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IV. 
 

V y p o ř á d á n í  p ř i p o m í n e k  

k materiálu s názvem: 

Návrh vyhlášky ze dne … 2017, o formulářích elektronických podání v insolvenčním řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 

insolvenčního zákona 

 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 13. 4. 2017, s termínem dodání stanovisek 

do 10. 5. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných připomínek. 

 

 

Připomínkové  

místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

 

Mgr. Jiří Pavlík 

 

jpavlik@nsz.brn.just

ice.cz 

 

542 512 200 

K § 1 a § 21 

Nejvyšší státní zastupitelství doporučuje uvést text § 1 písm. p) a § 

21 návrhu vyhlášky do souladu se zněním § 431 písm. a) 

insolvenčního zákona, neboť návrh § 1 písm. p) a § 21 vyhlášky 

používá termín „zpráva o plnění oddlužení“, avšak zmocňovací 

ustanovení § 431 písm. a) insolvenčního zákona ve znění zákona 

č. 64/2017 Sb. zmocňuje ke stanovení náležitostí „zprávy pro 

oddlužení“ a „zprávy o neplnění oddlužení“. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

 

Termín „zpráva o neplnění oddlužení“ uvedený v ust. § 431 

písm. a) insolvenčního zákona je zcela zjevnou 

terminologickou chybou. Insolvenční zákon tento termín nijak 

blíže nedefinuje a v insolvenční praxi se používá výhradně 

všeobecně ustálený termín „zpráva o plnění oddlužení“, kterou 

předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a 

insolvenčnímu soudu na základě ust. § 36 odst. 2 a § 412 odst. 

2 insolvenčního zákona za účelem informování příslušných 

procesních subjektů o průběhu oddlužení. Tuto zprávu 

předkládá insolvenční správce periodicky, a to zcela nezávisle 

na eventuálním neplnění povinností dlužníka. Zpráva obsahuje 

informace o plnění zákonných povinností a povinností 

uložených dlužníku rozhodnutím o schválení oddlužení - 

typicky obsahuje bližší údaje o příjmech dlužníka za 

kalendářní měsíce, výši provedených srážek a výši plnění 

připadající na jednotlivé věřitele.  

K § 3 písm. e) 

Nejvyšší státní zastupitelství navrhuje v § 3 písm. e) bod 1 návrhu 

vyhlášky nahradit za slovem „pohledávky“ čárku středníkem a 

Akceptováno. 
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doplnit text: „to neplatí, jde-li o hlasování o přijetí reorganizačního 

plánu mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení,“.  

Navrhované ustanovení § 3 písm. e) bod 1 obsahuje náležitost 

„datum podání přihlášky pohledávky“. Tento údaj (stejně jako ve 

stávající úpravě) je stanoven bezpodmínečně, aniž by bral v úvahu 

případ podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na způsob 

řešení úpadku povolením reorganizace tehdy, kdy šlo o tzv. 

„předpřipravenou reorganizaci“. Výhody předpřipravené 

reorganizace, nastiňuje § 148 odst. 2 insolvenčního zákona. 

Insolvenčnímu soudu se předkládá reorganizační plán schválený 

příslušnou většinou věřitelů. Toto schválení reorganizačního plánu se 

dokládá „hlasovacími lístky“, jejichž prostřednictvím věřitelé mohou 

dle § 346 insolvenčního zákona vykonávat svá hlasovací práva mimo 

schůzi věřitelů. Pokud by hlasovací lísek neobsahoval údaj o datu 

podání přihlášky, pak hrozí, že insolvenční soud neuzná, že 

předpřipravený reorganizační plán byl přijat příslušnou většinou 

věřitelů, protože nebylo doloženo jejich hlasování bezvadnými 

hlasovacími lístky. 

Věřitelé však mohou vykonávat svá hlasovací práva mimo schůzi 

věřitelů nejen v průběhu insolvenčního řízení, ale v případě tzv. 

„předpřipravené reorganizace“ též před jeho zahájením (viz § 346 

odst. 2 insolvenčního zákona). Hlasují-li tedy před zahájením 

insolvenčního řízení, pak je zřejmé, že v hlasovacím lístku nemohou 

uvést údaj o datu podání přihlášky své pohledávky, neboť to je 

možné až po zahájení insolvenčního řízení. V praxi se může stát (a 

patrně i stávalo), že věřitelé, aby splnili povinnost uvést veškeré 

náležitosti hlasovacího lístku (jinak by jim hrozilo riziko značných 

ekonomických ztrát, pokud by hlasovací lístek nebyl soudem 

akceptován), raději uvedou datum podání přihlášky, které odhadli, jež 

tedy nebylo reálné a pravdivé.  

Situaci, kdy insolvenční soud pro nedostatek uvedené náležitosti 

hlasovacího lístku neuznal přijetí reorganizačního plánu většinou 

věřitelů v tzv. „předpřipravené reorganizaci“, již ostatně řešil Ústavní 

soud ve věci sp. zn. II. ÚS 703/2016. 

Z těchto důvodů se jeví jako zásadní, aby náležitost hlasovacího 

lístku uvedená v § 3 písm. e) bod 1 byla podmíněna tím, že nejde o 
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hlasování o přijetí reorganizačního plánu v rámci tzv. 

„předpřipravené reorganizace“.  

Tato připomínka je zásadní. 

K § 9 odst. 4 

Dále Nejvyšší státní zastupitelství upozorňuje na chybu v návrhu § 9 

odst. 4 vyhlášky, který nesprávně odkazuje na znění „§ 6 odst. 3 

písm. b) až o)“. Vzhledem ke znění návrhu § 6 vyhlášky se o tento 

nemůže jednat. Zjevně se jedná o písařskou chybu, neboť správně má 

odkaz znít: „kromě náležitostí podle § 9 odst. 3 písm. b) až o)“.  

Přestože se jedná o zjevnou chybu v psaní, považujeme tuto 

připomínku za zásadní. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

K § 12 

V § 12 odst. 2 návrhu vyhlášky doporučuje Nejvyšší státní 

zastupitelství nahradit slova „se nemovitost nachází“ slovy „je 

nemovitá věc evidována“, která lépe odpovídají předpisům 

občanského práva hmotného. 

Akceptováno. 

 

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon) skutečně používá slova „se evidují“, činí tak v sousloví 

„v katastru se evidují“ (§ 3 katastrálního zákona). Vyhláška č. 

357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 

obsahující explicitní právní úpravu listu vlastnictví rovněž 

hovoří o listu vlastnictvím jako o „evidenční jednotce, která se 

zakládá v rámci katastrálního území pro skupinu nemovitostí, 

ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví“. 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

Mgr. Kamila 

Brunovská 

K obecné části odůvodnění 

Doporučujeme doplnit odůvodnění dopadů regulace na podnikatelské 

prostředí v ČR v souvislosti s požadavky na elektronické podání 

v insolvenčním řízení a nutnost zajištění konverze dokumentů 

obsahujících úředně ověřený podpis. 

Navrhovaná vyhláška v návaznosti na novelu insolvenčního zákona 

provedenou zákonem č. 64/2017 Sb. zavádí povinnost osob, které 

mají zřízené datové schránky bez žádosti, činit podání včetně příloh 

zásadně v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo 

v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 

podpisem. S tím souvisí nutnost zajistit převod dokumentu, který 

obsahuje úředně ověřené podpisy, v listinné podobě do dokumentu 

Akceptováno. 

 

Odůvodnění vyhlášky bude doplněno. 

 

Ustanovení § 97 odst. 4 insolvenčního zákona, který se 

skutečností, že insolvenční návrh nebyl podán ve stanoveném 

formátu nebo stanoveným způsobem, nemá žádnou relevanci 

vzhledem k této vyhlášce, neboť tato stanovuje náležitosti 

jiných podání. V případě výčtu uvedených podání tedy připadá 

v úvahu obecné pravidlo uvedené v ust. § 80a insolvenčního 

zákona. 
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obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, vč. připojení 

ověřovací doložky. Jedná o přílohu návrhu věřitele na vstup 

nabyvatele pohledávky do IŘ (§ 2 odst. 2 písm. a) navrhované 

vyhlášky), náležitosti hlasovacího lístku (§ 3 písm. k) navrhované 

vyhlášky), náležitosti návrhu na povolení oddlužení (§ 17 odst. 1 

písm. r), odst. 2 písm. f) a j) navrhované vyhlášky). Zajištění 

konverze s sebou nese náklady jak časové, tak finanční. Zvláště 

pokud insolvenční zákon s nedostatečnou formou podání spojuje 

následky dle § 97 odst. 4 zákona, a to že k insolvenčnímu návrhu, 

který není podán ve stanoveném formátu nebo stanoveným 

způsobem, se nepřihlíží, se jeví potřebným rozvést ekonomické i jiné 

dopady na adresáty předpisu. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

Mgr. Veronika 

Paštová 

K § 3 

Nadpis „Hlasovací lístek“ doporučujeme uvést až pod označení 

ustanovení § 3, jelikož se nejedná o skupinový nadpis. 

