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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 a usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 

č. 26 není hodnocení dopadů regulace RIA 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 stanovuje primárně náležitosti zákonem stanovených podání a 

elektronických podání do insolvenčního řízení a v návaznosti na tuto úpravu předpokládá 

rovněž vytvoření příslušných elektronických formulářů se strojově čitelnými údaji, které 

budou volně k dispozici z webových stránek Ministerstva spravedlnosti v datovém formátu 

PDF. 

Zavedením formulářů elektronických podání do insolvenčního řízení se sleduje jeden z cílů 

novely č. 64/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), jímž je zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení 

administrativních úkonů insolvenčních soudů a posílení praxe doručování dokumentů do 

datových schránek. 

Úvahou stojící za konstrukcí formulářů jako elektronických dokumentů opatřených strojově 

čitelnými a strojově zpracovatelnými údaji je rovněž sjednocení dosud roztříštěné praxe 

využívání odlišných vzorů v obvodech jednotlivých insolvenčních soudů. Vyhláška reaguje 

na stav, kdy jsou v insolvenčním rejstříku zveřejňována často nepřehledná nebo zmatečná 

podání, která sice formálně vyhovují stanoveným náležitostem (náležitosti některých podání 

byly stanoveny již vyhláškou č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční soudy a kterou 

se provádí některá ustanovení insolvenčního zákona (dále také jen „vyhláška č. 311/2007 

Sb.“), ve znění pozdějších předpisů), nicméně neobsahují některé důležité informace o stavu 

a průběhu insolvenčních řízení, anebo naopak obsahují velké množství balastních dat. 

Lze přisvědčit tvrzení, že insolvenční soudy při výkonu své dohlédací činnosti došly ke 

stejnému závěru. V praxi se tudíž na úrovni insolvenčních soudů vyskytly iniciativy sjednotit 

formát i obsah některých nejfrekventovanějších typů podání, což vyústilo ve vytvoření 

standardizovaných vzorů používaných v obvodech jednotlivých insolvenčních soudů. Zde lze 

například zmínit praxi Krajského soudu v Českých Budějovicích, který v průběhu let 2013 až 

2016 vytvořil přibližně 20 vzorů nejpoužívanějších podání a následně vydal několik opatření 
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k zajištění účelu insolvenčního řízení (ze dne 23. ledna 2013, 7. února 2014, 14. května 2015, 

29. dubna 2016 a 15. srpna 2016), kterými uložil insolvenčním správcům, aby předkládali 

insolvenčnímu soudu jako podklad pro jeho další činnost dokumenty ve formátu 

publikovaných vzorů. Avšak ani tento přístup nevyřešil problém absence univerzálně 

závazných formulářů napříč obvody všech insolvenčních soudů v České republice. 

Strojové zpracování dat zde sleduje účel snižování administrativní zátěže insolvenčních soudů 

a vytvoření podmínek pro efektivní dohledovou, kontrolní a analytickou činnost Ministerstva 

spravedlnosti. Vyšší transparentnost insolvenčních řízení a informace o fungování insolvenční 

reality v České republice vítá i odborná veřejnost, přičemž dlouhodobě lze sledovat zájem 

institucionálních věřitelů (zejm. finančních institucí nebo sektorových poskytovatelů zboží a 

služeb) o mapování hospodářské situace dlužníků v úpadku. 

Ministerstvo spravedlnosti již v minulosti vytvořilo elektronické formuláře určitých podání do 

insolvenčního řízení – formuláře hlasovacího lístku, přihlášky pohledávky, popření 

pohledávky přihlášeným věřitelem a návrhu na povolení oddlužení. Lze potvrdit, že se 

používání výše uvedených formulářů v praxi jednoznačně osvědčilo a že jejich používání lze 

uvést za zdařilý příklad dobré praxe (např. formulář přihlášky pohledávky je elektronicky 

provázán s informačním systémem insolvenčního rejstříku a jeho zpracování se děje částečně 

elektronicky, což významně snižuje administrativní zátěž na jejich zpracování). 

Očekává se rovněž, že se elektronické formuláře stanou páteřním systémem nově vytvářeného 

informačního systému Insolvenčního rejstříku (odhadovaným termínem testovacího spuštění 

je počátek roku 2020), který oproti současnému zastaralému systému nabídne uživatelsky 

přívětivější prostředí, sníží administrativní náročnost na zpracování dokumentů 

v insolvenčním řízení, umožní Ministerstvu spravedlnosti shromažďovat data o probíhajících 

insolvenčních řízeních a prostřednictvím jejich analýzy metodicky či legislativně reagovat na 

insolvenční prostředí v České republice. Díky systému, kde budou všechna data evidována, 

bude při splnění předem nadefinovaných událostí Ministerstvo spravedlnosti automaticky 

upozorněno na potenciální nestandardní postupy v insolvenčním řízení. 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava vychází ze zákonného zmocnění vyplývajícího z ustanovení § 18 

odst. 1 a § 431 písm. a), d) a e) insolvenčního zákona (s úzkou vazbou na ust. § 176, § 189 

odst. 4, § 200 odst. 1, § 222 odst. 1, § 302 odst. 5, § 364 odst. 2 a § 391 odst. 3 insolvenčního 

zákona), která zmocňují Ministerstvo spravedlnosti ke stanovení náležitostí konkrétních 

podání do insolvenčního řízení a na ně navázaných formulářů elektronických podání a druhů 

formátů. Z důvodu zrušení částí vyhlášky č. 311/2007 Sb. je mezi zmocňovacími 

ustanoveními uvedeno rovněž ustanovení § 431 písm. d) insolvenčního zákona. 

Specificky je nutno poukázat na relativně komplikované zákonné zmocnění uvedené v ust. 

§ 431 písm. a) insolvenčního zákona ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., 

zákona č. 294/2013 Sb. a zákona č. 64/2017 Sb., podle kterého ministerstvo stanoví 

vyhláškou „náležitosti záznamu podle § 85 (insolvenčního zákona), výzvy k podávání 
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přihlášek pohledávek, formuláře soupisu, vyrozumění o soupisu, vyrozumění o uplatnění 

pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň, formuláře 

seznamu přihlášených pohledávek, formuláře přihlášek pohledávek, manipulace s přihláškami 

pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich, náležitosti hlasovacích lístků, 

náležitosti reorganizačního plánu, náležitosti zprávy o reorganizačním plánu, formuláře 

návrhu na povolení oddlužení, záznamu o jednání insolvenčního správce s dlužníkem 

v oddlužení, zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení, zprávy o neplnění oddlužení, zprávy 

o splnění oddlužení, náležitosti formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem, 

formuláře konečné zprávy a formuláře zprávy o plnění reorganizačního plánu“. 

