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Část materiálu: VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády a na základě rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády ze dne 14. 4. 2016 byl materiál rozeslán do zkráceného 
meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 18. 4. 2016, s termínem dodání stanovisek do 25. 4. 2016. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následujících tabulkách. Předřazena je resortně členěná tabulka, která obsahuje toliko trvající rozpory. 
Po ní následuje samostatná tabulka, která obsahuje tyto i všechny zbývající připomínky a jejich vypořádání v rámci připomínkového řízení. 
 
TRVAJÍCÍ ROZPORY 
 
 
Připomínkové  
místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

ÚV ČR – VÚV 
 
Mgr. Jiří Gaňo 
gano.jiri@vlada.c
z 
 
 

K § 388d: 
Způsob výběru insolvenčního správce v navrhovaném ustanovení je 
spojen s rizikem, že stát, který může být potenciálně v insolvenčním 
řízení věřitelem, bude mít absolutní pravomoc nad jmenováním 
insolvenčního správce. Podle insolvenčního zákona je však 
insolvenční správce určován insolvenčním soudem v souladu 
s pravidly § 25 insolvenčního zákona. Věřitelé mohou na schůzi 
věřitelů insolvenčního správce odvolat a určit správce nového. Je 
však třeba, aby se jednalo o věřitele s většinou hlasů. V tomto je tedy 
ustanovení v rozporu s dosavadními principy insolvenčního zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
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, který v insolvenčním řízení 
nezastupuje zájmy dlužníka ani věřitelů, nýbrž nestranně dbá o 
naplnění účelu insolvenčního řízení. V tomto se návrhem nic 
nemění. 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 
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z důvodu pochybností o jeho nepodjatosti) či funkce zproštěn. 
Návrh dále zaručuje odbornou způsobilost insolvenčního 
správce. 
Stát dbá při výběru insolvenčního správce hlediska naplnění 
účelu insolvenčního řízení a vystupuje jako garant 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 při ustanovení insolvenčního 
správce. Odvolání či zproštění insolvenčního správce je toliko 
pravomocí soudu. 

K § 388g: 
Navrhované ustanovení zasahuje do jedné z důležitých podstat 
insolvenčního řízení, kterou je právo věřitele rozhodnout o způsobu 
řešení úpadku. Změna přístupu je odůvodněna veřejným zájmem. 
Nelze ovšem přehlédnout, že tato změna je možná pouze na základě 
návrhu insolvenčního správce jmenovaného státem. Je zde tedy 
riziko, že fakticky bude veřejný zájem posuzovat insolvenční správce 
jmenovaný na návrh jednoho z věřitelů. Soud bude pouze arbitrem. 
Jde o významný prvek v posílení kompetence insolvenčního správce, 
který se odklání od stávající koncepce insolvenčního zákona, který 
dbá, aby důležitá rozhodnutí byla v rukou věřitelů. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Navrhované ustanovení rozvíjí současnou úpravu § 54 
insolvenčního zákona, které insolvenčnímu správci rovněž 
dává návrhové oprávnění ke zrušení usnesení schůze věřitelů. 
Insolvenční správce je, 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 a není rozšířeno na 
přehlasované věřitele. Konečné negativní rozhodnutí o 
způsobu řešení úpadku však přísluší k posouzení výlučně 
insolvenčnímu soudu. 

Úřad vlády ČR 
– místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum 
a inovace (RVV) 
 
Mgr. Jakub 
Joklík 
joklik.jakub@vla

1. Požadujeme přepracování materiálu. 
Odůvodnění: 
V obecné rovině lze předkládanému návrhu vytknout, že stát k řízení 
úpadku u předmětných právnických osob používá nástroje, které 
v minulosti již selhaly. Společnost, o jejíž produkt není zájem, 
lze udržet v chodu pouze za předpokladu, že to v konečném důsledku 
zaplatí daňový poplatník. Zvláště nové ustanovení o úvěrovém 
financování (§ 388e) je pouze odložení problému s tím, že konečnou 
ztrátu zmnoženou o sankce a penále pro financující subjekt zaplatí 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu je zajistit pro stanovený okruh subjektů takový 
průběh insolvenčního řízení, v němž bude respektován širší 
okruh zájmů, než zájmy nově nastoupivších reziduálních 
vlastníků insolventní korporace (věřitelů) na uspokojení svých 
pohledávek. Z ekonomického úhlu pohledu se tak jedná o 
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da.cz 
 
 

nakonec stát. Tento způsob byl užit již v 90. letech a výsledkem byla 
sanace bank za stovky miliard Kč. 
Veřejný zájem a práva a oprávněné zájmy zaměstnanců dlužníka jsou 
dle navrhovatele hlavními motivy předkládané novely. Veřejný zájem 
však v insolvenčním zákoně není definován. 
Překládaným návrhem se posiluje postavení insolvenčního správce 
navrhovaného ministerstvem financí. Z ustanovení (§ 388d) přitom 
není jasné, zda insolvenční soud má povinnost ustanovit 
insolvenčním správcem osobu navrženou ministerstvem financí. 
Předkládaným návrhem se rovněž oslabuje pozice schůze věřitelů, 
protože bude zcela závislá na souhlasu soudu s jejími návrhy 
(§ 388g). 
Na základě přechodných ustanovení se má zákon vztahovat 
i na insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, přičemž k retroaktivitě se důvodová zpráva vůbec 
nevyjadřuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

opatření, jež by předcházela a zmírňovala externalizaci nákladů 
insolvenčního řízení na stát (sanace škod na životním prostředí, 
řešení sociální situace v regionu, konzervace oblasti, v níž je 
vykonávána hornická činnost). 
Veřejný zájem není obecně právními předpisy definován. 
Jedná se o příklad neurčitého právního pojem s 
ustáleným obsahem, který vyplývá z aplikační praxe. 
Splňuje-li insolvenční správce veškeré zákonné podmínky 
(např. jde-li o osobu zvláštního insolvenčního správce, 
insolvenční správce není podjatý, insolvenční správce se svým 
ustanovením souhlasí) je insolvenční soud povinen respektovat 
návrh státu. K tomu viz návětí § 388d odst. 1: „insolvenční 
soud ustanoví“. 
Navrhované ustanovení toliko rozvíjí současnou úpravu § 54 
insolvenčního zákona. Insolvenční soud je již dnes garantem 
základních principů insolvenčního řízení, a to i ve vztahu 
k usnesením schůze věřitelů. 
Návrh zákaz retroaktivity neprolamuje. Pohybujeme se 
v oblasti procesního práva, kde se jedná o standardní vymezení 
časové působnosti právních norem. 

2. K § 388d – Požadujeme tento paragraf vypustit, nebo upravit 
(v návaznosti na to vypustit, nebo upravit § 388c). 
Odůvodnění: 
Předmětný paragraf navrhujeme vypustit, protože na tyto situace 
už pamatuje ustanovení insolvenčního zákona (§ 25 odst. 5). Navíc 
není vůbec odůvodněno, proč právě ministerstvo financí 
má navrhovat ustanovení insolvenčního správce. S ohledem 
na předmětnou problematiku se domníváme, že k podání takovéhoto 
návrhu má být příslušné ministerstvo životního prostředí, případně 
ministerstvo práce a sociálních věcí (z důvodu gesčního přichází 
v úvahu i ministerstvo spravedlnosti). Nadto poznamenáváme, 
že ustanovení insolvenčního správce na návrh ministerstva by mohlo 
být vnímáno jako protiústavní ingerence výkonné moci do moci 
soudní. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Částečně akceptováno 
 
Ustanovení § 25 odst. 5 insolvenčního zákona není dostatečné, 
neboť jeho aplikace je omezena toliko na ustanovení prvního 
insolvenčního správce. Návrh jde dále a proměňuje funkční 
závislost při ustanovení osoby insolvenčního správce – 
omezuje tak funkční závislost mezi schůzí věřitelů a 
insolvenčním správcem a zavádí insolvenční závislost mezi 
státem a insolvenčním správcem. 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 
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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.  
Připomínce bylo vyhověno v tom smyslu, že navrhovat 
insolvenčního správce bude vláda. 

Kancelář 
veřejného 
ochránce práv 
 
JUDr. Tereza 
Němcová 
Čáslavská 
nemcovacaslavsk
a@ochrance.cz 

Nezbytnost ad hoc zvláštní právní úpravy 
Obecně si nejsem jista nutností a vhodností přijetí speciální právní 
úpravy. Předkladatel ji zdůvodňuje mj. preferencí zájmů na ochraně 
životního prostředí a zájmů zaměstnanců vymezeného dlužníka. 
Nerozumím upřednostnění zaměstnanců hornických společností a 
tedy nerovnému zacházení s ostatními zaměstnanci bankrotujících 
společností. Samotné množství zaměstnanců v jednom podniku 
nepovažuji za legitimní důvod. Návrh přinese precedent využitelný 
příště na další odvětví (stavebnictví apod.).  
Předkladatel namísto jiného řešení (např. nucená správa) navrhuje 
insolvenčnímu právu dosud neznámá pravidla narušující obecné 
principy a základní zásady insolvenčního práva zakotvené zejména v 
§ 5 insolvenčního zákona. Návrh tak vzbuzuje pochybnosti 
o skutečných záměrech a důvodech. 
Navrhuji tak zvážit nutnost změny právní úpravy. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu je zajistit pro stanovený okruh subjektů takový 
průběh insolvenčního řízení, v němž bude respektován širší 
okruh zájmů, než zájmy nově nastoupivších reziduálních 
vlastníků insolventní korporace (věřitelů) na uspokojení svých 
pohledávek. Z ekonomického úhlu pohledu se tak jedná o 
opatření, jež by předcházela a zmírňovala externalizaci nákladů 
insolvenčního řízení na stát (sanace škod na životním prostředí, 
řešení sociální situace v regionu, konzervace oblasti, v níž je 
vykonávána hornická činnost). Osobní působnost úpravy je 
odůvodněna specifičností hornictví, jež je spojeno s vyšší 
intenzitou potenciálních negativních socioekonomických a 
environmentálních důsledků v případě úpadku korporací 
v tomto odvětví působících.  

 K § 388d 
Návrh bez bližšího zdůvodnění zavádí určení osoby insolvenčního 
správce, stejně jako předběžného správce Ministerstvem financí (dále 
jen „ministerstvo“). Prolamuje tak rotační princip určování 
insolvenčních správců předsedy krajských soudů zavedený 
do právního řádu od 1. ledna 2014. 
Předkladatel argumentuje požadavkem maximální odborné a morální 
kvality a svědomitého výkonu činnosti insolvenčního správce. Tím 
prakticky zpochybňuje kvalitu insolvenčních správců zapsaných 
ve zvláštní části seznamu. Všichni takoví správci by měli být 
dostatečně kompetentní pro výkon své funkce. Lze připustit působení 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
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, který v insolvenčním řízení 
nezastupuje zájmy dlužníka ani věřitelů, nýbrž nestranně dbá o 
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zvláštních správců „druhé kategorie“ v ostatních insolvenčních 
řízeních? Návrh prakticky zpochybňuje kvalitu současného systému. 
Návrh přinese riziko pochybností o nepodjatosti ministerstvem 
určeného insolvenčního správce vůči státu jako jednomu z mnoha 
potenciálních věřitelů (ať již v pozici finančních úřadů, České správy 
sociálního zabezpečení, úřadů práce aj.), přestože by se jednalo 
o postup v rozporu jednou ze základních zásad insolvenčního řízení 
o rovnosti účastníků řízení, resp. rovnosti věřitelů či jejich rovných 
možností [§ 5 písm. a) a b) insolvenčního zákona]. 
Nedostatek předloženého návrhu spatřuji v libovůli ministerstva 
při výběru osoby insolvenčního správce. Takovým návrhem je soud 
vázán, postup ministerstva nelze napadnout (vyjma obecných důvodů 
podle § 26 insolvenčního zákona) a chybí jakékoliv kontrolní 
mechanismy. Návrh zakotvuje výjimečné postavení ministerstva 
z hlediska míry jeho vlivu na fungování legitimních právně-
ekonomických procedur, resp. na chod státu mimo základní principy 
dělby moci. 
Rizikovou se jeví úvaha předkladatele o přípustnosti aplikace § 22 
odst. 2 insolvenčního zákona ministerstvem při jeho pravomoci 
určení osoby insolvenčního správce (viz důvodovou zprávu, zvláštní 
část k § 388d, druhému odstavci, str. 11). Připouští možnost volby 
kterékoliv osoby (i mimo seznam zvláštních insolvenčních správců), 
dospěje-li ministerstvo k závěru, že žádná z tam uvedených osob se 
mu nejeví dostatečně vhodná. Takto zvolené řešení není vhodné, 
neboť popírá princip rovnosti všech, včetně státu, před zákonem. 
Takovým výběrem správce stát porušuje pravidla rovnosti účastníků 
insolvenčního řízení a nepřípustně zasahuje do insolvenčního řízení. 
Navrhuji ustanovení vypustit, nebo upravit (viz návrhy níže 
uvedené). 
Tato připomínka je zásadní. 

naplnění účelu insolvenčního řízení. V tomto se návrhem nic 
nemění. 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. 
Stát dbá při výběru insolvenčního správce hlediska naplnění 
účelu insolvenčního řízení a vystupuje jako garant 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 při ustanovení insolvenčního 
správce. Odvolání či zproštění insolvenčního správce je toliko 
pravomocí soudu. 