Neakceptováno. 

 

Nadpis „Hlasovací lístek“ je skupinovým nadpisem pro 

ustanovení § 3 až § 7. 

K § 8 odst. 3 

V ustanovení § 8 odst. 3 písm. d) doporučujeme nahradit užitá slova 

„podle zvláštního zákona“ slovy „podle jiného právního předpisu“, 

jak je uvedeno v čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády pro 

případ nenormativního odkazu. 

Akceptováno. 

K § 17 odst. 2 a § 22 

V ustanovení § 17 odst. 2 písm. e) a § 22 písm. n) doporučujeme 

nahradit užitá slova „zvláštního právního předpisu“ slovy „jiného 

právního předpisu“, jak je uvedeno v čl. 45 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády pro případ nenormativního odkazu. 

Akceptováno. 

K § 18 a § 24 

Na konci ustanovení § 18 chybí vodorovná čára, která je na jiných 

místech použita pro vyjádření umístění poznámky pod čarou – 

v konkrétním případě poznámky pod čarou číslo 3. Na konci 

ustanovení § 24 je naopak vodorovná čára nadbytečně, jelikož zde 

není upravena žádná další poznámka pod čarou. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

školství, mládeže a 

K systematice návrhu 

Doporučujeme zvážit zvolenou systematiku vyhlášky dělením na 

Akceptováno. 
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tělovýchovy 

 

Mgr. Olga 

Slavíčková 

 

234811551 

 

olga.slavickova@ms

mt.cz 

části, kdy na části je vhodné dělit spíše rozsáhlé právní předpisy (viz 

čl. 39 odst. 3 Legislativních pravidel vlády). U navrhované vyhlášky 

se tento postup nejeví jako příliš potřebný a nenapomáhá 

přehlednosti. 

Dělení vyhlášky na části bylo zachováno v souvislosti 

s nutností vyhovět čl. 28 odst. 6 Legislativních pravidel vlády; 

vlastní text vyhlášky bez zrušovacích ustanovení a účinnosti 

označený jako část první již ovšem není dále členěn.  

K úvodní větě vyhlášky 

Navrhujeme z výčtu novel insolvenčního zákona vyřadit zákon č. 

217/2009 Sb., neboť tato novela se netýkala ani jednoho ze 

zmocňovacích ustanovení (tj. § 18 a § 431) a je v úvodní větě 

nadbytečná. 

Akceptováno. 

K § 2 

Dovolujeme si upozornit na odlišné označení návrhu v nadpisu a 

v úvodní větě odst. 1 („návrh věřitele na vstup nabyvatele 

pohledávky do insolvenčního řízení místo věřitele“) a v odst. 1 písm. 

a) („návrh na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení 

místo věřitele“) a v případě, že toto rozdílné označení nebylo 

zamýšleno, navrhujeme zvážit sjednocení terminologie uvedených 

ustanovení. 

Akceptováno, vysvětleno. 

 

V souvislosti s akceptováním připomínky Vrchního soudu 

v Praze, která se týkala doplnění alternativních možností 

vstupu do insolvenčního řízení místo věřitele podle ust. § 183 

odst. 3 a § 184 odst. 3 insolvenčního zákona bylo označení 

návrhu zobecněno na „Návrh na vstup do insolvenčního řízení 

místo věřitele“. 

K § 4 a § 5 

S ohledem na § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 nám není zřejmá potřebnost 

daného ustanovení, v opačném případě žádáme o vyjasnění. Máme za 

to, že hlasování o přijetí reorganizačního plánu již spadá pod § 4 odst. 

1 (návrh či jiná záležitost, která je předmětem hlasování) a 

skutečnost, že se v informaci o hlasování uvádí, zda věřitel hlasuje 

pro nebo proti přijetí plánu dle našeho názoru upravuje již § 5 odst. 1. 

Vysvětleno. 

 

Ust. § 4 návrhu vyhlášky vymezuje předmět hlasování 

(záležitost, o které je hlasováním rozhodováno), zatímco ust. § 

5 návrhu vyhlášky vymezuje přípustné možnosti, ze kterých 

lze při hlasování volit. Je zde postaveno najisto, že volba 

neprobíhá pouze v modalitách „pro“ a „proti“ návrhu, což se 

projevuje zejména při vytváření formulářových vzorů, neboť 

definování variant hlasování představuje podstatnou náležitost 

každého formuláře. 

K § 21 

Navrhujeme nahradit slova „Zpráva o plnění oddlužení“ za slova 

„Zpráva pro oddlužení“ a to tak, aby uvedené ustanovení 

terminologicky odpovídalo nadpisu daného ustanovení a odst. 1 písm. 

a) a zejména aby nemohlo dojít k záměně se zprávou o plnění 

oddlužení podle § 21 předmětného návrhu. 

Neakceptováno. 

 

„Zpráva o plnění oddlužení“ a „Zpráva pro oddlužení“ jsou 

zcela odlišnými druhy podání v insolvenčním řízení. Zatímco 

„Zpráva o plnění oddlužení“ představuje podání na základě ust. 

§ 36 odst. 2 a § 412 odst. 2 insolvenčního zákona za účelem 

informování příslušných procesních subjektů o průběhu 

oddlužení, „Zpráva pro oddlužení“ je podáním podle ust. § 
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398a insolvenčního zákona a jejím účelem je informovat 

věřitele i insolvenční soud o hospodářské situaci dlužníka před 

rozhodnutím o způsobu řešení úpadku oddlužením.  

Navrhujeme ve zrušovacím ustanovení opravit chybně uvedené číslo 

novely vyhlášky „70/2007 Sb.“ za „70/2011 Sb.“. 
Akceptováno. 

ÚVČR – KML 

 

Radek Hábl 

 

habl.radek@vlada.cz 

§ 8 odst. 1 

Pro případy, kdy pohledávka byla postoupena, požadujeme doplnit do 

formuláře Přihlášky pohledávky údaj o jménu / názvu předchozího 

věřitele (postupitele). 

Odůvodnění: Značné množství pohledávek je postupováno na třetí 

osoby a je velmi žádoucí, aby taková informace byla v tomto 

formuláři uvedena. Umožní to současně přesnější analýzu struktury 

věřitelů. 

Neakceptováno. 

 

Přihláška pohledávky má charakter žaloby a věřitel musí 

doložit důvod vzniku přihlašované pohledávky, čímž se rozumí 

uvedení skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá. Uvedení 

předchozího věřitele pouze pro účely retrospektivní analýzy 

struktur předchozích věřitelů, který se po postoupení již ovšem 

nenachází v žádném právním poměru k dlužníku, by bylo pro 

účely stanovení náležitostí přihlášky pohledávky do 

insolvenčního řízení nestandardní.  

 

Údaj o předchozím věřiteli či postupiteli může být ve 

skutečnosti relevantní pouze pro insolvenčního správce při 

přezkoumání přihlášené pohledávky a eventuálnímu uplatnění 

popěrného práva. Pouhé označení postupitele ovšem není 

dostatečné, neboť detailní přezkum pohledávky provede 

insolvenční správce až na základě přiložených listin 

osvědčujících existenci pohledávky. 

Ministerstvo 

kultury 

K § 25 (Zrušovací ustanovení) 

Upozorňujeme, že vyhláška č. 311/2007 Sb. (vyhláška o jednacím 

řádu pro insolvenční řízení), jejíž některá ustanovení (§ 11, § 14, část 

třetí a příloha vyhlášky) by měly být podle § 25 návrhu vyhlášky 

zrušeny, vymezuje v rámci předmětu úpravy v § 1 některé okruhy 

právní úpravy, které však budou návrhem vyhlášky vypuštěny (např. 

náležitosti reorganizačního plánu, náležitosti zprávy o 

reorganizačním plánu atd.).  

Doporučujeme proto § 25 návrhu vyhlášky doplnit o úpravu 

ustanovení § 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb., neboť po účinnosti návrhu 

vyhlášky nebude již vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení 

obsahovat tato konkrétní ustanovení. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 

Mgr. Marta 

Gregorová 

K § 1 

Ustanovení § 1 vyhlášky upravuje náležitosti některých podání 

v insolvenčním řízení, o nichž insolvenční zákon stanoví, že musí být 

činěna pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis. Většina z těchto podání musí být podle insolvenčního zákona 

učiněna v elektronické podobě, avšak tento zákon připouští, aby 

některá z těchto podání byla za určitých okolností činěna i v listinné 

podobě. Podle názvu navrhované vyhlášky však lze nabýt dojmu, 

že tato vyhláška se týká výlučně formulářů elektronických podání pro 

insolvenční řízení. Z důvodu odstranění pochybností o rozsahu právní 

úpravy návrhu vyhlášky proto doporučujeme název této vyhlášky 

změnit po vzoru vyhlášky č. 323/2013 Sb., která upravuje náležitosti 

formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů 

do veřejného rejstříku.  

Akceptováno. 

 

Název vyhlášky byl změněn. 

