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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I. Obecná část 

A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve 
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Platná právní úprava insolvenčního řízení nereflektuje některé sociální, 
environmentální a bezpečnostní problémy, ke kterým může docházet v důsledku 
úpadku některých typů právnických osob. Jedná se především o obchodní korporace, 
jejichž potenciální úpadek může s ohledem na jejich význam a charakteristiku jimi 
prováděné činnosti zásadním způsobem ovlivnit sociální stabilitu, životní prostředí a 
surovinovou bezpečnost v regionálním či národním rozsahu. Společenská realita 
České republiky přitom ukazuje, že obzvláště citlivé je v tomto ohledu odvětví 
hornictví, resp. postavení zaměstnanců v tomto průmyslovém odvětví. Stěžejní část 
hornictví je soustředěna do několika regionálně omezených oblastí České republiky. 
Zde tvoří významný průmyslový sektor, od něhož odvisí ekonomický a sociální 
blahobyt regionu. Tyto korporace s ohledem na povahu vykonávané činnosti mají dále 
mimořádný vliv na stav životního prostředí daného regionu. Zájem na ochraně 
životního prostředí a ekologické stabilitě v případě úpadku těchto korporací není 
současnou právní úpravou reflektován. V neposlední řadě právní úprava insolvenčního 
řízení neodráží ani zájem státu na zajištění surovinové a energetické bezpečnosti při 
trvalém zastavení činnosti těchto korporací. Úpadek obchodních korporací, které se 
věnují hornické činnosti si tak s ohledem na výše řečené žádá v rámci insolvenčního 
řízení některé dílčí odchylky. 
 
Současná právní úprava upřednostňuje postavení zaměstnanců v rámci insolvenčního 
řízení v § 169 odst. 1 písm. a) a v § 67 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (dále také jen „insolvenční zákon“ nebo „InsZ“). Preferované postavení 
zaměstnanců vyplývá i ze zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, který za podmínek zde stanovených zakládá právo zaměstnanců na 
uspokojení jejich splatných nevyplacených mzdových nároků. V teoretické rovině je 
preference zaměstnanců odůvodňována nediversifikovanou povahou jejich investice 
v podobě lidského kapitálu ve spojení s nízkou mírou flexibility a mobility pracovní 
síly.1 Současné právní předpisy však zohledňují přítomnost zaměstnanců 
v insolvenčním řízení toliko jako zvláštní, preferovanou skupinu věřitelů insolventní 
korporace. V právních předpisech tak absentuje zhodnocení a reflexe širších sociálních 
souvislostí rodinného, komunálního a regionálního života, podobně jako zohlednění a 
reflexe dalších socioekonomických důsledků úpadku výše uvedeného typu korporací. 
Právě u těchto korporací se však nezbytnost zohlednění veřejného zájmu, s ohledem 
na rozsah a význam důsledků v případě jejich úpadku, jeví naléhavě potřebnou. 
 
V současné právní úpravě insolvenčního řízení absentuje vyjádření zájmu na ochraně 
životního prostředí a ekologické stabilitě, zejména ve vztahu k sanaci a rekultivaci 
území. Řečené platí mutatis mutandis i pro zajištění surovinové bezpečnosti. 

                                                            
1 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4 (dále 
jen „RICHTER 2008“), str. 174-175. 
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Současná právní úprava předvídá odůvodněné rozdíly mezi jednotlivými skupinami 
věřitelů (nikoli však uvnitř těchto tříd). Z legitimních důvodů tak mj. upřednostňuje 
zaměstnance před ostatními obecnými věřiteli insolventní korporace (viz výše). 
 
Současná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost mužů 
a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje a 
nezvýhodňuje jedno pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky. Současná úprava 
má proto rovné dopady na muže i ženy. 
 

B. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku, odůvodnění 
hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Cílem návrhu, který by měl zavést speciální režim úpadku pro právnické osoby, které 
jsou oprávněny vykonávat hornickou činnost, je zajistit, aby v rámci insolvenčního 
řízení byl intenzivněji zohledněn veřejný zájem na ekonomicky, ekologicky a sociálně 
stabilním prostředí v regionu či státě a zvláště aby byla důsledněji brána v potaz práva 
a oprávněné zájmy zaměstnanců insolventní korporace, zajištěna ekologická stabilita a 
trvale udržitelný rozvoj dotčeného území a surovinová bezpečnost státu. Naplnění 
veřejného zájmu bude úkolem insolvenčního soudu a insolvenčního správce. 
Zohlednění těchto širších zájmů není v insolvenčním a korporačním právu ničím 
novým, a to ani v rovině teoretické ani v rovině jejich zákonného promítnutí. Vyšší 
intenzita jejich ochrany v případech, na něž tento návrh dopadá, je odůvodněna 
zájmem na zvýšení ochrany sociálně, ekologicky a ekonomicky citlivých odvětví a 
oblastí. 
 
Insolvenční řízení mění redistribuční schémata obchodní korporace. Zatímco v případě 
zdravé obchodní korporace je reziduálním vlastníkem aktiv společník (akcionář), staví 
insolvenční právo do této pozice věřitele. Proto také insolvenční zákon nabádá, aby 
řešení úpadku vedlo „k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových 
věřitelů“2. Stejně tak ovšem platí, že není-li za života obchodní korporace zájem 
společníků zájmem exkluzivním, není tomu tak ani u zájmu věřitelů pro případ smrti 
obchodní korporace. 
 
I českou odbornou literaturou vztahující se k právu neinsolventních obchodních 
korporací3 je obecně pojednáváno o tom, že zájem korporace nelze ztotožnit se 
zájmem společníků, ale je nezbytné respektovat i zájmy širší, resp. zájmy jiných osob, 
které „svým specifickým způsobem přispívají k úspěchu společnosti“4. Doplnění zájmu 
společníků o zájmy širší je tak reflexí teze, že „každý je povinen při svém chování ctít 
prostředí, ve kterém žije, a nesmí ho za účelem dosahování vlastního užitku 
exploatovat již proto, že zdroje jsou omezené“5. V rámci tohoto modelu obchodní 
korporace, jenž je označován přízviskem stakeholder value6 či enlightened 

                                                            
2 Ustanovení § 1 písm. a) InsZ. 
3 Např. ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-164-1 (dále 
jen „ČERNÁ 2006“) či HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy 
obchodních korporací. Praha: Auditorium, 2010. ISBN 978-80-87284-11-7 (dále jen „HAVEL 2010“). 
4 ČERNÁ 2006, str. 243. 
5 HAVEL 2010, str. 110. 
6 ČERNÁ 2006, str. 243. 
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shareholder value7, je v prvé řadě zdůrazňován zájem zaměstnanců obchodní 
korporace.  
 
Kolektivní systém insolvenčního řízení staví (obecné) věřitele insolventní korporace 
do obdobného postavení jakého užívali společníci neinsolventní korporace. Zároveň je 
těmto novým reziduálním vlastníkům jmenován nový agent – insolvenční správce8. 
Ten je povinen postupovat ve společném zájmu věřitelů a uspokojit věřitelské nároky 
podle zásady par conditio creditorum. Tím však není řečeno, že mezi jednotlivými 
třídami věřitelů nemohou být zakotveny odůvodněné rozdíly9. Již dnes jsou tak 
preferováni zaměstnanci obchodní korporace.10 Preference zaměstnanců je 
odůvodňována nediversifikovanou povahou jejich investice v podobě lidského 
kapitálu ve spojení s nízkou mírou flexibility a mobility pracovní síly.11 Zvláštní 
ochrana zájmů zaměstnanců je však i reflexí myšlenky nezohlednit při správě 
insolventní korporace výlučně zájmy reziduálních vlastníků (věřitelů), nýbrž tyto 
doplnit i o zájmy širší. Ve zvláště citlivých socioekonomických a environmentálních 
oblastech, jichž se týká předkládaný návrh, je pak třeba tyto zájmy promítnout 
důsledněji. Předkládaný návrh proto zavádí nástroje, jimiž mají být kompenzovány 
nevýhody úžeji pojímaného zájmu, jemuž má sloužit insolvenční správce. 
 
Současná právní úprava předvídá odůvodněné rozdíly mezi jednotlivými skupinami 
věřitelů. Odůvodněně tak rozlišuje např. zajištěné a nezajištěné věřitele, popř. zvláštní 
skupinu věřitelů, jejichž pohledávky je možné uspokojit i v průběhu insolvenčního 
řízení. Z legitimních důvodů upřednostňuje i zaměstnance před ostatními obecnými 
věřiteli insolventní korporace. Rozdílné postavení jednotlivých tříd věřitelů, tak není 
v oblasti insolvenčního práva ničím netradičním, ba ani ničím nežádoucím. Zároveň 
však platí, že právní úprava nečiní rozdíly mezi věřiteli stejné třídy a postavení.  
 