 K čl. II bodu 2 
Myslím si, že není vhodné takové ustanovení do insolvenčního 
zákona vkládat, nadto za situace, kdy jde o nesystémový koncept 
(blíže viz připomínku č. 2). Pro případ přijetí návrhu by ministerstvo 
mělo být oprávněno pouze k podání návrhu, rozhodovací pravomoc 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Vládě se umožňuje navrhnout po účinnosti navrhované úpravy 
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by měla zůstat soudu. Také dosavadnímu správci má být dána 
možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. 
Nebude-li návrh celkově upraven jinak, navrhuji tuto změnu: 
„Insolvenčního správce nebo předběžného správce, který byl 
ustanoven přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může 
insolvenční soud odvolá odvolat na návrh Ministerstva financí i bez 
splnění podmínek podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona. 
Ustanovení § 31 odst. 5, 6 a 7 se použije obdobně.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

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. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 
Mgr. Rudolf 
Hankovec 
hankovec.rudolf
@vlada.cz  
 
 

Obecné: 
Návrh zákona zcela nesystémově zasahuje do platné právní úpravy 
způsobu řešení úpadku dlužníka, resp. hrozícího úpadku, soudním 
řízením. Jedná se přitom nejenom o nesystémové, ale s vysokou 
pravděpodobností i protiústavní zásahy jak do práv věřitelů (výrazné 
omezení práv schůze věřitelů, a věřitelského výboru), tak do práv 
dlužníka (moratorium). Obdobně nesystémově zasahuje návrh zákona 
i do nezávislosti insolvenčního soudu (omezení rozhodovací 
pravomoci předsedy insolvenčního soudu při určení osoby 
insolvenčního správce, faktické omezení rozsahu dohlédací činnosti 
insolvenčního soudu). 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Omezení věřitelských práv má své opodstatnění s ohledem na 
charakter insolvenčního řízení, které je specifickým procesem, 
jehož účelem je vyvažovat různé zájmy v případě, 
kdy se soukromý subjekt dostane do krizové situace spočívající 
v úpadku. 
Novými pravidly nejde o založení libovůle 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). Odlišnost procesní úpravy je odůvodněna 
potřebou zohlednění širšího společenského zájmu (důraz na 
sanaci, kvalitu životního prostředí, dopad do sociální oblasti 
atp.). 
Oslabení funkční závislosti mezi insolvenčním správcem a 
schůzí věřitelů a posílení funkční závislosti mezi Českou 
republikou – státem a insolvenčním správcem nezasahuje do 
nezávislosti insolvenčního soudu. 

Návrh nadto rozšiřuje účel zákona (tj. uspořádání majetkových 
vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím 
úpadkem a co nejvyšší a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových 
věřitelů) o zcela nový cíl insolvenčního řízení, kterým má být 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
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uspokojení blíže nespecifikovaného „veřejného zájmu“. 
K uvedenému je pak nutno podotknout, že oba nově definované cíle 
právní úpravy (ochrana oprávněných zájmů zaměstnanců dlužníka 
a zejména pak v normativním textu blíže nespecifikovaného 
veřejného zájmu) jsou (bez ohledu na dikci § 388b) fakticky 
postaveny nad zájem na uspořádání majetkových vztahů k osobám 
přímo dotčeným dlužníkovým úpadkem (viz dikce § 388e až § 388 
g). Máme za to, že zejména úkony insolvenčního soudu podle § 388e 
až 388h odůvodněné blíže nespecifikovaným „veřejným zájmem“ 
mohou být v rozporu se zájmy účastníků insolvenčního řízení (tedy 
i věřitele) na dosažení spravedlivé ochrany jejich práv a oprávněných 
zájmů (srov. § 1 občanského soudního řádu) a zejména pak v rozporu 
s legitimním očekáváním věřitelů na ústavně zaručené ochraně jejich 
majetkových práv. V kontextu uvedeného pak připomínáme 
relevantní judikaturu Ústavního soudu (např. nález sp. zn. 1412/09, 
bod 52 uvádí: „Právo účastníka je prvotním zájmem naplnění smyslu 
a účelu insolvenčního řízení, kterým je poskytování ochrany právům 
podle čl. 90 Ústavy, nacházející svůj výraz v požadavku, aby žádný z 
účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn 
[srov. ostatně základní zásadu insolvenčního řízení výslovně 
zakotvenou v § 5 písm. a) insolvenčního zákona].“). 
Tato připomínka je zásadní. 

Navrhovaná zásada 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 
Ministerstvo financí není procesním subjektem ve smyslu § 9, jak 
je nesprávně uvedeno ve zvláštní části důvodové zprávy. Aby tomu 
tak bylo, je nutné doplnění ustanovení § 9. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Částečně neakceptováno, částečně vysvětleno 
 
Připomínka nebyla akceptována v části týkající se doplnění § 9 
o nový procesní subjekt. Insolvenční soud bude ustanovovat 
insolvenčním správcem osobu podle § 388d na návrh České 
republiky jako procesního subjektu. Tento návrh bude Česká 
republika činit prostřednictvím vlády (tj. prostřednictvím svého 
orgánu). Ze systematického výkladu se podává, že Česká 
republika prostřednictvím vlády vystupuje jako procesní 
subjekt. 
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Ve zbytku byla připomínka vysvětlena (znění této části 
připomínky viz níže v tabulce). 

K § 388d 
K odstavci 5 
Viz obecné připomínky týkající se nesystémových zásahů 
do nezávislosti insolvenčního soudu a práv věřitelů, resp. 
věřitelských orgánů. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Viz obecná připomínka výše. 

K § 388e až 388h 
Viz obecné připomínky. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Viz obecná připomínka výše. 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
JUDr. Petra 
Zabranská 
petra.zabranska@
mze.cz 
 
 

1) Obecně  
Návrh odmítáme jako celek. Návrhem se deklaruje, že insolvenční 
soudy a správci pracují špatně a je třeba je podrobit dohledu 
překvapivě ne gestora zákona, ale MF. 
Navrhovaná úprava je nesystémová. Týká se pouze právnických 
osob, které se zabývají hornickou činností a zaměstnávají nejméně 
500 osob. 

 Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Oprávnění České republiky – státu se omezuje toliko na 
zavedení návrhového oprávnění na ustanovení insolvenčního 
správce. 

Navrhovaná úprava je nesystémová. Týká se pouze právnických 
osob, které se zabývají hornickou činností a zaměstnávají nejméně 
500 osob. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu je zajistit pro stanovený okruh subjektů takový 
průběh insolvenčního řízení, v němž bude respektován širší 
okruh zájmů, než zájmy nově nastoupivších reziduálních 
vlastníků insolventní korporace (věřitelů) na uspokojení svých 
pohledávek. Z ekonomického úhlu pohledu se tak jedná o 
opatření, jež by předcházela a zmírňovala externalizaci nákladů 
insolvenčního řízení na stát (sanace škod na životním prostředí, 
řešení sociální situace v regionu, konzervace oblasti, v níž je 
vykonávána hornická činnost). Osobní působnost úpravy je 
odůvodněna specifičností hornictví, jež je spojeno s vyšší 
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intenzitou potenciálních negativních socioekonomických a 
environmentálních důsledků v případě úpadku korporací 
v tomto odvětví působících. 

2) K § 388b (obdobně i § 388e, § 388f a § 388g)  
Požadujeme definovat pojem „veřejný zájem“. 
Odůvodnění: Veřejný zájem nově vložený do insolvenčního zákona 
(v § 388b a v dalších ustanoveních) není v insolvenčním (ani v jiném) 
zákoně definován. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Veřejný zájem není obecně právními předpisy definován. 
Jedná se o příklad neurčitého právního pojem s 
ustáleným obsahem, který vyplývá z aplikační praxe. 
Navrhovaná zásada 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. 

3) K § 388d  
Nesouhlasíme s posílením postavení insolvenčního správce 
navrhovaného/odvolávaného MF. Požadujeme vypustit toto 
ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
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, který v insolvenčním řízení 
nezastupuje zájmy dlužníka ani věřitelů, nýbrž nestranně dbá o 
naplnění účelu insolvenčního řízení. V tomto se návrhem nic 
nemění. 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 
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správce. 
Stát dbá při výběru insolvenčního správce hlediska naplnění 
účelu insolvenčního řízení a vystupuje jako garant 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 při ustanovení insolvenčního 
správce. Odvolání či zproštění insolvenčního správce je toliko 
pravomocí soudu. 

4) K § 388e  
Nesouhlasíme s rozšířením okruhu subjektů, které udělují souhlas s 
uzavíráním smluv o úvěrovém financování o insolvenčního správce a 
insolvenční soud. Požadujeme vypustit toto ustanovení. 
Odůvodnění: Obdobné opatření bylo použito v devadesátých letech a 
vedlo k sanaci bank za stovky miliard Kč. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Insolvenční soud a insolvenční správce jakožto jediné 
subjekty, které jsou motivováni (a povinni) dbát veřejného 
zájmu v insolvenčním řízení, vystupují jako garanti zohlednění 
těchto širších zájmů než jsou zájmy věřitelů. Věřitelský výbor 
nemůže ze své podstaty tomuto účelu dostát. 

5) K přechodným ustanovením 
Nesouhlasíme se zavedením režimu tohoto zákona do vztahů, které 
vznikly před jeho účinností. Požadujeme vypustit toto ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Návrh zákaz retroaktivity neprolamuje. Pohybujeme se 
v oblasti procesního práva, kde se jedná o standardní vymezení 
časové působnosti právních norem. 

ÚV – KOM 
 
Mgr. Tomáš 
Chudý, LL.M. 
chudy.tomas@vla
da.cz 
 
Mgr. Bohumil 
Peterka 

Po stránce formální: 
Předkladatel v části věnující se souladu s právem EU uvádí pouze 
nařízení 2015/848, nikoli však již pravidla hospodářské soutěže, a 
proto částečně splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Navrhovaná právní úprava není spojena s finančními nároky na 
veřejné rozpočty. Cílem návrhu je naopak zajistit pro 
stanovený okruh subjektů takový průběh insolvenčního řízení, 
v němž bude respektován širší okruh zájmů, než zájmy nově 
nastoupivších reziduálních vlastníků insolventní korporace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FHUPJ0)



 11 

Peterka.Bohumil
@vlada.cz 
 
 

Po stránce materiální: 
Po stránce materiální - vztah k právu EU: 
Na přeshraniční prvky insolvenčních řízení se vztahuje nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 
2015 o insolvenčním řízení. V širším kontextu upravované matérie je 
však nutno zmínit také pravidla hospodářské soutěže, jak vyplývají 
zejména z čl. 106-109 Smlouvy o fungování EU a z čl. 4 odst. 3 
druhého pododstavce Smlouvy o Evropské unii. 
 
Připomínky a návrhy změn - obecně: 
Návrh je nutno zkoumat z hlediska dodržení pravidel hospodářské 
soutěže, potažmo zavedení zvýhodnění pro určité podniky či odvětví. 
Rozsah působnosti návrhu tvoří hornické odvětví, jde tedy o 
selektivní opatření. V části důvodové zprávy věnované dopadům na 
státní rozpočet se konstatuje, že takové nároky mohou vzniknout. 
Z hlediska konkrétně práva veřejné podpory se tedy předpokládá 
zapojení veřejných zdrojů do financování navrženého opatření. Toto 
opatření může zvýhodňovat definované odvětví zejména tím, že při 
řešení úpadku dotčených právnických osob budou použita „měkčí“ 
pravidla oproti standardnímu způsobu jeho řešení, takže ostatní 
úpadci se budou nacházet v nevýhodnějším postavení, neboť nebudou 
moci mít prospěch z ochrany „veřejným zájmem“. Takové opatření 
by mohlo zakládat veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 SFEU. 
Vedle toho je nutno poukázat na značnou vágnost v užití samotného 
pojmu „veřejný zájem“, který se nikde dále nedefinuje. Jeho výklad 
je v podstatě ponechán na volné úvaze insolvenčního správce (§ 
388b), případně soudu (§ 388g), což lze mít za arbitrární užití, které 
nemůže obstát v konfrontaci s požadavkem na dodržování 
transparentních a rovných pravidel pro všechny subjekty, které se 
nacházejí v obchodné situaci. 
Návrh tím nabourává také základní zásady insolvenčního řízení‚ 
formulované s ohledem na spravedlivý postup a rovné postavení 
věřitelů (zejm. pari passu – byť se tvrdí, že tuto a jiné zásady pouze 
„doplňuje“, s. 10 důvodové zprávy). Navržený korektiv „veřejným 
zájmem“ nutně omezí použití zásady rovného postavení věřitelů, 