K § 1 a § 24 

Zatímco vyhláška v § 1 písm. p) a § 21 upravuje náležitosti zprávy o 

plnění oddlužení, zmocňovací ustanovení § 431 písm. a) 

insolvenčního zákona ve znění od nabytí účinnosti zákona č. 64/2017 

Sb. obsahuje zmocnění pro stanovení náležitostí zprávy o neplnění 

oddlužení. Doporučujeme proto text insolvenčního zákona a jeho 

prováděcího právního předpisu uvést do souladu. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

 

Termín „zpráva o neplnění oddlužení“ uvedený v ust. § 431 

písm. a) insolvenčního zákona je zcela zjevnou 

terminologickou chybou. Insolvenční zákon tento termín nijak 

blíže nedefinuje a v insolvenční praxi se používá výhradně 

všeobecně ustálený termín „zpráva o plnění oddlužení“, kterou 

předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a 

insolvenčnímu soudu na základě ust. § 36 odst. 2 a § 412 odst. 

2 insolvenčního zákona za účelem informování příslušných 

procesních subjektů o průběhu oddlužení. Tuto zprávu 

předkládá insolvenční správce periodicky, a to zcela nezávisle 

na eventuálním neplnění povinností dlužníka. Zpráva obsahuje 

informace o plnění zákonných povinnosti a povinností 

uložených dlužníku rozhodnutím o schválení oddlužení - 

typicky obsahuje bližší údaje o příjmech dlužníka za 

kalendářní měsíce, výši provedených srážek a výši plnění 

připadající na jednotlivé věřitele. 

K § 9 odst. 4 

V § 9 odst. 4 vyhlášky je nutno opravit odkaz na příslušné ustanovení 

vyhlášky, které má obsahovat náležitosti přezkumného listu pro 

zajištěného věřitele, neboť ustanovení, na něž je odkazováno, ve 

Akceptováno. 
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vyhlášce neexistuje. 

K § 12 odst. 2 

V § 12 odst. 2 vyhlášky navrhujeme část věty za čárkou nahradit 

textem „na kterém je nemovitá věc evidována.“. V této souvislosti 

upozorňujeme na právní úpravu zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, který již pojem „nemovitost“ neužívá; doporučujeme proto 

v celém textu vyhlášky slovo „nemovitost“ nahradit slovem 

„nemovitá věc“, případně při prvním použití slova „nemovitá věc“ 

v textu vyhlášky zavést legislativní zkratku „(dále jen 

„nemovitost“)“. 

Částečně akceptováno. 

 

Termín „evidence“ akceptujeme; z důvodu terminologické 

koherence pro termín „nemovitost“ preferujeme terminologii 

využívanou insolvenčním zákonem, který dosud nebyl 

adaptován na novou terminologii soukromého práva. 

K § 17 odst. 2 

V § 17 odst. 2 doporučujeme upravit text písmene e) vyhlášky tak, 

aby korespondoval s ustanovením § 418c insolvenčního zákona 

upravujícím dokládání výpisu z evidence trestů nebo rovnocenných 

dokladů, příp. čestných prohlášení za účelem doložení bezúhonnosti 

osob. Stávající znění vyhlášky může dle našeho názoru vést 

k mylnému závěru, že insolvenční soud nemá v některých případech 

možnost si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů.  

Akceptováno, vysvětleno. 

 

Přizpůsobení znění ust. § 418c odst. 3 insolvenčního zákona 

nepovažujeme za vhodné vzhledem ke skutečnosti, že ust. § 12 

věta druhá zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, 

neumožňuje jiným způsobem Ministerstvu spravedlnosti získat 

výpis z evidence Rejstříku trestů, zatímco soudy tuto možnost 

v soudním řízení mají podle ust. § 12 věty první zákona č. 

269/1994 Sb. implicitně vždy.  

 

Znění bude tedy upraveno tak, že bude zachována pouze 

povinnost přiložit výpis z rejstříku trestů členského státu nebo 

jiný obdobný doklad. 

§ 17 odst. 2 

V § 17 odst. 2 písm. i) vyhlášky doporučujeme část věty za slovy 

„plné moci“ nahradit slovy „a plná moc není součástí spisu, a“ 

obdobně, jako tomu je např. v § 10 odst. 2 písm. b) vyhlášky. 

Akceptováno. 

K § 23 

Dáváme ke zvážení, zda do § 23 vyhlášky nedoplnit konkrétní druhy 

formátů, v nichž jsou formuláře na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti publikovány, příp. zda alespoň neuvést 

obecně, že tyto formáty stanoví toto ministerstvo. 

Akceptováno. 

K § 25 (zrušovací ustanovení) 

Upozorňujeme na skutečnost, že kromě zrušení ustanovení § 11, 

Akceptováno. 
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§ 14, části třetí a přílohy vyhlášky č. 311/2007 Sb. zmíněného v § 25 

navrhované vyhlášky by mělo dojít i ke změně ustanovení § 1 

vyhlášky č. 311/2007 Sb., které vyjmenovává skutečnosti upravované 

zmíněnou vyhláškou. 

K příloze vyhlášky 

V odst. 1 písm. e) Přílohy k vyhlášce doporučujeme uvést označení 

dlužníka jménem a příjmením shodně jako v ustanovení § 24 odst. 1 

vyhlášky, případně v textu celé vyhlášky použít jednotné označení 

fyzické osoby jménem ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. 

Vysvětleno. 

 

Pro označení dlužníka v příloze vyhlášky platí úprava obsažená 

v ust. § 24. Pouze označení fyzické osoby ve smyslu ust. § 77 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. není samo o sobě dostatečné, 

neboť neumožňuje dostatečnou identifikaci účastníka řízení. 

Ministerstvo 

financí 

 

JUDr. Zdeněk 

Lankaš 

 

Zdenek.Lankas@mf

cr.cz 

257 042 262 

 

 

JUDr. Stanislava 

Vosková 

 

Stanislava.Voskova

@mfcr.cz 

257 042 473 

K obecné části odůvodnění 

V obecné části Odůvodnění v písmenu e) je třeba doplnit, že 

v materiálu nastíněné náklady budou uhrazeny v rámci rozpočtu 

kapitoly Ministerstva spravedlnosti bez nároku na její dodatečné 

navýšení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

K § 9 

V odstavci 1 doplnit dvojtečku na konci uvozujícího textu, obdobně 

v  § 15 odst. 1, § 19 odst.1. 

Částečně akceptováno. 

 

Dvojtečka doplněna v návětí ustanovení § 9 odst. 1 a § 15 odst. 

1. 

K § 9 

V odstavci 2 písm. h) doporučujeme za slovem „pohledávek“ 

vypustit čárku a doplnit slova „s uvedením“ (a text jednotlivých bodů 

odpovídajícím způsobem upravit tak, aby navazoval). 

Obdobná připomínka platí i pro další obdobně formulovaná 

ustanovení, např. pro § 13 odst. 1 písm. g) až i), k), l) a n), § 16 písm. 

i), l) a m). § 21 odst. 1 písm. i) 

Neakceptováno. 

K § 9 

V odstavci 3 písm. i) doporučujeme za slovo „pohledávce,“ doplnit 

slova “kterými jsou“ (a text jednotlivých bodů odpovídajícím 

způsobem upravit tak, aby navazoval).  

Obdobná připomínka platí i pro další obdobně formulovaná 

ustanovení, např. pro odstavec 4 písm. b), § 11 odst. 1 písm. g) a h). 

Neakceptováno. 
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K § 16  

V písmenech g) a h) doplnit za slovo „datum“ slovo „nabytí“. 

Akceptováno. 

K § 18 

V odstavci 2 písm. a) vyjádřit slovo „ocenit“ ve tvaru „ocenil“. 

Akceptováno. 

K § 22 

V písmenu n) v poznámce pod čarou č. 4 vyjádřit datum slovy „od 1. 

ledna 2014“. 

Akceptováno. 

K § 23 

Odstranit paragrafovou značku před číslovkou „3“ a „8“. 

Neakceptováno. 

K § 24 

Doporučujeme vypustit v § 24 odst. 4 písm. a) závorku se slovy 

„Praha 1 až 10“. Domníváme se, že počet obvodů v Praze je dán dle § 

2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, jeho konkrétní 

vymezení v textu tak považujeme za zbytečné, navíc v případě změny 

počtu by muselo dojít k úpravě vyhlášky. Přesnější dle zákona by 

mohlo být v textu citovaného paragrafu vymezení „… v Praze se 

uvádí název územního obvodu“.  

Akceptováno. 

K § 25 

Odstranit paragrafovou značku před číslovkou „14“ a nahradit ji 

spojkou „a“. 

Neakceptováno. 

Dále upozorňujeme na nesoulad s novým občanským zákoníkem, kde 

byl pojem "nemovitost" nahrazen pojmem "nemovitá věc". Je třeba 

upravit (§ 12 odst. 2, § 17 odst. 2). 

Neakceptováno. 
 

