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. 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, řídicí a kontrolní systém banky (orgány banky, poradní
výbory), kapitál banky (funkce kapitálu, hybridní dluhopisy)
2. Pravidla pro obchody banky, důsledky porušení (§ 12, § 17, § 18, § 19,
§ 36 odst. 5 ZoB)
3. Důvody pro odnětí licence bance, postup ČNB po odnětí licence bance,
likvidace banky, likvidátor
4. Garanční systém finančního trhu, Fond pojištění vkladů (zdroje financování),
pojištění pohledávek z vkladů, kdo je a kdo není pojištěn, nadlimitní pohledávky,
úroky z vkladů
5. Náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů, druhy náhrad (základní, zvýšená,
institucionální náhrady dle § 41f ZoB) a postup při výplatě (§ 41d, § 41e ZoB),
rozhodný den
6. Družstevní záložna, pojem, činnosti, řídicí a kontrolní systém družstevní záložny
(orgány, úvěrová komise, poradní výbory), kapitál, stanovy družstevní záložny
7. Zvláštní pravidla pro družstevní záložny (pravidla pro poskytování úvěrů
ekonomickým spjatým osobám a dalším osobám ve střetu zájmů)
8. Člen družstevní záložny (práva a povinnosti), druhy členského vkladu, vypořádací
podíl, pravidlo deseti násobku podle § 3 odst. 4 zákona o družstevních záložnách,
pojištění vkladů členů
9. Odnětí povolení družstevní záložny (důvody), zrušení a likvidace družstevní záložny,
postup ČNB po odnětí povolení, jmenování likvidátora (kdo může a nemůže být)

10. Investiční nástroje (§ 3 ZPKT), obchodní systém a převodní místo, vypořádací
systém, centrální depozitář (stručně, zejména vysvětlit pojem, činnosti)
11. Obchodník s cennými papíry, investiční služby, řídicí a kontrolní systém obchodníka
12. Garanční fond obchodníků s cennými papíry a postup při výplatě náhrad, zákaznický
majetek
13. Subjekty v oblasti kolektivního investování (pojem, vykonávané činnosti, povinnosti
a odpovědnost): investiční společnost (včetně zrušení a likvidace), depozitář
(a náhrada újmy depozitářem), administrátor, podpůrce, investiční fond, a pojem
obhospodařování
14. Investiční fondy, členění (fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných
investorů) a přípustné právní formy (zejména § 92 až § 94, § 100 a § 101 ZISIF),
zrušení a likvidace investičního fondu
15. Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV), stanovy, kapitál,
podfondy (zrušení a likvidace, SICAV a podfondu)
16. Pojišťovna, činnosti pojišťovny, finanční umístění (stručně pojem a skladba), řídicí
a kontrolní systém pojišťovny, nucená správa pojišťovny, odnětí povolení pojišťovně
a vstup pojišťovny do likvidace
17. Specifika majetkové podstaty finančních institucí (hypoteční zástavní listy, krycí
bloky, hybridní nástroje)
18. Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání (netting a neodvolatelnost zúčtování,
neodvolatelnost příkazu k vypořádání)
19. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu I.: předmět úpravy,
povinná osoba, pojem „selhání“, orgán příslušný k řešení krize, oznamovací povinnost
20. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu II.: opatření k řešení
krize (ozdravný plán, plán řešení krize), způsobilost k řešení krize, financování řešení
krize, oceňování majetku a předběžný odhad, správa při řešení krize (přímá správa,
zvláštní správa, dočasná správa)
21. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu III.:
řešení krize - převody a přechody činností, nástrojů účasti, majetku a dluhů, plány
řešení krize, plán reorganizace
22. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
23. Úpadek banky a družstevní záložny po odnětí licence, resp. povolení
(zejména § 368 a násl. IZ)
24. Úpadek obchodníka s cennými papíry, konkurs obchodníka (zejména § 368 a násl. IZ)
25. Úpadek pojišťovny po odnětí povolení (zejména § 379 a násl. IZ).
Zdroje informací:
Právní předpisy (právní předpisy se rozumí v platném znění, není-li uvedeno jinak)
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), (IZ)
zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (ZOPRK)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (ZoB)
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. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012
zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (srov. též novelu zákona projednávanou v 7. volebním období
jako tisk č. 1062)
vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující
na samostatnou evidenci investičních nástrojů
zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF)
zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu
zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění
zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech
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