(věřitelů) na uspokojení svých pohledávek. Z ekonomického 
úhlu pohledu se tak jedná o opatření, jež by předcházela a 
zmírňovala externalizaci nákladů insolvenčního řízení na stát 
(sanace škod na životním prostředí, řešení sociální situace v 
regionu, konzervace oblasti, v níž je vykonávána hornická 
činnost). 
Veřejný zájem není obecně právními předpisy definován. 
Jedná se o příklad neurčitého právního pojem s 
ustáleným obsahem, který vyplývá z aplikační praxe. 
Omezení věřitelských práv má své opodstatnění s ohledem na 
charakter insolvenčního řízení, které je specifickým procesem, 
jehož účelem je vyvažovat různé zájmy v případě, 
kdy se soukromý subjekt dostane do krizové situace spočívající 
v úpadku. Novými pravidly nejde o založení libovůle 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). Odlišnost procesní úpravy je 
odůvodněna potřebou zohlednění širšího společenského zájmu 
(důraz na sanaci, kvalitu životního prostředí, dopad do sociální 
oblasti atp.). 
Cílem návrhu je předejít a eliminovat širší negativní důsledky 
úpadku vymezeného okruhu právnických osob. 
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jinak by byl bezvýznamný a zbytečný, protože by veřejného zájmu 
bylo možné dosáhnout uplatněním zásad v zákoně již zakotvených. 
Zásada pari passu je uvedena mimo jiné též v čl. 23 nařízení 
2015/848, nicméně standardně je uváděna i v jiných dokumentech 
EU a lze ji zřejmě považovat za obecný právní princip v oblasti 
insolvenčního práva.1 
Pokud jde o rozšíření možnosti soudu zrušit usnesení schůze věřitelů, 
patrně s ohledem na výše řečené půjde o omezení dosud akceptované 
role věřitelů v insolvenčním řízení. Zrušení usnesení schůze věřitelů 
může mít dopad i na jejich postavení, pokud bude „ve veřejném 
zájmu“ shledáno, že úpadek musí být řešen jiným způsobem, než o 
jakém by rozhodli věřitelé sami. 
Legitimní očekávání věřitelů pak mohou být dotčena nejen výše 
uvedenými opatřeními, ale také možností Ministerstva financí 
libovolně navrhovat jmenování a především i odvolání insolvenčního 
správce (§ 388d), a to bez stanovení jakýchkoli kritérií či podmínek, 
což vzbuzuje dojem, že vzpříčí-li se takový insolvenční správce vůli 
Ministerstva financí, může být bez dalšího odvolán a místo něho 
jmenován jiný, který prosazení „veřejného zájmu“ zajistí, a to bez 
možnosti věřitelů či kohokoli jiného zasáhnout. Nerovný a 
netransparentní postup pro jmenování či odvolávání budou moci 
namítat také insolvenční správci zapsaní do seznamu vůči tomu, kdo 
jmenován bude, a to mimo pořadí, které by odpovídalo nápadu 
případů. 
Konečně, nerovné postavení se týká také investorů, kteří hodlají 
umístit své investice do podniků na území ČR a při investování do 
hornické činnosti budou zvýhodněni ochranou (deklarovaného) 
„veřejného zájmu“. Lze tedy upozornit také na možný problém 
z hlediska smluv na ochranu investic. 
 
Jistou možnost, jak se vyrovnat s problémy soutěžních pravidel, by 

                                                 
1 Lze nalézt vyjádření v tom smyslu, že respektování principu pari passu vytváří domněnku, že nebyl poskytnuta veřejná podpora (viz Sdělení Komise C(2014) 34/2 – Pokyny 
k státní podpoře investic v rámci rizikového financování, Brusel, 15.1.2014, srov. rovněž konstatovaný problém nerovnosti v postavení věřitelů a jejich právní jistotě 
v jednotlivých členských státech ve Sdělení Komise „Nový evropský přístup k neúspěchu v podnikání a k úpadku“ COM(2012) 742 final). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FHUPJ0)



 13 

skýtalo odůvodnění zvláštního zacházení s určitým odvětvím podle 
čl. 106 SFEU. To by ovšem muselo pracovat s výjimečnou pozicí 
takových podniků z hlediska mezer na trhu (např. na trhu práce), 
které je nutno zaplnit právě navrhovaným speciálním zacházením. 
Lze však mít za to, že takové odůvodnění by bylo problematické 
zejm. s ohledem na argumentaci sociálními dopady, kdy podobný 
argument by bylo možné vznést také u jiných odvětví. Náležité 
odůvodnění by se muselo rovněž stále vypořádat s vágním 
uplatněním kategorie „veřejného zájmu“ v rámci navržených 
opatření. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Závěr: 
Návrh zákona vyvolává pochybnosti o slučitelnosti s pravidly 
hospodářské soutěže a obecnými zásadami insolvenčního řízení. 
Je proto nutno jej hodnotit jako s právem EU částečně slučitelný. 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy  
 
Mgr. Tereza 
Mazancová 
tereza.mazancova
@msmt.cz 
 
 

K navrhovanému znění § 388g: V návaznosti na výše uvedené dále 
nesouhlasíme s tím, že se neúměrně posiluje právo insolvenčního 
správce jmenovaného na návrh Ministerstva financí na úkor práv 
věřitelů. Tento krok opět není v Důvodové zprávě uspokojivě 
zdůvodněn. Požadujeme toto ustanovení vypustit či řádně vysvětlit. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Navrhované ustanovení rozvíjí současnou úpravu § 54 
insolvenčního zákona, které insolvenčnímu správci rovněž 
dává návrhové oprávnění ke zrušení usnesení schůze věřitelů. 
Insolvenční správce je, 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 a není rozšířeno na 
přehlasované věřitele. Konečné negativní rozhodnutí o 
způsobu řešení úpadku však přísluší k posouzení výlučně 
insolvenčnímu soudu. 

ÚV ČR – VÚV 
 
Mgr. Jiří Gaňo 
gano.jiri@vlada.c
z 

K § 388d: 
Způsob výběru insolvenčního správce v navrhovaném ustanovení je 
spojen s rizikem, že stát, který může být potenciálně v insolvenčním 
řízení věřitelem, bude mít absolutní pravomoc nad jmenováním 
insolvenčního správce. Podle insolvenčního zákona je však 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Návrhové oprávnění státu je projekcí myšlenky vést 
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insolvenční správce určován insolvenčním soudem v souladu 
s pravidly § 25 insolvenčního zákona. Věřitelé mohou na schůzi 
věřitelů insolvenčního správce odvolat a určit správce nového. Je 
však třeba, aby se jednalo o věřitele s většinou hlasů. V tomto je tedy 
ustanovení v rozporu s dosavadními principy insolvenčního zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

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, který v insolvenčním řízení 
nezastupuje zájmy dlužníka ani věřitelů, nýbrž nestranně dbá o 
naplnění účelu insolvenčního řízení. V tomto se návrhem nic 
nemění. 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. 
Stát dbá při výběru insolvenčního správce hlediska naplnění 
účelu insolvenčního řízení a vystupuje jako garant 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 při ustanovení insolvenčního 
správce. Odvolání či zproštění insolvenčního správce je toliko 
pravomocí soudu. 

K § 388g: 
Navrhované ustanovení zasahuje do jedné z důležitých podstat 
insolvenčního řízení, kterou je právo věřitele rozhodnout o způsobu 
řešení úpadku. Změna přístupu je odůvodněna veřejným zájmem. 
Nelze ovšem přehlédnout, že tato změna je možná pouze na základě 
návrhu insolvenčního správce jmenovaného státem. Je zde tedy 
riziko, že fakticky bude veřejný zájem posuzovat insolvenční správce 
jmenovaný na návrh jednoho z věřitelů. Soud bude pouze arbitrem. 
Jde o významný prvek v posílení kompetence insolvenčního správce, 
který se odklání od stávající koncepce insolvenčního zákona, který 
dbá, aby důležitá rozhodnutí byla v rukou věřitelů. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Navrhované ustanovení rozvíjí současnou úpravu § 54 
insolvenčního zákona, které insolvenčnímu správci rovněž 
dává návrhové oprávnění ke zrušení usnesení schůze věřitelů. 
Insolvenční správce je, 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 a není rozšířeno na 
přehlasované věřitele. Konečné negativní rozhodnutí o 
způsobu řešení úpadku však přísluší k posouzení výlučně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FHUPJ0)



 15 

insolvenčnímu soudu. 
Úřad vlády ČR 
– místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum 
a inovace (RVV) 
 
Mgr. Jakub 
Joklík 
joklik.jakub@vla
da.cz 
 
 

1. Požadujeme přepracování materiálu. 
Odůvodnění: 
V obecné rovině lze předkládanému návrhu vytknout, že stát k řízení 
úpadku u předmětných právnických osob používá nástroje, které 
v minulosti již selhaly. Společnost, o jejíž produkt není zájem, 
lze udržet v chodu pouze za předpokladu, že to v konečném důsledku 
zaplatí daňový poplatník. Zvláště nové ustanovení o úvěrovém 
financování (§ 388e) je pouze odložení problému s tím, že konečnou 
ztrátu zmnoženou o sankce a penále pro financující subjekt zaplatí 
nakonec stát. Tento způsob byl užit již v 90. letech a výsledkem byla 
sanace bank za stovky miliard Kč. 
Veřejný zájem a práva a oprávněné zájmy zaměstnanců dlužníka jsou 
dle navrhovatele hlavními motivy předkládané novely. Veřejný zájem 
však v insolvenčním zákoně není definován. 
Překládaným návrhem se posiluje postavení insolvenčního správce 
navrhovaného ministerstvem financí. Z ustanovení (§ 388d) přitom 
není jasné, zda insolvenční soud má povinnost ustanovit 
insolvenčním správcem osobu navrženou ministerstvem financí. 
Předkládaným návrhem se rovněž oslabuje pozice schůze věřitelů, 
protože bude zcela závislá na souhlasu soudu s jejími návrhy 
(§ 388g). 
Na základě přechodných ustanovení se má zákon vztahovat 
i na insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, přičemž k retroaktivitě se důvodová zpráva vůbec 
nevyjadřuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu je zajistit pro stanovený okruh subjektů takový 
průběh insolvenčního řízení, v němž bude respektován širší 
okruh zájmů, než zájmy nově nastoupivších reziduálních 
vlastníků insolventní korporace (věřitelů) na uspokojení svých 
pohledávek. Z ekonomického úhlu pohledu se tak jedná o 
opatření, jež by předcházela a zmírňovala externalizaci nákladů 
insolvenčního řízení na stát (sanace škod na životním prostředí, 
řešení sociální situace v regionu, konzervace oblasti, v níž je 
vykonávána hornická činnost). 
Veřejný zájem není obecně právními předpisy definován. 
Jedná se o příklad neurčitého právního pojem s 
ustáleným obsahem, který vyplývá z aplikační praxe. 
Splňuje-li insolvenční správce veškeré zákonné podmínky 
(např. jde-li o osobu zvláštního insolvenčního správce, 
insolvenční správce není podjatý, insolvenční správce se svým 
ustanovením souhlasí) je insolvenční soud povinen respektovat 
návrh státu. K tomu viz návětí § 388d odst. 1: „insolvenční 
soud ustanoví“. 
Navrhované ustanovení toliko rozvíjí současnou úpravu § 54 
insolvenčního zákona. Insolvenční soud je již dnes garantem 
základních principů insolvenčního řízení, a to i ve vztahu 
k usnesením schůze věřitelů. 
Návrh zákaz retroaktivity neprolamuje. Pohybujeme se 
v oblasti procesního práva, kde se jedná o standardní vymezení 
časové působnosti právních norem. 

2. K § 388d – Požadujeme tento paragraf vypustit, nebo upravit 
(v návaznosti na to vypustit, nebo upravit § 388c). 
Odůvodnění: 
Předmětný paragraf navrhujeme vypustit, protože na tyto situace 
už pamatuje ustanovení insolvenčního zákona (§ 25 odst. 5). Navíc 

ROZPOR 
 
Částečně akceptováno 
 
Ustanovení § 25 odst. 5 insolvenčního zákona není dostatečné, 
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není vůbec odůvodněno, proč právě ministerstvo financí 
má navrhovat ustanovení insolvenčního správce. S ohledem 
na předmětnou problematiku se domníváme, že k podání takovéhoto 
návrhu má být příslušné ministerstvo životního prostředí, případně 
ministerstvo práce a sociálních věcí (z důvodu gesčního přichází 
v úvahu i ministerstvo spravedlnosti). Nadto poznamenáváme, 
že ustanovení insolvenčního správce na návrh ministerstva by mohlo 
být vnímáno jako protiústavní ingerence výkonné moci do moci 
soudní. 
Tato připomínka je zásadní. 

neboť jeho aplikace je omezena toliko na ustanovení prvního 
insolvenčního správce. Návrh jde dále a proměňuje funkční 
závislost při ustanovení osoby insolvenčního správce – 
omezuje tak funkční závislost mezi schůzí věřitelů a 
insolvenčním správcem a zavádí insolvenční závislost mezi 
státem a insolvenčním správcem. 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.  
Připomínce bylo vyhověno v tom smyslu, že navrhovat 
insolvenčního správce bude vláda. 
 

