TEMATICKÉ OKRUHY PRO ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKU
INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 2017
(podle návrhu vyhlášky o zkouškách a zvláštních zkouškách insolvenčních správců)

A. INSOLVENČNÍ PRÁVO A OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ
INSOLVENČNÍ PRÁVO
Formy úpadku
Hrozící úpadek
Detekce úpadku dlužníka
Schůze věřitelů s přihlédnutím k řešení úpadku reorganizací
Charakteristika zajištěných pohledávek a způsob jejich uplatňování
Způsob uspokojování zajištěných pohledávek zejména v průběhu reorganizace,
hodnota zajištění, pokyny ke správě a zpeněžení předmětu zajištění
7. Neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů
8. Reorganizovatelný subjekt, lhůty k podání návrhu na povolení reorganizace,
předpoklady pro povolení reorganizace
9. Postavení věřitelů v reorganizaci
10. Reorganizační plán a zpráva o reorganizačním plánu, předpoklady pro schválení
reorganizačního plánu
11. Stručná charakteristika průběhu reorganizace, osud pohledávek po schválení
reorganizačního plánu přeměna reorganizace v konkurs
12. Evropské insolvenční právo: mezinárodní příslušnost, rozhodné právo, uznávání
úpadkového řízení, hlavní a vedlejší úpadkové řízení, přihlašování pohledávek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ
1. Zahájení řízení
2. Náklady řízení
3. Rozhodnutí
4. Řádné opravné prostředky
5. Mimořádné opravné prostředky
6. Incidenční spory
7. Řízení o soudním prodeji zástavy
8. Řízení ve věcech kapitálového trhu
9. Vztah exekučního a insolvenčního řízení
10. Rozhodčí smlouva a rozhodčí nález

Zdroje informací:
zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení
Hásová a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2014
Hásová, Moravec: Insolvenční právo. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2013.
aktuální judikatura
Winterová, Macková a kolektiv: Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání.
Praha, Nakladatelství Leges, 2015
Winterová, Macková a kolektiv: Civilní právo procesní. Část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční.
1. vydání. Praha, Nakladatelství Leges, 2015

B. OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO, ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ PODNIKU
OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO
1. Limity autonomie vůle v soukromém právu
2. Věci a jejich třídění
3. Vlastnické právo
4. Věcná práva k věci cizí
5. Právní jednání
6. Zastoupení
7. Význam času v právu
8. Vznik a obsah smlouvy
9. Změna závazku
10. Zánik závazku
11. Zajištění dluhu
12. Utvrzení dluhu
13. Náhrada újmy
14. Hlavní smluvní typy v praxi
15. Společné jmění manželů
16. Orgány obchodní korporace
17. Podnikatelská seskupení
18. Finanční a majetková struktura obchodní korporace
19. Kapitálové obchodní společnosti

ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ PODNIKU
1. Aplikace mikroekonomických koncepcí v podnikové praxi
2. Majetková struktura podniku a kapitálová struktura podniku
3. Strategické financování podniku, optimalizace kapitálové struktury a její nástroje,
optimalizace majetkové struktury a její nástroje, taktické financování podniku
4. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření,
5. Tržby, náklady: pojem, klasifikace, evidence, plánování a kontrola, metody, druhy a
rozbor kalkulací, rozpočty
6. Nákup: charakteristika, nákupní marketing, řízení zásob
7. Výroba: pojem, plánování, výrobní kapacita, produktivita
8. Investiční činnost podniku: pojem, klasifikace, zdroje, hodnocení efektivnosti
9. Hodnota podniku: pojem, metody oceňování podniku,
10. Management: pojem, manažerské rozhodování, plánování, strategický management,
typy organizačních struktur podniku, management jakosti
11. Manažerské účetnictví: pojem, význam, charakteristika
12. Financování podniku: pojem, druhy, řízení cash flow, finanční analýza – metody,
postupy, ukazatele, fundamentální a technická finanční analýza, finanční plánování,
13. Interní audit: pojem, nástroje
14. Výkonnost podniku: pojem, metody, ukazatele
15. Aktiva podniku, kapitál podniku, náklady a výnosy podniku, bilance aktiv a kapitálu,
výsledek hospodaření, výkaz cash flow
16. Účetní principy a metody zobrazování manažerského účetnictví
17. Krátkodobý finanční majetek a závazky, zásoby, dlouhodobý majetek, pohledávky a
závazky, vlastní kapitál, cizí kapitál
18. Účetní a daňové výkazy, analýza účetních dat
19. Corporate governance: organizační struktury, základní principy řízení podniku a
plánování jako nástroj řízení (plánování, controlling, vývoj), vize, strategie
20. Nákup, zásoby, logistika
21. Plánování a řízení výroby: kapacitní plánování, normování
22. Ekonomika podniku: finanční plánování, controlling, výkaznictví, rozvaha,
výsledovka, cash flow, druhy nákladů, personální řízení
23. Řízení rizik: definice, klasifikace, práce s riziky
24. Kvalita: ISO, příručka kvality, řízení kvality
25. Krizové řízení: úpadek nebo reorganizace, využití krizového řízení (kdy?, jak?),
analýza příčin, možné postupy
Zdroje informací:
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