Postavení zaměstnanců však současné právní předpisy insolvenčního řízení zohledňují 
toliko ve smyslu zvláštní, preferované skupiny věřitelů insolventní korporace. 
V právních předpisech tak absentuje zhodnocení a reflexe širších sociálních 
souvislostí rodinného, komunálního a regionálního života, podobně jako zohlednění a 
reflexe dalších socioekonomických důsledků úpadku výše uvedeného typu korporací. 
Právě u těchto korporací se však nezbytnost zohlednění veřejného zájmu, s ohledem 
na rozsah a význam důsledků v případě jejich úpadku, jeví naléhavě potřebnou.  
V těchto případech je tak ochranu veřejného zájmu a práv a oprávněných zájmů 
zaměstnanců nutné zdůraznit důsledněji, a to v souvislosti s potlačením úzce 
pojímaného zájmu věřitelů jakožto reziduálních vlastníků na majetek insolventní 
korporace. 
 
Specifická úprava insolvenčního řízení pro vymezený okruh subjektů nečiní 
nedůvodné rozdíly mezi jednotlivými skupinami obchodních korporací, resp. 
podnikatelů. Jedná se naopak o zohlednění specifik průmyslového odvětví hornictví 
(viz výše), kteréžto ospravedlňují zvláštní právní úpravu insolvenčního řízení. Ostatně 

                                                            
7 HAVEL 2010, str. 109. 
8 K roli insolvenčního správce v insolvenčním řízení, popř. i k roli insolvenčního soudu viz RICHTER 2008, str. 
159-164. 
9 Ustanovení § 1 písm. a) InsZ, podrobněji viz RICHTER 2008, str. 170-171. 
10 Ustanovení § 169 odst. 1 písm. a) InsZ. 
11 RICHTER 2008, str. 174-175. 
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již dnes je s obdobnou úvahou spojena existence zvláštní úpravy insolvenčního řízení 
finančních institucí (bank, spořitelních a úvěrových družstev, pojišťoven). 
 
Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost 
mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje a 
nezvýhodňuje jedno pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky. Navržená úprava 
má proto rovné dopady na muže i ženy. 
 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

 Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
 

Opatřeními k zajištění veřejného zájmu na ekonomicky, ekologicky a sociálně 
stabilním prostředí v regionu či státě, zvláště pak k zajištění důslednější ochrany práv 
a oprávněných zájmů zaměstnanců, v insolvenčním řízení úpadců, kteří jsou 
právnickými osobami vykonávajícími hornickou činnost, jsou dotčena některá ústavně 
garantovaná práva. Přesto z hlediska posouzení jejich souladu s ústavním pořádkem 
tato opatření obstojí, když nezakládají rozpor s ústavním pořádkem, neboť jsou 
nezbytná k dosažení vytyčeného legitimního cíle a přiměřená vzhledem k významu 
zájmu, jehož ochraně slouží. Všude tam kde navrhovaná úprava podrobuje skupiny 
určitých subjektů rozdílnému režimu zacházení, nečiní tak bez vážného důvodu, a jako 
taková se nezpronevěřuje imperativu zákazu diskriminace (čl. 1 Listiny, příp. čl. 3 
odst. 1 Listiny). Navrhovaná úprava nepředstavuje ani nepřiměřený zásah do 
vlastnického práva (čl. 11 Listiny).  

V předkládaném návrhu je možné identifikovat tři okruhy, které mohou mít 
významnější ústavněprávní dopad. 

I. Obecnost návrhu  

Návrh zákona se omezuje na zvláštní úpravu insolvenčního řízení pro právnické 
osoby, které jsou oprávněny vykonávat hornickou činnost podle § 2 písm. b) nebo c) 
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění pozdějších.  

Ačkoliv se jedná o úpravu, která v současné době fakticky dopadá na necelou desítku 
subjektů (přesněji koncernových struktur těchto subjektů), je okruh adresátů 
navrhované úpravy vymezen obecným způsobem. Faktická naplněnost množiny 
subjektů (tj. jejich určitelnost) se bude měnit v závislosti na splnění obecně určených 
znaků (charakter činnosti, počet zaměstnanců). Navrhovaná úprava tak nepostrádá 
prvek obecnosti. Určitelnost subjektů, kterých se návrh týká, nepopírá skutečnost, že 
množina subjektů je vymezena na základě obecných znaků. Důvodnost zvláštní 
úpravy platí pro obecně vymezený okruh subjektů. Řeší se tak případy typologicky 
příbuzné a neutrální z hlediska časového horizontu, nikoli případy jedinečné. 

Nad to lze uvést, že požadavkům na obecnost právní normy se Ústavní soud ve své 
judikatuře věnoval opakovaně, a to i v případech zákonné regulace jedinečného 
případu (např. nález sp. zn. Pl. ÚS 55/2000 ze dne 18. 4. 2001, nález sp. zn. Pl. ÚS 
24/08 ze dne 17. 3. 2009). V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/02 ze dne 19. 2. 2003 Ústavní 
soud shrnul „V předmětné věci nutno ale hlediska ústavního principu rovnosti 
vztáhnout na posouzení zákona, jenž upravuje jedinečný případ, který tudíž vybočuje i 
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z jednoho ze základních materiálních znaků pojmu zákon, jímž je obecnost. Požadavek 
všeobecnosti zákona je důležitou součástí principu panství zákona a tím rovněž 
právního státu.“ Jinak řečeno Ústavní soud zformuloval předpoklady pro výjimky, při 
jejichž splnění by bylo možné uvažovat o ústavnosti zákona upravujícího jedinečný (tj. 
konkrétní) případ, tedy za splnění předpokladu, že zákon týkající se jedinečného 
případu nepředstavuje porušení principu rovnosti. V citovaném nálezu Ústavní soud 
také odkazuje na dílo H. Schneidera (Gesetzgebung. 2. Auflage, Heidelberg 1991, s. 
31): „princip rovnosti však nenabízí nijaké skutečné omezení zákonů, týkajících se 
jedinečného případu, protože právě umožňuje, aby se s něčím jedinečným a 
výjimečným zacházelo odpovídajíc jeho zvláštnosti. Otázkou ale je, zdali v daném 
případě skutečně existuje takováto zvláštnost, že se zdá všeobecné uspořádání 
svévolné a nařízení pro jedinečný případ přiměřené. V míře, ve které je zákon týkající 
se jedinečného případu výrazem ratia - ne pouhé voluntas - se začleňuje do 
uspořádané struktury právního státu."  

II. Ustanovení insolvenčního správce insolvenčním soudem na návrh státu  

Z ústavního pořádku nevyplývá právo na „zákonného“ insolvenčního správce, na 
rozdíl například od práva a nutnosti zajistit pravidla pro výběr zákonného soudce.  
Není ani ústavně předepsaný postup výběru a jmenování insolvenčních správců (na čí 
návrh mají a mohou být ustanoveni). Lze proto uvažovat i o variantě, že návrh bude 
dán ze strany státu, resp. orgánu výkonné moci. 

V této souvislosti je důležité vyjasnit charakter insolvenčního správce. Insolvenční 
správce není orgánem veřejné moci, a to jak z pohledu českého práva, tak z pohledu 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod („Úmluva“). Z hlediska českého 
práva o tom svědčí zjevně soukromoprávní odpovědnost insolvenčního správce za 
výkon funkce plynoucí z § 37 insolvenčního zákona. Z hlediska judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva („ESLP“) je pak třeba upozornit na rozsudek ve 
věci Katsyuk proti Ukrajině, v němž bylo přímo konstatováno, že insolvenční správce 
dle ukrajinského práva, který je fyzickou osobou provozující svou činnost na základě 
státem vydávané licence a v konkrétním případě je ustanoven soudem, není státním 
orgánem ve smyslu Úmluvy (rozsudek z 5. 4. 2005, č. 58928/00, § 39).  