Z důvodu terminologické koherence preferujeme terminologii 

využívanou insolvenčním zákonem, který dosud nebyl 

adaptován na novou terminologii soukromého práva. Termín 

„nemovitost“ bude pro účely této vyhlášky zachován. 

ÚVČR – OKOM 

 

Mgr. Tomáš Šlechta 

K § 8 odst. 3 písm. d) 

Dle navrženého ustanovení je přílohou přihlášky pohledávky čestné 

prohlášení věřitele o tom, kdo je jeho skutečným majitelem, včetně 

uvedení důvodů, pro které se považuje za skutečného majitele. 

Uvedené opakuje úpravu obsaženou v ustanovení § 177 odst. 2 

Vysvětleno. 

 

Prohlášení věřitele o tom, kdo je jeho skutečným majitelem, je 

záměrně učiněno pouze přílohou přihlášky pohledávky. 

Ustanovení § 9 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro 

insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 
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insolvenčního zákona, podle které věřitel, který nabyl pohledávku 

postoupením nebo obdobným způsobem, doloží v příloze přihlášky 

pohledávky čestné prohlášení, v němž uvede informaci o tom, kdo je 

jeho skutečným majitelem, a důvod, pro který se podle zvláštního 

zákona taková osoba považuje za skutečného majitele. Zákon č. 

253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů  z trestné 

činnosti a financování terorismu stanoví v § 29b odst. 4 a 5 režim 

nakládání, resp. poskytování údajů o skutečném majiteli ve vztahu k 

příslušným orgánům. Z této úpravy plyne, že se předmětné údaje 

zapisují do evidence údajů o skutečných majitelích, případně jsou 

dotčenou osobou sděleny na základě výzvy od povinné osoby, Úřadu, 

soudu atd. Omezený přístup k těmto údajům vyplývá rovněž z článku 

30 odst. 2 a 5 směrnice 2015/849, podle kterého platí, že 

údaje  o skutečném majiteli mají být k dispozici příslušným orgánům 

a finančním zpravodajským jednotkám, a pokud jsou k dispozici 

kterékoliv osobě, musí tato osoba prokázat právní zájem. Směrnice 

v tomto ohledu rovněž akcentuje zásadu, že přístup k informacím o 

skutečném vlastnictví musí být v souladu s pravidly pro ochranu 

osobních údajů. V tomto kontextu žádáme předkladatele o vyjádření, 

nakolik je zajištěn omezený režim zpřístupňování údajů o skutečných 

majitelích, tak jak jej zakládá zákon č. 253/2008 Sb. a směrnice 

2015/849, když budou tyto údaje součástí přílohy přihlášky 

pohledávky vkládané do Insolvenčního rejstříku. Je zřejmé, že aby 

nedošlo k prolomení ochrany těchto údajů, nesmí být údaje v tomto 

rozsahu v Insolvenčním rejstříku zpřístupněné. V obecné rovině se 

jako problematické jeví i to, jakému účelu slouží sdělování údajů o 

skutečném majiteli věřitele, pokud tento přihlašuje svoji pohledávku 

do insolvenčního řízení.   

Tato připomínka je zásadní. 

insolvenčního zákona, totiž explicitně stanoví, že přílohy 

přihlášky pohledávky se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují. 

 

Testu oprávněného zájmu podle čl. 30 odst. 5 písm. c) 

směrnice 2015/849 zde vyhovuje skutečnost, že nahlížení do 

příloh přihlášek pohledávek je v zásadě umožněnou pouze 

účastníkům řízení (dlužník a věřitelé), přičemž nahlížení 

probíhá pod dozorem insolvenčního správce nebo jím pověřené 

osoby (§ 12 vyhlášky č. 311/2007 Sb.), přičemž o této 

skutečnosti se vyhotoví záznam do spisu. Důvodem je že tyto 

subjekty jsou v rámci konkrétního insolvenčního řízení aktivně 

legitimovány iniciovat incidenční spor popřením přihlášené 

pohledávky (což činí mimo jiné na základě skutečností 

zjištěných právě nahlížením do seznamu přihlášených 

pohledávek a dokladů, na jejichž základě byl sestaven).  

Ministerstvo vnitra 

 

 

K § 23  

Upozorňujeme, že dle zákonného zmocnění uvedeného v § 431 písm. 

e) insolvenčního zákona, k jehož provedení je navrhovaný prováděcí 

předpis mj. vydáván, mají být vyhláškou stanoveny formuláře 

elektronických podání a druhy formátů.  Návrh v ustanovení § 1, 

které vymezuje předmět úpravy, toto nijak nezohledňuje a samotný § 

23 pouze konstatuje, že elektronické formuláře vybraných podání 

Akceptováno. 

 
Způsob provedení § 431 písm. e) insolvenčního zákona bude 

podroben revizi; v ust. § 23 bude blíže specifikován druh 

formátu (datový formát PDF). 
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uveřejní Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových 

stránkách. Toto ustanovení tedy zákonné zmocnění nijak nenaplňuje.  

Ministerstvo vnitra v mezirezortním připomínkovém řízení k návrhu 

novely insolvenčního zákona (zákon č. 64/2017 Sb.) uplatňovalo 

připomínku, která se týkala zakotvení povinnosti zveřejňování 

formuláře elektronických podání a druhy formátů na internetových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti přímo v zákoně. Tato však 

nebyla akceptována, pokud by jí bylo předkladatelem vyhověno, stalo 

by se i navrhované ustanovení § 23 zcela bezpředmětným.  

Požadujeme tedy způsob provedení § 431 písm. e) insolvenčního 

zákona podrobit revizi. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 25 

Navržený způsob provedení změn ve vyhlášce č. 311/2007 Sb. je 

v naprostém rozporu s čl. 52 Legislativních pravidel vlády, neboť 

pokud je zapotřebí zrušit konkrétní ustanovení právního předpisu, je 

třeba tak učinit jeho novelou.  

Zároveň je třeba provést revizi stávající vyhlášky č. 311/2007 Sb., 

neboť částečnou úpravu rušených ustanovení lze nalézt i v jiných 

částech textu prováděcího právního předpisu, viz § 1 písm. b).  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

K § 1 písm. p) a § 21 

Dovolujeme si upozornit na nesoulad zákonného zmocnění a 

navrhovaného prováděcího právního předpisu. Ustanovení § 431 

písm. a) insolvenčního zákona uvádí, že Ministerstvo spravedlnosti 

stanoví vyhláškou zprávu o „neplnění oddlužení“, vyhláška však 

normuje náležitosti zprávy o „plnění oddlužení“. Doporučujeme 

úpravu sjednotit, a tím postavit najisto, že vyhláška nepřekračuje 

rámec zákonného zmocnění.  

Vysvětleno. 

 

Termín „zpráva o neplnění oddlužení“ uvedený v ust. § 431 

písm. a) insolvenčního zákona je zcela zjevnou 

terminologickou chybou. Insolvenční zákon tento termín nijak 

blíže nedefinuje a v insolvenční praxi se používá výhradně 

všeobecně ustálený termín „zpráva o plnění oddlužení“, kterou 

předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a 

insolvenčnímu soudu na základě ust. § 36 odst. 2 a § 412 odst. 

2 insolvenčního zákona za účelem informování příslušných 

procesních subjektů o průběhu oddlužení. Tuto zprávu 

předkládá insolvenční správce periodicky, a to zcela nezávisle 

na eventuálním neplnění povinností dlužníka. Zpráva obsahuje 
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informace o plnění zákonných povinnosti a povinností 

uložených dlužníku rozhodnutím o schválení oddlužení - 

typicky obsahuje bližší údaje o příjmech dlužníka za 

kalendářní měsíce, výši provedených srážek a výši plnění 

připadající na jednotlivé věřitele. 

K § 12 odst. 1 písm. k) a l) 

Doporučujeme alespoň odůvodnění vyjasnit, zda pojem „údaj o 

osobě“ používaný v předmětných ustanoveních navazuje na 

navrhovaný § 24, který pojednává o způsobu označování fyzických 

osob, právnických osob a státu.  

Vysvětleno. 

 

Ne, jedná se pouze o informativní údaj, který nevyžaduje 

všechny náležitosti stanovené ust. § 24. 

K poznámce pod čarou č. 3 

Poznámku pod čarou č. 3 doporučujeme vypustit, neboť je dle našeho 

názoru nadbytečné odkazovat na zákon č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech. Co se rozumí identifikačním číslem osoby, je nadto 

upraveno pouze v ustanovení § 24 předmětného zákona. 

Akceptováno. 

K § 18 odst. písm. j) 

Dále není zcela zřejmé, zda identifikační číslo, které má být ve 

Zprávě pro oddlužení uváděno, se vztahuje k dlužníkovi nebo k plátci 

mzdy. Doporučujeme znění písmene j) upravit tak, aby nevznikaly 

pochybnosti, u jakého subjektu má být identifikační číslo osoby 

uvedeno. 

Akceptováno. 

K § 1 písm. p) 

Navrhujeme čárku za slovem „oddlužení“ vypustit pro nadbytečnost, 

viz čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

K § 9 odst. 4 

Doporučujeme upravit chybný odkaz na § 6, neboť náležitosti 

přezkumných listů jsou upraveny v § 9.  

V souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme v rámci jednoho paragrafu odkazovat pouze na 

konkrétní odstavec a vybraná písmena. 

Akceptováno. 

K § 13 písm. h) bod 4.  Akceptováno. 
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Doporučujeme slovo „výtěžku“ vypustit pro nadbytečnost. 

K § 18 odst. 2 písm. a) 

S ohledem na názvosloví užívané v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, navrhujeme slova „nemovitost ocenit“ nahradit slovy 

„nemovitou věc ocenil“ a slova „v majetkové podstatě nemovitost“ 

nahradit slovy „nemovitá věc v majetkové podstatě“. 

Neakceptováno. 
 

Z důvodu terminologické koherence preferujeme terminologii 

využívanou insolvenčním zákonem, který dosud nebyl 

adaptován na novou terminologii soukromého práva. Termín 

„nemovitost“ bude pro účely této vyhlášky zachován. 

K § 19 odst. 1 písm. f) a g) 

Doporučujeme ustanovení písmene f) a g) v rámci zachování logické 

posloupnosti uvést v opačném pořadí. 

Vypořádáno jinak. 

 

Ust. § 19 odst. 1 písm. f) bylo z návrhu vyhlášky odstraněno, 

neboť bylo akceptováno, že se do značné míry jednalo o 

duplicitní údaje. 

K § 22 písm. n) 

Navrhujeme slova „odměny insolvenční“ v souladu s pravidly 

skloňování nahradit slovy „odměny insolvenčního“. 

Akceptováno. 

K § 25 

Doporučujeme znění zrušovacího ustanovení uvést do souladu s čl. 

52 Legislativních pravidel vlády. Zároveň doporučujeme provést 

revizi stávající vyhlášky č. 311/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, neboť částečnou úpravu rušených ustanovení lze nalézt 

i v jiných částech textu prováděcího právního předpisu, viz § 1 písm. 

b).  

Akceptováno. 

ÚOOÚ 

 

Mgr. Kateřina 

Lipanová 

 

legislativa@uoou.cz 

 

234 665 250 

K doplnění obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Část g) obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení 

dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat.  

Jak je uvedeno v části d) obecné části odůvodnění (p. 4), navrhovaná 

právní úprava na základě zákona č. 64/2017 Sb. zásadně rozšiřuje 

okruh typů podání v rámci insolvenčního řízení. Je proto nutné v 

DPIA konkretisovat, o jaký okruh podání je stávající právní úprava 

v předkládaném návrhu rozšířena a jaké osobní údaje bude 

předkladatel v rámci těchto typů podání zpracovávat. 

Akceptováno. 

 

Odůvodnění bude v části zhodnocení dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

přepracováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 

K § 2, § 3, § 8 až 13 a v § 16 až 22 

V § 2, § 3, § 8 až 13 a v § 16 až 22 se doplňuje písmeno, které zní: 

„x) žádost podatele o znepřístupnění osobních údajů podle § 422 

insolvenčního zákona“.  

Odůvodnění: 

Do návrhu vyhlášky je nezbytné promítnout právní regulaci § 422 

odst. 1 a 2 insolvenčního zákona tak, aby již ve formulářích byla 

výslovně vyznačena možnost, že osobní údaje nebudou zveřejněny 

z důvodu přehlednosti a větší garance ochrany soukromí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

 

Do oprávnění fyzické osoby, která učinila příslušné podání, 

podat žádost, aby některé z osobních údajů této fyzické osoby 

obsažené v podání nebyly přístupné v insolvenčním rejstříku, 

není vyhláškou nijak zasahováno. Stanovení takové náležitosti 

pouze u vybraných podání (elektronických formulářů), jejichž 

náležitosti jsou upraveny touto vyhláškou, považujeme za 

nekoncepční a zbytečné. 

 

Fyzická osoba, která učinila podání, může návrh podle ust. § 

422 insolvenčního zákona podat vždy, přičemž okruh 

relevantních druhů podání, u kterých je fyzická osoba 

oprávněna domáhat se znepřístupnění uvedených osobních 

údajů, zdaleka není omezen pouze na vybraná podání upravená 

touto vyhláškou. Žádost může být rovněž podána nezávisle na 

učiněném podání, a to zpravidla dodatečně. 

K § 24 

V § 24 se slova „nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno“ zrušují.  

Odůvodnění: 

Rodná čísla lze využívat jen na základě právních důvodů uvedených 

v § 13c  odst. 1 písm. a)  až písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o 

evidenci obyvatel. V daném případě přichází v úvahu aplikace 

právních důvodů pod písmeny a) a b). Vzhledem k tomu, že § 431 

písm. a) zákona o insolvenčním řízení výslovně nestanoví požadavek 

uvádění rodného čísla obecně u všech fyzických osob, kterých se 

podání týká (povinnost uvádět rodná čísla stanoví insolvenční zákon 

v § 420 pouze u dlužníka a insolvečního správce, který je fyzickou 

osobou v souvislosti se zápisem do seznamu dlužníků), nikoliv však 

u věřitele, proto nelze právní důvod dle písm. b) v daném případě 

aplikovat. Aplikace právního důvodu pod písmenem a) je sporná, 

neboť nutnost uvádění rodného čísla jakožto identifikačního údaje 

není nezbytná už jen z toho důvodu, že rodné číslo uvádí 

předkladatel pouze jako alternativu k datu narození. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 

Nejvyšší soud 

 

JUDr. Zdeněk 

Krčmář 

K § 3 až 7 

[4] Jde o obsahové náležitosti hlasovacího lístku, jak jsou vymezeny 

již ustanovením § 19 a 20 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu 

pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 

insolvenčního zákona (dále jen „JŘIŘ“). Důrazně však 

upozorňujeme, že ustanovení § 19 odst. 4  JŘIŘ obsahuje hrubou 

chybu, určuje-li, že: „jde-li o hlasování o způsobu oddlužení 

dlužníka, uvádí se, zda věřitel hlasuje pro oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře“. 

Tuto chybu následně převzal elektronický formulář pro „Hlasovací 

lístek podle § 401 insolvenčního zákona“, který podle těchto 

náležitostí ministerstvo zveřejnilo (dosud má) na svých webových 

stránkách, takže věřiteli, který nesouhlasí s žádným ze způsobů 

oddlužení (maje za to, že dlužník patří do konkursu), nabízí (pod 

bodem 08 formuláře) jen možnost hlasovat „pro zpeněžení majetkové 

podstaty“ nebo „pro splnění splátkového kalendáře“ a nikoli možnost 

hlasovat „proti zpeněžení majetkové podstaty“ i „proti splnění 

splátkového kalendáře“. 

[5] Nejvyšší soud přitom již v usnesení ze dne 22. prosince 2015, sen. 

zn. 29 ICdo 6/2014, uveřejněném pod číslem 51/2017 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek, vysvětlil, že insolvenční zákon 

umožňuje věřiteli hlasovat „proti zpeněžení majetkové podstaty“ 

i „proti splnění splátkového kalendáře“. Srov. především tuto pasáž 

rozhodnutí Nejvyššího soudu: 

„Věřiteli v rámci výše popsané procedury hlasování nic nebrání v 

tom, aby (je-li přesvědčen, že nejsou předpoklady pro provedení 

oddlužení žádným z možných způsobů oddlužení) hlasoval na schůzi 

věřitelů jak proti způsobu oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové 

podstaty, tak proti způsobu oddlužení dlužníka plněním splátkového 

kalendáře. V takovém případě mu též vždy náleží právo odvolání 

proti usnesení insolvenčního soudu o schválení oddlužení, bez zřetele 

k tomu, zda schváleným způsobem oddlužení byl způsob, který (v 

důsledku obou hlasování) vzešel z rozhodnutí o způsobu oddlužení 

přijatého schůzí věřitelů nebo z volby (výběru) způsobu oddlužení 

insolvenčním soudem (poté, co schůze věřitelů nepřijala rozhodnutí o 

Akceptováno. 

 

Ust. § 5 odst. 3 bude formulováno následovně: „3) Jde-li 

o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka, uvádí se, zda 

věřitel hlasuje pro nebo proti oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, zpeněžením majetkové podstaty 

dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty nebo zda věřitel hlasuje 

proti všem těmto způsobům oddlužení dlužníka.“ 

Z citované pasáže i odůvodnění usnesení ze dne 22. 

prosince 2015, sen. zn. 29 ICdo 6/2014, uveřejněném pod 

číslem 51/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 

vyplývá, že věřitel nemusí vyjádřit nesouhlas se všemi způsoby 

oddlužení, nýbrž i pouze s některými.  
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způsobu oddlužení).“ 

[6] Návrh vyhlášky tuto chybu nesprávně přebírá v § 5 odst. 3 

textem, podle nějž: 

„(3) Jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka, uvádí se, zda 

věřitel hlasuje pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, 

zpeněžením majetkové podstaty dlužníka nebo plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.“ 

[7] Správně má toto ustanovení znít: 

„(3) Jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka, uvádí se, zda 

věřitel hlasuje pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, 

zpeněžením majetkové podstaty dlužníka nebo plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty anebo zda věřitel 

hlasuje proti všem těmto způsobům oddlužení dlužníka.“ 

K § 8 

[8] Jde (s drobnými změnami) o obsahové náležitosti přihlášky 

pohledávky, jak jsou vymezeny již ustanovením § 21 JŘIŘ. 