S ohledem na skutečnost, že cílem vyhlášky je upravit pouze náležitosti podání insolvenčního 

správce a účastníků do insolvenčního řízení, vyhláška nadále ponechává na úpravě vyhlášky 

č. 311/2007 Sb. náležitosti procesních úkonů činěných výhradně insolvenčním soudem. 

Specificky se jedná o záznam podle § 85 insolvenčního zákona, výzvu k podávání přihlášek 

pohledávek a vyrozumění o soupisu majetkové podstaty. Právní úpravu manipulace 

s přihláškami pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich tato vyhláška 

rovněž ponechává na úpravě vyhlášky č. 311/2007 Sb. 

S výše uvedeným neoddělitelně souvisí zákonné zmocnění obsažené v ust. § 431 písm. e) 

insolvenčního zákona, které ministerstvu umožňuje stanovit vyhláškou formuláře 

elektronických podání a druhy formátů pro příslušná podání do insolvenčního řízení. 

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 přímo upravena právními 

předpisy Evropské unie, nýbrž je ponechána národní úpravě. Pro poskytnutí širšího kontextu 

lze nicméně uvést, že právní úprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 

ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „nařízení“) v článku 54 stanoví, že 

výzva k podávání přihlášek pohledávek učiněná insolvenčním soudem věřitelům v rozhodnutí 

o úpadku (viz ust. § 8 vyhlášky č. 311/2007 Sb.) musí obsahovat také kopii tzv. „standardního 

formuláře“ pro přihlašování pohledávek nebo informaci o tom, kde je tento formulář 

dostupný. Čl. 55 nařízení následně stanoví, že každý zahraniční věřitel může svou pohledávku 

přihlásit na standardním formuláři. Evropská komise je v tomto ohledu zmocněna čl. 88 

nařízení k přijetí prováděcích aktů, kterými vytvoří formulář žádosti o poskytnutí informací 

nezveřejněných v insolvenčním rejstříku (čl. 27 odst. 4 nařízení), formulář oznámení 

o insolvenčním řízení zahraničním věřitelům (čl. 54 nařízení), formulář přihlášky pohledávky 

(čl. 55 nařízení) a formulář námitek insolvenčního správce (čl. 64 nařízení). 

V zásadě tedy dochází k průniku návrhu vyhlášky a nařízení v otázce stanovení náležitostí a 

formuláře přihlášky pohledávky, přičemž z povahy nařízení musí být zahraničním věřitelům 

umožněno podat přihlášku pohledávky také na formuláři vytvořeném Evropskou komisí, 

nikoliv pouze na elektronickém formuláři vytvořeném Ministerstvem spravedlnosti. Na tento 

problém nicméně reaguje novela č. 64/2017 Sb., která doplňuje do ust. § 430 odst. 2 
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insolvenčního zákona možnost podání přihlášky pohledávky na standardním formuláři pro 

přihlašování pohledávek podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie. 

Ustanovení navrhované právní úpravy tudíž nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve 

světle ustálené judikatury soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie. 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Ustanoveními § 11, 14, části třetí a přílohy vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro 

insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, jsou v souladu se zněním § 431 písm. a) insolvenčního zákona historicky 

stanoveny náležitosti některých podání do insolvenčního řízení. V souvislosti s přijetím 

novely č. 64/2017 Sb. se ovšem zásadním způsobem rozšiřuje okruh typů podání, jejichž 

náležitosti mají být upraveny prováděcím právním předpisem. Vyhláška č. 311/2007 Sb. by 

dle názoru předkladatele měla upravovat toliko vybrané otázky klíčové pro průběh 

insolvenčního řízení po vzoru vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské 

soudy. Stanovení náležitostí vybraných podání do insolvenčního řízení by s ohledem na její 

relativní rozsáhlost a technický charakter mělo být přenecháno odlišnému prováděcímu 

právnímu předpisu, a to i s ohledem na další potenciální rozšiřování výčtu elektronických 

formulářů zaváděných v souvislosti s revolučními úpravami připravované elektronizace 

justice a nového projektu eISIR (tj. nového, veřejně přístupného informačního systému 

Insolvenční rejstřík). 

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 dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, očekává se vznik přímých nákladů v souvislosti s vypracováním formulářů 

elektronických podání a eventuálními dílčími úpravami aplikace ISIR, pokud nebudou 

v rámci zpracovávání nového projektu eISIR z důvodu hospodárnosti odloženy. Hodnotu 

veřejné zakázky na vytvoření elektronických formulářů dosud nelze odhadnout, třebaže již 

byly učiněny kroky k získání nezávazného odhadu. 

Obecně se předpokládá, že zavedení univerzálních elektronických formulářů bude mít vysoce 

pozitivní dopady na podnikatelské prostředí České republiky. Odstraněním současné 

roztříštěné praxe různých formulářů vyžadovaných insolvenčního soudy se sníží 

administrativní náročnost vypracování příslušných podání do insolvenčního řízení a snížení 

nákladů procesních subjektů vystupujících v insolvenčním řízení (tj. dlužníci, věřitelé a 

insolvenční správci). Rovněž lze usuzovat, že tímto dojde k dalšímu odstranění překážek 

vstupu do profese insolvenčních správců, kteří již nebudou znevýhodněni absencí know-how 
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v souvislosti s podáváním různých formulářů a různých formátů k jednotlivým insolvenčním 

soudům. 

Negativní finanční dopady na podnikatelské prostředí lze ve specifických případech očekávat 

u podání činěných osobami, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová 

schránka bez žádosti, a dalšími osobami uvedenými v ust. § 80a odst. 3 insolvenčního zákona, 

které mají povinnost činit podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky 

soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Zde 

mohou vznikat náklady v souvislosti s nutností zajištění konverze dokumentů obsahujících úředně 

ověřený podpis. 

Jiné dopady nejsou s návrhem vyhlášky spojeny. Veškeré náklady na vytvoření 

elektronických formulářů elektronických podání předvídaných touto vyhláškou budou 

uhrazeny v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti. 

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 (antidiskriminační zákon). 