Dle judikatury Ústavního soudu je insolvenční správce soukromoprávním procesním 
subjektem sui generis, který v insolvenčním řízení nezastupuje zájmy dlužníků ani 
věřitelů, nýbrž nestranně dbá o naplnění účelu insolvenčního řízení - srov. nález 
Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01: „Veřejný účel instituce 
správce konkursní podstaty nutno spatřovat v akceptaci omezeného veřejného zásahu 
do řešení majetkových vztahů, jež se dostaly do krizové situace. Způsob jeho ustavení 
je dán rozhodnutím státního orgánu (soudu). Jeho oprávnění, jež jsou zakotvena v 
řadě ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání (…), vzhledem k jejich heteronomní 
povaze (když správce nelze považovat za zástupce konkursních věřitelů, ani za 
zástupce úpadce), pak představují výkon pravomoci (na rozdíl od heteronomní povahy 
veřejnoprávních aktů, akty soukromoprávní - právní úkony - mají povahu autonomní). 
Výkon funkce správce konkursní podstaty na základě ustavení soudem z pohledu 
ústavního pod rámec práce nebo služby uložené zákonem pro ochranu práv druhých 
dle čl. 9 odst. 2 písm. d) Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") podřadit 
nelze.“ 

Obdobně také usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 1997, sp. zn. Cdon 
1566/96: „Správce konkursní podstaty není účastníkem konkursního řízení. Jako 
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zvláštní procesní subjekt má samostatné postavení jak vůči úpadci, tak vůči 
konkursním věřitelům a nelze jej považovat za zástupce konkursních věřitelů ani za 
zástupce úpadce.“, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne sp. zn. 25 Cdo 
2523/2001: „Jako zvláštní procesní subjekt odlišný od účastníků řízení konkursu 
(správce patří do okruhu tzv. osob zúčastněných na řízení - § 7 zákona o konkursu a 
vyrovnání) má správce samostatné postavení ve vztahu k účastníkům konkursního 
řízení, a to jak k úpadci, tak i ke konkursním věřitelům. Správce podstaty nelze tudíž 
považovat za zástupce úpadce, byť na něho přešla téměř všechna úpadcova oprávnění, 
ani za zástupce konkursních věřitelů, i když svou činností jedná vlastně v jejich 
zájmu.“ 

V určitých případech může nastat situace, kdy insolvenční správce neplní své 
povinnosti, pročež dojde k poškození jednotlivého věřitele. Takový věřitel se však po 
insolvenčním věřiteli domůže náhrady způsobené škody postupem podle § 37 
insolvenčního zákona. Každému jednotlivému věřiteli, který se cítí dotčen na svých 
právech postupem insolvenčního správce, je tedy dán k dispozici prostředek soudní 
ochrany. Při zachování prostředků ochrany jednotlivých subjektů insolvenčního řízení, 
fakt, kdo navrhuje insolvenčního správce, není zásahem do práva na spravedlivý 
proces, zejména s ohledem na sledovaný legitimní cíl, kterým jsou veřejný zájem a 
oprávněné zájmy zaměstnanců. Návrhové oprávnění státu je projekcí myšlenky vést 
insolvenční řízení pro specificky vymezený okruh případů s přihlédnutím k veřejnému 
zájmu (tj. při zohlednění sociálních, ekonomických a ekologických aspektů úpadku 
korporace). Insolvenční správce je obecně považován za procesní subjekt sui generis. 
V tomto se návrhem nic nemění. Stát toliko dbá při výběru insolvenčního správce 
hlediska naplnění účelu insolvenčního řízení a vystupuje jako přistupující garanční 
prvek zohlednění veřejného zájmu v tomto řízení.  

Insolvenční správce navržený státem musí dodržovat povinnosti stanovené právními 
předpisy a je odpovědný za jím způsobenou škodu. Může tak být z funkce odvolán (a 
to i z důvodu pochybností o jeho nepodjatosti) či funkce zproštěn. Návrh dále zaručuje 
odbornou způsobilost insolvenčního správce. 

III. Omezení některých práv věřitelů a princip rovnosti 

Postavení státu v insolvenčním řízení z hlediska jeho výlučného oprávnění navrhnout 
insolvenčnímu soudu insolvenčního správce bylo již zevrubně popsáno výše. Nelze 
opominout, že stát v insolvenčním řízení potenciálně vystupuje i v postavení věřitele 
dlužníka. Zároveň jsou v řízení omezena práva věřitelů oproti obecné úpravě 
insolvenčního řízení. 

Stát dbá při výběru insolvenčního správce hlediska naplnění účelu insolvenčního 
řízení a vystupuje jako přistupující garanční prvek zohlednění veřejného zájmu v 
tomto řízení. Jeho výběr tak nemůže být spojován s jeho soukromými zájmy jakožto 
(potenciálního) věřitele insolventní korporace. O tom svědčí i skutečnost, že funkční 
závislost mezi státem a insolvenčním správcem je omezena na návrhové oprávnění 
státu při ustanovení insolvenčního správce. Omezená funkční závislost zůstává 
zachována i mezi věřiteli (věřitelskými orgány) a insolvenčním správcem, neboť i tito 
mohou podat návrh na odvolání či zproštění funkce insolvenčního správce. Odvolání 
či zproštění insolvenčního správce je toliko pravomocí soudu. 

Omezení věřitelských práv má své opodstatnění s ohledem na charakter insolvenčního 
řízení, které je specifickým procesem, jehož účelem je vyvažovat různé zájmy 
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v případě, kdy se soukromý subjekt dostane do krizové situace spočívající v úpadku. 
V obecné rovině mohou existovat různé modality úpravy insolvenčního řízení, u nichž 
lze upozorňovat na výhody i nevýhody, které přinášejí různým osobám. Současná 
právní úprava předvídá odůvodněné rozdíly mezi jednotlivými skupinami věřitelů. 
Z legitimních důvodů tak mj. upřednostňuje zaměstnance před ostatními obecnými 
věřiteli insolventní korporace.  

Obecně je nutné vypořádat se s otázkou, zda se uvedenou změnou nezasahuje do práva 
na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod, jinými slovy  
je třeba zjistit, zda vůbec daná právní úprava sleduje nějaký legitimní cíl a je-li 
způsobilá tohoto cíle dosáhnout. Vkládaná ustanovení doplňují systém insolvenčního 
procesu o jeho specifickou část dopadající na specifické subjekty. Nová pravidla tak 
rozvíjejí stávající úpravu, jež směřuje k naplnění účelu insolvenčního řízení ve smyslu 
co největší možné míry uspokojení insolvenčních věřitelů. Zájmy jednotlivých věřitelů 
však mohou stát v protikladu ke smyslu a účelu insolvenčního řízení, veřejnému zájmu 
či jiným ústavně garantovaným právům (právo na příznivé životní prostředí). 

Judikatura Ústavního soudu pamatuje na situace, kdy bylo zákonem některé z práv 
věřitelů omezeno (nález sp. zn. Pl. ÚS 14/10 ze dne 1. 7. 2010 (N 133/58 SbNU 67; 
241/2010 Sb.)): Má-li každý dle čl. 36 odst. 1 Listiny právo domáhat se ochrany svých 
práv u soudu či jiného orgánu, přičemž podmínky a pravidla realizace tohoto práva 
stanoví zákon, pak takový zákon, vydaný na základě ústavního zmocnění, nemůže 
nárok každého domáhat se ochrany svých práv u soudu či jiného orgánu v té které 
situaci zcela negovat, a tím tedy ústavně zaručené základní právo popřít. Ustanovením 
čl. 36 odst. 1 Listiny je každému ústavně garantována možnost domáhat se ochrany 
svého práva u soudu či jiného orgánu pro všechny situace. 

Navrhovaná úprava práva jednotlivých věřitelů zcela nepopírá, v některých oblastech 
dochází k jejich omezení, existuje zde legitimní cíl, kterým je v daném případě veřejný 
zájem, který tato omezení vyvažuje (celková hospodářská a sociální situace v oblasti, 
psychologické dopady na populaci, životní prostředí apod.). Současné právní předpisy 
tak např. zohledňují přítomnost zaměstnanců v insolvenčním řízení toliko jako 
zvláštní, preferovanou skupinu věřitelů insolventní korporace. V právních předpisech 
absentuje zhodnocení a reflexe širších sociálních souvislostí rodinného, komunálního a 
regionálního života, podobně jako zohlednění a reflexe dalších socioekonomických 
důsledků úpadku výše uvedeného typu korporací. Právě u těchto korporací se však 
nezbytnost zohlednění veřejného zájmu, s ohledem na rozsah a význam důsledků 
v případě jejich úpadku, jeví naléhavě potřebnou.  V těchto případech je tak ochranu 
veřejného zájmu a práv a oprávněných zájmů zaměstnanců nutné zdůraznit důsledněji, 
a to v souvislosti s potlačením úzce pojímaného zájmu věřitelů jakožto reziduálních 
vlastníků na majetek insolventní korporace. 

