluv (§ 12 ZoB)
 Nabývání účasti bankou v jiných osobách (§ 17 ZoB)
 Odborná péče při provádění obchodů s cennými papíry
 Obchody banky s osobami, které mají k bance zvláštní vztah
 Důsledky porušení povinností
3. Odnětí licence bance
 Důvody pro odnětí licence bance (zejména ty se vztahem ke kapitálu banky)
 Rozhodnutí o odnětí licence bance
 Likvidátor banky a jeho povinnosti k České národní bance (ČNB)
 Činnost banky po odnětí licence
 Zvláštní pravidla týkající se soudního přezkumu rozhodnutí ČNB o odnětí licence
bance
4. Garanční systém finančního trhu (GSFT) a Fond pojištění vkladů (FPV)
 Zdroje financování a užití prostředků z FPV
 Rozsah pojištění pohledávek z vkladů (co je pojištěno a co není pojištěno)
 Identifikace vkladatele při přijetí vkladu
 Výplata náhrady u nadlimitní pohledávky
5. Náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů
 Rozhodný den a postup při vyplácení náhrad
 Druhy náhrad (základní, zvýšená, institucionální náhrady podle § 41f ZoB)
 Výpočet náhrady (praktické případy)
6. Družstevní záložna
 Základní činnosti a podnikání družstevní záložny
 Kapitál družstevní záložny (základní složky, funkce kapitálu, výše kapitálu, smysl
stanovených rezerv)
 Řídicí a kontrolní systém družstevní záložny (orgány, výbory)
 Obsah stanov družstevní záložny
 Kvalifikovaná účast

9/12

7. Členství v družstevní záložně
 Členský vklad a jeho druhy, nakládání s členským vkladem (převod, přechod, rozdělení)
 Vypořádací podíl
 Pravidlo desetinásobku při úročení vkladů člena
 Omezení pro poskytování úvěrů ekonomicky spjatým osobám a dalším osobám
ve střetu zájmů
8. Odnětí povolení družstevní záložny
 Důvody pro odnětí povolení družstevní záložně (zejména se vztahem ke kapitálu
a bilanční sumě)
 Rozhodnutí o odnětí povolení družstevní záložně
 Likvidátor družstevní záložny a jeho povinnosti vůči ČNB
 Činnosti družstevní záložny po odnětí povolení
 Zvláštní pravidla týkající se soudního přezkumu rozhodnutí ČNB o odnětí povolení
9. Investiční nástroje
 Investiční cenné papíry
 Cenné papíry kolektivního investování
 Nástroje peněžního trhu
 Deriváty (základní členění, výčet a principy fungování derivátů)
10. Obchodování a jiné nakládání s investičními nástroji
 Obchodní a převodní místa (způsoby obchodování a obchodované nástroje)
 Vypořádací systém (základy, funkce)
 Centrální depozitář (druhy evidencí a účtů)
 Finanční zajištění, závěrečné vyrovnání (netting a neodvolatelnost zúčtování
a neodvolatelnost příkazu k vypořádání)
11. Obchodník s cennými papíry a investiční služby
 Investiční služby (hlavní a doplňkové)
 Řídicí a kontrolní systém obchodníka (orgány, výbory)
 Zákaznický majetek
12. Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GF)
 Zdroje financování a užití prostředků z GF
 Postup při poskytování náhrad
 Osoby vyloučené z poskytování náhrad
 Vydávání zákaznického majetku po vydání rozhodnutí o úpadku
13. Kolektivní investování
 Vymezení „kolektivního investování“
 Investiční fond
 Investiční společnost
 Depozitář a náhrada újmy depozitářem
 Administrátor a podpůrce a jejich činnosti
 Pojem „obhospodařování“
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14. Investiční fondy
 Samosprávný vs. nesamosprávný
 Členění (fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů)
 Přípustné právní formy
 Zrušení a likvidace investičního fondu
15. Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
 Vymezení, včetně chápání funkce proměnného kapitálu
 Zakladatelské a investiční akcie
 Zvláštní pravidla pro podfondy
 Zrušení a likvidace SICAV
16. Pojišťovna
 Činnosti pojišťovny
 Finanční umístění (stručně pojem a skladba)
 Řídicí a kontrolní systém pojišťovny
 Nucená správa pojišťovny a osoba nuceného správce
 Vstup pojišťovny do likvidace po odnětí povolení a likvidátor
 Úpadek pojišťovny po odnětí povolení
17. Zvláštní aspekty majetkové podstaty úvěrových institucí
 Krytý dluhopis (včetně hypotečního zástavního listu), krycí aktiva, krycí portfolio
a krytý blok
 Nucený správce krytých bloků
 Podřízené dluhopisy a hybridní dluhopisy
18. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (ZOPRK) - okruh I.:
 Předmět úpravy a GSFT
 Vymezení základních pojmů: povinná osoba, selhání, orgán příslušný k řešení krize
 Oznamovací povinnost
 Minimální požadavek
19. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (ZOPRK) - okruh II.:
 Postup ČNB před řešením krize (plánování - ozdravný plán, plán řešení krize)
 Způsobilost k řešení krize
 Oceňování majetku a předběžný odhad
 Opatření včasného zásahu a dočasná správa
20. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (ZOPRK) - okruh III.:
 Řešení krize - účel, zásady a podmínky řešení krize
 Odpis a konverze kapitálových nástrojů a odepisovatelných závazků
 Přechod činnosti, nástrojů účasti, majetku a dluhů,
 Překlenovací instituce, osoba pro správu aktiv
21. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (ZOPRK) - okruh IV.:
 Plán reorganizace
 Vládní stabilizační nástroje
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 Doplňkové pravomoci ČNB při řešení krize
 Právo věřitelů a vlastníků nástrojů účasti na dorovnání
22. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
 Vymezení povinné osoby podle AML zákona
 Pojmy „legalizace trestné činnosti“, „podezřelý obchod“ a „virtuální aktivum“
 Identifikace a kontrola klienta (provádění, zesílená identifikace a kontrola,
zjednodušená identifikace)
 Povinnosti povinné osoby v případě zjištění nesrovnalostí
23. Úpadek banky a družstevní záložny po odnětí licence, resp. povolení
 Osobní působnost
 Ustanovení insolvenčního správce u finanční instituce
 Práva a povinnosti insolvenčního správce v případě úpadku úvěrové instituce
 Zvláštní pravidla pro pořadí pohledávek
 Zvláštní pravidla pro majetkovou podstatu (kryté dluhopisy, zákaznický majetek)
24. Úpadek SICAV, úpadek podfondu SICAV a úpadek podílového fondu
 Zvláštní pravidla pro případ úpadku SICAV v ZISIF
 Pravidla pro případ úpadku podfondu SICAV a podílového fondu v InsZ
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