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 

Vyhláškou se rozšiřuje okruh podání do insolvenčního řízení, jejichž náležitosti jsou upraveny 

prováděcími právními předpisy, a to nad rámec dosavadní právní úpravy vyhlášky 

č. 311/2007 Sb. – specificky se jedná o podání definovaná v § 2, § 9, § 12, § 13, § 16 a 18 až 

22 návrhu vyhlášky. Všechna tato podání jsou již v současnosti předvídána insolvenčním 

zákonem (typově se jedná o nejfrekventovanější podání v insolvenčních řízení). Stanovené 

náležitosti podání tedy vycházejí z textu zákona a dosavadní praxe insolvenčních soudů při 

výkonu dohlédací činnosti nad insolvenčními správci. Rovněž lze poukázat na skutečnost, že 

všechna podání jsou zveřejňována ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku. V tomto 

ohledu tudíž nedochází k žádné podstatné změně dosavadní praxe a rozsah zveřejňovaných 

údajů je v zásadě zachován. 

Inherentní vlastností nových elektronických formulářů je jejich použitelnost pro strojové 

zpracování dat. Lze znovu explicitně uvést, že účelem strojového zpracování dat je snižování 

administrativní zátěže insolvenčních soudů a vytvoření podmínek pro efektivní dohledovou, 

kontrolní a analytickou činnost Ministerstva spravedlnosti. Tento záměr byl zřetelně 
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deklarován novelou č. 64/2017 Sb., přičemž nadále sleduje cíl vedení statistiky a odhalování 

nesrovnalostí a „podezřelých praktik“ v insolvenčních řízeních. V tomto ohledu tudíž návrh 

vyhlášky uvádí v život ust. § 430b insolvenčního zákona. 

Není bez významu, že již současné době disponují soudy i Ministerstvo spravedlnosti zdrojem 

analytických podkladů vzniklých z činnosti insolvenčních soudů (tzv. statistické listy a 

výkazy o činnosti soudů). Tato data jsou dále zpracovávána právě Ministerstvem 

spravedlnosti, které rovněž publikuje anonymizované výstupy ve formě statistických přehledů 

(zdrojová data zůstávají neveřejná). Od elektronických formulářů se tudíž očekává, že 

efektivně umožní navýšit rozsah sbíraných a zpracovávaných dat; typicky se cílí na sledování 

kvantitativních údajů o pohledávkách přihlášených věřitelů, o míře uspokojení věřitelů, 

o příjmech a majetku dlužníka a o celkovém výsledku konkursu a oddlužení atd.  

Lze shrnout, že navrhovaná úprava žádným způsobem zde nezasahuje do současného stavu 

ochrany soukromí a osobních údajů a není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem 

na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.) a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, přičemž 

vyhovuje podmínkám stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepředpokládá se zpracovávání 

citlivých údajů ve smyslu ust. § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

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

rizika spatřována. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Předmětné ustanovení vymezuje rozsah prováděné právní úpravy, kterou se rozumí úprava 

náležitostí podání uvedených v ust. § 431 písm. a) insolvenčního zákona, které účastníci 

řízení a další procesní subjekty (zejména insolvenční správce, popřípadě věřitelský výbor) 

činí v rámci insolvenčního řízení.  

Navrhované ustanovení přehlednou formou vymezuje seznam konkrétních podání do 

insolvenčního řízení, jejichž náležitosti budou stanoveny v části druhé navrhované vyhlášky. 

Platí, že náležitosti hlasovacích lístků, přihlášky pohledávky, popření pohledávky 

přihlášeným věřitelem, návrhu na povolení oddlužení, reorganizačního plánu, zprávy 

o reorganizačním plánu a příloha o minimálních náležitostech jednotlivých částí zprávy 

o reorganizačním plánu byly téměř beze změn převzaty ve stávajícím znění z vyhlášky 

č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona. 

Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek, soupisu majetkové podstaty a vyrozumění 

o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň byly 

oproti dosavadnímu znění vyhlášky č. 311/2007 Sb. zásadním způsobem přepracovány, a to 

zejména s ohledem na vývoj praxe insolvenčních soudů při výkonu jejich dohlédací činnosti 

a pro účely vytvoření elektronických formulářů, jejichž účelem je především poskytnout 

nejdůležitější informace pro rozhodování v insolvenčním řízení a efektivní výkon dohlédací 

činnosti insolvenčního soudu, a zprostředkovaně též informovat účastníky řízení. 

Náležitosti návrhu věřitele na vstup do insolvenčního řízení místo původního věřitele, 

konečné zprávy předložené insolvenčním správcem, zprávy o plnění reorganizačního plánu, 

zprávy pro oddlužení, zprávy o přezkumu, záznamu o jednání s dlužníkem, zprávy o plnění 

oddlužení a zprávy o splnění oddlužení dosud nebyly prováděcími právními předpisy 

upraveny, třebaže se jedná o klíčová podání do insolvenčního řízení. Náležitosti podání a 

podoba elektronických formulářů zde nicméně převážně vychází z dosavadní praxe 

insolvenčních soudů, které pro potřeby efektivního výkonu dohledu nad činností 

insolvenčního správce vytvořily různé formulářové vzory. 

K § 2 

Návrh věřitele na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele vychází primárně z ust. § 18 

odst. 1 insolvenčního zákona, které řeší případy, nastane-li v průběhu insolvenčního řízení 

skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky 

z původního věřitele na nabyvatele pohledávky. Předmětný návrh je podle právní úpravy 

insolvenčního zákona podáván zásadně na formuláři, jehož náležitosti stanoví tato vyhláška. 

Návrh na vstup do insolvenčního místo původního věřitele navrhuje (původní) věřitel po 

písemném souhlasu nabyvatele této pohledávky. Návrh rovněž upravuje i případy speciálního 

procesního postupu podle ust. § 183 odst. 3 a § 184 odst. 2 a 3 insolvenčního zákona, kdy se 

nejedná o převod nebo přechod pohledávky z původního na nového dlužníka, nýbrž o vstup 
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osoby, která plnila za dlužníka a vznikla jí tudíž vůči dlužníku regresní pohledávka. Důvodem 

zahrnutí těchto speciálních postupů vstupů do insolvenčního řízení místo věřitele je obsažen 

v ust. § 183 odst. 3 věty poslední insolvenčního zákona, který stanoví, že pro vstup do řízení 

platí přiměřeně ust. § 18 insolvenčního zákona (tj. včetně požadavku učinit příslušné podání 

na formuláři podle ust. § 18 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona). 