Úpravou proto na jedné straně může dojít k omezení práva určitých věřitelů, avšak lze 
hovořit o legitimních důvodech, kterými jsou zvýšení ochrany zaměstnanců korporace, 
která je v insolvenci a obecně účel dosažení a udržení veřejného pořádku, zmírnění 
sociálních dopadů atp. S ohledem na fakt, že horní společnosti jsou často velmi 
významné pro některé regiony a jejich existence či neexistence podstatně ovlivňují 
hospodářskou a sociální situaci v oblasti, je zcela legitimní, že stát má zájem na 
takovém průběhu jejich insolvence, který zohledňuje i širší zájmy osob na insolvenci 
zúčastněných než jsou věřitelé insolventní korporace, a to právě s ohledem na možná 
rizika a negativní sociální dopady úpadku takto specifických subjektů. 
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K tomu Ústavní soud v nálezu ze dne 8. 10. 1992, Pl. ÚS 22/92, částka 96, str. 2791 
Sbírky zákonů z roku 1992, Sbírka usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR, str. 37 a 
násl., uvádí: „Je věcí státu, aby v zájmu zabezpečení svých funkcí rozhodl, že určité 
skupině poskytne méně výhod než jiné. Ani zde však nesmí postupovat libovolně. … 
Pokud zákon určuje prospěch jedné skupiny a zároveň tím stanoví neúměrné 
povinnosti jiné, může se tak stát pouze s odvoláním na veřejné hodnoty.". Ústavní 
soud, jak je ostatně uvedeno v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/02 ze dne 19. 2. 2003, odmítl 
absolutní chápání principu rovnosti, přičemž dále konstatoval: „rovnost občanů nelze 
chápat jako kategorii abstraktní, nýbrž jako rovnost relativní, jak ji mají na mysli 
všechny moderní ústavy" (Pl. ÚS 36/93). Ve zmíněném nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/02 
Ústavní soud dále vymezuje hlediska možného rozlišování mezi jednotlivými subjekty 
práv. Obsah principu rovnosti tím posunul do oblasti ústavněprávní akceptovatelnosti 
hledisek odlišování subjektů a práv. Hledisko první spatřuje tudíž ve vyloučení 
libovůle. Hledisko druhé vyplývá z právního názoru vyjádřeného v nálezu ve věci 
vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 4/95 (nález ze 7. 6. 1995 č. 168/1995 Sb., svazek 3 Sbírky 
rozhodnutí Ústavního soudu, str. 209 a násl.): „nerovnost v sociálních vztazích, má-li 
se dotknout základních lidských práv, musí dosáhnout intenzity, zpochybňující, 
alespoň v určitém směru, již samu podstatu rovnosti. To se zpravidla děje tehdy, je-li s 
porušením rovnosti spojeno i porušení jiného základního práva, např. práva vlastnit 
majetek podle čl. 11 Listiny, některého z politických práv podle čl. 17 a násl. Listiny 
apod." (shodně Pl. ÚS 5/95). Hlediskem druhým při posuzování protiústavnosti 
právního předpisu zakládajícího nerovnost je tedy tímto založené dotčení některého ze 
základních práv a svobod. Jinými slovy řečeno, Ústavní soud ve své judikatuře 
interpretuje ústavní princip rovnosti ve smyslu akcesorické i neakcesorické rovnosti. 

Obě výše popsaná hlediska jsou v návrhu zákona zohledněna. Je možné konstatovat, 
že novými pravidly nejde o založení libovůle (neakcesorická rovnost) mezi 
jednotlivými typy věřitelů (ostatně jednotlivé skupiny věřitelů jsou již v dnes platné 
obecné úpravě nadány odlišnými nároky a právy, právě s ohledem na odlišný veřejný 
zájem a finanční či sociální dopady, které výsledek insolvenčního řízení ve vztahu 
k nim má či může mít). Návrhem není ani zasaženo do základních práv jednotlivých 
věřitelů (akcesorická rovnost). Lze tedy shrnout, že odlišnost procesní úpravy je 
odůvodněna potřebou zohlednění širšího společenského zájmu (důraz na sanaci, 
kvalitu životního prostředí, dopad na sociální problematiku – pracovní podmínky 
zaměstnanců, problematiky nutnosti výplaty sociálních dávek v případě propouštění a 
tím výrazný dopad na státní rozpočet atp.). Neuplatní se zde tradiční režim, který 
zohledňuje pouze úzce vymezený zájem věřitelů jako reziduálních vlastníků 
korporace. 
 

D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, popřípadě i s legislativními záměry a s návrhy předpisů 
Evropské unie 
 
Návrh zákona není transpozicí aktů Evropské unie a je v souladu s požadavky 
vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Návrh nemá 
dopad na závazky vyplývající pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii. 
Při přípravě právní úpravy bylo zohledňováno nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení. Nejedná se však 
o návrh, jenž by v návaznosti na přijetí tohoto nařízení právní řád adaptoval. 
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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 

Navrhovaná právní úprava není spojena s finančními nároky na veřejné rozpočty a 
nemá tak negativní dopad v oblasti veřejných financí. Lze naopak předpokládat, že 
z důvodu internalizace některých (potenciálních) nákladů státu insolventní korporací, 
bude dopad na veřejné rozpočty pozitivní.  

Na nákladové stránce státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů lze očekávat 
pouze minimální rozdíly ve srovnání se současnými náklady insolvenčního řízení, 
které by byly vynaloženy v řízení o úpadku právnických osob vykonávajících 
hornickou činnost jinak vedeném podle obecné úpravy insolvenčního zákona. Vyšší 
míra diskrece insolvenčního soudu spojená např. s posuzováním vhodnosti některých 
právních jednání dlužníka s dispozičním oprávněním vůči majetku v majetkové 
podstatě představuje náklad ve formě vynaloženého času, o který se insolvenční řízení 
prodlouží. Dílčí náklady též ponese stát v souvislosti s modifikací postupu 
ustanovování osoby insolvenčního správce, kde se nachází v pozici subjektu výlučně 
oprávněného k podání návrhu na ustanovení do funkce insolvenčního správce 
v předmětných řízeních. Tyto náklady však představují „toliko“ náklady obětované 
příležitosti a nejsou spojeny s dodatečnými finančními nároky na veřejné rozpočty 
(státní rozpočet).  

Lze ovšem očekávat pozitivní finanční a hospodářské dopady v souvislosti 
s nepřímými náklady na veřejné rozpočty i podnikatelské prostředí České republiky. 
Insolvenční řízení vedené o úpadku výše uvedených korporací zahrnující značný 
materiální i lidský kapitál vždy představuje velice citlivou otázku z hlediska 
případných sociálních i ekonomických dopadů na veřejné rozpočty. Problémy úpadku 
těchto korporací jsou zintenzivňovány faktem, že je uvedený kapitál koncentrován v 
relativně ohraničeném regionu a často představuje klíčový prvek lokální infrastruktury 
a průmyslu.  

Pozitivní efekt lze sledovat v tom, že navrhovaná právní úprava předchází a zmírňuje 
externalizaci nákladů insolventní korporace v insolvenčním řízení na stát (sanace škod 
na životním prostředí, řešení sociální situace v regionu činnosti související se 
zastavením provozu korporace aj.). Důraz je kladen na zajištění řádného plnění 
povinností korporace nejen vůči svým věřitelům, nýbrž i vůči třetím osobám, resp. 
zájmům širším. Posílení těchto prvků umožňuje omezit negativní dopady průběhu 
insolvenčního řízení na veřejné rozpočty. V případě pokračování provozu závodu 
dlužníka se zachovávají pracovní místa, čímž se předchází nárůstu nezaměstnanosti 
v regionu spojeného s náklady na sociální zabezpečení. Omezení nepřímých dopadů se 
vztahuje rovněž na kontrahenty dlužníka, jejichž subdodavatelské vztahy zůstávají 
zachovány. Z hlediska veřejných rozpočtů je důležitým faktorem také potenciální 
propad příjmů veřejných rozpočtů plynoucích ze zdanění podnikatelské činnosti 
dlužníka, obchodních partnerů i příjmů jejich zaměstnanců. Nelze též pominout 
předcházení nákladům veřejných rozpočtů ze sanování následků hornické činnosti na 
životním prostředí a zastavením rekultivačních programů krajiny. 
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Navrhovaná právní úprava může mít sociální dopady. Příznivý dopad je očekáván 
v souvislosti se zlepšením procesního postavení  zaměstnanců korporace vykonávající 
hornickou činnost jakožto věřitelů tohoto dlužníka v daném insolvenčním řízení. 
Insolvenční soud při vedení řízení i insolvenční správce při výkonu své činnosti jsou 
povinni přihlédnout k právům a oprávněným zájmům zaměstnanců dlužníka a vzít 
v úvahu tuto skutečnost při rozhodování nebo jiném postupu v řízení. Insolvenční 
správce a insolvenční soud je povinen dbát širších sociálních souvislostí rodinného, 
komunálního a regionálního života, podobně jako dalších socioekonomických 
důsledků úpadku výše uvedeného typu korporací. Právě u těchto korporací se 
nezbytnost zohlednění veřejného zájmu s ohledem na rozsah a význam důsledků jejich 
úpadku jeví naléhavě potřebnou.  V těchto případech je tak ochranu veřejného zájmu a 
práv a oprávněných zájmů zaměstnanců nutné zdůraznit důsledněji, a to v souvislosti s 
potlačením úzce pojímaného zájmu věřitelů jakožto reziduálních vlastníků na majetek 
insolventní korporace. Důsledkem je mj. i očekávané snížení zatíženosti veřejných 
rozpočtů v souvislosti s řešením socio-ekonomických dopadů v insolvenčním řízení a 
nikoli po jeho skončení. 