[9] K tomu především upozorňujeme, že do jisté míry matoucí může 

být pro věřitele vyplňující formulář přihlášky požadavek obsažený 

v 8 odst. 1 písm. g/ bodu 2. návrhu (dnes § 21 odst. 1 písm. g/ bod 2 

JŘIŘ.), jenž tu v souvislosti s údajem po pořadí pohledávky hovoří o 

pohledávkách „zajištěných jinak než majetkem, který náleží do 

majetkové podstaty dlužníka“. V intencích § 166 a násl. 

insolvenčního zákona totiž věřitelé pohledávek „zajištěných jinak než 

majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka“ nejsou ve 

vztahu ke svému insolvenčnímu dlužníku „zajištěnými věřiteli“ 

(zajištění se nerealizuje v insolvenčním řízení, v němž se nenachází 

v majetkové podstatě předmět zajištění).  

Vysvětleno. 

 

Pro údaj o pořadí pohledávky je tato informace relevantní, 

nepovažujeme jej za matoucí.  

[10] Dále upozorňujeme, že dikce § 8 odst. 1 písm. i/ bodu 1. návrhu 

přebírá chybu z § 21 odst. 1 písm. i/ bodu 1. JŘIŘ, jestliže „popis 

postupu, který byl použit pro vyčíslení pohledávky“ předepisuje jako 

náležitost údaje o výši pohledávky jen pro „nepeněžité pohledávky“. 

Povahou věci je dáno, že totéž platí (musí platit) pro „pohledávku 

neurčité výše“ (srov. § 175 poslední větu insolvenčního zákona). 

S tím dále souvisí i požadavek na údaj o povaze pohledávky [§ 8 

Akceptováno. 
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odst. 1 písm. h/ návrhu (dosud § 21 odst. 1 písm. h/ JŘIŘ)] 

konkretizovaný v § 8 odst. 2 návrhu (dosud § 21 odst. 3 JŘIŘ), kde 

by výčet obsažený v § 8 odst. 2 návrhu měl být rozšířen rovněž o 

„pohledávku neurčité výše“ (§ 175 insolvenčního zákona). 

[11] Je rovněž vyloučeno formulovat uvozovací větu § 8 odst. 3 

návrhu (o přílohách přihlášky) kategoricky („Přílohami přihlášky 

pohledávky jsou“). Zmocňovací ustanovení insolvenčního zákona, o 

něž se opírá návrh vyhlášky, nedovolují ministerstvu předepisovat 

vyhláškou co je (co musí) být přílohou přihlášky. Výčet obsažený v § 

8 odst. 3 návrhu tak může být nanejvýš příkladmý (čemuž je nutno 

přizpůsobit formulaci). 

[12] Triviální je rovněž úsudek, že listina (nebo jakákoli jiná věc 

v právním smyslu), kterou věřitel připojí k přihlášce a označí jako 

„přílohu přihlášky“ nepřestane být „přílohou“ jen proto, že není 

uvedena ve vyhlášce; to lze dobře demonstrovat na nepovedeném 

textu § 8 odst. 3 písm. b/ návrhu, z nějž by bylo možno dovozovat 

(dovedeno ad absurdum za použití jazykového výkladu), že připojí-li 

věřitel k přihlášce jako přílohy „originály“ tam označených listin a 

nikoli předmětným ustanovením požadované „kopie“ listin, 

pak originály přílohami přihlášky nebudou. 

Neakceptováno. 

 

Stanovení povinných příloh podání považujeme za určení dílčí 

obsahové náležitosti příslušného podání, které se nadále 

nedílně sestává z formuláře podání a jeho příloh. Ustanovení § 

8 odst. 3 stanovující povinné přílohy přihlášky pohledávky 

pochopitelně nemá žádný vliv na oprávnění věřitele přiložit 

k přihlášce pohledávky jakoukoliv jinou listinu. 

 

Terminologický problém stanovení náležitosti formy smluv, 

soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících 

údaje uvedené v přihlášce pohledávky výhradně ve formě 

kopie nelze přeceňovat, neboť i v jiných částech návrhu 

vyhlášky se hovoří o kopiích. Zde je namístě spíše argument a 

minori ad maius, neboť postačí-li pro splnění příslušné 

náležitosti toliko kopie, tím spíše postačí i její originál. 

K § 9 odst. 2 

[13] V odstavci 2 písm. e/ ve spojení „údaj, zda se jedná“ 

doporučujeme vyhnout se germanismu „se jedná“ a nahradit jej 

češtině lépe odpovídajícím spojením (slovem) „jde“.  

Akceptováno. 

 

Akceptováno z toho důvodu, že slovní spojení „jde“ lépe 

vyhovuje terminologii užívané insolvenčním zákonem. 

K § 9 odst. 2 

[14] V odstavci 2 písm. i/ nevystihuje správně požadavek kladený na 

insolvenčního správce ustanovením § 189 odst. 1 poslední větě 

insolvenčního zákona. Požadavek na uvedení údaje o tom, „zda je 

insolvenčnímu správci známo propojení dlužníka a věřitele podle 

§ 53 odst. 1, 3 nebo 5 insolvenčního zákona“, vybízí i tam, kde 

insolvenčnímu správci něco známo je, k uvedení sdělení ve smyslu 

„je mi známo propojení věřitele a dlužníka“. Nejde o to, „zda“ je 

insolvenčnímu správci něco takového známo, nýbrž o to, „co je 

insolvenčnímu správci známo“. Správně má tedy toto ustanovení znít 

takto: 

Akceptováno. 
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„i) „údaj o tom, co je insolvenčnímu správci známo o propojení 

dlužníka a věřitele podle § 53 odst. 1, 3 nebo 5 insolvenčního 

zákona,“. 

[15] V odstavci 2 písm. j/ je nevhodně užito cizí slovo 

(„duplicitních“), jež by mělo být nahrazeno českým slovem (např. 

„totožných“ nebo „zdvojených“). 

Neakceptováno. 

 

Termíny „duplicitní pohledávky“ nebo „duplicitně přihlášené 

pohledávky“ jsou součástí běžně užívané právní terminologie a 

vyskytují se i v odborné literatuře a rozhodnutích vyšších 

soudních instancí. Podmínku stanovenou v čl. 40 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády tudíž považujeme za splněnou. 

K § 10 

[16] V odstavci 2 se opakuje stejná chyba, jakou kritizujeme výše 

(v odstavcích [11] a [12]) u uvozovací věty v § 8 odst. 3 návrhu. Také 

zde nemůže být uvozovací věta formulována kategoricky („Přílohami 

popření pohledávky přihlášeným věřitelem jsou“). 

Neakceptováno. 

 

Viz výše. 

K § 11 

[17] V odstavci 1 písm. g/ jsou body 1. a 2. uvedeny v nesprávném 

gramatickém tvaru (např. ve srovnání s obdobně strukturovanou dikcí 

§ 9 odst. 3 písm. i/ body 1. a 2. návrhu). 

[18] V odstavci 1 písm. h/ doporučujeme vyhnout se germanismu 

„jedná-li se o“ a nahradit jej češtině lépe odpovídajícím spojením 

„jde-li se o“.  

[19] V odstavci 1 písm. h/ bodu 1. (1. údaj o výši, ve které je 

pohledávka zajištěná) nemá být „zajištěná“ nýbrž „zajištěna“. 

[20] V odstavci 2 se vyskytuje v uvozovací větě stejná chyba, jakou 

kritizujeme výše (v odstavcích [11] a [12]) u uvozovací věty v § 8 

odst. 3 návrhu a v odstavci [16] u uvozovací věty k § 10 odst. 2 

návrhu. Také zde nemůže být uvozovací věta formulována 

kategoricky („Přílohami vyrozumění o uplatnění pohledávky za 

majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň jsou“). 

Částečně akceptováno, částečně neakceptováno. 

 

K odůvodnění ponechání uvozovací věty v současném znění 

viz výše. 

K § 12 

[21] V odstavci 1 písm. f/ doporučujeme vyhnout se germanismu 

„zda se jedná“ a nahradit jej češtině lépe odpovídajícím spojením 

Akceptováno. 
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„zda jde“. Tamtéž by před slovy „jeho“ mělo být vždy vloženo „o“.   

K § 12  

[22] V odstavci 1 písm. i/ je nutno opravit spojení „sepisovatelného 

majetku“ na správné „sepisovaného majetku“. 

Akceptováno. 

