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V. 
 

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

k materiálu s názvem: 

Návrh vyhlášky ze dne … 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční 

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

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 10. 3. 2017, s termínem dodání stanovisek 

do 31. 3. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných připomínek. 

 

 

Připomínkové  

místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

 

JUDr. Pavel 

Zeman 

Novelizované ustanovení § 18 odst. 2 insolvenčního zákona, ve znění 

zákona č. 64/2017 Sb., zní: 

„O návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy mu takový návrh došel; ustanovení § 43 

občanského soudního řádu se nepoužije. Nerozhodne-li insolvenční 

soud ve lhůtě podle věty první, má se po uplynutí této lhůty za to, že 

insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl.“ 

Ustanovení § 5 odst. 1, 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb. po navrhované 

novele, by mělo znít takto: 

(1) „Jakmile insolvenční soud zjistí, že o návrhu věřitele na vstup 

nabyvatele jeho pohledávky do insolvenčního řízení podle § 18 odst. 

1 insolvenčního zákona nebylo rozhodnuto do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy tento návrh insolvenčnímu soudu došel, vyhotoví 

insolvenční soud písemné vyhotovení rozhodnutí a rozhodnutí doručí. 

(2) Za den vydání rozhodnutí podle odstavce 1 se považuje třetí 

pracovní den následující po dni, kdy návrh insolvenčnímu soudu 

došel.“ 

K tomu se uvádí: 

Fikci vydaného rozhodnutí může stanovit výlučně jen zákon. 

Vyhláška tuto fikci nesmí měnit. Ve skutečnosti se tak stalo, byť 

prováděcí předpis má na mysli písemné vyhotovení rozhodnutí poté, 

co zjistí, že marně uplynula zmíněná třídenní lhůta. Pak ale nesmí 

stanovit, že se za den vydání rozhodnutí považuje již třetí den 

Akceptováno 
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následující po dni, kdy návrh insolvenčnímu soudu došel. 

Naproti tomu zákon počítá s uplynutím i třetího pracovního dne, 

takže podle něho fikce kladného rozhodnutí nastane uplynutím 23. 

hodiny a 60 minut třetího pracovního dne po dni (přirozeně 

pracovním), kdy návrh došel insolvenčnímu soudu. Prvním 

pracovním dnem je tedy pracovní den následující po dni, kdy návrh 

došel insolvenčnímu soudu. 

Třetím pracovním dnem nemůže nastat fikce vydání kladného 

rozhodnutí insolvenčního soudu vzhledem k pravidlu, že lhůta je 

zachována, jestliže poslední den (zde třetí pracovní den po dni 

doručení návrhu insolvenčnímu soudu) byl učiněn úkon soudu, tzn. 

rozhodnutí o návrhu. Celý třetí pracovní den do uplynutí poslední 

minuty tohoto dne může soud ještě rozhodnout. 

Pracovním dnem podle našeho názoru nutno rozumět celý den, 

nikoliv jen jeho úsek pracovní doby, jak lze dovodit např. ze smyslu 

§ 607 občanského zákoníku. Jinak by zákon musel stanovit, že lhůta 

uplyne uplynutím osmi a půl hodiny pracovní doby přísl. pracovního 

dne. 

Zákony hmotněprávní i procesněprávní stanoví konec lhůty určené 

podle týdnů, měsíců, let, nikoliv podle dní. Pro takové případy 

doktrína dovozuje, že konec lhůty určené podle dní připadá na den, 

ve kterém byla dovršena skutečnost, jež je pro lhůtu relevantní. V 

konkrétním případě to znamená, že 3. pracovní den lhůty, kdy může 

být dovršena skutečnost, tj. v daném případě rozhodnutí soudu, ještě 

lhůta neuplynula, a tudíž nemohla ani nastat fikce kladného 

rozhodnutí soudu (které ve skutečnosti po dobu 3 pracovních dnů 

vydáno nebylo). Zákon totiž říká, že fikce nastane („má se za to...“) 

až po uplynutí této lhůty, nikoliv třetím posledním dnem plynutí této 

lhůty. 

Z těchto důvodů je tedy Nejvyšší státní zastupitelství toho názoru, že 

návrh novely vyhlášky rozpor se zákonem ještě prohlubuje. 

Ministerstvo 

dopravy 

 
Mgr. Daniela 

Heppnerová 

1. 

Upozorňujeme na to, že slova „Ministerstva spravedlnosti“ nejsou 

součástí názvu vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro 

insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 

insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu 

je z názvu návrhu vyhlášky doporučujeme vypustit. 

Neakceptováno 

 

Ačkoliv lze přisvědčit, že slova „Ministerstva spravedlnosti“ 

nejsou součástí názvu vyhlášky č. 355/2013 Sb., do názvu 

návrhu vyhlášky jsou zapracována v souladu s požadavky čl. 

33 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 
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 2. 
Dále doporučujeme z úvodní věty návrhu vyhlášky vypustit slova 

„zákona č. 69/2011 Sb. a zákona č. 294/2013 Sb.“, neboť uvedené 

zákony nenovelizují zmocňovací ustanovení § 431 písm. d) 

insolvenčního zákona.  

Akceptováno 

3. 