Navrhovaná právní úprava může mít rovněž dopad na životní prostředí. Povinnost 
klíčových procesních subjektů přihlédnout při svém rozhodování v insolvenčním 
řízení k veřejnému zájmu dává prostor pro preferování řešení, které s sebou nesou co 
nejmenší dopady na životní prostředí, ekologickou stabilitu a trvale udržitelný rozvoj 
regionu. V případě sanačního způsobu řešení úpadku (reorganizace) spojeného se 
zachováním provozu závodu se vytváří prostor k upřednostnění ekologicky šetrných 
řešení, které by jinak mohly ustoupit čistě ekonomickým zájmům věřitelů na co 
nejrychlejší uspokojení svých pohledávek bez ohledu na případné dopady na životní 
prostředí spočívající v omezení rekultivačních projektů krajiny nebo nákupu 
energeticky úsporných technologií. V případě zvolení likvidačního způsobu řešení 
úpadku (konkurs) se očekává, že subjekty řízení přihlížející k veřejnému zájmu budou 
v řízení prosazovat postupy, které minimalizují dopady na životní prostředí. 

Navrhovaná právní úprava nezakládá nerovnost mezi muži a ženami. U ostatních 
specifických skupin obyvatel, zejména osob sociálně slabých, osob se zdravotním 
postižením a národnostních menšin, není dopad předpokládán. 

 
F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Úprava nemá dopadů ve vztahu k ochraně soukromí či osobních údajů. Návrh žádným 
způsobem nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí či osobních údajů. 
Návrh není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované 
zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), 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 ani se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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G. Zhodnocení korupčních rizik provedené podle metodiky CIA 

Navrhovaná právní úprava se z hlediska relevance zhodnocení korupčních rizik dotýká 
čtyř základních oblastí: 

- zavedení zvláštního způsobu ustanovování insolvenčního správce mimo obecný 
systém přidělování tzv. rotačním způsobem, 

- zakotvení speciální zásady pro rozhodování vybraných procesních subjektů 
v insolvenčním řízení o úpadku právnických osob vykonávajících hornickou 
činnost, 

- rušení usnesení přijatých věřitelskými orgány insolvenčním soudem, a 
- udělování souhlasu s právním jednáním dlužníka s dispozičními oprávněními. 

Obecně lze říci, že základním záměrem navrhované právní úpravy je posílit kontrolní 
prvky v rozhodování o zásadních událostech v insolvenčním řízení. Výlučné 
rozhodovací oprávnění věřitelského výboru, který je zpravidla ovládán velkými 
korporátními věřiteli bez ohledu na eventuálně značný počet minoritních věřitelů – 
zaměstnanců, bude ve vymezených případech validováno souhlasem insolvenčního 
soudu nebo souhlasem insolvenčního správce. Rovněž insolvenční soud získá 
pravomoc zasáhnout do řízení, dojde-li k závěru, že usnesení přijatá věřitelským 
výborem odporují veřejnému zájmu nebo jsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy 
zaměstnanců dlužníka.  

V rámci zhodnocování korupčních rizik byla zvolena metodika CIA založená na 
těchto základních kritériích: 

1) přiměřenost; 
2) efektivita; 
3) odpovědnost; 
4) opravné prostředky a kontrolní mechanismy. 

1) Přiměřenost 

Návrh je ve vztahu k cíli co do formy i obsahu přiměřený. Omezuje se toliko na 
úpravu těch problémů, které vyžadují legislativní zásah a dopadá pouze na významné 
průmyslové závody podnikatelů v sektoru hornictví a těžby surovin vymezených 
zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění pozdějších předpisů. Tento přístup není v insolvenčním zákoně ojedinělý, neboť 
již nyní existuje zvláštní právní úprava úpadku finančních institucí, tedy bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a některých zahraničních bank. Zvláštní působnost je 
tedy v obou případech shodně legitimizována ohledem na specifické postavení 
dlužníka v národním hospodářství. 

Navrhovaná právní úprava zavádí limitované pravomoci orgánů veřejné moci 
omezené na součinnost státu při ustanovování insolvenčního správce a pravomoc 
insolvenčního soudu zrušit usnesení věřitelského výboru. V obou případech je zvolena 
minimalistická varianta ingerence státní moci do soukromoprávní sféry účastníků 
řízení.   
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Způsob ustanovování insolvenčního správce mimo systém přidělování tzv. rotačním 
principem je zde odůvodněn mimořádným veřejným zájmem na zajištění řádného 
a svědomitého výkonu činnosti insolvenčního správce, který nicméně ze své povahy 
není zástupcem věřitelů v insolvenčním řízení.  

Řízení vedené podle této hlavy nepochybně vyžaduje maximální odborné a morální 
kvality osoby insolvenčního správce a také pozitivní přístup k plnění svých povinností. 
Subjektem pověřeným zahájit diskusi s vybranými insolvenčními správci a získat 
jejich souhlas s eventuálním ustanovením v konkrétním řízení je zde stát. Ten je ve 
výběru insolvenčního správce omezen tím, že osoba insolvenčního správce musí být 
zapsána v seznamu insolvenčních správců se zvláštním povolením, který garantuje 
nejvyšší stupeň dosažené odbornosti insolvenčního správce, a nesmí být podjatá či 
jinak nezpůsobilá. Stát také rozšiřuje okruh subjektů aktivně legitimovaných k podání 
návrhu na odvolání nebo zproštění funkce insolvenčního správce vedle insolvenčního 
soudu, insolvenčního správce a věřitelů. Platí ovšem, že o uvedeném návrhu rozhodne 
výhradně insolvenční soud při splnění zákonem stanovených podmínek pro odvolání 
nebo zproštění. Insolvenční správce po svém ustanovení nadále vykonává svou funkci 
nezávisle na státu, a to pouze pod dohledem insolvenčního soudu. Ze všech 
eventuálních variant (např. vstup státu do insolvenčního řízení, zavedení nucené 
správy dlužníka, omezení dispozičních oprávnění dlužníka nebo podstatně 
extensivnější omezení výkonu práv věřitelů v řízení ve prospěch insolvenčního soudu 
nebo insolvenčního správce) je deklarovaných cílů novely dosaženo již tímto 
zvoleným řešením. 

Zavedení speciální zásady pro rozhodování insolvenčního soudu a insolvenčního 
správce v insolvenčním řízení o úpadku těchto korporací nevede k narušení jejich 
neutrálního procesního postavení. Základní zásady insolvenčního řízení i povinnosti 
při výkonu funkce insolvenčního správce zůstávají zcela zachovány. Nastane-li během 
řízení situace, při které je před tyto subjekty řízení postavena volba mezi více 
variantami řešení, v souladu s navrhovanou zásadou přihlédnou k řešení, které 
odpovídá veřejnému zájmu nebo právům a oprávněným zájmům zaměstnanců 
dlužníka. Navrhovaná právní úprava tudíž stanoví pouze další návodné kritérium, jež 
tyto subjekty při svém rozhodování berou na zřetel. Dosavadní stav v tomto ohledu 
inklinuje spíše k prostému ekonomickému zájmu věřitelů zastoupených ve věřitelském 
výboru, aniž by se ohlížel na zájmy minoritních věřitelů, třetích osob nebo určitou 
společenskou odpovědnost dlužníka. 