ÚV – KOM 
 
Mgr. Tomáš 
Chudý, LL.M. 
chudy.tomas@vla
da.cz 
 
Mgr. Bohumil 
Peterka 
Peterka.Bohumil
@vlada.cz 
 
 

Po stránce formální: 
Předkladatel v části věnující se souladu s právem EU uvádí pouze 
nařízení 2015/848, nikoli však již pravidla hospodářské soutěže, a 
proto částečně splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Po stránce materiální - vztah k právu EU: 
Na přeshraniční prvky insolvenčních řízení se vztahuje nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 
2015 o insolvenčním řízení. V širším kontextu upravované matérie je 
však nutno zmínit také pravidla hospodářské soutěže, jak vyplývají 
zejména z čl. 106-109 Smlouvy o fungování EU a z čl. 4 odst. 3 
druhého pododstavce Smlouvy o Evropské unii. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Navrhovaná právní úprava není spojena s finančními nároky na 
veřejné rozpočty. Cílem návrhu je naopak zajistit pro 
stanovený okruh subjektů takový průběh insolvenčního řízení, 
v němž bude respektován širší okruh zájmů, než zájmy nově 
nastoupivších reziduálních vlastníků insolventní korporace 
(věřitelů) na uspokojení svých pohledávek. Z ekonomického 
úhlu pohledu se tak jedná o opatření, jež by předcházela a 
zmírňovala externalizaci nákladů insolvenčního řízení na stát 
(sanace škod na životním prostředí, řešení sociální situace v 
regionu, konzervace oblasti, v níž je vykonávána hornická 
činnost). 
Veřejný zájem není obecně právními předpisy definován. 
Jedná se o příklad neurčitého právního pojem s 
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Připomínky a návrhy změn - obecně: 
Návrh je nutno zkoumat z hlediska dodržení pravidel hospodářské 
soutěže, potažmo zavedení zvýhodnění pro určité podniky či odvětví. 
Rozsah působnosti návrhu tvoří hornické odvětví, jde tedy o 
selektivní opatření. V části důvodové zprávy věnované dopadům na 
státní rozpočet se konstatuje, že takové nároky mohou vzniknout. 
Z hlediska konkrétně práva veřejné podpory se tedy předpokládá 
zapojení veřejných zdrojů do financování navrženého opatření. Toto 
opatření může zvýhodňovat definované odvětví zejména tím, že při 
řešení úpadku dotčených právnických osob budou použita „měkčí“ 
pravidla oproti standardnímu způsobu jeho řešení, takže ostatní 
úpadci se budou nacházet v nevýhodnějším postavení, neboť nebudou 
moci mít prospěch z ochrany „veřejným zájmem“. Takové opatření 
by mohlo zakládat veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 SFEU. 
Vedle toho je nutno poukázat na značnou vágnost v užití samotného 
pojmu „veřejný zájem“, který se nikde dále nedefinuje. Jeho výklad 
je v podstatě ponechán na volné úvaze insolvenčního správce (§ 
388b), případně soudu (§ 388g), což lze mít za arbitrární užití, které 
nemůže obstát v konfrontaci s požadavkem na dodržování 
transparentních a rovných pravidel pro všechny subjekty, které se 
nacházejí v obchodné situaci. 
Návrh tím nabourává také základní zásady insolvenčního řízení‚ 
formulované s ohledem na spravedlivý postup a rovné postavení 
věřitelů (zejm. pari passu – byť se tvrdí, že tuto a jiné zásady pouze 
„doplňuje“, s. 10 důvodové zprávy). Navržený korektiv „veřejným 
zájmem“ nutně omezí použití zásady rovného postavení věřitelů, 
jinak by byl bezvýznamný a zbytečný, protože by veřejného zájmu 
bylo možné dosáhnout uplatněním zásad v zákoně již zakotvených. 
Zásada pari passu je uvedena mimo jiné též v čl. 23 nařízení 
2015/848, nicméně standardně je uváděna i v jiných dokumentech 

ustáleným obsahem, který vyplývá z aplikační praxe. 
Omezení věřitelských práv má své opodstatnění s ohledem na 
charakter insolvenčního řízení, které je specifickým procesem, 
jehož účelem je vyvažovat různé zájmy v případě, 
kdy se soukromý subjekt dostane do krizové situace spočívající 
v úpadku. Novými pravidly nejde o založení libovůle 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). Odlišnost procesní úpravy je 
odůvodněna potřebou zohlednění širšího společenského zájmu 
(důraz na sanaci, kvalitu životního prostředí, dopad do sociální 
oblasti atp.). 
Cílem návrhu je předejít a eliminovat širší negativní důsledky 
úpadku vymezeného okruhu právnických osob. 
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EU a lze ji zřejmě považovat za obecný právní princip v oblasti 
insolvenčního práva.2 
Pokud jde o rozšíření možnosti soudu zrušit usnesení schůze věřitelů, 
patrně s ohledem na výše řečené půjde o omezení dosud akceptované 
role věřitelů v insolvenčním řízení. Zrušení usnesení schůze věřitelů 
může mít dopad i na jejich postavení, pokud bude „ve veřejném 
zájmu“ shledáno, že úpadek musí být řešen jiným způsobem, než o 
jakém by rozhodli věřitelé sami. 
Legitimní očekávání věřitelů pak mohou být dotčena nejen výše 
uvedenými opatřeními, ale také možností Ministerstva financí 
libovolně navrhovat jmenování a především i odvolání insolvenčního 
správce (§ 388d), a to bez stanovení jakýchkoli kritérií či podmínek, 
což vzbuzuje dojem, že vzpříčí-li se takový insolvenční správce vůli 
Ministerstva financí, může být bez dalšího odvolán a místo něho 
jmenován jiný, který prosazení „veřejného zájmu“ zajistí, a to bez 
možnosti věřitelů či kohokoli jiného zasáhnout. Nerovný a 
netransparentní postup pro jmenování či odvolávání budou moci 
namítat také insolvenční správci zapsaní do seznamu vůči tomu, kdo 
jmenován bude, a to mimo pořadí, které by odpovídalo nápadu 
případů. 
Konečně, nerovné postavení se týká také investorů, kteří hodlají 
umístit své investice do podniků na území ČR a při investování do 
hornické činnosti budou zvýhodněni ochranou (deklarovaného) 
„veřejného zájmu“. Lze tedy upozornit také na možný problém 
z hlediska smluv na ochranu investic. 
 
Jistou možnost, jak se vyrovnat s problémy soutěžních pravidel, by 
skýtalo odůvodnění zvláštního zacházení s určitým odvětvím podle 
čl. 106 SFEU. To by ovšem muselo pracovat s výjimečnou pozicí 
takových podniků z hlediska mezer na trhu (např. na trhu práce), 
které je nutno zaplnit právě navrhovaným speciálním zacházením. 

                                                 
2 Lze nalézt vyjádření v tom smyslu, že respektování principu pari passu vytváří domněnku, že nebyl poskytnuta veřejná podpora (viz Sdělení Komise C(2014) 34/2 – Pokyny 
k státní podpoře investic v rámci rizikového financování, Brusel, 15.1.2014, srov. rovněž konstatovaný problém nerovnosti v postavení věřitelů a jejich právní jistotě 
v jednotlivých členských státech ve Sdělení Komise „Nový evropský přístup k neúspěchu v podnikání a k úpadku“ COM(2012) 742 final). 
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Lze však mít za to, že takové odůvodnění by bylo problematické 
zejm. s ohledem na argumentaci sociálními dopady, kdy podobný 
argument by bylo možné vznést také u jiných odvětví. Náležité 
odůvodnění by se muselo rovněž stále vypořádat s vágním 
uplatněním kategorie „veřejného zájmu“ v rámci navržených 
opatření. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Závěr: 
Návrh zákona vyvolává pochybnosti o slučitelnosti s pravidly 
hospodářské soutěže a obecnými zásadami insolvenčního řízení. 
Je proto nutno jej hodnotit jako s právem EU částečně slučitelný. 

Ministerstvo 
financí 
 
JUDr. 
Stanislava 
Vosková 
stanislava.voskov
a@mfcr.cz 
 
JUDr. Michaela 
Pobořilová 
Michaela.Poboril
ova@mfcr.cz 
 
 

K § 388c a § 388d 
 Není jasné, z jakého důvodu by mělo insolvenčního správce 
právnické osoby vykonávající hornickou činnost, navrhovat 
Ministerstvo financí. Podle našeho názoru nejsou nově navrhované 
pravomoci Ministerstva financí začlenitelné do jeho stávajících 
kompetencí vymezených v § 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tzv. kompetenční 
zákon“).  
Daná problematika se jeví Ministerstvu financí jako průřezová, 
přesahuje rámec jednotlivých organizačních složek státu a je jen 
velice obtížné určit konkrétní organizační složku státu, která by měla 
mít uvedenou kompetenci v gesci.  Pokud by již mělo být do 
jmenování insolvenčního správce z důvodů ochrany veřejného zájmu 
a zájmů zaměstnanců dlužníka zasahováno, příslušela by tato role 
spíše orgánu zastřešující jednotlivá ministerstva, například vládě ČR.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Připomínce bylo vyhověno. Návrh na ustanovení 
insolvenčního správce bude činit vláda.  

K § 388d 
 Podle našeho názoru není úprava v § 388d odst. 1 ve spojení 
s důvodovou zprávou zcela jasná resp. je zavádějící. Domníváme se, 
že se zde nově zakládá působnost Ministerstva financí jako 
ústředního správního úřadu a že se tak z hlediska zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

Vysvětleno 
 
Připomínka byla vysvětlena v návaznosti na předchozí. 
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vztazích, ve znění pozdějších předpisů, jedná o situaci ve smyslu § 3 
odst. 2 cit. zákona. Za tohoto předpokladu by v § 388d odst. 1 bylo na 
místě uvedení pouze Ministerstva financí a naopak nesprávné by bylo 
uvádět jako navrhovatele Českou republiku. 
Tato připomínka je zásadní. 
K důvodové zprávě – k předpokládanému hospodářskému a 
finančnímu dopadu 
 S takto pojatou částí materiálu nelze ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu souhlasit. Je třeba dopady buď alespoň přibližně vyčíslit, 
anebo napsat, že žádné finanční nároky na státní rozpočet 
nenastanou. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 388a  
 Doporučujeme zvážit, zda by počet zaměstnanců nebylo 
vhodnější vztahovat k celému koncernu, nikoliv k jedné společnosti 
(tj. jakmile je podán návrh, kterým je dosaženo rozhodného počtu 
zaměstnanců, insolvenční řízení všech dlužníků v koncernu se 
přemění na řízení podle této hlavy). Současné znění by umožňovalo 
aplikaci tohoto zákona obejít právě prostřednictvím koncernových 
struktur. 
 V odstavci 2 doporučujeme vypustit slova „a jde-li o úpadek 
osoby podle odstavce 1“ jako nadbytečná.  
 V  souvislosti s poznámkou č. 64 konstatujeme, že pokud už 
je charakteristika právnické osoby založena na odkaze na konkrétní 
ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., není důvod, proč tento zákon 
neuvést v textu ustanovení § 388a odst. 1 kompletní citací (tj. včetně 
čísla). 

Částečně akceptováno, ve zbytku vysvětleno 
 
Bylo akceptováno vypuštění slov„a jde-li o úpadek osoby 
podle odstavce 1“ v odstavci 2 pro nadbytečnost. 
 
Insolvenční zákon nezná ucelenou úpravu úpadku 
koncernových struktur, proto není možné počet zaměstnanců 
vztahovat k celému koncernu. K vyloučení možnosti obejít 
navrhovanou právní úpravu prostřednictvím korporací tvořící 
společně koncern, je působnost úpravy rozšířena nad rámec 
právnických osob vykonávajících hornickou činnost a 
zaměstnávající alespoň 500 zaměstnanců i o všechny právnické 
osoby, které s touto tvoří koncern (viz § 388a odst. 1 in fine: „a 
právnické osoby, která s ní tvoří koncern“). 

K § 388b 
Z úpravy není jasné, jakým způsobem se bude řešit případ, kdy zájmy 
věřitelů a veřejný zájem, resp. oprávněné zájmy zaměstnanců 
budou natolik diametrálně rozdílné, že nebude možné nalézt řešení, 
které by respektovalo zájmy všech těchto stran. 

Vysvětleno 
 

K § 388e 
 Podle našeho názoru je třeba v poslední větě nahradit slova 
„odporuje-li to veřejnému zájmu nebo právům a oprávněným 

Vysvětleno 
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zájmům“ nahradit slovy „jde-li o veřejný zájem nebo práva a 
oprávněné zájmy“. 
K § 388h 
 Úkony podle § 355 odst. 2 jsou určeny výhradou věřitelského 
výboru, proto pokud má být cílem návrhu posílení postavení 
insolvenčního správce, dáváme v úvahu, zda by možnost učinit 
takovou výhradu neměl mít i insolvenční správce a zda by tedy 
nemělo v tomto směru dojít i k úpravě § 355 odst. 2, případně, zda by 
tato úprava neměla být doplněna do navrhované hlavy V.  

Neakceptováno 
 

Ministerstvo 
vnitra 
 
Mgr. Klára 
Štěpánková 
klara.stepankova
@mvcr.cz 
 
 

Obecně: 
 Aniž bychom zpochybňovali vysvětlení předkladatele, že 
úpadek právnických osob zabývajících se hornictvím může způsobit 
sociální a environmentální problémy, nedomníváme se, že nyní 
předložený návrh by mohl efektivně danou problematiku řešit. 
Rozhodnutím soudu o úpadku dojde k faktickému ukončení 
činnosti společnosti, pokud není umožněna její reorganizace. 
Následně je majetek společnosti rozprodán, aby byli uspokojeni 
věřitelé v maximální možné míře, což může znamenat i zánik 
pracovních míst. Nepovažujeme za vhodné, aby insolvenční zákon 
obsahoval speciální úpravu úpadku právnických osob vykonávajících 
hornickou činnost. Dle Hornické ročenky za rok 2014 počet 
zaměstnanců podílejících se těžbě černého a hnědého uhlí (v podzemí 
i na povrchu) činil 18 556, přičemž největším zaměstnavatelem je 
společnost OKD a.s. patřící do koncernu NWR a navrhovaného 
limitu 500 zaměstnanců dosahovaly už jen společnosti Severní 
energetická a.s., Vršanská uhelná a.s., Severočeské doly a.s. a 
Sokolská uhelná a.s.  Přijetí navrhované úpravy by se tedy týkalo 
pouze velmi úzké skupiny právnických osob, což nepovažujeme za 
systémové. V České republice je bezpochyby více právnických osob 
působících i v jiných odvětvích, které zaměstnávají mnohem více 
osob než je v hornictví, jejichž úpadek by mohl způsobit sociální 
problémy. Jestliže je cílem předkladatele zohlednit přítomnost 
zaměstnanců v insolvenčním řízení toliko jako zvláštní, preferovanou 
skupinu věřitelů insolventní korporace, pak by toto zvýhodnění mělo 
být umožněno všem zaměstnancům insolventních korporací bez 

Neakceptováno, připomínka byla ze strany MV 
překvalifikována na doporučující. 
 