vyhl. č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví
aktuální judikatura
Čech, P. Šuk P.: Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní), 1. Vydání, Praha,
BOVA POLYGON, 2016
Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, 3. vydání. Praha, C. H. Beck, 2010
Kislingerová, E. a kol.: Oceňování podniku, 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2001
Pokorná, Holejšovský, Lasák, Pekárek a kol.: Obchodní společnosti a družstva, 1. vydání. Praha. C. H.
Beck, 2014.
Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. 1. vydání. Praha. C. H. Beck, 2013.
Bakeš, M. a kol.: Finanční právo. 6. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012.
Truneček, J.: Management I, Praha, VŠE, 1995.
Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, 5. vydání. Praha. Grada Publishing, 2011.
Smrčka Luboš, Plaček Jan, Schönfeld Jaroslav: Insolvenční řízení - Očekávání, realita a budoucnost
insolvenčního zákona, Professional Publishing, 2016

C. PRÁVO FINANČNÍCH TRHŮ, REGULACE FINANČNÍCH INSTITUCÍ A
DALŠÍCH OSOB, ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU A ÚPADEK
FINANČNÍCH INSTITUCÍ
PRÁVO FINANČNÍCH TRHŮ A REGULACE FINANČNÍCH INSTITUCÍ
Finanční trh a finanční nástroje
1. Pojem finančního trhu a vymezení finanční instituce
(banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, pojišťovna
a zajišťovna, centrální depozitář, provozovatel vypořádacího systému, organizátor trhu
s investičními nástroji, investiční společnost, investiční fond, penzijní společnost,
penzijní fond)
2. Investiční nástroje
(investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování, nástroje peněžního
trhu, deriváty)
3. Dluhopisy
(agent pro zajištění, krytý dluhopis, hypoteční zástavní list, krycí portfolio, hybridní
nástroje)
4. Specifika zaknihovaných cenných papírů a evidence zaknihovaných investičních
nástrojů
5. Právní úprava ochrany proti praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu
(AML/CFT)
6. Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání
(netting, neodvolatelnost zúčtování)
Zdroje informací:
Právní předpisy
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (srov. též novelu zákona projednávanou jako tisk č. 1062)
zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost
trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice
vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence
navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
Literatura
Revenda, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vydání. Praha, Management Press, 2011.
Kurka, R., Paříková, A.: Subjekty finančního trhu. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2014.
Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J.: Právo cenných papírů. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2013.
Bakeš, M. a kol.: Finanční právo. 6. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012.
Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek III. § 419 – 654. Praha, Leges,
2014. (komentář k HLAVA IV, Díl 4, Cenný papír).
Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. Praha, C. H. Beck,
2014.
(komentář k HLAVA IV, Díl 4, Cenný papír).
Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D.: Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012.
Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P.: Zákon o bankách. Komentář. Praha, C. H. Beck, 2011.
Husták, Z., Smutný, A.: Investiční služby a nástroje po rekodifikaci, Praha, C. H. Beck, 2016.
Ostatní
internetové stránky České národní banky www.cnb.cz (záložka Dohled a regulace/Legislativní základna)