Určitý limitovaný prostor pro korupční riziko lze na straně insolvenčního soudu 
spatřovat v otázce přídatného oprávnění rušit taxativně vyjmenovaná usnesení přijatá 
věřitelskými orgány. Předmětem posouzení insolvenčního soudu se zde stává toliko 
usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku dlužníka a přijetí reorganizačního 
plánu. Tuto pravomoc ovšem vykonává pouze po předchozím podání návrhu 
insolvenčním správcem a po uvážení, zda je přijaté usnesení v souladu s veřejným 
zájmem a právy a oprávněnými zájmy zaměstnanců dlužníka. Prostor pro korupční 
riziko je zde nejcitelnější pouze v situaci, kdy zasahuje současně insolvenční soud 
i insolvenčního správce. V této souvislosti je nicméně nezbytné zdůraznit, že 
insolvenční soud zde rozhoduje toliko na základě kasačního principu (tj. zrušovacího), 
což nezakládá překážku bránící schůzi věřitelů rozhodnout v téže věci opětovně (a to 
po eventuálním zproštění diskreditovaného insolvenčního správce z funkce). 
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Insolvenční správce je vzhledem k povaze své funkce již tradičně ve všech 
insolvenčních řízeních vystaven korupčním rizikům nejintenzivněji. Navrhovaná 
právní úprava do jisté míry rozšiřuje prostor pro eventuální korupční jednání. Na 
druhou stranu se tato možnost nejvíce projevuje zejména v oblasti, ve které již 
v dosavadní právní úpravě chybí důslednější dohled nad eventuálně znevýhodňujícím 
právním jednáním dlužníka, kterému jsou v průběhu insolvenčního řízení ponechána 
dispoziční oprávnění k nakládání s majetkem. Není cílem navrhované varianty zbavit 
nebo omezit dlužníka dispozičních oprávnění, nýbrž zakotvit určitý validační prvek, 
který by zabránil porušování zásad insolvenčního řízení tím, že by dlužník jednal ve 
shodě s relativně úzce vymezeným okruhem majoritních věřitelů ke škodě věřitelů 
minoritních. Zatímco právní jednání, ke kterým při provozu závodu v obchodním 
styku běžně dochází, činí dlužník podobně jako doposud, s právním jednáním 
zásadního charakteru musí souhlasit věřitelský výbor i insolvenční správce. Pouze ve 
specifických případech úvěrového financování se souhlas věřitelského výboru 
doplňuje souhlasem insolvenčního správce nebo insolvenčního soudu, přičemž se opět 
jedná pouze o určitou validaci, aniž by na insolvenčního správce přecházela pravomoc 
činit tato právní jednání bez koordinace se zbývajícími procesními subjekty. 

2) Efektivita 

Navrhovaná právní úprava reaguje na absenci specifického postupu v řízení o úpadku 
právnických osob vykonávajících hornickou činnost, třebaže je již delší dobu patrné, 
že postup podle obecných procesních pravidel v uvedených případech nevyhovuje.  

Z hlediska dosahovaných cílů se nepochybně jedná o právní úpravu schopnou 
dosáhnout efektivní míry regulace a vyloučení ustanovení, které se snadno mohou stát 
předmětem zneužití, především jako nástroje vyvádění majetku z majetkové podstaty 
jednáním některých věřitelů ve shodě s dlužníkem. 

3) Odpovědnost 

V tomto směru návrh představuje dílčí změnu oproti současné úpravě. Role 
jednotlivých procesních subjektů v insolvenčním řízení je dána dosavadními právními 
předpisy (insolvenční zákon). Upravuje-li navrhovaná právní úprava rozdělení 
pravomocí odlišně od dosavadního stavu, činí tak zpravidla za účelem posílení 
dohledových mechanismů a jejich rozložení mezi více procesních subjektů (např. 
udělení souhlasu se zásadním právním jednáním dlužníka). 

4) Opravné prostředky 

Návrh nezasahuje do právní úpravy opravných prostředků v insolvenčním řízení. 

Proti oprávnění státu týkající se návrhu na ustanovení konkrétní osoby insolvenčního 
správce, proti kterému není přípustný opravný prostředek, lze postavit oprávnění 
věřitelů navrhnout insolvenčnímu soudu odvolání nebo zproštění takového 
insolvenčního správce ze zákonem stanovených důvodů. Nedotčena je také možnost 
podat odvolání proti rozhodnutí soudu o ustanovení insolvenčního správce. 

5) Kontrolní mechanismy 
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Lze potvrdit, že návrh nepředstavuje zásah do existující právní úpravy odpovědnosti 
jednotlivých procesních subjektů. Kontrolní mechanismy zůstávají nedotčeny. 

Zároveň je nutné dodat, že návrh nestanoví žádné kontrolní mechanismy v souvislosti 
s pravomocí státu navrhovat insolvenčního správce. Postup vedoucí k podání návrhu 
na ustanovení konkrétního insolvenčního správce se řídí interními předpisy pověřené 
organizační složky státu. 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Současná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

 

Změna insolvenčního zákona 

 

K § 388a: 

Osobní působnost úpravy se navrhuje vymezit vazbou na oprávnění osoby vykonávat 
hornickou činnost podle § 2 písm. b) a c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „hornická 
právnická osoba“). Tyto činnosti může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem 
státní báňské správy vydáno oprávnění, a to na základě povolení, popř. ohlášení. 

Rozhodným kritériem pro uplatnění navrhované úpravy je skutečnost, že hornická právnická 
osoba ke dni podání insolvenčního návrhu zaměstnává nejméně 500 zaměstnanců 
v pracovním poměru. Počet zaměstnanců přesahující tuto mez může s přihlédnutím 
k soustředění hornické činnosti do určitých oblastí a specifickou povahu této činnosti mít 
významný vliv na ekonomický a sociální stav těchto oblastí. 

Navrhovaná úprava se uplatní také na právnické osoby, které s hornickou právnickou osobou 
tvoří koncern, a to bez vazby na omezení počtem zaměstnanců a charakter jimi vykonávané 
činnosti. Smyslem je zamezit možnému obcházení modifikovaných pravidel pro insolvenční 
řízení s využitím koncernových struktur. Nedotčeno zůstává zároveň obecné pravidlo, podle 
něhož, nebrání-li tomu jiné okolnosti, určí předseda insolvenčního soudu insolvenčním 
správcem dlužníků, kteří tvoří koncern, stejnou osobu (§ 25 odst. 4). 

K § 388b: 

Standardy postupu insolvenčního soudu a výkonu funkce insolvenčního správce jsou 
determinovány především základními zásadami insolvenčního řízení. Insolvenční soud je 
povinen vést insolvenční řízení tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo 
nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení 
věřitelů [§ 5 písm. a)]. Insolvenční správce je při výkonu funkce povinen dát společnému 
zájmu věřitelů přednost před zájmy vlastními i zájmy jiných osob a vyvinout veškeré úsilí, 
aby byli věřitelé uspokojeni v co nejvyšší míře (§ 36 odst. 1). 

Výše uvedené zásady zůstávají pro účely řízení proti hornickým právnickým osobám 
zachovány. Charakter takového řízení, zejména s ohledem na eventuální negativní 
socioekonomické následky a obzvlášť tíživé dopady na konkrétní skupiny věřitelů, 
legitimizuje stanovení doplňujících kritérií, které musí insolvenční soud a insolvenční správce 
při svém rozhodování v insolvenčním řízení brát v úvahu. 

Nejzranitelnější skupinou věřitelů takového úpadce jsou nepochybně jeho zaměstnanci. 
Vysoká koncentrace pracovních míst alokovaných na geograficky omezeném prostoru, nízká 
pracovní flexibilita i nedostatek alternativních pracovních příležitostí vyžadují, aby byl 
v průběhu řízení brán obzvláštní zřetel na práva a oprávněné zájmy zaměstnanců takového 
dlužníka, neboť mohou být negativními dopady insolvenčního řízení zasaženi intenzivněji než 
jiné věřitelé. Řešení přijatá v rámci insolvenčního řízení tedy nutně musí zohlednit nejen 
ekonomické zájmy věřitelů, nýbrž i přispívat k udržení sociálního smíru. Dalšími legitimními 
cíli, zevrubně popsanými v obecné části důvodové zprávy, je ochrana životního prostředí či 
zájem na surovinové bezpečnosti státu. 
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Z důvodů výše zmíněných je tak insolvenční správce a insolvenční soud povinen dbát, aby 
přijatá řešení byla v souladu s veřejným zájmem a právy a oprávněnými zájmy zaměstnanců 
dlužníka. Soulad řešení s veřejným zájmem neznamená soulad s abstraktní kategorií 
veřejného zájmu, nýbrž soulad s jednotlivými, dílčími veřejnými zájmy, jež se vztahují 
k samotnému insolvenčnímu řízení, resp. k povaze obchodní korporace, jež se v tomto řízení 
nalézá.12 Obchodní korporace v insolvenčním řízení by měla být spravována a řízena tak, aby 
nebyl zohledněn jen zájem jejích reziduálních vlastníků, nýbrž aby byly zohledněny i zájmy 
jiných osob zúčastněných na životě této obchodní korporace (stakeholders). Veřejný zájem 
tak odkazuje na dílčí veřejné zájmy jednotlivých okruhů osob se vztahem k obchodní 
korporaci. Jedná se tak o zájmy sociální (ochrana zaměstnanců), environmentální (prevence, 
sanace a likvidace škod na životním prostředí) a ekonomické (zájem na surovinové a 
energetické bezpečnosti, resp. na hospodárném výkonu hornictví a o zajištění míst, v níž byla 
vykonávána hornická činnost). Veřejný zájem je ostatně spojen s normativní ochranou 
veřejných statků, které jsou normativně vyjádřeny a chráněny, byť často nikoliv explicitně, 
zvláštními právními předpisy. 