Cílem návrhu je zajistit pro stanovený okruh subjektů takový 
průběh insolvenčního řízení, v němž bude respektován širší 
okruh zájmů, než zájmy nově nastoupivších reziduálních 
vlastníků insolventní korporace (věřitelů) na uspokojení svých 
pohledávek. Z ekonomického úhlu pohledu se tak jedná o 
opatření, jež by předcházela a zmírňovala externalizaci nákladů 
insolvenčního řízení na stát (sanace škod na životním prostředí, 
řešení sociální situace v regionu, konzervace oblasti, v níž je 
vykonávána hornická činnost). Osobní působnost úpravy je 
odůvodněna specifičností hornictví, jež je spojeno s vyšší 
intenzitou potenciálních negativních socioekonomických a 
environmentálních důsledků v případě úpadku korporací 
v tomto odvětví působících.  
 
Vyjádření MV: 
Speciální úprava úpadku těžebních společností je nesystémová, 
zvýšená ochrana jen v tomto sektoru je diskriminační (vůči 
zaměstnancům v jiných sektorech, kteří budou chráněni méně i 
vůči jiným věřitelům hornických společností, neboť bude/může 
být narušeno směřování insolvenčního řízení k uspokojení 
jejich pohledávek). 
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ohledu na předmět činnosti takové korporace, neboť v opačném 
případě by mohla být navržená právní úprava diskriminační. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
K čl. I - k § 388b: 

1. Insolvenční soud a správce mají nově dbát, aby přijatá řešení 
byla také v souladu s veřejným zájmem a právy a oprávněnými 
zájmy zaměstnanců dlužníka. Podle komentáře k tomuto 
ustanovení ve zvláštní části důvodové zprávy jsou 
nejzranitelnější skupinou věřitelů úpadce nepochybně jeho 
zaměstnanci. Tento závěr však dle našeho názoru platí u všech 
dlužníků, kteří mají zaměstnance, a to bez ohledu na předmět 
jejich činnosti, a proto navrhujeme, aby bylo do zákona  
o insolvenčním řízení doplněno spíše pravidlo vyjadřující tuto 
zásadu pro všechna řízení o úpadku obecně, nikoliv pouze pro 
právnické osoby vykonávající hornickou činnost. Insolvenční 
soud by měl jednat nezávisle a nestranně, a proto jej dle 
našeho názoru nelze vázat tím, aby více zohledňoval určité 
privilegované skupiny věřitelů. 

2. Použití pojmu „veřejný zájem“ nepovažujeme za příliš 
příhodné, neboť se jedná o neurčitý právní pojem a bude velmi 
složité určovat, co je nebo není ve „veřejném zájmu“.  

3. Rovněž posuzování oprávněných zájmů zaměstnanců dlužníka 
je z hlediska interpretačního velmi složité. Připomínáme, že 
primárním cílem insolvenčního řízení je podle § 1 písm. a) co 
nejvyšší poměrné uspokojení věřitelů. Pojem „poměrné 
uspokojení“ je třeba vykládat jako rovné uspokojení. Tento 
princip vyjadřuje také § 5 písm. b) v rámci zásad 
insolvenčního řízení. Princip „zásadně poměrného uspokojení“ 
může být narušen ve prospěch věřitelů (§ 337 odst. 3) nebo v 
jejich neprospěch [§ 392 odst. 1 písm. c)]. Vždy se to však 
může dít pouze se souhlasem dotčeného věřitele nebo věřitelů 
a insolvenčního soudu. Věřitelé, kteří mají v insolvenčním 
řízení stejné postavení, musí být uspokojeni v rámci zvoleného 
způsobu řešení úpadku stejnou měrou, tedy procentuálně 
stejně. Tím, že by byla více zohledňována práva zaměstnanců, 

Částečně neakceptováno, částečně vysvětleno, připomínka 
byla ze strany MV překvalifikována na doporučující. 
 
K bodu 1. viz předchozí připomínka. 
K bodu 2. Veřejný zájem není právními předpisy definován. 
Jedná se o příklad neurčitého právního pojem s 
ustáleným obsahem, který vyplývá z aplikační praxe. 
 
Vyjádření MV: 
Považujeme v kontextu úpadku právnických osob 
vykonávajících činnost v hornictví za problematické určit, co 
je veřejný zájem a jak jej bude zjišťovat a chránit zrovna soud. 
Ten je primárně povolán k ochraně práv (viz i čl. 90 Ústavy) a 
rozhodování o nich, tedy k nalézání práva, nikoli k nalézání a 
prosazování veřejného zájmu. Tuto úlohu může zastávat 
vládou navržený insolvenční správce, nikoliv však soud. 
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mohly by být výše uvedené principy popřeny. Navíc se 
domníváme, že již stávající právní úprava poskytuje 
zaměstnancům dostatečné možnosti, jejichž prostřednictvím se 
mohou svých práv a zájmů domáhat. Z hlediska zaměstnanců 
je důležitým faktorem platební neschopnost zaměstnavatele, 
která je interpretována jako situace, kdy zaměstnavatel 
neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem 
následujícím po dni, kdy byl na něho podán návrh na 
prohlášení konkursu u příslušného soudu v České republice, 
nebo u nadnárodního zaměstnavatele také dnem, kdy byl 
prohlášen za platebně neschopného u příslušného orgánu v 
jiném členském státě Evropské unie. Zaměstnanec, kterému 
zaměstnavatel dluží mzdu, má nárok v rozsahu a za podmínek 
stanovených zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců 
při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších 
předpisů, na uspokojení splatných mzdových nároků, které mu 
nebyly vyplaceny jeho zaměstnavatelem nacházejícím se v 
platební neschopnosti a zároveň mu právní řád dává možnost 
podat sám nebo i s ostatními zaměstnanci, návrh na zahájení 
insolvenčního řízení k příslušnému krajskému soudu. Nejvíce 
jsou dotčeny zájmy zaměstnanců, pokud dojde k prodeji 
podniku nebo jeho části formou zpeněžení podle § 290 a § 292 
insolvenčního zákona. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
K čl. I - k § 388d odst. 1: 

Požadujeme vysvětlit, na základě jaké úvahy bylo zvoleno 
řešení, že insolvenční soud je povinen jmenovat insolvenčního 
správce, kterého je oprávněno navrhnout pouze Ministerstvo financí, 
když hornictví spadá do kompetence Ministerstva průmyslu a 
obchodu, ochrana práv zaměstnanců pak do kompetence Ministerstva 
práce a sociálních věcí  
a environmentální zájmy by mělo hájit Ministerstvo životního 
prostředí. Dle komentáře ve zvláštní části důvodové zprávy by 
ministerstvo mělo vybrat kteréhokoliv vhodného insolvenčního 
správce ze zvláštní části seznamu insolvenčních správců, který by 

Akceptováno 
 
Připomínce bylo vyhověno. Návrh na ustanovení 
insolvenčního správce bude činit vláda. 
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měl následně zvážit svou schopnost vykonávat tuto funkci zvážit. 
Postrádáme kritéria, na jejichž základě bude Ministerstvo financí 
určovat „vhodnost“ kandidáta na tuto funkci, a to obzvláště za 
situace, kdy zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve 
znění pozdějších předpisů, stanoví kritéria a podmínky, za nichž 
může fyzická či právnická osoba vykonávat činnost insolvenčního 
správce. Domníváme se, že úspěšným složením zkoušky 
insolvenčního správce a splněním dalších podmínek, na jejichž 
základě jsou insolvenční správci zapsáni do speciálního seznamu, 
jsou všichni insolvenční správci ve stejném postavení a nelze činit 
úvahu, že některý je méně či více kvalifikovaný, resp. vhodný. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
K čl. I - k § 388d odst. 2: 

1. Požadujeme návrh doplnit o lhůtu, v níž Ministerstvo financí 
předloží nový návrh kandidáta na funkci insolvenčního 
správce, jestliže původní odmítne funkci vykonávat. Obdobně 
by bylo vhodné doplnit lhůtu i v odstavci 1. 

2. Rovněž nesouhlasíme s tím, aby insolvenční správce 
ustanovený podle věty druhé, mohl provádět pouze úkony, 
které nesnesou odkladu, neboť z návrhu nevyplývá, že by 
Ministerstvo financí bylo oprávněno navrhnout po marném 
uplynutí lhůty nového insolvenčního správce, a proto 
neshledáváme legitimní důvody pro omezení oprávnění 
insolvenčního správce, který byl jmenován insolvenčním 
soudem. Důvodová zpráva pak v tomto kontextu hovoří  
o prozatímně ustanoveném insolvenčním správci, což však 
samotný normativní text nezohledňuje. Požadujeme proto 
návrh upravit, aby z něj bylo zřejmé,  
že soudem jmenovaný insolvenční správce má pouze 
„dočasný“ mandát  
a Ministerstvo financí je po jeho jmenování povinno podat 
nový návrh na jiného kandidáta. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno 
 
 

K čl. I - k § 388g: 
Insolvenčnímu soudu je rozšiřováno oprávnění zrušit 

Vysvětleno 
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usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku dlužníka a o 
reorganizačním plánu, jestliže usnesení odporuje veřejnému zájmu 
nebo je v rozporu s právy a oprávněnými zájmy zaměstnanců 
dlužníka. Rozhodnutí o podstatných otázkách je v insolvenčním 
řízení svěřeno insolvenčním věřitelům (hlasování o osobě 
insolvenčního správce, o způsobu řešení úpadku dlužníka, o 
schválení reorganizačního plánu, rozhodnutí o způsobu řešení 
povoleného oddlužení apod.). Insolvenčnímu soudu je přiznáno 
„právo veta" vůči rozhodnutím přijatým schůzí věřitelů, ale to pouze 
na základě návrhu příslušného subjektu. Připomínáme v této 
souvislosti § 54 odst. 1 insolvenčního zákona, podle nějž platí, že 
oprávnění soudu zrušit rozhodnutí schůze věřitelů není použitelné na 
zásadní rozhodnutí svěřená schůzi věřitelů, jako je: 

a) rozhodnutí o osobě insolvenčního správce (§ 29). V tomto 
případě není omezení „práva veta" insolvenčního soudu 
úplné. Pokud by věřitelé zvolili svými hlasy insolvenčního 
správce, který nesplňuje podmínky uvedené v § 21 až 24, 
insolvenční soud svým usnesením zvoleného insolvenčního 
správce nepotvrdí, což je jinak jeho povinností (§ 29 odst. 2), 
b) hlasování o rozsahu hlasovacích práv věřitele, jehož 
pohledávka byla  
v předchozím přezkumném jednání popřena (§ 51 odst. 1), 
c) rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka (§ 150 a 
151), 
d) rozhodnutí o přijetí reorganizačního plánu při řešení 
úpadku dlužníka reorganizací (§ 344); výjimkou z tohoto 
pravidla je postup insolvenčního soudu dle § 348 a 349,  
e) rozhodnutí o způsobu řešení insolvenčním soudem 
povoleného oddlužení - splátky nebo prodej majetku dlužníka 
(§ 400). 
Nově doplňované ustanovení je tak v přímém rozporu s § 54 

odst. 1 a popírá obecná pravidla platící v insolvenčním řízení. 
Požadujeme navrhované oprávnění vypustit, neboť zavádí 
nedůvodnou odchylku pro úzce vymezenou skupinu právnických 
osob. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
K čl. II – k bodu 1. a 2. přechodných ustanovení: 
 Ustanovení považujeme za nepřijatelná a požadujeme je 
z návrhu bez náhrady vypustit, neboť zpětný zásah státu do 
insolvenčního řízení v této podobě je dle našeho názoru v rozporu se 
všemi zásadami. 
 Pokud však i nadále předkladatel trvá na svém návrhu, 
požadujeme úpravu alespoň v tom smyslu, aby z přechodných 
ustanovení bylo zřejmé, že jejich důsledky se váží pouze 
k insolvenčním řízením, jejichž předmětem je úpadek právnických 
osob vykonávajících hornickou činnost. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Částečně akceptováno, ve zbytku vysvětleno 
 
Připomínce bylo vyhověno v tom smyslu, že se explicitně 
odstraní jakákoliv pochybnost o rozsahu návrhového oprávnění 
státu na odvolání insolvenčního správce podle druhého bodu 
přechodného ustanovení. 

K čl. I - k § 388a odst. 1: 
 Ustanovení nově vkládané hlavy páté by se měla použít i na 
úpadek právnické osoby tvořící koncern s právnickou osobou 
oprávněnou vykonávat hornickou činnost. Z navrženého znění není 
zřejmé, zda i tato „jiná“ právnická osoba musí být držitelem 
oprávnění vykonávat hornickou činnost, a proto navrhujeme 
ustanovení v tomto směru upravit. 