Jako povinnou přílohu návrhu na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele se v případě 

vstupu nabyvatele pohledávky (tj. nikoliv osoby uvedené v ust. § 183 a 184) navrhuje stanovit 

především souhlas nabyvatele pohledávky se vstupem do insolvenčního řízení jako nového 

věřitele a dále veřejnou listinu nebo listinu, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, 

která dokládá existenci smlouvy nebo jiné právní skutečnosti, se kterým právní předpisy 

spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele 

pohledávky. Příkladem výše uvedeného dokladu lze typicky uvést smlouvu o postoupení 

pohledávky. Další povinnou přílohou se stanovuje plná moc právního zástupce navrhovatele, 

tj. původního věřitele. Nepovinnými přílohami mohou být typicky výpisy z obchodního 

rejstříku k osobě původního věřitele a nabyvatele pohledávky. 

K § 3 až 7 

Náležitosti hlasovacího lístku ve smyslu ust. § 50 insolvenčního zákona jsou převzaty 

z dosavadního znění ust. § 19 vyhlášky č. 311/2007 Sb. s výjimkou ust. § 19 odst. 2 vyhlášky 

č. 311/2007 Sb., které pojednává o způsobu označování fyzických osob, právnických osob 

a státu, jež je pro účely všech podání upraveno společnými ustanoveními této vyhlášky (§ 24). 

Toliko z důvodu přehlednosti byl dosavadní text rozdělen do několika monotematických 

bloků, které separátně upravují otázky náležitostí podání, předmětu hlasování, hlasu věřitele, 

rozsahu hlasování determinovaného výší pohledávky a zastoupení věřitele při hlasování. 

V reakci na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2015, sen. zn. 29 ICdo 6/2014 se 

rozšiřuje dosavadní způsob hlasování o oddlužení dlužníka tak, aby bylo možné hlasovat i 

proti jednotlivým nebo všem způsobům oddlužení. Vyhláška tím již předvídá případné 

námitky nepřípustnosti oddlužení vznesené věřiteli (§ 403 odst. 2 insolvenčního zákona).  

K § 8 

Náležitosti přihlášky pohledávky jsou převzaty z dosavadního znění ust. § 21 vyhlášky 

č. 311/2007 Sb. současně s označením povinných příloh uvedených v ust. § 22 vyhlášky 

č. 311/2007 Sb. Výjimku tvoří ust. § 21 odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb., které pojednává 

o způsobu označování fyzických osob, právnických osob a státu, jež je pro účely všech podání 

upraveno společnými ustanoveními této vyhlášky (§ 24). 

Do povinných příloh byla v návaznosti na změnu ust. § 177 insolvenčního zákona doplněna 

povinnost věřitele, který nabyl pohledávku postoupením nebo obdobným způsobem po 

zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního 

řízení, doložit čestné prohlášení o tom, kdo je jeho skutečným majitelem a důvod, pro který se 

taková osoba za skutečného majitele považuje. 
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K § 9 

Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek byly oproti dosavadnímu znění ust. § 11 

vyhlášky č. 311/2007 Sb. zásadním způsobem přepracovány, přičemž reagují na široce 

rozšířenou praxi insolvenčních soudů i insolvenčních správců v používání typizovaných 

formulářů seznamu přihlášených pohledávek i tzv. přezkumných listů, které poskytují detailní 

informace o každé jednotlivé přihlášené pohledávce. 

Navrhuje se tudíž, aby seznam přihlášených pohledávek sestával ze tří typů dílčích 

formulářových vzorů, které dohromady nedílně tvoří zpravidla, nikoliv však výlučně, seznam 

přihlášených pohledávek podle ust. § 189 insolvenčního zákona, eventuálně upravený seznam 

přihlášených pohledávek podle ust. § 197 insolvenčního zákona. Jedná se o přehledový list 

seznamu přihlášených pohledávek, přezkumné listy pohledávek nezajištěných věřitelů a 

přezkumné listy pohledávek zajištěných věřitelů. 

Přehledový list seznamu přihlášených pohledávek přehledným způsobem uvádí nejdůležitější 

informace o atributech pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení. Přehledový list 

stručně informuje o celkové výši přihlášených pohledávek, jejich členění na zajištěné 

a nezajištěné a v případě sestavování upraveného seznamu přihlášených pohledávek i o výši 

zjištěných pohledávek. Přehledový list obsahuje také návrh na rozhodnutí o hlasovacím právu 

u pohledávek, které dosud nebyly přezkoumány.  

Přezkumný list pohledávky nezajištěného věřitele a přezkumný list pohledávky zajištěného 

věřitele se zásadně vyhotovují pro každou jednotlivou přihlášku pohledávky zvlášť (což nijak 

nevylučuje promítnutí všech dílčích nároků jediného věřitele v rámci jediného formuláře, 

s čímž připravované elektronické formuláře počítají). Přezkumný list ve fázi po přezkoumání 

pohledávek na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem (§ 190 an. 

insolvenčního zákona) nebo po provedení přezkoumání přihlášených pohledávek 

insolvenčním správcem (§ 410 insolvenčního zákona) obsahuje dále zejména informace 

o popěrných úkonech a stanovisku insolvenčního správce a dlužníka.  

Údaje o tom, zda určití věřitelé přihlášených pohledávek tvoří s dlužníkem koncern anebo 

jsou osobami dlužníkovi blízkými ve smyslu § 53 odst. 1 insolvenčního zákona, uvede 

insolvenční správce pro jednotlivé přihlášené věřitele v individuálních přezkumných listech 

tehdy, získal-li poznatky o takovém propojení. Tuto informaci, která informuje insolvenční 

soud i přihlášené věřitele o skutečnosti ex lege vylučující věřitele z hlasování na schůzi 

věřitelů, nelze a priori zaměňovat za návrh ve smyslu ust. § 53 odst. 5 insolvenčního zákona, 

kterým insolvenční správce navrhuje insolvenčnímu soudu vyslovit zákaz hlasování věřiteli 

bez ohledu na existující propojení věřitele a dlužníka. Tento návrh by mohl být eventuálně 

uveden v příloze seznamu přihlášených pohledávek. 