Česká národní banka
1. Základní funkce a činnosti České národní banky
(postavení ČNB, vynětí ČNB z působnosti insolvenčního zákona)
2. Dohled nad finančními institucemi
(ČNB jako orgán dohledu nad finančním trhem a její pravomoci vůči finančním
institucím)
3. Postavení ČNB v insolvenčním řízení a její pravomoci
(možnost ČNB podat insolvenční návrh, informování ČNB v insolvenčním řízení
insolvenčním soudem, úkoly ČNB v insolvenčním řízení, spolupráce insolvenčního
správce s ČNB jako orgánem dohledu nad finančním trhem)
Zdroje informací:
Právní předpisy
zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Literatura
Rýdl, T., Barák, J., Saňa, L., Výborný, P. Zákon o České národní bance. Komentář. Praha, Wolters Kluwer,
2014.
Bakeš, M. a kol.: Finanční právo. 6. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012.
Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. 3. vydání. Praha, Management Press, 2011.
Revenda, Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vydání. Praha, Management Press, 2014.

Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D.: Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012.
Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P.: Zákon o bankách. Komentář. Praha, C. H. Beck, 2011.
Ostatní
internetové stránky České národní banky www.cnb.cz (záložka Dohled a regulace/Legislativní základna)

Banky
1. Definice banky, základní a další činnosti banky
(licence, princip jednotné licence, zvláštní pravidla pro obchody bank, stavební
spořitelna)
2. Řídící a kontrolní systém banky
(organizace banky, orgány banky, požadavky na jejich složení a pravomoci)
3. Bankovní tajemství a jeho ochrana
4. Nucená správa banky
5. Zánik bankovní licence (odnětí bankovní licence, ukončení činnosti banky, likvidace
banky)
6. Úpadek banky
Zdroje informací:
Právní předpisy
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s
cennými papíry
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
Literatura
Bakeš, M. a kol.: Finanční právo. 6. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012.
Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P.: Zákon o bankách. Komentář. Praha, C. H. Beck, 2011.
Revenda, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vydání. Praha, Management Press, 2011.
Ostatní
internetové stránky České národní banky www.cnb.cz (záložka Dohled a regulace/Legislativní základna)

Družstevní záložny
1. Definice družstevní záložny, předmět podnikání družstevní záložny (činnosti
družstevní záložny, podmínky pro založení družstevní záložny)
2. Řídící a kontrolní systém družstevní záložny, člen družstevní záložny
(orgány družstevní záložny, jejich pravomoci, práva člena družstevní záložny, zvláštní
pravidla pro obchody záložen)
3. Základní kapitál družstevní záložny a jeho složení (členský vklad a pravidla pro
členské vklady, vypořádací podíl)
4. Zrušení a likvidace družstevní záložny (odnětí povolení k činnosti družstevní záložny,
úloha likvidátora družstevní záložny)
5. Úpadek družstevní záložny
Zdroje informací:
Právní předpisy

zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s
cennými papíry
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
Ostatní
internetové stránky České národní banky www.cnb.cz (záložka Dohled a regulace/Legislativní základna)

Pojišťovny a zajišťovny
1. Definice pojišťovny a zajišťovny, činnosti v pojišťovnictví a zajišťovací činnosti
(udělení povolení, základní kapitál, finanční umístění, technické rezervy a solventnost)
2. Odnětí povolení k činnosti pojišťovny a zajišťovny a likvidace pojišťovny
a zajišťovny (likvidátor pojišťovny nebo zajišťovny, převod pojistného kmene)
3. Úpadek pojišťovny a zajišťovny

Zdroje informací:
Právní předpisy
zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
§§ 2758 až 2872 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Literatura
Bakeš, M. a kol.: Finanční právo. 6. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012.
Ostatní
internetové stránky České národní banky www.cnb.cz (záložka Dohled a regulace/Legislativní základna)

