
ETICKÝ KODEX INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ  

Spolek moravských insolvenčních správců 

 

Insolvenční správci jsou si vědomi důstojnosti jejich funkce a významu své činnosti 

spočívající ve správě majetku osob v úpadku, řešení finanční situace a zajištění co nejvyššího 

uspokojení věřitelů v rámci probíhajícího insolvenčního řízení, a proto přijímají tento etický 

kodex, který se zavazují dodržovat a ctít zásady v něm vyjádřené.  

 

Každý z insolvenčních správců se zavazuje dodržovat stanovy, tento etický kodex a standardy 

výkonu funkce insolvenčního správce. 

 

Cílem činnosti insolvenčního správce je: 

1. profesionální, důstojný a v maximální míře osobní výkon funkce insolvenčního správce, 

2. postup v souladu s právním řádem, s pokyny insolvenčního soudu a těmito vnitřními 

předpisy, 

3. správa majetku osob v úpadku,  

4. uspokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení v souladu s insolvenčním zákonem,  

5. řešení finanční situace dlužníků,  

6. osobní a lidský přístup k dlužníkům,  

7. vztah profesní kolegiality a vzájemné úcty mezi insolvenčními správci navzájem  

 

 

Při výkonu funkce insolvenčního správce se správce zavazuje:  

1. Vykonávat svou funkci převážně osobně a to za respektování Standardů pro insolvenčního 

správce. Zastoupení insolvenčního správce musí být vykonáváno prostřednictvím 

kvalifikovaného pracovníka a pouze u činností, které nemusí nezbytně vykonávat správce 

osobně (typicky administrativní činnost) 

2. Respektovat právní řád a zájmy účastníků insolvenčního řízení klást nad zájmy vlastní.  

3. Přistupovat k dlužníkům, v souladu s tímto etickým kodexem a Standardy pro insolvenční 

správce, vždy lidsky a snažit se v případě mimořádné situace nalézt nejvhodnější řešení 

pro kontinuální průběh insolvenčního řízení.  

4. Vytváření provozoven nesmí být na úkor kvality a profesionality výkonu funkce 

insolvenčního správce.  

5. Snažit se o nezávislý výkon činnosti, bez pochybností o možné podjatosti, nesnažit se 

získat více ustanovení do funkce insolvenčního správce na úkor ostatních správců a to 

zejména formou:  

- překročení počtu zřízených provozoven na území České republiky,  

- uzavírání dohod s věřiteli, na základě kterých by byl dosavadní insolvenční správce 

odvolán dle ust. § 29 odst. 1 IZ  

- aktivním nepodporováním takového jednání ze strany věřitelů a nenabízením 

protislužeb za takové jednání věřitelů 

6. Dbát o dobré jméno své i celé profese insolvenčního správce  

7. Dodržovat pokyny soudu v insolvenčním řízení. 

 

 

Etický kodex byl schválen na ustavující schůzi dne 5.9.2014 


