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III. 
 

O d ů v o d n ě n í  

 

Podle části I bodu 3.8 písm. e) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

schválených usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 

8. ledna 2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 není hodnocení dopadů 

regulace k návrhu uvedené vyhlášky zpracováno, neboť tato vyhláška je zařazena do Plánu 

přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 bez povinnosti provedení RIA. 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Předkládaná vyhláška je novelizací vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro 

insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, která je 

prováděcím právním předpisem k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenčnímu zákonu). Zmocnění k vydání této vyhlášky je dáno insolvenčním zákonem 

v jeho ustanovení § 431 písm. d), které zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti ke stanovení 

jednacího řádu pro insolvenční řízení. 

Cílem navrhované změny je odstranit přetrvávající rozpor ve znění ustanovení § 5 odst. 1 

a 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb. ve vztahu ke znění zákonného ustanovení § 18 odst. 2 

insolvenčního zákona, který se týká délky procesní lhůty pro rozhodnutí insolvenčního soudu 

o návrhu věřitele na vstup do insolvenčního nařízení jakožto nabyvatele pohledávky. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z ustanovení § 431 

písm. d) insolvenčního zákona, které zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti ke stanovení 

jednacího řádu pro insolvenční řízení. Navržená vyhláška je s tímto zmocněním v souladu a 

neobsahuje úpravu mimo jeho rozsah. 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Problematika upravená návrhem vyhlášky v současnosti není upravena právními předpisy 

Evropské unie, nýbrž je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní úpravy 

proto nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 
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d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platné znění § 18 odst. 2 insolvenčního zákona stanoví povinnost insolvenčního soudu 

rozhodnout do 3 dnů o návrhu věřitele na vstup do insolvenčního řízení namísto původního 

věřitele z důvodu, se kterým právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené 

pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky. Tato lhůta bude prostřednictvím 

novely insolvenčního zákona, která nabude účinnosti k 1. červenci 2017 (zákon č. 64/2017 

Sb.), dále upravena na 3 pracovní dny. 

Ustanovení § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb., která rovněž upravují otázku lhůty 

pro vydání výše uvedeného rozhodnutí, nicméně stanoví lhůtu „do konce pracovního dne 

nejblíže následujícího po dni, kdy tento návrh insolvenčnímu soudu došel“. Toto znění je 

tudíž v rozporu se současným i budoucím zněním insolvenčního zákona. Třebaže soud 

disponuje oprávněním neaplikovat podzákonný právní předpis, je-li v rozporu se zákonem, 

jeví se jako důvodné v případě jednacího řádu pro insolvenční řízení tuto lhůtu explicitně 

sjednotit. 

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Pokud jde o předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, 

nepředpokládá se žádný dopad na veřejné rozpočty. Ani jiné dopady nejsou s návrhem 

vyhlášky spojeny. 

 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, 

nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není 

rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminačním zákonem). 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a 

žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje 

jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
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Navrhovaná úprava žádným způsobem nezasahuje do současného stavu ochrany 

soukromí a osobních údajů, a je tudíž v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být 

korupční rizika spatřována. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I (Změna vyhlášky č. 311/2007 Sb.) 

K bodům 1 a 2 (ust. § 5 odst. 1 a 2) 

Navrhovanou změnou dochází ke sjednocení procesní lhůty ke splnění povinnosti 

insolvenčního soudu rozhodnout o návrhu věřitele na vstup do insolvenčního řízení namísto 

původního věřitele z titulu nabytí přihlášené pohledávky se zákonnou úpravou obsaženou 

v insolvenčním zákoně. Dochází tudíž k prodloužení této lhůty, jejíž délka bude činit shodně 

3 pracovní dny.  

V navrhovaném znění odstavce 2 se v návaznosti na prodloužení této lhůty prodlužuje 

doba, po jejímž uplynutí nastává fikce vydání rozhodnutí, a to zpětně ke dni, který je třetím 

pracovním dnem následující po dni, kdy návrh věřitele na vstup do insolvenčního řízení 

namísto původního věřitele došel insolvenčnímu soudu. 

K čl. II (Účinnost) 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje dnem 1. července 2017. Účinnost je navrhována 

s ohledem na nabytí účinnosti zákona, kterým se mění insolvenční zákon (zákon č. 64/2017 

Sb.). 
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