Kolektivní investování
1. Subjekty v oblasti kolektivního investování (investiční společnost,
obhospodařovatel, administrátor, depozitář, investiční fondy)
2. Členění investičních fondů (fondy kolektivního investování, fondy
kvalifikovaných investorů, standardní a speciální fondy, podílové fondy, svěřenský
fond, SICAV, podfondy SICAV)
3. Zrušení investiční společnosti, odnětí povolení k činnosti investiční společnosti,
nucená správa (likvidátor a likvidace investiční společnosti, nucený správce,
důsledky zavedení nucené správy)
4. Zrušení investičního fondu, odnětí povolení, nucena správa investičního fondu
Zdroje informací:
Právní předpisy
zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
Literatura
Dědič, J., Křetinský, D., Vacek, L.: Zákon o investičních společnostech a investičních fondech.
Komentář. Praha, C. H. Beck, 2001
Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J.: Právo cenných papírů. 1. vydání. Praha. C. H. Beck, 2013.
Ostatní

internetové stránky České národní banky www.cnb.cz (záložka Dohled a regulace/Legislativní základna)

Penzijní spoření a připojištění
1. Penzijní společnost a její činnost, doplňkové penzijní spoření (depozitář, účastnický
fond, transformovaný fond)
2. Zrušení penzijní společnosti a její likvidace, odnětí povolení penzijní společnosti,
nucená správa penzijní společnosti
3. Penzijní fond a penzijní připojištění
4. Zrušení a likvidace penzijního fondu
Zdroje informací:
Právní předpisy
zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Literatura
Bakeš, M. a kol.: Finanční právo. 6. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012.
Ostatní
internetové stránky České národní banky www.cnb.cz (záložka Dohled a regulace/Legislativní základna)

Další subjekty působící na finančním trhu
1. Centrální depozitář (centrální evidence zaknihovaných cenných papírů, poskytování
údajů z centrální evidence zaknihovaných cenných papírů)
2. Obchodník s cennými papíry (poskytování investičních služeb, druhy investičních
služeb, zákaznický majetek, nucená správa obchodníka s cennými papíry, úpadek
obchodníka s cennými papíry, zrušení obchodníka s cennými papíry, insolvenční
správce obchodníka s cennými papíry)
3. Investiční zprostředkovatel a vázaný zástupce
4. Organizátor regulovaného trhu a provozovatel vypořádacího systému
5. Převodní místo a obchodní systém
Zdroje informací:
Právní předpisy
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (srov. též novelu zákona projednávanou jako tisk
č. 869)
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
Literatura
Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D.: Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012.
Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J.: Právo cenných papírů. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2013.
Ostatní
internetové stránky České národní banky www.cnb.cz (záložka Dohled a regulace/Legislativní základna)

ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ

1. Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva, pobočky zahraniční banky
2. Úpadek obchodníka s cennými papíry a pobočky zahraničního obchodníka s cennými
papíry
3. Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven
4. Pojištění pohledávek z vkladů (pojištěné pohledávky z vkladů, rozsah pojištění,
nepojištěné pohledávky z vkladů, výplata náhrad za pojištěné pohledávky, výpočet
náhrady za pojištěnou pohledávku, zvýšené náhrady, pohledávky z vkladu se
zvláštním režimem, rozhodný den)
5. Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů, Fond pro řešení krize,
činnosti Garančního systému, povinnosti banky vůči Garančnímu systému,
uveřejňování informací Garančním systémem, povinnosti likvidátora a insolvenčního
správce vůči Garančnímu systému)
6. Garanční fond obchodníků s cennými papíry (poskytování náhrady, informační
povinnosti vůči Garančnímu fondu)
7. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (povinná osoba,
selhání, ozdravné plány a postupy, řešení krize povinných osob, překlenovací
instituce, odpis nebo konverze odepisovatelných závazků, reorganizace podnikatelské
činnosti)
Zdroje informací:
Právní přepisy
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Literatura
Winterová, Macková a kolektiv: Civilní právo procesní. Část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční.
1. vydání. Praha, Nakladatelství Leges, 2015
Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D.: Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012.
Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P.: Zákon o bankách. Komentář. Praha, C. H. Beck, 2011.

Právní předpisy se rozumí v platném znění.