Navrhovaná zásada však nepředstavuje negaci obecných zásad insolvenčního řízení, 
především principu vést insolvenční řízení ve společném zájmu věřitelů. Jedná se toliko o 
doplňkovou, přistupující zásadu, která nachází své místo všude tam, kde existuje vícero 
možných postupů naplňujících požadavek společného zájmu věřitelů. V těchto případech se 
uplatní ten postup, který je v souladu s veřejným zájmem a právy a oprávněnými zájmy 
zaměstnanců. 

K § 388c: 

Dojde-li k zahájení insolvenčního řízení proti hornické právnické osobě, vyrozumí o této 
skutečnosti insolvenční soud vládu. Pojem vláda je v tomto ustanovení užit ve smyslu orgánu 
moci výkonné, nikoliv ve smyslu entity, jejímž prostřednictvím stát jako procesní subjekt 
v řízení jedná. 

Důvod informování vlády o zahájení řízení vyplývá zejména ze zakotvení zvláštního způsobu 
ustanovování insolvenčního správce (§ 388d). Česká republika prostřednictvím vlády podává 
insolvenčnímu soudu návrh na ustanovení konkrétní osoby insolvenčního správce. 

K § 388d: 

S ohledem na cíle návrhu, specifika dlužníka a řešení jeho úpadku se navrhuje zakotvit 
zvláštní způsob ustanovování insolvenčního správce. 

Insolvenční správce by měl být ustanoven insolvenčním soudem jen na návrh České republiky 
prostřednictvím vlády. Nepoužije se běžný postup, kdy se insolvenční správce ustanovuje na 
základě určení předsedy insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu jeho sídla 
do příslušné části seznamu insolvenčních správců (§ 25). Vláda si může vybrat kteréhokoli 
vhodného insolvenčního správce ze zvláštní části seznamu insolvenčních správců. Nesmí při 
tom však postupovat svévolně nebo diskriminačně. Při výběru insolvenčního správce dbá 
hlediska naplnění účelu insolvenčního řízení a vystupuje jako garant zohlednění veřejného 
zájmu v tomto řízení.  Nelze-li insolvenčního správce vybrat ze seznamu insolvenčních 
správců, je možné jím v souladu s obecnou úpravou (§ 22 odst. 2) ustanovit i fyzickou osobu, 
která splňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců. 

                                                            
12 K tomu přiměřeně viz VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. II. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 
BOVA POLYGON, 2012. ISBN 978-80-7273-166-4, str. 100-102. 
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Insolvenční správce musí se svým ustanovením souhlasit. Tento požadavek souvisí 
s vyloučením rotačního způsobu ustanovování. Jde o výjimku z obecného postupu (§ 22 
odst. 1), kdy může dojít k odmítnutí funkce fakticky až poté, co byl insolvenční správce do 
funkce ustanoven. Toto pravidlo je úzce svázáno právě s rotačním principem a má umožňovat 
jeho funkčnost a efektivitu. Neděje-li se však ustanovení správce automaticky, ale na návrh 
vlády, je zapotřebí souhlasu insolvenčního správce. Předejde se tím nežádoucí situaci, kdy by 
správce po svém ustanovení výkon funkce z důležitých důvodů odmítl, a bylo by nezbytné 
vyčkat na nový návrh vlády. Dalším důvodem je také výjimečný charakter řešení úpadku 
hornické právnické osoby. Ten vyžaduje, aby insolvenční správce svou schopnost vykonávat 
funkci zvážil. Konečně má souhlas s ustanovením předcházet povolání podjatého správce. 
Návrhové oprávnění státu jako potenciálního věřitele zakládá zvýšené riziko střetu zájmů. 
Insolvenční správce by proto měl svůj souhlas odepřít, je-li tu důvod pochybovat o jeho 
nepodjatosti. 

Soud je návrhem vlády na ustanovení správce vázán. Správce neustanoví jen tehdy, 
nesplňuje-li podmínky pro ustanovení (§ 21 až 23) nebo je-li tu důvod pochybovat o jeho 
nepodjatosti (§ 24). Odvolání proti ustanovení správce je z týchž důvodů přípustné (§ 26). 

Není-li správce dosud ustanoven nebo zanikne-li jeho funkce odvoláním, zproštěním, 
popřípadě jinak (např. smrtí), vyžádá si soud návrh vlády na jeho ustanovení. Nepodá-li vláda 
návrh ani v přiměřené lhůtě po výzvě a hrozí-li nebezpečí z prodlení, může soud výjimečně 
ustanovit prozatímního insolvenčního správce i z vlastní iniciativy. V takovém případě 
ustanoví správcem osobu, kterou určí předseda soudu podle pořadí určeného zápisem jejího 
sídla do zvláštní části seznamu insolvenčních správců. Takto prozatímně ustanovený 
insolvenční správce se omezí na realizaci úkonů, které nesnesou odkladu. Lhůta stanovená 
vládě k podání návrhu na ustanovení insolvenčního správce je toliko lhůtou pořádkovou. I po 
jejím uplynutí tak může být vládou návrh podán, což povede k ustanovení takto navrženého 
insolvenčního správce insolvenčním soudem do funkce. Prozatímní insolvenční správce bude 
insolvenčním soudem odvolán, neboť odpadne důvod, pro nějž byl do funkce ustanoven.   

Navrhuje se vyloučit právo věřitelů odvolat a jmenovat insolvenčního správce (§ 29 a 30). 
To souvisí se specifickým účelem a smyslem insolvenčního řízení proti hornické právnické 
osobě, jež sleduje také veřejný zájem a práva a oprávněné zájmy zaměstnanců. Podle obecné 
úpravy je insolvenční správce především reprezentantem společného zájmu věřitelů. 
Toto zaměření má být zabezpečeno právě pravomocí věřitelů správce odvolat a povolat 
jiného. V insolvenčním řízení proti hornické právnické osobě musí insolvenční správce krom 
zájmu věřitelů sledovat také specifická hlediska veřejného zájmu a zájmy zaměstnanců. 
Proto je zapotřebí snížit funkční závislost správce na schůzi věřitelů. Má se tak stát odnětím 
přímého práva věřitelů správce odvolat a jmenovat. Nesleduje-li však správce v dostatečné 
míře společný zájem věřitelů, porušuje tím závažně svou důležitou povinnost. V takovém 
případě může být i na návrh věřitelského orgánu zproštěn funkce (§ 32). 

Pro odvolání a zproštění funkce insolvenčního správce se použije obecná úprava 
(§ 31, s výjimkou odst. 2, a § 32). Rozšířena je v návaznosti na zvolenou koncepci o právo 
vlády podat návrh na odvolání nebo zproštění insolvenčního správce. 

Zvláštní ustanovení o povolání a zániku funkce insolvenčního správce se použijí obdobně 
také pro předběžného správce. Pro ustanovení předběžného správce a jeho práva a povinnosti 
se použije obecná úprava (zejména § 27 a 112). Ustanovuje-li soud předběžného správce 
z úřední povinnosti, musí si vyžádat návrh konkrétní osoby od vlády. Vyloučena není ani 
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možnost, aby vláda sama iniciovala ustanovení předběžného správce. Soud však musí 
posoudit zákonné předpoklady pro jeho ustanovení a vymezit jeho působnost. 

Zástupce insolvenčního správce, odděleného správce a zvláštního insolvenčního správce soud 
s ohledem na specifickou funkci těchto procesních subjektů ustanovuje z úřední povinnosti. 
Výslovně se však zakotvuje právo vlády podat návrh na jejich zproštění, respektive odvolání. 
S ohledem na výše uvedené se rovněž vylučuje právo věřitelů odvolat a ustanovit zástupce 
insolvenčního správce. 

K § 388e: 

Navrhuje se rozšířit okruh subjektů, které udělují souhlas s uzavíráním smluv o úvěrovém 
financování podle stávajícího ustanovení § 41 a násl. insolvenčního zákona, jimiž se sleduje 
záměr udržet nebo obnovit provoz podniku, který je součástí majetkové podstaty, a to 
zpravidla z důvodu nedostatku finančních prostředků, energií nebo surovin. 

Předmětné ustanovení je nutno vnímat především v kontextu ustanovení § 58 odst. 2 písm. c), 
dle kterého uděluje souhlas dlužníku s dispozičními oprávněními ohledně uzavírání smluv 
tohoto typu pouze věřitelský výbor, aniž by se přihlíželo k názoru insolvenčního správce nebo 
insolvenčního soudu. 

Souhlasem insolvenčního správce, je-li ustanoven, nebo insolvenčního soudu se aprobuje 
legitimita úmyslů dlužníka spočívající v řádném pokračování provozu závodu tím, že mimo 
souhlasu věřitelského výboru, který je zpravidla ovládán dominantními věřiteli disponujícími 
přihlášenými pohledávkami o vysoké nominální hodnotě nebo zajištěnými pohledávkami, 
bude vyžadován i souhlas neutrálního subjektu, který vezme v úvahu veřejný zájem a práva 
a oprávněné zájmy zaměstnanců dlužníka. 