K § 12 

[23] V odstavci 1 písm. o/ je nesrozumitelný požadavek. Není možné 

uvést „hodnotu zpeněžení“ majetku v majetkové podstatě ke dni 

sestavení soupisu majetkové podstaty. „Hodnota zpeněžení“ bude 

známa v době zpeněžení. 

Akceptováno. 

 

Uvedení hodnoty zpeněžení majetku v majetkové podstatě plní 

informační úlohu vůči insolvenčnímu soudu i věřitelům, 

kterým je poskytován přehled o redukci příslušného majetku 

na peněžení prostředky (a to zejména oproti stavu ke dni 

vypracování předchozího soupisu majetkové podstaty). 

Souhlasíme, že toto ustanovení se při zachování znění odstavce 

1 písm. g) jeví nadbytečným. 

K § 12 

[24] V odstavci 1 písm. q/ doporučujeme vyhnout se germanismu 

„jestliže se nejedná“ a nahradit jej češtině lépe odpovídajícím 

spojením „jestliže nejde“. 

Akceptováno. 

K § 12 

[25] V odstavci 2 se vyskytuje stejná chyba, jakou kritizujeme výše 

(v odstavcích [11] a [12]) u uvozovací věty v § 8 odst. 3 návrhu, 

v odstavci [16] u uvozovací věty k § 10 odst. 2 návrhu a v odstavci 

[20] u uvozovací věty k § 11 odst. 2 návrhu. Také zde nemůže být 

věta formulována tak, že: „(2) Je-li do soupisu majetkové podstaty 

zapsána nemovitost, je přílohou formuláře seznamu přihlášených 

pohledávek list vlastnictví, na kterém se nemovitost nachází“. Smysl 

dává (v duchu toho, co bylo zřejmě zamýšleno) jen tato věta: 

„(2) Je-li do soupisu majetkové podstaty zapsána nemovitost, je 

přílohou formuláře seznamu přihlášených pohledávek také list 

vlastnictví, na kterém se nemovitost nachází“. I toto doplnění bude 

ovšem neúplné, jelikož textem § 11 odst. 2 návrhu je ignorována 

skutečnost, že některé nemovité věci se nezapisují do katastru 

nemovitostí a že do majetkové podstaty mohou být sepsány i 

nemovité věci, které se nenacházejí na území České republiky. Nadto 

jde předmětné ustanovení jazykově nekonzistentní s jeho 

Částečně akceptováno, částečně neakceptováno. 

 

Ust. § 12 odst. 2 bylo přeformulováno tak, že povinnou 

přílohou je list vlastnictví pouze v případě, že jde o 

nemovitosti evidovanou v katastru nemovitostí na listu 

vlastnickém. Jestliže tedy není nemovitost evidována nebo se 

jedná o nemovitost nacházející se mimo území České 

republiky, není obdobný doklad o jejím vlastnictví povinnou 

přílohou soupisu majetkové podstaty. 

 

Z důvodu terminologické koherence preferujeme terminologii 

využívanou insolvenčním zákonem, který dosud nebyl 

adaptován na novou terminologii soukromého práva. Termín 

„nemovitost“ bude pro účely této vyhlášky zachován 
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předchozími částmi, užívá-li (oproti dikci odst. 1 písm. g/) výraz 

„nemovitost“ a nikoli spojení „nemovitá věc“. 

K § 13 

[26] K písmenu f/ upozorňujeme, že „nová“ vyhláška (vydaná v roce 

2017) by již neměla obsahovat k 1. lednu 2014 zrušené (zákonem č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku) právní pojmosloví. Srov. spojení 

„právních úkonů“. 

Neakceptováno. 

 

Z důvodu terminologické koherence preferujeme terminologii 

využívanou insolvenčním zákonem, který dosud nebyl 

adaptován na novou terminologii soukromého práva. Termín 

„právní úkon“ bude pro účely této vyhlášky zachován. 

K § 13 

[27] K písmenu h/ („přehled majetku, který nebyl zpeněžen“), 

upozorňujeme na nesmyslnost bodu 4. („výši výtěžku ocenění 

majetku“). I kdyby snad bylo zamýšleno uvést „výši výtěžku 

zpeněžení majetku“, šlo by i tak o nesprávnost, jelikož má jít o 

majetek, který „nebyl“ zpeněžen. 

Akceptováno. 

K § 13 

[28] K písmenu n/ upozorňujeme, že bod 4. („údaj o tom, v jaké výši 

byla pohledávka nezajištěná,“) není správně česky zformulován (na 

konci by musel být v této podobě užit trpný rod, což by ale 

zvýraznilo jazykovou nedokonalost textu). Správně by měl bod 4. 

znít takto: „4. „údaj o tom, v jaké výši šlo o pohledávku 

nezajištěnou,“. 

Vypořádáno jinak. 

 

Navrhuje se, aby ust. § 13 písm. n) bod 4 znělo „údaj o tom, 

v jaké výši byla pohledávka zjištěna jako nezajištěná". 

K § 15 

[29] V odstavci 2 se vyskytuje stejná chyba, jakou kritizujeme výše 

(v odstavcích [11] a [12]) u uvozovací věty v § 8 odst. 3 návrhu, 

v odstavci [16] u uvozovací věty k § 10 odst. 2 návrhu, v odstavci 

[20] u uvozovací věty k § 11 odst. 2 návrhu a v odstavci [25] u § 12 

odst. 2 návrhu.  Také zde nemůže být věta formulována jen tak, že: 

„(2) Přílohou zprávy o reorganizačním plánu je návrh 

reorganizačního plánu.“. Jistě zde totiž mohou být i jiné přílohy. 

Smysl dává (v duchu toho, co bylo zřejmě zamýšleno) jen tato věta:  

(2) Přílohou zprávy o reorganizačním plánu je vždy návrh 

reorganizačního plánu.“ 

Neakceptováno. 

 

Viz výše. 

K § 16 
Vypořádáno jinak. 
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[30] K písmenu g/ upozorňujeme na nesprávné slovní spojení 

„vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení“. Vyhláška dle § 101 

insolvenčního zákona je vyhláškou, kterou se „oznamuje“ zahájení 

insolvenčního řízení“ (insolvenční řízení se ve smyslu § 97 odst. 1 

části věty za středníkem insolvenčního zákona zahajuje „dnem, kdy 

insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu“). Proto je tato 

vyhláška dále v insolvenčním zákonu označována jako „vyhláška, 

kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení“ (srov. § 109 odst. 

4 insolvenčního zákona) a toto označení by měl ctít i návrh této 

vyhlášky.  

 

V ust. § 16 písm. g) byl po úvaze tento údaj nahrazen údajem o 

dni zahájení insolvenčního řízení (z důvodu zavedení institutu 

předběžného posouzení insolvenčního návrhu podaného 

věřitelem novelou č. 64/2017 Sb., která souvisí s možností 

insolvenčního soudu rozhodnout o nezveřejnění insolvenčního 

návrhu). 

K § 17 

[31] Důrazně upozorňujeme, že náležitosti návrhu na povolení 

oddlužení, jak jsou konstruovány v § 17 návrhu vyhlášky, překračují 

rámec povinných (zákonem předepsaných) náležitostí návrhu na 

povolení oddlužení, jak se podávají z dikce § 391 insolvenčního 

zákona (ve znění zákona č. 64/2017 Sb.) a takto pojatá právní úprava 

vybočuje z mezí zákonného zmocnění dle § 431 písm. a/ a e/ 

insolvenčního zákona.  

Neakceptováno. 

 

Dle našeho názoru ust. § 431 písm. a) insolvenčního zákona 

jednoznačně stanovuje, že ministerstvo stanoví vyhláškou 

(mimo jiné) i náležitosti formuláře návrhu na povolení 

oddlužení. Nedovozujeme tedy, že by náležitosti návrhu na 

povolení oddlužení mohly být stanoveny výhradně § 391 

insolvenčního zákona, třebaže zde dochází k určité konkurenci 

ustanovení zákona a prováděcích předpisů, kde je nezbytné 

respektovat hierarchickou přednost ust. § 391 insolvenčního 

zákona, se kterým nesmí být prováděcí právní předpisy 

v rozporu. Toto pravidlo je ovšem v ust. § 17 plně 

respektováno. 

K § 17 odst. 1 

[32] Zákonnou náležitostí návrhu na povolení oddlužení nejsou 

„údaje o tom, zda je návrh podáván pro úpadek nebo hrozící úpadek, 

včetně podrobného popisu skutečností, které to osvědčují, je-li návrh 

na oddlužení podáván spolu s insolvenčním návrhem,“ (odstavec 1 

písm. d/ návrhu vyhlášky).  

Bez zřetele k tomu, zda je návrh na povolení oddlužení podáván 

„spolu s insolvenčním návrhem“, není tato náležitost náležitostí 

návrhu na povolení oddlužení podle insolvenčního zákona (jak patrno 

z § 391 insolvenčního zákona), nýbrž náležitostí insolvenčního 

návrhu. 

Neakceptováno. 