Považujeme za nutné objasnit, na základě jakých analýz 
předkladatel dospěl k názoru, že počet 500 zaměstnanců v pracovním 
poměru již vyvolává potřebu zvláštní právní úpravy. Také se 
domníváme, že návrh, aby se právní úprava vztahovala na právnickou 
osobu, která s hornickou právnickou osobou tvoří koncern bez vazby 
na omezení dané určitým minimálním počtem zaměstnanců, je 
nevhodné. 

Vysvětleno 
 
 

K čl. I - k § 388d odst. 3 a 4: 
Doporučujeme upřesnit, na základě jakých důvodů je 

Ministerstvo financí oprávněno podat návrh na odvolání či zproštění 
funkce insolvenčního správce, neboť bez tohoto upřesnění se jedná o 
příliš široké oprávnění. 

Vysvětleno 

K čl. I - k § 388d odst. 2 a 5: 
 V odstavci 2 je uvedeno, že insolvenční soud ustanoví 
insolvenčního správce postupem podle § 25 odst. 3 insolvenčního 
zákona, přičemž odstavec 5 použití § 25 odst. 3 vylučuje. 

Neakceptováno 
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Doporučujeme uvedený rozpor odstranit, neboť ustanovení jsou 
zmatečná. 
K čl. I - k § 388f: 
 Účelem institutu moratoria je ze své podstaty dočasná 
garance ochrany dlužníka před jeho věřiteli a hrozícím rozhodnutí o 
úpadku, aby se pokusil překonat svůj úpadek nebo hrozící úpadek. 
Nově má mít insolvenční soud pravomoc návrh na vyhlášení 
moratoria odmítnout či jej zrušit, jestliže odporuje veřejnému zájmu 
nebo je v rozporu s právy  
a oprávněnými zájmy zaměstnanců dlužníka. Jestliže je cílem 
moratoria snaha dlužníka překonat úpadek nebo hrozící úpadek, pak 
tento záměr nemůže být v rozporu se zájmy zaměstnanců. Dále 
požadujeme alespoň v důvodové zprávě nastínit kritéria, která by 
měla být zohledňována při posuzování veřejného zájmu. Domníváme 
se, že ustanovení není ve stávající podobě přínosné a jedná se spíše o 
deklaratorní ustanovení vyjadřující zájem státu privilegovat určitou 
skupinu věřitelů. Rovněž ani důvodová zpráva neposkytuje 
dostatečné argumenty, které předkladatele vedly k formulaci tohoto 
ustanovení. Domníváme se, že platná právní úprava již dnes zná 
mechanismy bránící „nepoctivým záměrům spočívajícím například ve 
vyvádění majetku z majetkové podstaty s cílem poškodit 
předkladatele“, což je citace z odůvodnění k předmětnému 
ustanovení ze zvláštní části důvodové zprávy. 

Neakceptováno 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 
Mgr. Rudolf 
Hankovec 
hankovec.rudolf
@vlada.cz  
 
 

Obecné: 
Návrh zákona zcela nesystémově zasahuje do platné právní úpravy 
způsobu řešení úpadku dlužníka, resp. hrozícího úpadku, soudním 
řízením. Jedná se přitom nejenom o nesystémové, ale s vysokou 
pravděpodobností i protiústavní zásahy jak do práv věřitelů (výrazné 
omezení práv schůze věřitelů, a věřitelského výboru), tak do práv 
dlužníka (moratorium). Obdobně nesystémově zasahuje návrh zákona 
i do nezávislosti insolvenčního soudu (omezení rozhodovací 
pravomoci předsedy insolvenčního soudu při určení osoby 
insolvenčního správce, faktické omezení rozsahu dohlédací činnosti 
insolvenčního soudu). 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Omezení věřitelských práv má své opodstatnění s ohledem na 
charakter insolvenčního řízení, které je specifickým procesem, 
jehož účelem je vyvažovat různé zájmy v případě, 
kdy se soukromý subjekt dostane do krizové situace spočívající 
v úpadku. 
Novými pravidly nejde o založení libovůle mezi jednotlivými 
typy věřitelů (ostatně jednotlivé skupiny věřitelů jsou již 
v dnes platné obecné úpravě nadány odlišnými nároky a právy, 
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právě s ohledem na odlišný veřejný zájem a finanční či sociální 
dopady, které výsledek insolvenčního řízení ve vztahu k nim 
má či může mít). Odlišnost procesní úpravy je odůvodněna 
potřebou zohlednění širšího společenského zájmu (důraz na 
sanaci, kvalitu životního prostředí, dopad do sociální oblasti 
atp.). 
Oslabení funkční závislosti mezi insolvenčním správcem a 
schůzí věřitelů a posílení funkční závislosti mezi Českou 
republikou – státem a insolvenčním správcem nezasahuje do 
nezávislosti insolvenčního soudu. 

Návrh nadto rozšiřuje účel zákona (tj. uspořádání majetkových 
vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím 
úpadkem a co nejvyšší a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových 
věřitelů) o zcela nový cíl insolvenčního řízení, kterým má být 
uspokojení blíže nespecifikovaného „veřejného zájmu“. 
K uvedenému je pak nutno podotknout, že oba nově definované cíle 
právní úpravy (ochrana oprávněných zájmů zaměstnanců dlužníka 
a zejména pak v normativním textu blíže nespecifikovaného 
veřejného zájmu) jsou (bez ohledu na dikci § 388b) fakticky 
postaveny nad zájem na uspořádání majetkových vztahů k osobám 
přímo dotčeným dlužníkovým úpadkem (viz dikce § 388e až § 388 
g). Máme za to, že zejména úkony insolvenčního soudu podle § 388e 
až 388h odůvodněné blíže nespecifikovaným „veřejným zájmem“ 
mohou být v rozporu se zájmy účastníků insolvenčního řízení (tedy 
i věřitele) na dosažení spravedlivé ochrany jejich práv a oprávněných 
zájmů (srov. § 1 občanského soudního řádu) a zejména pak v rozporu 
s legitimním očekáváním věřitelů na ústavně zaručené ochraně jejich 
majetkových práv. V kontextu uvedeného pak připomínáme 
relevantní judikaturu Ústavního soudu (např. nález sp. zn. 1412/09, 
bod 52 uvádí: „Právo účastníka je prvotním zájmem naplnění smyslu 
a účelu insolvenčního řízení, kterým je poskytování ochrany právům 
podle čl. 90 Ústavy, nacházející svůj výraz v požadavku, aby žádný z 
účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn 
[srov. ostatně základní zásadu insolvenčního řízení výslovně 
zakotvenou v § 5 písm. a) insolvenčního zákona].“). 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Navrhovaná zásada 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. 
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Tato připomínka je zásadní. 
K § 388b 
Obecně - viz bod [2] 
Text „přijatá řešení byla také “ nahradit textem „ jejich úkony byly 
též“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

K § 388c 
S ohledem na předkladatelem definovaný okruh subjektů, kterých se 
má navrhovaná právní úprava insolvenčního řízení týkat, je ke 
zvážení, aby byl okruh subjektů, které mají být vyrozuměny o 
zahájení takovéhoto typu insolvenčního řízení, rozšířen i o příslušné 
orgány státní báňské správy. 
Ministerstvo financí není procesním subjektem ve smyslu § 9, jak 
je nesprávně uvedeno ve zvláštní části důvodové zprávy. Aby tomu 
tak bylo, je nutné doplnění ustanovení § 9. 
Právní úpravu obsaženou v § 388c pak doporučujeme přesunout 
do ustanovení § 102, které obsahuje taxativní výčet subjektů, které 
mají být o zahájení insolvenčního řízení vyrozuměny zvlášť. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Částečně neakceptováno, částečně vysvětleno 
 
Připomínka nebyla akceptována v části týkající se doplnění § 9 
o nový procesní subjekt. Insolvenční soud bude ustanovovat 
insolvenčním správcem osobu podle § 388d na návrh České 
republiky jako procesního subjektu. Tento návrh bude Česká 
republika činit prostřednictvím vlády (tj. prostřednictvím svého 
orgánu). Ze systematického výkladu se podává, že Česká 
republika prostřednictvím vlády vystupuje jako procesní 
subjekt. 
 
Ve zbytku byla připomínka vysvětlena. 

K § 388d 
K odstavcům 1 až 4 
Z textu důvodové zprávy není zřejmé, z jakého důvodu má být 
pravomoc navrhovat osobu insolvenčního správce svěřena právě 
Ministerstvu financí.   
S ohledem na skutečnost, že důvodová zpráva (část B) uvádí, že: 
„Cílem návrhu [….] 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 a zajištěna ekologická stabilita a trvale 
udržitelný rozvoj dotčeného území. [….] Vyšší intenzita jejich 
ochrany v případech, na něž tento návrh dopadá, je odůvodněna 
zájmem na zvýšení ochrany sociálně a ekologicky citlivých odvětví a 
oblastí.“ je ke zvážení, aby pravomoci svěřené návrhem Ministerstvu 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FHUPJ0)



 30 

financí byly svěřeny věcně příslušným resortům (Ministerstvu práce 
a sociálních věcí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu 
životního prostředí), případně vládě. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 388d 
K odstavci 5 
Viz obecné připomínky týkající se nesystémových zásahů 
do nezávislosti insolvenčního soudu a práv věřitelů, resp. 
věřitelských orgánů. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Viz obecná připomínka výše. 

K § 388e až 388h 
Viz obecné připomínky. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Viz obecná připomínka výše. 

Konfederace 
zaměstnavatelsk
ých a 
podnikatelských 
svazů ČR 
 
JUDr. Václav 
Amort 
amort@zsdnp.cz 
 
Dr. Jan Zikeš 
zikes@kzps.cz 
 
 

Předkladatel uvádí, že účelem navrhované úpravy je zajistit, aby 
v insolvenčním řízení, které se týká právnických osob oprávněných 
vykonávat hornickou činnost, byl intenzivněji zohledněn veřejný 
zájem na ekonomické, ekologické a sociální stabilitě. 
Jde o základní pilíře udržitelného rozvoje území nebo státu. 
Nezbytnost zohlednění veřejného zájmu při řešení úpadku 
právnických osob oprávněných vykonávat hornickou činnost proto 
nelze zužovat na sociální a environmentální aspekty, ale je třeba 
vnímat i aspekty ekonomické včetně zákonné povinnosti při 
ochraně majetku státu – výhradních ložisek nerostných surovin, 
zejména pak povinnosti obsažené v § 10 zákona č. 61/1988 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a v § 30 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 388b: S přihlédnutím k výše uvedenému proto navrhujeme 
veřejný zájem v tomto zákonu definovat tak, že „Veřejným zájmem 
se pro účely tohoto zákona rozumí zájem na zajištění surovinové a 
energetické bezpečnosti státu, sociální stability a ochrany životního 
prostředí.“  
a tento text připojit jako větu druhou v navrženém § 388b. 

Vysvětleno 
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Tato připomínka je zásadní. 
K důvodové zprávě: V rozporu s dikcí navrženého § 388a odst. 1 
„(1) Ustanovení této hlavy se použijí na úpadek právnické osoby, 
která je oprávněna vykonávat hornickou činnost podle § 2 písm. b) 
a c) zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě64),“ se v důvodové zprávě v části E odstavec druhý a šestý 
uvádí dikce „hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým 
způsobem“. I když důvodová zpráva nemá normativní charakter, 
vypovídá o záměru zákonodárce je i určitým vodítkem pro 
interpretaci zákona. Dikce „právnické osoby vykonávající 
hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem“ 
rozšiřuje okruh právnických osob nad rámec stanovený usnesením 
vlády č. 353 ze dne 18. dubna 2016 i o osoby uvedené v § 3 zákona 
č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tuto skutečnost by 
měl předkladatel vyjasnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy  
 
Mgr. Tereza 
Mazancová 
tereza.mazancova
@msmt.cz 
 
 

K navrhovanému znění § 388d: Nerozumíme, proč předkladatel 
zvolil odlišný postup při ustanovení insolvenčního správce, který je 
v rozporu se zásadami, na kterých stojí insolvenční řízení. Takovýto 
postup, kdy by insolvenčního správce ustanovoval insolvenční soud 
na návrh ČR prostřednictvím Ministerstva financí považujeme za 
nestandardní i z hlediska mezinárodního srovnání. Důvodová zpráva 
ve výše zmíněném ohledu nepřináší uspokojivé vysvětlení a omezuje 
se pouze na obecná konstatování. Požadujeme toto ustanovení 
vypustit. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
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, který v insolvenčním řízení 
nezastupuje zájmy dlužníka ani věřitelů, nýbrž nestranně dbá o 
naplnění účelu insolvenčního řízení. V tomto se návrhem nic 
nemění. 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. 
Návrh na ustanovení insolvenčního správce bude 
insolvenčnímu soudu podávat Česká republika prostřednictvím 
vlády. Od oprávnění podávat návrh Českou republikou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FHUPJ0)

mailto:tereza.mazancova@msmt.cz
mailto:tereza.mazancova@msmt.cz


 32 

prostřednictvím Ministerstva financí bylo upuštěno.  
K navrhovanému znění § 388g: V návaznosti na výše uvedené dále 
nesouhlasíme s tím, že se neúměrně posiluje právo insolvenčního 
správce jmenovaného na návrh Ministerstva financí na úkor práv 
věřitelů. Tento krok opět není v Důvodové zprávě uspokojivě 
zdůvodněn. Požadujeme toto ustanovení vypustit či řádně vysvětlit. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Navrhované ustanovení rozvíjí současnou úpravu § 54 
insolvenčního zákona, které insolvenčnímu správci rovněž 
dává návrhové oprávnění ke zrušení usnesení schůze věřitelů. 
Insolvenční správce je, 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 a není rozšířeno na 
přehlasované věřitele. Konečné negativní rozhodnutí o 
způsobu řešení úpadku však přísluší k posouzení výlučně 
insolvenčnímu soudu. 