Přílohou seznamu přihlášených pohledávek vyhotoveného v souvislosti s přezkoumáním 

přihlášených pohledávek při osobním jednání insolvenčního správce s dlužníkem (§ 410 

insolvenčního zákona) je přehled přihlášených pohledávek s výslovným uvedením stanoviska, 

zda dlužník pohledávku popírá nebo nepopírá. Důvodem zavedení této přílohy je primárně 

skutečnost, že insolvenční správce je povinen činit podání seznamu přihlášených pohledávek 

výhradně v elektronické podobě do datové schránky nebo v elektronické podobě podepsané 
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uznávaným elektronickým podpisem (§ 80a odst. 1 insolvenčního zákona), a to striktně ve 

formě elektronického formuláře (§ 189 odst. 4 insolvenčního zákona). Takové podání ovšem 

typicky nelze opatřit podpisem dlužníka, proto textu vyhlášky a účelu příslušného zákonného 

ustanovení vyhovuje, bude-li příslušné stanovisko opatřené podpisy dlužníka v redukované 

podobě pouze přílohou seznamu přihlášených pohledávek. Takový postup rovněž posiluje 

jistotu insolvenčního soudu ohledně průběhu přezkoumání přihlášených pohledávek podle ust. 

§ 410 insolvenčního zákona, které překonává dosavadní obecnou praxi nařizování 

přezkumných jednání u insolvenčních soudů. 

K § 10 

Náležitosti popření pohledávky přihlášeným věřitelem jsou převzaty z dosavadního znění ust. 

§ 22a vyhlášky č. 311/2007 Sb. současně s označením povinných příloh uvedených v ust. 

§ 22b vyhlášky č. 311/2007 Sb. Výjimku tvoří ust. § 22a odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb., 

které pojednává o způsobu označování fyzických osob, právnických osob a státu, jež je pro 

účely všech podání upraveno společnými ustanoveními této vyhlášky (§ 24). 

K § 11 

Náležitosti vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí 

postavené na roveň byly oproti dosavadnímu znění ust. § 21a vyhlášky č. 311/2007 Sb. 

zásadním způsobem přepracovány tak, aby z vyrozumění o uplatnění pohledávky byly 

přehledně patrné všechny relevantní údaje o pohledávce za účelem snížení administrativní 

náročnosti jeho následného zpracování insolvenčním správcem. 

Připravovaný formulář vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo 

pohledávky jí postavené na roveň by měl umožnit, vzhledem ke své podobě záměrně 

přizpůsobené konstrukci formuláře přihlášky pohledávky i (evidenčních) přezkumných listů 

přihlášených pohledávek, které jsou nedílnou součástí seznamu přihlášených pohledávek, 

významné zjednodušení administrace tohoto druhu pohledávek například prostřednictvím 

vhodného programového vybavení insolvenčního správce. 

K § 12 

Náležitosti soupisu majetkové podstaty byly oproti dosavadnímu znění ust. § 14 vyhlášky 

č. 311/2007 Sb. zásadním způsobem přepracovány. Ambicí obligatorního elektronického 

formuláře soupisu majetkové podstaty je zobrazit v maximální míře přesnosti i přehlednosti 

majetkovou podstatu dlužníka pro všechny způsoby řešení úpadku dlužníka, což jej činí 

formulářem univerzálně použitelným pro všechny způsoby řešení úpadku v insolvenčním 

řízení. 

Soupis majetkové podstaty v prvé řadě sestává ze základního vyčíslení hodnoty nemovitého a 

movitého majetku, finančních prostředků, pohledávek a ostatního majetku dlužníka. Pro 

každou z výše uvedených kategorií insolvenční správce uvede zejména detailní informace 
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identifikující konkrétní věc, právo, pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu náležící do 

majetkové podstaty včetně její hodnoty stanovené oceněním. 

Soupis majetkové podstaty může v průběhu řízení procházet aktualizacemi či doplňováním. 

Proto se pro přehlednost navrhuje zavedení zvláštního oddílu formuláře soupisu majetkové 

podstaty, který obsahuje vysvětlení insolvenčního správce ke změnám provedeným v soupisu 

majetkové podstaty oproti jeho předchozímu vyhotovení. Typicky se bude jednat například 

o vysvětlení, proč byla určitá věc ze soupisu majetkové podstaty vyřazena (§ 217 

insolvenčního zákona), vyloučena (§ 225 insolvenčního zákona), vyňata (§ 226 insolvenčního 

zákona) nebo vyjmuta (§ 227 insolvenčního zákona). 

Typickými přílohami soupisu majetkové podstaty nad rámec ust. § 12 odst. 2 vyhlášky mohou 

být například průvodní dopis insolvenčního správce s detailním popisem rozsáhlejší 

majetkové podstaty obsahujícím informace nad rámec minimálních údajů vyžadovaných 

elektronickým formulářem, eventuálně znalecký posudek vyžadovaný věřitelským výborem 

(§ 219 odst. 2 insolvenčního zákona). 

K § 13 

Náležitosti konečné zprávy vychází zejména z obsahu konečné zprávy definovaného v ust. 

§ 302 insolvenčního zákona. Ambicí obligatorního elektronického formuláře konečné zprávy 

je zobrazit v maximální míře přesnosti i přehlednosti všechny nejdůležitější události týkající 

se vývoje majetkové podstaty i nároků věřitelů v průběhu konkursu. 

Formulář konečné zprávy bude zachycovat průběh konkursu ze dvou základních hledisek – 

příjmů dosažených zpeněžením majetkové podstaty a výdajů vynaložených v souvislosti 

s existencí pohledávek za majetkovou podstatou a jim postavených na roveň. To společně 

s vyúčtováním odměny a výdajů insolvenčního správce, které je inherentní součástí konečné 

zprávy, umožňuje jednoznačně určit, jaká částka bude pro účely vydání rozvrhového usnesení 

rozdělována mezi věřitele. Insolvenční správce pochopitelně může po porovnání příjmů 

a výdajů z majetkové podstaty dospět k i závěru, že majetek dlužníka je k uspokojení zcela 

nepostačující a navrhne insolvenčnímu soudu, aby ve smyslu ust. § 308 odst. 1 písm. d) 

insolvenčního zákona konkurs zrušil pro nedostatek majetku. 

Typickými přílohami konečné zprávy může být účetní závěrka sestavená ke dni sestavení 

konečné zprávy (§ 302 odst. 4 insolvenčního zákona), podrobná dokumentace a rozpis 

nákladů a výnosů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka (např. 

provoz podniku) a podrobný rozpis hotových výdajů (např. cestovné). Dále lze v konkrétních 

případech očekávat přiložení některých specifických dokumentů – kupní smlouvy, účtů za 

provedené služby a dodané zboží, dohod o narovnání, dokladů o započtení, souhlasů 

věřitelského výboru anebo insolvenčního soudu s provedenými úkony, pojistných smluv, 

opisů a výpisů z veřejných rejstříků, seznamů zaměstnanců dlužníka, účetní závěrky atd. 