 

Viz výše. Ustanovení odstavce 1 písm. j) a k) nepovažujeme za 

zbytečné, neboť pro účely přehlednosti je vhodné uvádět 

požadované informace v základním přehledu přímo v návrhu 

na povolení oddlužení, přičemž podrobnější seznam majetku a 

seznam závazků nad rámec formuláře návrhu na povolení 

oddlužení může dlužník vždy připojit do příloh. Uvedení 

předmětných údajů ve formuláři rovněž usnadní další 

nakládání s nimi v nově připravovaném elektronickém 

Insolvenčním rejstříku s ohledem na projekt elektronizace 

justice. 
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[33] Zákonnou náležitostí návrhu na povolení oddlužení dále nejsou 

„údaje o insolvenčních řízeních či jiných řízeních řešících úpadek 

dlužníka, jeho zákonného zástupce nebo člena jeho statutárního 

orgánu, vedených v posledních 5 letech,“ (odstavec 1 písm. e/ návrhu 

vyhlášky).  

Nejde o povinnou náležitost návrhu na povolení oddlužení podle 

insolvenčního zákona (jak patrno z § 391 insolvenčního zákona). 

[34] Zákonnou náležitostí návrhu na povolení oddlužení dále nejsou 

„údaje o pravomocných odsouzeních dlužníka, jeho zákonného 

zástupce nebo člena jeho statutárního orgánu pro trestný čin 

majetkové nebo hospodářské povahy, nejde-li o případ, kdy se na tyto 

osoby hledí, jako by nebyly odsouzeny,“ (odstavec 1 písm. f/ návrhu 

vyhlášky).  

Nejde o povinnou náležitost návrhu na povolení oddlužení podle 

insolvenčního zákona (jak patrno z § 391 insolvenčního zákona). 

[35] Zákonnou náležitostí návrhu na povolení oddlužení dále není 

„údaj o dlužníkem vyživovaných osobách,“ (odstavec 1 písm. i/ 

návrhu vyhlášky).  

Nejde o povinnou náležitost návrhu na povolení oddlužení podle 

insolvenčního zákona (jak patrno z § 391 insolvenčního zákona). 

[36] Zákonnou náležitostí návrhu na povolení oddlužení dále není 

„popis veškerého majetku dlužníka“ (odstavec 1 písm. j/ návrhu 

vyhlášky).  

Nejde o povinnou náležitost návrhu na povolení oddlužení podle 

insolvenčního zákona (jak patrno z § 391 insolvenčního zákona) a to 

především proto, že se zřetelem k ustanovení § 392 odst. 1 a k § 104 

odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona jde o požadavek zhola 

zbytečný.  

[37] Zákonnou náležitostí návrhu na povolení oddlužení dále není 

„popis všech závazků dlužníka“ (odstavec 1 písm. k/ návrhu 

vyhlášky).  

Nejde o povinnou náležitost návrhu na povolení oddlužení podle 

insolvenčního zákona (jak patrno z § 391 insolvenčního zákona) a to 
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především proto, že se zřetelem k ustanovení § 392 odst. 1 a k § 104 

odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona jde o požadavek zhola 

zbytečný. 

K § 18 (a zčásti k § 17) 

[38] Důrazně upozorňujeme, že náležitosti příloh návrhu na povolení 

oddlužení, jak jsou konstruovány v § 18 návrhu vyhlášky, překračují 

rámec povinných (zákonem předepsaných) náležitostí příloh návrhu 

na povolení oddlužení, jak se podávají z dikce § 392 insolvenčního 

zákona (ve znění zákona č. 64/2017 Sb.) a takto pojatá právní úprava 

vybočuje z mezí zákonného zmocnění dle § 431 písm. a/ a e/ 

insolvenčního zákona. Kromě zákonných příloh dle § 392 

insolvenčního zákona může být samozřejmě (nepovinnou) přílohou 

návrhu na povolení oddlužení cokoliv (výčet se pak ale nesmí tvářit 

taxativně).  

[39] Zákonem předepsanou přílohou návrhu na povolení oddlužení 

nejsou „listiny dokládající existenci dlužníka – právnické osoby, 

pokud nelze tuto skutečnost ověřit podle zákona o základních 

registrech v příslušném registru,“ (odstavec 2 písm. a/ návrhu 

vyhlášky).  

Nejde o povinnou přílohu návrhu na povolení oddlužení podle 

insolvenčního zákona (jak patrno z § 392 insolvenčního zákona) a to 

i proto, že se očekává, že existence dlužníka bude zkoumána ve 

spojení s insolvenčním návrhem (a ne s návrhem na způsob řešení 

úpadku dlužníka).  

[40] Zákonem předepsanou přílohou návrhu na povolení oddlužení 

není „výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce nebo 

člena jeho statutárního orgánu, ne starší než 3 měsíce, a to pouze 

tehdy, nemá-li insolvenční soud možnost vyžádat si podle zvláštního 

právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů, nebo obdobný 

doklad členského státu, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval 

nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců; nevydává-li cizí stát výpis z 

evidence trestů nebo rovnocenný doklad nebo existují-li právní nebo 

jiné překážky pro jeho předložení, přílohou je čestné prohlášení o 

bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu,“ 

(odstavec 2 písm. e/ návrhu vyhlášky).  

Neakceptováno. 

 

Viz výše. Stanovení povinných příloh podání považujeme za 

určení dílčí obsahové náležitosti příslušného podání, které se 

nadále nedílně sestává z formuláře podání a jeho příloh.  

 

Prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich 

majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění 

manželů (ust. § 17 odst. 2 písm. j/) lze s ohledem na výše 

uvedené považovat za nedílnou součást návrhu na povolení 

oddlužení. Stávající řešení považujeme za praktické s ohledem 

na skutečnost, že ust. § 394a odst. 2 insolvenčního zákona 

vyžaduje pro toto prohlášení úředně ověřené podpisy obou 

manželů. V situaci, kdy návrh na povolení oddlužení podává za 

dlužníka jiná osoba, by povinnost úředně ověřeného podpisu 

přímo v na návrhu na povolení oddlužení působila praktické 

problémy při sepisu a podání tohoto návrhu. S přihlédnutím 

k novele insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. lze navíc 

důvodně očekávat, že sepisování a podávání návrhů na 

povolení oddlužení bude od účinnosti tohoto zákona dne 1. 

července 2017 prováděno především vybranými právnickými 

profesemi a tzv. akreditovanými osobami (srov. ust. § 390a 

odst. 1 insolvenčního zákona). 
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Nejde o povinnou přílohu návrhu na povolení oddlužení podle 

insolvenčního zákona (jak patrno z § 392 insolvenčního zákona).  

[41] Zákonem předepsanou přílohou návrhu na povolení oddlužení 

nejsou „listiny, které prokazují skutečnosti tvrzené v návrhu na 

povolení oddlužení“ (odstavec 2 písm. g/ návrhu vyhlášky). Nejde o 

povinnou přílohu návrhu na povolení oddlužení podle insolvenčního 

zákona (jak patrno z § 392 insolvenčního zákona).  

U listin, „kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává“, je dikce 

odstavce 2 písm. g/ návrhu vyhlášky v pořádku.  

[42] Zákonem předepsanou přílohou návrhu na povolení oddlužení 

nejsou „listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví (…) osob, které 

spolupodepisují návrh na povolení oddlužení,“ (odstavec 2 písm. h/ 

návrhu vyhlášky). Nejde o povinnou přílohu návrhu na povolení 

oddlužení podle insolvenčního zákona (jak patrno z § 392 

insolvenčního zákona).  

U listin, „z nichž vyplývá (…) ručení osob, které spolupodepisují 

návrh na povolení oddlužení,“, je dikce odstavce 2 písm. h/ návrhu 

vyhlášky v pořádku.  

[43] Zákonem předepsanou přílohou návrhu na povolení oddlužení 

není „kopie oddacího listu manželů“ (odstavec 2 písm. j/ návrhu 

vyhlášky). Nejde o povinnou přílohu návrhu na povolení oddlužení 

podle insolvenčního zákona (jak patrno z § 392 insolvenčního 

zákona).  

[44] Zákonem předepsanou přílohou návrhu na povolení oddlužení 

není „prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich 

majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů, pokud 

je podáván společný návrh manželů na povolení oddlužení;“ 

(odstavec 2 písm. j/ návrhu vyhlášky). Nejde o povinnou přílohu 

návrhu na povolení oddlužení podle insolvenčního zákona (jak patrno 

z § 392 insolvenčního zákona). Ve skutečnosti jde přímo o povinnou 

součást „společného návrhu manželů na povolení oddlužení“ 

(§ 394a odst. 2 insolvenčního zákona). 

Zařazení tohoto prohlášení do „příloh“ je v rozporu s výslovnou dikcí 
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insolvenčního zákona. Současně platí, že dikce § 17 návrhu vyhlášky 

je chybná, nepočítá-li s prohlášením dle § 394a odst. 2 insolvenčního 

zákona jako s povinnou „součástí“ „společného návrhu manželů na 

povolení oddlužení“. 
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