K materiálu obecně: Jako velmi problematické a z hlediska 
legislativních zvyklostí těžko obhajitelné se nám jeví, že konkrétní 
druh právnické osoby by dle tohoto návrhu měl specifickou úpravu 
v obecném procesním předpise, jakým je insolvenční zákon. Dle 
našeho názoru není tato specifická úprava navíc řádně odůvodněna, 
neboť Důvodová zpráva v podstatě pouze konstatuje, že v případě 
právnických osob vykonávajících hornickou činnost postup podle 
obecných procesních pravidel v některých případech nevyhovuje, 
avšak zároveň podává jen velmi obecné vysvětlení, na základě jakých 
skutečností předkladatel k tomuto závěru dospěl. Ačkoliv se jedná o 
zásadní zásah do koncepce insolvenčního práva, Důvodová zpráva se 
vůbec nezabývá otázkami jiného řešení identifikovaného problému.  
V případě, že předkladatel neustoupí od záměru tento návrh předložit 
vládě, doporučujeme řádně doplnit důvodovou zprávu tak, aby bylo 
zřejmé a argumentačně obhajitelné, z jakých důvodů je tato 
specifická úprava pro právnické osoby vykonávající hornickou 
činnost navržena a zda neexistují jiné cesty k řešení dané 
problematiky.   

Neakceptováno 

Kancelář 
veřejného 

Nezbytnost ad hoc zvláštní právní úpravy 
Obecně si nejsem jista nutností a vhodností přijetí speciální právní 

ROZPOR 
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ochránce práv 
 
JUDr. Tereza 
Němcová 
Čáslavská 
nemcovacaslavsk
a@ochrance.cz 

úpravy. Předkladatel ji zdůvodňuje mj. preferencí zájmů na ochraně 
životního prostředí a zájmů zaměstnanců vymezeného dlužníka. 
Nerozumím upřednostnění zaměstnanců hornických společností a 
tedy nerovnému zacházení s ostatními zaměstnanci bankrotujících 
společností. Samotné množství zaměstnanců v jednom podniku 
nepovažuji za legitimní důvod. Návrh přinese precedent využitelný 
příště na další odvětví (stavebnictví apod.).  
Předkladatel namísto jiného řešení (např. nucená správa) navrhuje 
insolvenčnímu právu dosud neznámá pravidla narušující obecné 
principy a základní zásady insolvenčního práva zakotvené zejména v 
§ 5 insolvenčního zákona. Návrh tak vzbuzuje pochybnosti 
o skutečných záměrech a důvodech. 
Navrhuji tak zvážit nutnost změny právní úpravy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Cílem návrhu je zajistit pro stanovený okruh subjektů takový 
průběh insolvenčního řízení, v němž bude respektován širší 
okruh zájmů, než zájmy nově nastoupivších reziduálních 
vlastníků insolventní korporace (věřitelů) na uspokojení svých 
pohledávek. Z ekonomického úhlu pohledu se tak jedná o 
opatření, jež by předcházela a zmírňovala externalizaci nákladů 
insolvenčního řízení na stát (sanace škod na životním prostředí, 
řešení sociální situace v regionu, konzervace oblasti, v níž je 
vykonávána hornická činnost). Osobní působnost úpravy je 
odůvodněna specifičností hornictví, jež je spojeno s vyšší 
intenzitou potenciálních negativních socioekonomických a 
environmentálních důsledků v případě úpadku korporací 
v tomto odvětví působících.  

 K § 388b, 388f, 388g  
Podle důvodové zprávy je změna nutná mj. s ohledem na veřejný 
zájem. 
Návrh neupřesňuje, co rozumí veřejným zájmem v podmínkách 
insolvenčního řízení a jeho limity. Může být veřejný zájem např. 
důvodem pro přezkumnou činnost odvolacího soudu? Jak se bude 
postupovat při střetu základních zásad insolvenčního řízení 
a veřejného zájmu, popř. práv a oprávněných zájmů dlužníka? 
Navrhuji vymezit veřejný zájem a jeho vliv na průběh insolvenčního 
řízení v jeho jednotlivých fázích. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, připomínka byla ze strany KVOP 
překvalifikována na doporučující. 
 
Veřejný zájem není obecně právními předpisy definován. 
Jedná se o příklad neurčitého právního pojem s 
ustáleným obsahem, který vyplývá z aplikační praxe. 
Navrhovaná zásada 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 § 388d 
Návrh bez bližšího zdůvodnění zavádí určení osoby insolvenčního 
správce, stejně jako předběžného správce Ministerstvem financí (dále 
jen „ministerstvo“). Prolamuje tak rotační princip určování 
insolvenčních správců předsedy krajských soudů zavedený 
do právního řádu od 1. ledna 2014. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Návrhové oprávnění státu je projekcí myšlenky vést 
insolvenční řízení pro specificky vymezený okruh případů 
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Předkladatel argumentuje požadavkem maximální odborné a morální 
kvality a svědomitého výkonu činnosti insolvenčního správce. Tím 
prakticky zpochybňuje kvalitu insolvenčních správců zapsaných 
ve zvláštní části seznamu. Všichni takoví správci by měli být 
dostatečně kompetentní pro výkon své funkce. Lze připustit působení 
zvláštních správců „druhé kategorie“ v ostatních insolvenčních 
řízeních? Návrh prakticky zpochybňuje kvalitu současného systému. 
Návrh přinese riziko pochybností o nepodjatosti ministerstvem 
určeného insolvenčního správce vůči státu jako jednomu z mnoha 
potenciálních věřitelů (ať již v pozici finančních úřadů, České správy 
sociálního zabezpečení, úřadů práce aj.), přestože by se jednalo 
o postup v rozporu jednou ze základních zásad insolvenčního řízení 
o rovnosti účastníků řízení, resp. rovnosti věřitelů či jejich rovných 
možností [§ 5 písm. a) a b) insolvenčního zákona]. 
Nedostatek předloženého návrhu spatřuji v libovůli ministerstva 
při výběru osoby insolvenčního správce. Takovým návrhem je soud 
vázán, postup ministerstva nelze napadnout (vyjma obecných důvodů 
podle § 26 insolvenčního zákona) a chybí jakékoliv kontrolní 
mechanismy. Návrh zakotvuje výjimečné postavení ministerstva 
z hlediska míry jeho vlivu na fungování legitimních právně-
ekonomických procedur, resp. na chod státu mimo základní principy 
dělby moci. 
Rizikovou se jeví úvaha předkladatele o přípustnosti aplikace § 22 
odst. 2 insolvenčního zákona ministerstvem při jeho pravomoci 
určení osoby insolvenčního správce (viz důvodovou zprávu, zvláštní 
část k § 388d, druhému odstavci, str. 11). Připouští možnost volby 
kterékoliv osoby (i mimo seznam zvláštních insolvenčních správců), 
dospěje-li ministerstvo k závěru, že žádná z tam uvedených osob se 
mu nejeví dostatečně vhodná. Takto zvolené řešení není vhodné, 
neboť popírá princip rovnosti všech, včetně státu, před zákonem. 
Takovým výběrem správce stát porušuje pravidla rovnosti účastníků 
insolvenčního řízení a nepřípustně zasahuje do insolvenčního řízení. 
Navrhuji ustanovení vypustit, nebo upravit (viz návrhy níže 
uvedené). 
Tato připomínka je zásadní. 

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, který v insolvenčním řízení 
nezastupuje zájmy dlužníka ani věřitelů, nýbrž nestranně dbá o 
naplnění účelu insolvenčního řízení. V tomto se návrhem nic 
nemění. 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. 
Stát dbá při výběru insolvenčního správce hlediska naplnění 
účelu insolvenčního řízení a vystupuje jako garant 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 při ustanovení insolvenčního 
správce. Odvolání či zproštění insolvenčního správce je toliko 
pravomocí soudu. 
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 K § 388d odst. 2 předposlední větě 
Nerozumím možnému omezení insolvenčního správce, určeného 
ze zvláštní části seznamu, ve výkonu jeho činnosti. Z návrhu není 
zřejmá doba omezení. Nebude-li návrh ministerstva k jeho odvolání 
pro soud závazný (viz navrhovaný § 388b odst. 3), pak k jeho 
odvolání nemusí dojít a svoji činnost bude vykonávat v plném 
rozsahu. Není tak důvod omezovat jej ve výkonu jeho činnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

 K § 388d odst. 3 větě první 
Návrhová pravomoc ministerstva by neměla soud zavazovat. Dle 
platné právní úpravy se tak může jednat o další ze subjektů, které 
mohou odvolání insolvenčního správce navrhovat, ale rozhodovací 
pravomoc má zůstat soudu. 
Nebude-li celý § 388d celkově upraven jinak, navrhuji tuto změnu: 
(3) Insolvenčního správce, předběžného správce nebo zástupce 
insolvenčního správce může insolvenční soud odvolá odvolat (§ 31) 
nebo zprostí zprostit funkce (§ 32) také na návrh Ministerstva financí. 
Pro insolvenčního správce se ustanovení § 31 odst. 4 věty druhé 
použije obdobně. Pro zástupce insolvenčního správce se ustanovení 
§ 29 a 30 nepoužijí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 K § 388d odst. 4 
Zdůvodnění shodné jako v připomínce 4 (§ 338d odst. 3).  
Nebude-li celý § 388d celkově upraven jinak, navrhuji tuto změnu: 
„Odděleného insolvenčního správce nebo zvláštního insolvenčního 
správce může insolvenční soud zprostí zprostit funkce také na návrh 
Ministerstva financí.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 K čl. II bodu 1 
Na základě přechodných ustanovení se má zákon vztahovat 
i na insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona. K navrhované retroaktivitě se důvodová zpráva nevyjadřuje. 
Navrhuji důvodovou zprávu dopracovat o zdůvodnění, proč k tomuto 
kroku předkladatel přistoupil.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
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 K čl. II bodu 2 
Myslím si, že není vhodné takové ustanovení do insolvenčního 
zákona vkládat, nadto za situace, kdy jde o nesystémový koncept 
(blíže viz připomínku č. 2). Pro případ přijetí návrhu by ministerstvo 
mělo být oprávněno pouze k podání návrhu, rozhodovací pravomoc 
by měla zůstat soudu. Také dosavadnímu správci má být dána 
možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. 
Nebude-li návrh celkově upraven jinak, navrhuji tuto změnu: 
„Insolvenčního správce nebo předběžného správce, který byl 
ustanoven přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může 
insolvenční soud odvolá odvolat na návrh Ministerstva financí i bez 
splnění podmínek podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona. 
Ustanovení § 31 odst. 5, 6 a 7 se použije obdobně.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Vládě se umožňuje 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. 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
JUDr. Petra 
Zabranská 
petra.zabranska@
mze.cz 
 
 

1) Obecně  
Návrh odmítáme jako celek. Návrhem se deklaruje, že insolvenční 
soudy a správci pracují špatně a je třeba je podrobit dohledu 
překvapivě ne gestora zákona, ale MF. 
Navrhovaná úprava je nesystémová. Týká se pouze právnických 
osob, které se zabývají hornickou činností a zaměstnávají nejméně 
500 osob. 

 Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Oprávnění České republiky – státu se omezuje toliko na 
zavedení návrhového oprávnění na ustanovení insolvenčního 
správce. 

Navrhovaná úprava je nesystémová. Týká se pouze právnických 
osob, které se zabývají hornickou činností a zaměstnávají nejméně 
500 osob. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu je zajistit pro stanovený okruh subjektů takový 
průběh insolvenčního řízení, v němž bude respektován širší 
okruh zájmů, než zájmy nově nastoupivších reziduálních 
vlastníků insolventní korporace (věřitelů) na uspokojení svých 
pohledávek. Z ekonomického úhlu pohledu se tak jedná o 
opatření, jež by předcházela a zmírňovala externalizaci nákladů 
insolvenčního řízení na stát (sanace škod na životním prostředí, 
řešení sociální situace v regionu, konzervace oblasti, v níž je 
vykonávána hornická činnost). Osobní působnost úpravy je 
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odůvodněna specifičností hornictví, jež je spojeno s vyšší 
intenzitou potenciálních negativních socioekonomických a 
environmentálních důsledků v případě úpadku korporací 
v tomto odvětví působících. 

2) K § 388b (obdobně i § 388e, § 388f a § 388g)  
Požadujeme definovat pojem „veřejný zájem“. 
Odůvodnění: Veřejný zájem nově vložený do insolvenčního zákona 
(v § 388b a v dalších ustanoveních) není v insolvenčním (ani v jiném) 
zákoně definován. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Veřejný zájem není obecně právními předpisy definován. 
Jedná se o příklad neurčitého právního pojem s 
ustáleným obsahem, který vyplývá z aplikační praxe. 
Navrhovaná zásada 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. 