K § 14 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAN39R2A8)



12 
 

Náležitosti reorganizačního plánu jsou převzaty z dosavadního znění ust. § 24a vyhlášky 

č. 311/2007 Sb. Pro označování osob věřitele, dlužníka a předkladatele reorganizačního plánu 

se použijí společná ustanovení této vyhlášky (§ 24). 

K § 15 

Členění částí zprávy o reorganizačním plánu bylo převzato z dosavadního znění ust. § 25 

vyhlášky č. 311/2007 Sb. společně s přílohou této vyhlášky o minimálních náležitostech 

jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu. Jedinou změnou je přejmenování části 13 

z původního „účast propojených osob“ na „účast dalších osob“, což reflektuje terminologický 

posun provedený zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, oproti nyní již neúčinnému zákonu 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v podrobnostech viz níže). 

K § 16 

Návrh vyhlášky nově stanovuje náležitosti zprávy o plnění reorganizačního plánu, které 

vychází z účelu ust. § 364 insolvenčního zákona, které stanoví, že v průběhu provádění 

reorganizačního plánu bere insolvenční soud na vědomí nebo projedná zprávy insolvenčního 

správce a věřitelského výboru o jeho plnění. 

Zpráva o plnění reorganizačního plánu je koncipována jako průběžná informace o stavu 

insolvenčního řízení od insolvenčního správce či věřitelského výboru adresovaná 

insolvenčnímu soudu a za tímto účelem by měla obsahovat zejména základní informace 

o aktuální situaci a událostech týkajících se dlužníka v reorganizaci. 

Navrhuje se stanovit pro zprávu o plnění reorganizačního plánu náležitosti sumarizující 

informace o nejdůležitějších událostech v dosavadním průběhu insolvenčního řízení (tj. datum 

vydání příslušných usnesení, jejich účinnost a odkaz na příslušnou událost zveřejněnou 

v insolvenčním rejstříku). Dále by měla zpráva o plnění reorganizačního plánu poskytovat 

základní přehled o přihlášených pohledávkách a uplatněných pohledávkách za majetkovou 

podstatou a jim postavených na roveň, a to včetně odhadu míry uspokojení jednotlivých 

věřitelů (zajištěných i nezajištěných). Rovněž by se zpráva o plnění reorganizačního plánu 

měla věnovat aktuální hospodářské situaci dlužníka, aktuálnímu průběhu plnění základních 

opatření uplatněných v reorganizačním plánu i vlivu reorganizačního plánu na zaměstnance 

dlužníka. Nastavením tohoto minimálního rozsahu poskytovaných informací se 

insolvenčnímu soudu umožňuje přehledně seznámit s průběhem reorganizace (mj. 

i účastníkům řízení a dalším procesním subjektům), přičemž to poskytuje insolvenčnímu 

soudu podklad pro eventuální úvahu, zda pokračovat v reorganizaci, nebo přistoupit ke 

zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu anebo přeměně reorganizace v konkurs. 

Přílohami zprávy o plnění reorganizačního plánu jsou dokumenty odůvodňující sumarizované 

hodnoty ve vyplněném elektronickém formuláři, které předkladatel nepovažuje za vhodné 

detailně specifikovat ve zprávě o plnění reorganizačního plánu, neboť tato by měla plnit úlohu 

jasného, strukturovaného přehledu. Z tohoto důvodu se z pohledu insolvenčního správce nebo 

věřitelského výboru může jevit jako vhodné přiložení průvodního dopisu rozvádějícího 
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uvedené informace v datových a komentářových polích, který bude reflektovat složitost dané 

insolvenční věci. Dále se bude typicky jednat například o účetní závěrky, výpisy z veřejných 

rejstříků, výpisy a opisy listů vlastnických, výpisy z bankovních účtů, souhlas věřitelského 

výboru s úkony insolvenčního správce, detailní přehledy uspokojení zajištěných 

i nezajištěných věřitelů atd. 

K § 17 

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení jsou převzaty z dosavadního znění ust. § 23 

vyhlášky č. 311/2007 Sb. současně s označením povinných příloh uvedených v ust. § 24 

vyhlášky č. 311/2007 Sb. Výjimku tvoří ust. § 23 odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb., který 

pojednává o způsobu označování fyzických osob, právnických osob a státu, které je pro účely 

všech podání upraveno společnými ustanoveními této vyhlášky (§ 24). 

K § 18 

Náležitosti zprávy pro oddlužení vychází z nově vkládaného ust. § 398a insolvenčního 

zákona. Zpráva pro oddlužení představuje přehled o osobní a hospodářské situaci dlužníka 

aspirujícího na řešení svého úpadku oddlužením. Tato zpráva obsahuje přehled všech 

skutečností relevantních pro posouzení majetkové situace dlužníka pro účely rozhodování 

věřitelů i insolvenčního soudu o způsobu oddlužení, eventuálně pro rozhodnutí insolvenčního 

soudu o neschválení oddlužení. 

Informační charakter zprávy pro oddlužení je akcentován rovněž skutečností, že tato je podle 

ust. § 398a odst. 1 insolvenčního zákona podávána současně se zprávou o přezkumu, přičemž 

součástí zprávy o přezkumu je záznam o jednání s dlužníkem, seznam přihlášených 

pohledávek a doklad o písemném vyrozumění věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená 

pohledávka byla popřena. Náležitosti zprávy pro oddlužení jsou proto stanoveny s ohledem na 

to, aby nedocházelo k neodůvodněnému duplikování poskytovaných informací (tj. jeví se jako 

zbytečné, aby například detailní informace zahrnuté v seznamu přihlášených pohledávek byly 

obsaženy ve zprávě pro oddlužení jinak než uvedením sumárních hodnot celkové výše 

závazků). 