Upozorňujeme na to, že v odůvodnění návrhu vyhlášky chybí 

kapitola Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu, která 

je podle čl. 14 odst. 1 legislativních pravidel vlády povinnou součástí 

odůvodnění návrhu vyhlášky. Doporučujeme tuto kapitolu do 

odůvodnění návrhu vyhlášky doplnit. 

Akceptováno 

 

Kapitola byla do odůvodnění zapracována. 

ÚVČR – RVV 

 

Mgr. Jakub Joklík 

 

joklik.jakub@vlad

a.cz 

 

224 002 273 

1. 
Dle nově navrhovaného znění (§ 5 odst. 2) se za den vydání 

rozhodnutí považuje (již) třetí pracovní den následující po dni, kdy 

byl návrh insolvenčnímu soudu doručen. Toto ustanovení je tak v 

rozporu s § 18 odst. 2 in fine insolvenčního zákona, dle kterého se 

má, nerozhodne-li insolvenční soud ve lhůtě 3 pracovních dnů ode 

dne doručení návrhu, po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud 

vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl, a nikoli, jak uvádí návrh 

vyhlášky, posledním dnem této lhůty. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 

Ing. Blanka 

Šplíchalová 

 

splichalova@mpo.

cz 

 

224 852 731 

1. 

Podle stávajícího znění § 23 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 311/2007 

Sb. je povinností dlužníka při podání návrhu na povolení oddlužení 

doložit údaje o všech příjmech za poslední 3 roky. Požadujeme 

zkrácení tohoto období pro doložení požadovaných údajů na 1 rok, 

neboť je to podle poznatků z praxe naprosto dostačující.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Jedná se o zbytečnou formalitu. Zkrácením období, za 

které je třeba doložit požadované údaje, se usnadní nejen příprava 

návrhu na povolení oddlužení pro dlužníka, ale odpadá i část 

administrativního zatížení pro soudní úředníky. Uvedenou 

připomínku uplatnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu již v rámci 

meziresortního připomínkového řízení k novele zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v roce 

2015, kdy z výsledků vypořádání připomínek vyplynulo, že otázka 

zkrácení období, za které se posuzují dlužníkovy příjmy, je 

Neakceptováno, připomínka je nad rámec návrhu 

 

V odůvodnění návrhu vyhlášky uvádíme, že „cílem 

navrhované změny je odstranit přetrvávající rozpor ve znění 

ustanovení § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb. ve vztahu 

ke znění zákonného ustanovení § 18 odst. 2 insolvenčního 

zákona, který se týká délky procesní lhůty pro rozhodnutí 

insolvenčního soudu o návrhu věřitele na vstup nabyvatele 

pohledávky do insolvenčního řízení místo původního věřitele.“ 

Připomínka tak zjevně nesměřuje proti návrhu vyhlášky ani se 

jej netýká. 
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Ministerstvem spravedlnosti aktivně vyhodnocována. Požadavek na 

zkrácení tohoto období vyplynul i z jednání Expertní skupiny pro 

snižování administrativní zátěže podnikatelů, jejímiž členy jsou 

zástupci podnikatelských svazů a asociací. 

2.  

K Obálce, Předkládací zprávě a Odůvodnění 

Na Obálce v části nazvané „Důvod předložení“ v posledním řádku 

doporučujeme slovo „nařízení“ nahradit slovem „řízení“, neboť se 

zde hovoří o vstupu do insolvenčního řízení. Totožnou úpravu 

doporučujeme provést i v Předkládací zprávě ve druhém odstavci v 

posledním řádku a v Odůvodnění v části I, bodu a), odstavci druhém. 

Akceptováno 

3.  

K Předkládací zprávě a Odůvodnění 

Text Předkládací zprávy a Odůvodnění doporučujeme upravit tak, 

aby korespondoval se zněním ustanovení § 18 odst. 1 insolvenčního 

zákona. Zatímco z textu zákona vyplývá povinnost insolvenčního 

soudu rozhodnout o návrhu věřitele na vstup nabyvatele jeho 

pohledávky do insolvenčního řízení, přičemž je vyžadován písemný 

souhlas nabyvatele pohledávky, z textu Předkládací zprávy a 

Odůvodnění lze nabýt dojmu, že tento návrh podává insolvenčnímu 

soudu nabyvatel pohledávky. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

kultury 

1.  

K názvu vyhlášky 

Doporučujeme vypustit z názvu vyhlášky slova „Ministerstva 

spravedlnosti“, která nejsou součástí názvu vyhlášky č. 311/2007 Sb., 

o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Neakceptováno 

 

Ačkoliv lze přisvědčit, že slova „Ministerstva spravedlnosti“ 

nejsou součástí názvu vyhlášky č. 355/2013 Sb., do názvu 

návrhu vyhlášky jsou zapracována v souladu s požadavky čl. 

33 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

2.  

K úvodní větě návrhu vyhlášky 

Doporučujeme do úvodní věty návrhu vyhlášky doplnit všechny 

zákony, které novelizovaly zmocňovací ustanovení § 431 

insolvenčního zákona. 

Neakceptováno 

 

Současná podoba úvodní věty návrhu vyhlášky obsahuje 

označení všech zákonů, kterými byl § 431 písm. d) 

insolvenčního zákona novelizován. 
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