Třebaže věřitelský výbor nepochybně chrání společný zájem všech věřitelů, vzhledem 
k privilegované povaze pohledávek z úvěrového financování v insolvenčním řízení a způsobu 
ustanovování věřitelského výboru lze poukázat na eventuální střet zájmů vyskytující se 
v tomto typu řízení. Smlouvy o úvěrovém financování mohou být podle stávajícího znění § 41 
odst. 1 a 2 uzavřeny i s dosavadními zajištěnými věřiteli, přičemž mohou mít rovněž povahu 
zajištěných pohledávek. Takové pohledávky z úvěrového financování, jestliže vznikly před 
vyhlášením moratoria nebo po něm (§ 122 odst. 1), po povolení reorganizace k dosažení 
jejího účelu (§ 357 odst. 1) anebo nepostačuje-li výtěžek zpeněžení majetkové podstaty 
k uspokojení všech pohledávek (§ 305 odst. 2), se uspokojují zásadně před pracovněprávními 
pohledávkami dlužníkových zaměstnanců nezávisle na faktu, že oběma druhům je shodně 
přiznáno postavení pohledávek za majetkovou podstatou, respektive pohledávek jim 
postaveným na roveň [§ 168 odst. 1 písm. f) a § 169 odst. 1 písm. a)]. 

Jeví se tudíž vhodným řešením, aby nestranný a nezávislý subjekt, který přihlíží i k zájmům 
zaměstnanců v postavení minoritních věřitelů dlužníka, získal možnost kvalifikovaně se 
vyjádřit k vhodnosti uzavíraných smluv o úvěrovém financování, a to zejména s ohledem na 
eventuální zásah do majetkové podstaty, jímž by potenciálně bylo ohroženo postavení 
zaměstnanců a uspokojení jejich pohledávek. 

K § 388f: 

Navrhuje se rozšířit okruh pravomocí insolvenčního soudu o možnost odmítnout návrh na 
vyhlášení moratoria nebo moratorium zrušit v situacích, je-li vedeno řízení podle této hlavy 
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zákona a moratorium je v rozporu s veřejným zájmem nebo právy a oprávněnými zájmy 
zaměstnanců dlužníka. 

Dle obecné úpravy totiž insolvenční soud vyhlásí moratorium vždy, jsou-li splněny zákonné 
podmínky, aniž by jakkoliv přihlížel ke skutkovým okolnostem věci nebo prováděl věcné 
posouzení návrhu na moratorium. Dlužníku postačí jednat ve shodě s potřebnou většinou 
věřitelů, která se ovšem počítá výhradně podle výše jejich pohledávek a nebere v úvahu 
eventuální většinu počítanou podle počtu věřitelů, třebaže lze očekávat, že bude v případě 
úpadku právnických osob vykonávajících hornickou činnost z podstatné části tvořena 
zaměstnanci dlužníka. 

Účelem institutu moratoria je ze své podstaty dočasná garance ochrany dlužníka před jeho 
věřiteli a hrozícím rozhodnutím o úpadku, aby se pokusil překonat svůj úpadek nebo hrozící 
úpadek. Navrhovanou změnou se insolvenčnímu soudu umožňuje posoudit tento návrh nebo 
vyhlášené moratorium zrušit z hlediska kritérií navrhovaných v ustanovení § 338b a uvážit, 
zda nesleduje nepoctivý záměr spočívající například ve vyvádění majetku z majetkové 
podstaty s cílem poškodit věřitele. 

Obzvlášť zranitelné postavení zaměstnanců dlužníka, kteří by eventuálně nedosáhli 
potřebného počtu hlasů k zablokování podání návrhu na vyhlášení moratoria dlužníkem, 
legitimizuje udělení navrhované přezkumné pravomoci insolvenčnímu soudu. 

K § 388g: 

Podle obecné úpravy (§ 54) může insolvenční soud až na stanovené výjimky zrušit usnesení 
schůze věřitelů pro jeho rozpor se společným zájmem věřitelů. S ohledem na cíle navrhované 
úpravy a doplňkovou zásadu, jíž bude nutné v insolvenčním řízení hornické právnické osoby 
dbát (§ 388b), se pravomoc insolvenčního soudu rušit usnesení schůze věřitelů rozšiřuje. Při 
přijímání zásadních rozhodnutí o směřování insolvenčního řízení by mělo být rovněž 
zajištěno, aby byl sledován veřejný zájem a zájem zaměstnanců. Tomuto však schůze věřitelů 
nemůže principiálně dostát. Navrhuje se tak, aby usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení 
dlužníkova úpadku (§ 150) a usnesení schůze věřitelů o reorganizačním plánu (§ 344) byla 
pod kontrolou insolvenčního soudu, který je posoudí z hlediska veřejného zájmu a zájmů 
zaměstnanců dlužníka. Insolvenční soud rozhoduje na návrh, který může insolvenčnímu 
soudu podat jen insolvenční správce. I pro takové rozhodnutí bude platit obecná úprava § 55 
odst. 2 v tom smyslu, že takové rozhodnutí může insolvenční soud vydat jen do skončení 
schůze věřitelů, která usnesení přijala. 

Navrhované ustanovení tak rozvíjí současnou úpravu § 54 insolvenčního zákona, které 
insolvenčního správce rovněž opravňuje k podání návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů. 
V intencích § 388g je insolvenční správce, s výjimkou insolvenčního soudu, jediným 
procesním subjektem, který je motivován (povinen) dbát veřejného zájmu v insolvenčním 
řízení. Proto je návrhové oprávnění omezeno pouze na něj. Konečné negativní rozhodnutí o 
způsobu řešení úpadku však přísluší k posouzení výlučně insolvenčnímu soudu. 

K § 388h: 

Rozsah a omezení dispozičních oprávnění dlužníka patří mezi citlivé otázky sanačních 
způsobů řešení úpadku obecně. Činí-li dlužník právní jednání zásadního významu, jež má za 
následek změnu stavu majetkové podstaty, vyvstává legitimní potřeba efektivní kontroly ze 
strany věřitelů i dalších subjektů řízení, sledují-li v insolvenčním řízení určitý kolektivní 
zájem. 
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Navrhovaným ustanovením odstavce 1 dochází k rozšíření okruhu subjektů, které udělují 
souhlas s právními jednáními dlužníka s dispozičním oprávněním, která mají z hlediska 
nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam. Nově se tato právní jednání 
podmiňují i souhlasem insolvenčního správce, který v řízení dbá veřejného zájmu a práv 
a oprávněných zájmů zaměstnanců dlužníka. Rovnocenný režim se stanovuje i pro ta právní 
jednání, jejichž předběžné schválení si z důvodu zásadního významu mohl dle dosavadní 
právní úpravy vyhradit věřitelský výbor, třebaže nebyla uvedena v reorganizačním plánu. 
Souhlas insolvenčního správce tudíž pouze dále legitimizuje právní jednání dlužníka, shledá-
li, že jím nedochází k významné změně v postavení věřitelů nebo míře uspokojení věřitelů, 
a to především s ohledem na práva a oprávněné zájmy zaměstnanců dlužníka. 

V obdobných situacích, na něž je odkazováno ustanovením § 330a odst. 1 a které zahrnují 
dílčí instituty upravené v § 253 až 260, se rovněž navrhuje rozšíření okruhu subjektů 
udělujících souhlas s vyjmenovanými právními jednáními o osobu insolvenčního správce, a to 
z totožných důvodů, které se vztahují k navrhovanému odstavci 1. 

K čl. II (Přechodná ustanovení) 
 
V oblasti procesního práva se jedná o standardní vymezení časové působnosti právních 
norem. Výslovně se zdůrazňuje možnost vlády navrhnout po účinnosti navrhované úpravy 
odvolání insolvenčního správce i v případě již zahájeného insolvenčního řízení, které je 
vedené proti hornické právnické osobě (§ 388a). Soud by následně měl tohoto správce odvolat 
i bez splnění předpokladů podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona (tedy nejen „z důležitých 
důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce“). Smyslem je 
umožnit uplatnění navrhované úpravy, jejíž efektivita by jinak mohla být zmařena zahájením 
insolvenčního řízení přede dnem nabytí její účinnosti. 

 
ÚČINNOST 

 
S ohledem na naléhavý veřejný zájem, s cílem předejít negativním dopadům spojeným s 
úpadkem právnických osob, které jsou oprávněny vykonávat hornickou činnost, se navrhuje, 
aby předkládaný návrh zákona nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FHULA5)