Základními atributy osobní a hospodářské situace dlužníka jsou nepochybně informace 

o pravidelných i nepravidelných příjmech dlužníka, údaje o existenci vyživovací povinnosti, 

informace o majetku ve vlastnictví dlužníka a o druhu obydlí a nákladech vynakládaných na 

bydlení. Z výše uvedených údajů by měl insolvenční správce sestavit předpoklad míry 

uspokojení přihlášených nezajištěných věřitelů pro jednotlivé způsoby oddlužení 

(tj. oddlužení splátkovým kalendářem, zpeněžením majetkové podstaty nebo kombinací obou 

uvedených způsobů). Pro provedení odhadu uspokojení by měl insolvenční správce označit 

navrhovaný způsob oddlužení a svůj návrh v podání odůvodnit. Dojde-li naopak insolvenční 

správce k závěru, že existují okolnosti bránící schválení oddlužení, měl by tyto okolnosti ve 

zprávě pro oddlužení uvést také. 

Po navržení způsobu oddlužení uvede insolvenční správce ve zprávě pro oddlužení rovněž 

propočet předpokládaného uspokojení a návrh distribučního schématu splátkového kalendáře 
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pro jednotlivé nezajištěné věřitele. Výhodou takového řešení je skutečnost, že insolvenční 

soud může ve výroku rozhodnutí o schválení oddlužení odkázat na toto distribuční schéma, 

aniž by se v případě eventuálních změn (např. v případě vstupu nabyvatele pohledávky místo 

původního věřitele do řízení) formálně zabýval oznámením insolvenčního správce o změně 

v distribučním schématu. 

Povinnými přílohami zprávy pro oddlužení jsou v případě sepsání nemovité věci do 

majetkové podstaty znalecký posudek a vyjádření insolvenčního správce k žádosti dlužníka 

o stanovení jiné výše měsíčních splátek, byla-li podána. Typickými nepovinnými přílohami 

může být například doplněný či aktualizovaný soupis majetkové podstaty dlužníka, doklad 

o dosahovaných příjmech dlužníka, doklad o existenci darovací nebo důchodové smlouvy 

vůči dlužníku atd. 

K § 19 

Náležitosti zprávy o přezkumu vychází z nově vkládaného ust. § 410 insolvenčního zákona, 

který striktně popisuje postup insolvenčního správce při přezkumu přihlášených pohledávek. 

Zpráva o přezkumu tudíž představuje určitou analogii k dosavadnímu protokolu 

o přezkumném jednání vyhotovovanému insolvenčním soudem. 

Zpráva o přezkumu je koncipována jako průvodní dokument insolvenčního správce 

adresovaný insolvenčnímu soudu, který popisuje nejdůležitější informace o proběhlém 

přezkoumání přihlášených pohledávek insolvenčním správcem (například o přihlášených 

podmíněných pohledávkách nebo nepřezkoumaných pohledávkách). Detailní informace 

obsahují dále přílohy zprávy o přezkumu, zejména pak (upravený) seznam přihlášených 

pohledávek v části přehledových listů (viz odůvodnění k § 6), ve kterých se uvádějí popěrné 

úkony insolvenčního správce a dlužníka (resp. věřitelů) a jejich stanoviska. Ke zprávě 

o přezkumu je rovněž přikládán záznam o jednání s dlužníkem (viz odůvodnění k § 17). 

Podle ust. § 410 odst. 2 insolvenčního zákona je součástí zprávy i doklad o písemném 

vyrozumění věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena. S ohledem na 

chronologický průběh a relativně krátké lhůty v této fázi insolvenčního řízení nelze obecně 

předpokládat, že takovým dokladem bude vždy potvrzení o doručení (tzv. „dodejka“). Toto se 

týká zejména případů náhradního doručování písemností. 

K § 20 

Náležitosti záznamu o jednání s dlužníkem jsou stanoveny s ohledem na dosavadní praxi 

insolvenčních soudů při konání přezkumného jednání, o jehož průběhu se pořizuje protokol. 

Účelem záznamu o jednání s dlužníkem jako součást zprávy o přezkumu (§ 410 odst. 2 

insolvenčního zákona) je zachytit průběh osobního jednání insolvenčního správce 

s dlužníkem za účelem přezkoumání přihlášených pohledávek, a to tak, že by měl zachycovat 

stanovisko dlužníka ke každé přihlášené pohledávce a informaci o tom, zda ji dlužník popírá. 

Lze se důvodně domnívat, že nejucelenější přehled o přihlášených pohledávkách, které jsou 

předmětem přezkoumání, bude mít právě insolvenční správce. Praxe indikuje, že dlužník 
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nemusí mít úplný přehled o všech svých závazcích a jejich obsahu (resp. typicky v případech 

fiktivních pohledávek). Rovněž se dá očekávat, že si dlužník nemusí být vědom možnosti 

popírat pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek a účinků takového popření. Aniž by 

navrhovaná vyhláška jakkoliv zasahovala do povinností insolvenčního správce v průběhu 

přezkumu přihlášených pohledávek, nelze předem rezignovat na skutečnost, že by pro získání 

kvalifikovaného stanoviska ve smyslu ust. § 410 odst. 2 insolvenčního zákona měl být 

dlužník poučen o výše uvedených možnostech a srozuměn s podstatným obsahem 

přihlášených pohledávek (zejm. výší a právním důvodem vzniku pohledávky). Poskytne-li 

insolvenční správce dlužníkům takové poučení, provede o tom zápis do záznamu o jednání 

s dlužníkem. Výše uvedeným tudíž nelze automaticky dovozovat vznik speciální poučovací 

povinnosti insolvenčního správce vůči dlužníku v oddlužení, třebaže opačný postup by za 

určitých okolností mohl kolidovat s povinností insolvenčního správce postupovat při výkonu 

funkce svědomitě a s odbornou péčí. 

K § 21 

Náležitosti zprávy o plnění oddlužení jsou stanoveny s ohledem na stávající rozšířenou praxi 

podávání pravidelných zpráv o stavu insolvenčního řízení na základě ust. § 36 odst. 2 

insolvenčního zákona. 

Povinnost předkládat insolvenčnímu soudu v pravidelných intervalech zprávu o stavu 

insolvenčního řízení je v insolvenční praxi České republiky zpravidla plněna ve formě 

typového formuláře „zpráva o plnění oddlužení“ vytvořeného insolvenčními soudy, přičemž 

je v této podobě insolvenčními soudy obecně vyžadována. Rovněž připravovaný elektronický 

formulář zprávy o plnění oddlužení vychází z této předlohy a jeho dominantním rysem je 

měsíční výkaz plnění splátkového kalendáře s vyznačením průběžného procentuálního 

uspokojení věřitelů, který zobrazuje příjmy, postižitelné příjmy a výši plnění určenou 

k uspokojení pohledávek jednotlivých nezajištěných věřitelů po kalendářních měsících. 