3) K § 388d  
Nesouhlasíme s posílením postavení insolvenčního správce 
navrhovaného/odvolávaného MF. Požadujeme vypustit toto 
ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
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, který v insolvenčním řízení 
nezastupuje zájmy dlužníka ani věřitelů, nýbrž nestranně dbá o 
naplnění účelu insolvenčního řízení. V tomto se návrhem nic 
nemění. 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. 
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Návrh dále zaručuje odbornou způsobilost insolvenčního 
správce. 
Stát dbá při výběru insolvenčního správce hlediska naplnění 
účelu insolvenčního řízení a vystupuje jako garant 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 při ustanovení insolvenčního 
správce. Odvolání či zproštění insolvenčního správce je toliko 
pravomocí soudu. 

4) K § 388e  
Nesouhlasíme s rozšířením okruhu subjektů, které udělují souhlas s 
uzavíráním smluv o úvěrovém financování o insolvenčního správce a 
insolvenční soud. Požadujeme vypustit toto ustanovení. 
Odůvodnění: Obdobné opatření bylo použito v devadesátých letech a 
vedlo k sanaci bank za stovky miliard Kč. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Insolvenční soud a insolvenční správce jakožto jediné 
subjekty, které jsou motivováni (a povinni) dbát veřejného 
zájmu v insolvenčním řízení, vystupují jako garanti zohlednění 
těchto širších zájmů než jsou zájmy věřitelů. Věřitelský výbor 
nemůže ze své podstaty tomuto účelu dostát. 

5) K přechodným ustanovením 
Nesouhlasíme se zavedením režimu tohoto zákona do vztahů, které 
vznikly před jeho účinností. Požadujeme vypustit toto ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Návrh zákaz retroaktivity neprolamuje. Pohybujeme se 
v oblasti procesního práva, kde se jedná o standardní vymezení 
časové působnosti právních norem. 

1) Přestože je návrh zjevně zpracováván a jeho přijetí navrhováno v 
souvislosti s aktuální situací a aktuálními problémy tohoto typu 
právnických osob (tj. osob oprávněných vykonávat hornickou 
činnost), není v předkládaném materiálu dostatečně zdůvodněno, z 
jakých důvodů je aplikace navrhovaného speciálního režimu 
insolvenčního řízení omezena pouze na tento typ korporací a nebude 
dopadat i na jiné typy právnických osob působící v jiných oblastech, 
ale se stejným rozsahem zaměstnanců (tj. více než 500 v době podání 

Neakceptováno 
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insolvenčního návrhu), jejichž úpadek by nepochybně také zásadním 
způsobem poznamenal region, v němž působí. 
2) V materiálu není žádným způsobem zdůvodněno proč je pravomoc 
zvolit a navrhnout v těchto případech insolvenčního správce svěřena 
právě MF, když logičtější by v této oblasti byla působnost MPO. 

Neakceptováno 

3) Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit informaci, jak právo 
jmenování insolvenčního správce MF a vyloučení práva věřitelů 
tohoto správce jmenovat nebo odvolat posílí veřejný zájem ve formě 
oprávněných zájmů zaměstnanců a zajistí ekologickou stabilitu a 
trvale udržitelný rozvoj dotčeného území. 

Neakceptováno 

4) Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit vysvětlení, jak budou 
zajištěny oprávněné zájmy a práva věřitelů hornických právnických 
osob v případě jejich insolvenčních řízení. 

Neakceptováno 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 
 
 

Upozorňujeme, že  navrhovatel uvádí, že platná právní úprava 
insolvenčního řízení nereflektuje některé sociální a environmentální 
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 a životní prostředí v regionálním či 
národním rozsahu. Přitom úprava se týká pouze odvětví hornictví a 
vytváří tak nerovné postavení ostatních stejně významných odvětví. 

Neakceptováno 

K § 388e 
Vycházíme-li z textu důvodové zprávy k tomuto ustanovení, lze 
považovat za nepochybné, že záměrem předkladatele je v § 388e větě 
třetí části věty za středníkem doplnit okruh subjektů, které udělují 
souhlas s uzavíráním smluv o úvěrovém financování, o nezávislý a 
nestranný subjekt (insolvenční soud), přičemž udělování tohoto 
souhlasu věřitelským výborem bude i nadále zachováno. Z textu 
zmíněného ustanovení vyplývá, že má být upraven postup 
insolvenčního soudu po jeho zjištění, že souhlas věřitelského výboru 
odporuje veřejnému zájmu nebo právům a oprávněným zájmům 
zaměstnanců dlužníka. 
Jsme toho názoru, že souhlas věřitelského výboru by neměl být (na 
návrh insolvenčního správce) n a h r a z e n rozhodnutím (výrokem) 

Neakceptováno 
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insolvenčního soudu, ale zrušen insolvenčním soudem, protože 
„nahrazení souhlasu věřitelského výboru“ může spočívat jen v jeho 
zrušení. V této souvislosti poukazujeme na obdobné ustanovení § 388g 
návrhu novely, podle něhož insolvenční soud (na návrh insolvenčního 
správce) zruší usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku 
dlužníka a o reorganizačním plánu, odporuje-li veřejnému zájmu nebo 
je-li v rozporu s právy a oprávněnými zájmy zaměstnanců dlužníka.  
Pojem „nahradit“ souhlas věřitelského výboru je svojí povahou 
adekvátní spíše pro případy, kdy souhlas věřitelského výboru nebyl 
udělen (a to i z důvodu nečinnosti věřitelského výboru), avšak tato 
premisa vzhledem k obsahu a dikci uvedeného ustanovení nepřichází 
v úvahu. 
Nad rámec návrhu - k § 108 odst. 1 
Doporučujeme, aby ve stávajícím znění § 108 odst. 1 byla druhá věta 
pozměněna takto: Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu 
navrhovateli – zaměstnanci, a to i bývalému, dlužníka, jehož 
pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.) Cílem naší 
připomínky je, aby od placení zálohy na náklady insolvenčního řízení 
byli kromě zaměstnanců dlužníka, osvobozeni také jeho bývalí 
zaměstnanci, jejichž pohledávka spočívá také pouze v 
pracovněprávních nárocích. Není důvod, aby bývalí zaměstnanci 
dlužníka museli při podání insolvenčního návrhu tuto zálohu hradit. 

Neakceptováno 
 
Této připomínce již bylo vyhověno v novele insolvenčního 
zákona, která byla schválena vládou a která je v současné době 
projednávána Poslaneckou sněmovnou. 

K důvodové zprávě 
V obecné části důvodové zprávy se v kapitole pod písm. C pouze 
konstatuje, že navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním 
pořádkem. 
K tomu uvádíme, že podle čl. 9 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel 
vlády (LPV) se zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s ústavním pořádkem ČR provádí způsobem podle čl. 4 odst. 3 LPV, tj. 
že se v rámci zhodnocení uvedou konkrétní ustanovení ústavních 
předpisů, které se na danou oblast úpravy vztahují, a způsob, jak je 
jejich obsah a účel v návrhu zákona promítnut. 
Doporučujeme v tomto smyslu důvodovou zprávu doplnit. 

Akceptováno 

Podle čl. 28 odst. 1 a 5 Legislativních pravidel vlády se podle našeho 
názoru novela, jejímž obsahem je pouze jeden právní předpis, nečlení 

Akceptováno 
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na části (ale pouze na články). 
Ustanovení § 388d pokládáme za nepřehledné. Například v odstavci 
2 větě druhé se hovoří o postupu podle § 25 odst. 3, avšak ustanovení 
§ 388d odstavce 5 bez bližší specifikace hovoří o tom, že se toto 
ustanovení nepoužije. Obdobná nepřesnost (která však není 
rozporem, ale spíše zdvojením) je ve vztahu § 388d odst. 3 věty 
poslední, kde se hovoří o tom, že pro zástupce insolvenčního správce 
se § 29 a 30 nepoužijí a opět ustanovení § 388d odst. 5, kde je bez 
bližší specifikace uvedeno, že se nepoužijí § 28 až 30 (tj. včetně § 
29). Doporučujeme proto provázanost jednotlivých ustanovení 
upřesnit. 

Neakceptováno 

Dále doporučujeme v § 388e větě třetí části věty za středníkem změnit 
formulaci ve znění „odporuje-li to veřejnému zájmu“ textem „odporuje-
li udělený souhlas veřejnému zájmu“.  

Neakceptováno 

K přechodným ustanovením upozorňujeme, že termín právní úkony 
byl novým občanským zákoníkem nahrazen termínem právní jednání.  

Neakceptováno 

Platné znění doporučujeme zasadit do stávajícího textu zákona – tj. 
mezi hlavu IV a dosavadní hlavu V (nově VI), a to bez přechodných 
ustanovení. 

Neakceptováno 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 
Mgr. Dana 
Kaslová 
kaslova@mpo.cz 

V § 169 odst. 1 písm. c) se za slovem „předpisů“  čárka nahrazuje 
slovem „a“ a doplňují se slova „pohledávky státu – Ministerstva 
průmyslu a obchodu na úhradu zvláštního příspěvku horníkům65),“ . 
Poznámka pod čarou č. 65 zní: 
„65) zákon č. 98/1987, o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 

Neakceptováno 

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 
 
Mgr. Jiří Plachý 
jiri.plachy@comp
et.cz 
 

Hospodářská soutěž 
  Navrhovaná úprava má dle předkladatele zejména posílit 

postavení věřitelů hornických společností v insolvenčním řízení, 
konkrétně jejich zaměstnanců. V této souvislosti zavádí zvláštní 
pravidla pro ustanovování insolvenčního správce, rozhodování 
v průběhu insolvenčního řízení atp.  
Z hlediska hospodářské soutěže lze konstatovat možný negativní 
dopad navrhované úpravy do dvou oblastí: i) oblast hornické a 
související činnosti; ii) poskytování služeb insolvenčních správců.  

Neakceptováno 
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  Za podstatné v této souvislosti považuji to, že zaváděná 

pravidla jsou předkladatelem poměrně podrobně odůvodněna 
existencí veřejného zájmu. Navrhovaná právní úprava by měla mít 
pozitivní sociální dopady. Příznivý dopad je očekáván v souvislosti 
se zlepšením procesního postavení  zaměstnanců korporace 
vykonávající hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým 
způsobem jakožto věřitelů tohoto dlužníka v daném insolvenčním 
řízení. Dále je očekáván pozitivní vliv na životní prostředí a zaváděna 
pravidla pro minimalizaci korupce. Navrhovaná právní úprava se 
z hlediska relevance zhodnocení korupčních rizik dotýká čtyř 
základních oblastí: i) zavedení zvláštního způsobu ustanovování 
insolvenčního správce mimo obecný systém přidělování tzv. rotačním 
způsobem; ii) zakotvení speciální zásady pro rozhodování vybraných 
procesních subjektů v insolvenčním řízení o úpadku právnických 
osob vykonávajících hornickou činnost; iii) rušení usnesení přijatých 
věřitelským výborem insolvenčním soudem; iv) udělování souhlasu 
s právním jednáním dlužníka s dispozičními oprávněními. 
 

    Co se týče určitého ztížení průběhu insolvenčního řízení 
pro subjekty vymezené jako „korporace vykonávající hornickou 
činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem“ oproti jiným 
soutěžitelům obecně, považuji za podstatné, že uvedené pravidlo je 
konstruováno poměrně selektivně. Nejen že se uplatní pouze ve 
vybrané oblasti hospodářství, přičemž sociálně citlivé jsou 
bezpochyby i další sektory, ale dopadne pouze na soutěžitele s 500 a 
více zaměstnanci, na jejich menší konkurenty nikoli. 

  
     Obecně lze konstatovat, že z důvodu dalších jasně 

vymezených veřejných zájmů (ochrana zaměstnanců, životního 
prostředí, atd. - vedle zájmu na plně funkčním soutěžním prostředí) je 
na řadě trhů typické určité ztížení výkonu profese. Děje se tak 
odůvodněným způsobem. Z toho důvodu uvádím, že se jedná o krok 
poněkud nesystémový, aplikovaný pouze na jedno odvětví 
hospodářské činnosti, a dále, že na daném trhu nové legislativní 
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opatření dopadne pouze na některé hráče, přičemž postrádám 
zdůvodnění, proč právě limit 500 zaměstnanců je rozhodující. 

K výběru insolvenčního správce pak odkazuji na shora 
podané zdůvodnění a konstatuji, že jisté omezení výběru oproti jinak 
běžné (a prosoutěžní) rotaci je i zde poměrně široce zdůvodněno. 
Výběr správce státem a jeho jmenování insolvenčním soudem se 
proto z hlediska soutěžních pravidel nejeví jako zásadní bariéra pro 
soutěž, méně náhodný a tím „soutěžnější“ výběr je zdůvodněn 
veřejným zájmem na průběhu citlivého insolvenčního řízení, přičemž 
soutěžní prvek není zcela potlačen. Domnívám se však, že náhodný 
výběr insolvenčního správce na principu rotace je bezpochyby více 
soutěžním. 

Neakceptováno 

Veřejná podpora 
Z pohledu pravidel veřejné podpory k samotnému návrhu zákona 
připomínky neuplatňuji. Pokud by ovšem nově koncipované 
insolvenční řízení a řešení úpadku hornických společností obsahovalo 
státní intervenci, která by představovala veřejnou podporu ve smyslu 
čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování EU (např. dočasná finanční 
podpora provozu ze zdrojů státu, odkup aktiv společnosti státem za 
cenu vyšší, než tržní apod.), upozorňuji, že tuto by bylo nutné 
adekvátně ošetřit dle příslušných věcných a procesních pravidel pro 
poskytování veřejné podpory. 

Vzato na vědomí 
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