Ve zprávě o plnění oddlužení bude především uvedeno, zda dlužník plní povinnosti v rámci 

schváleného způsobu oddlužení a pokud nikoliv, důvody jeho neplnění společně se 

stanoviskem dlužníka, jak hodlá na nastalou situaci reagovat. Insolvenčnímu soudu by mělo 

být k dispozici i hodnocení a doporučení insolvenčního správce týkající se ponechání 

dlužníka v oddlužení, či zrušení schváleného oddlužení. Své doporučení insolvenční správce 

odůvodní, přičemž se vyjádří k nastalé pozitivní či negativní situaci dlužníka, k věrohodnosti 

dlužníkových tvrzení, jeho ochotě spolupracovat, zkušenostem s dosavadním jednáním 

dlužníka či jeho objektivním možnostem. 

Charakteristickou součástí zprávy o plnění oddlužení je měsíční výkaz plnění splátkového 

kalendáře, bylo-li dlužníku schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo 

kombinací splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Ve výkazu budou 

uvedeny údaje o příjmech dlužníka, výši provedených srážek a následné míře uspokojení 

nezajištěných věřitelů (po odpočtu částky připadající na pohledávky za majetkovou podstatou 

a jim postavených na roveň, zejm. na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního 

správce a na pohledávky na výživném ze zákona). 
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K § 22 

Náležitosti zprávy o splnění oddlužení v zásadě kombinují účel konečné zprávy v konkursu 

(co do zobrazení konečného stavu insolvenčního řízení s vyčíslením celkové odměny 

insolvenčního správce) a zprávy o plnění oddlužení (co do sumarizace dosavadního průběhu 

oddlužení popsaného v průběžně předkládaných zprávách). 

Zpráva o splnění oddlužení je v insolvenční praxi České republiky zpravidla předkládána ve 

formě typového formuláře vytvořeného insolvenčními soudy a je insolvenčními soudy obecně 

vyžadována. Připravovaný elektronický formulář zprávy o splnění oddlužení rovněž vychází 

z této předlohy. 

Zpráva o splnění oddlužení obsahuje bližší informace o výsledku insolvenčního řízení 

a potvrzuje, zda dlužník řádně splnil všechny povinnosti stanovené insolvenčním zákonem 

(§ 412 insolvenčního zákona) i rozhodnutím o schválení oddlužení. V návaznosti na toto 

posouzení je součástí zprávy o splnění oddlužení i odůvodněné doporučení insolvenčního 

správce insolvenčnímu soudu, aby bylo vydáno usnesení o osvobození od placení zbývajících 

pohledávek, nebo naopak usnesení o schválení oddlužení zrušeno. 

Mezi náležitosti zprávy o splnění oddlužení se mimo informaci o míře uspokojení 

nezajištěných i zajištěných věřitelů řadí i přehled pohledávek za majetkovou podstatou a jim 

postavených na roveň se zvláštním důrazem na vyčíslení celkové odměny insolvenční 

správce, hotových výdajů insolvenčního správce, odměny insolvenčního správce z výtěžku 

zpeněžení zajištěného majetku a odměny insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení 

určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele. 

Povinnými přílohami zprávy o splnění oddlužení jsou především výkaz plnění splátkového 

kalendáře za všechny kalendářní měsíce od okamžiku schválení oddlužení [viz § 21 odst. 2 

písm. b)] a dále také další listiny dokládající splnění podmínek oddlužení. 

K § 23 

V souladu s ust. § 430b v kombinaci s ust. § 431 písm. a) insolvenčního zákona ministerstvo 

zpřístupní na svých internetových stránkách příslušné elektronické formuláře pro podání do 

insolvenčního řízení. Druhem formátu elektronických formulářů podle ust. § 431 písm. e) 

insolvenčního zákona se stanovuje datový formát PDF. 

Elektronické formuláře budou dostupné pro všechna podání upravená touto vyhláškou 

s výjimkou reorganizačního plánu (§ 14) a zprávy o reorganizačním plánu (§ 15). Důvodem je 

rozsáhlost obou podání, která kvůli komplexnosti reorganizace pokrývají výrazně širší okruh 

právních vztahů než ostatní způsoby řešení úpadku (typicky zahrnují vysoce nadprůměrný 

počet věřitelů, rozsáhlou majetkovou podstatu, zaměstnance dlužníka atd.) a běžně dosahují 

délky desítek či stovek stran textu (bez příloh). 

K § 24 (společná ustanovení) 

Navrhované ustanovení podrobně upravuje obecný způsob označování fyzických osob, 

právnických osob a státu pro podání upravená touto vyhláškou, přičemž příslušná ustanovení 
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reflektují dosavadní úpravu stanovenou vyhláškou č. 311/2007 Sb. Dále se pro účely této 

vyhlášky upravuje jednotný způsob označení adresy obdobným způsobem, jako je tomu 

například ve vyhlášce č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů pro podávání návrhů na 

zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek. 

K § 25 (změna vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení) 

Se zásadním rozšířením počtu podání činěných do insolvenčního řízení prostřednictvím 

elektronických formulářů podle § 431 písm. a) insolvenčního zákona vyvstala potřeba tuto 

oblast komplexně upravit jediným právním předpisem. Lze totiž konstatovat, že dosud byly 

náležitosti vybraných druhů podání nekoncepčním a roztříštěným způsobem upraveny 

vyhláškou č. 311/2007 Sb. Obsah příslušných ustanovení § 11, § 14, § 19 až 25 a přílohy 

vyhlášky č. 311/2007 Sb. byl tudíž s určitými revizemi přesunut do tohoto návrhu vyhlášky, 

čemuž odpovídá potřeba úpravy § 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb., ve které se příslušným 

způsobem redukuje předmět úpravy. 

K § 26 (účinnost) 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. července 2017. Účinnost je navrhována s ohledem na 

nabytí účinnosti zákona č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony. 

K příloze 

Příloha upravuje minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu, a to 

zásadně totožně s dosavadním zněním přílohy vyhlášky č. 311/2007 Sb. Výjimku tvoří body 

5 a 13, který v dosavadním znění pojednávaly o účasti osob propojených s dlužníkem 

s odkazem na ust. § 66a již neplatného zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Zvolená terminologie se tudíž přizpůsobuje terminologii aktuálně 

účinného zákona o obchodních korporacích, přičemž uvedeným legislativně-technickým 

zásahem zásadně nedochází k jakýmkoliv obsahovým změnám. 
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