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III. 
 

O d ů v o d n ě n í  

 

Podle části I bodu 3.8 písm. e) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

schválených usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 

8. ledna 2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 není hodnocení dopadů 

regulace k návrhu uvedené vyhlášky zpracováno, neboť tato vyhláška je zařazena do Plánu 

přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 bez povinnosti provedení RIA. 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Předkládaná vyhláška je novelizací vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách 

provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce 

povinen zajišťovat v provozovně, která je prováděcím právním předpisem k zákonu 

č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

insolvenčních správcích“ nebo „ZIS“). Zmocnění k vydání této vyhlášky je dáno samotným 

zákonem v jeho ustanovení § 5a odst. 8 ZIS, které zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti ke 

stanovení rozsahu úředních hodin provozovny insolvenčního správce ve výši nepřesahující 20 

hodin v týdnu, rozvržení úředních hodin, způsob označování sídla a provozovny a činnosti, 

které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně. 

Cílem navrhované změny je upravit způsob označování sídla a provozoven insolvenčního 

správce prostřednictvím informačních tabulí. Z výkonu dohledové a kontrolní pravomoci 

Ministerstva spravedlnosti nad výkonem činnosti insolvenčních správců vyplynulo, že ve 

značném množství případů nejsou provozovny insolvenčního správce řádně označeny. 

Návrh vyhlášky stanoví technické parametry informační tabule ve smyslu jejího 

minimálního rozměru čitelného z přiměřené vzdálenosti a materiálu, který musí být odolný 

povětrnostním podmínkám.  

Mimoto se insolvenčnímu správci ukládá umístit informační tabuli označující směr 

příchodu k jeho provozovně. Insolvenční správci nezřídka umisťují své provozovny do 

rozsáhlejších kancelářských objektů, ve kterých bývají umístěny kancelářské prostory dalších 

subjektů, například obchodních korporací, nebo provozovny jiných insolvenčních správců. 

Třebaže je pak provozovna označena, nemusí být třetím osobám seznatelné, kde přesně se 

v daném objektu nachází. Tato situace rovněž nastává v případě umístění provozovny 

v soukromých objektech, zejména rodinných domech. 

Výše uvedené pravidlo není mezi příslušníky právnických povolání neobvyklé a je 

explicitně vyjádřeno například u notářů (ust. § 3 odst. 2 Kancelářského řádu přijatého sněmem 

Notářské komory České republiky podle § 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o 

notářích a jejich činnosti (notářského řádu), ve znění pozdějších předpisů). 
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V otázce dohledu nad insolvenčními správci a hostujícími insolvenčními správci dochází 

novelou zákona o insolvenčních správcích (zákon č. 64/2017 Sb.) k úpravě znění stávajícího 

ustanovení § 36 ZIS, kterým se upravují některé aspekty rozsahu výkonu kontrolních a 

dohledových pravomocí ministerstva. Nové znění ustanovení § 36 odst. 3 ZIS mimo jiné 

stanoví, že ministerstvo je při výkonu dohledu oprávněno (mimo oprávnění podle kontrolního 

řádu) nahlížet do spisů, listin, evidenčních pomůcek a jiných nosičů informací insolvenčního 

správce a do daňové evidence nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl 

insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven (dále jen „spisový materiál“), a 

pořizovat si z nich výpisy a kopie.  

Pro účely efektivního výkonu činnosti dohledového orgánu by tudíž mělo dojít 

k vyjasnění, že příslušný spisový materiál musí být orgánům dohledu reálně přístupný 

k nahlédnutí při provádění kontroly provozovny insolvenčního správce, a to minimálně v tom 

rozsahu, v jakém je příslušná provozovna rozhodná pro přidělení konkrétní věci 

insolvenčnímu správci. 

 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z ustanovení § 5a 

odst. 8 zákona o insolvenčních správcích, které zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti ke 

stanovení způsobu, jakým má být označováno sídlo a provozovny insolvenčního správce. 

Navržená vyhláška je s tímto zmocněním v souladu a neobsahuje úpravu mimo jeho rozsah. 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Problematika obsažená v návrhu vyhlášky v současnosti není upravena právními předpisy 

Evropské unie, ale je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní úpravy proto 

nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Povinnost insolvenčního správce označit sídlo a provozovny informační tabulí vyplývá 

již z dosavadního znění ustanovení § 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., bývá však insolvenčními 

správci z důvodu chybějící specifikace vykládáno různě, přičemž takový výklad nezřídka 

hraničí s obcházením účelu vyhlášky. Insolvenční správci za informační tabuli považují 

například list papíru A4 volně připevněný při vchodu do budovy, ve které se nachází 

provozovna. Informační tabule zhotovená z takovýchto materiálů neodolává povětrnostním 

vlivům a při provádění kontrol provozoven insolvenčních správců opakovaně dochází ke 

zjištění, že taková informační tabule zcela chybí. 
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Provozovnou insolvenčního správce se ve smyslu vyhlášky č. 355/2013 Sb. rozumí 

místo, ve kterém je insolvenční správce povinen zajišťovat klíčové činnosti stanovené 

insolvenčním zákonem a kde dochází ke styku s třetími osobami, především dlužníky a 

věřiteli. Není tedy přípustné, aby objekt oficiálně evidovaný Ministerstvem spravedlnosti jako 

provozovna, nebyl insolvenčním správcem řádně a v dostatečné míře označen. 

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Pokud jde o předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, 

nepředpokládá se žádný dopad na veřejné rozpočty. Ani jiné dopady nejsou s návrhem 

vyhlášky spojeny. 

 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, 

nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není 

rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminačním zákonem). 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a 

žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje 

jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná úprava žádným způsobem nezasahuje do současného stavu ochrany 

soukromí a osobních údajů, a je tudíž v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

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

korupční rizika spatřována. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu návrh nemá. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I (Změna vyhlášky č. 355/2013 Sb.) 

K bodu 1 (ust. § 2 odst. 3 a 4) 

Navrhované ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky ukládá insolvenčnímu správci umístit na 

veřejném prostranství v blízkosti provozovny informační tabuli vyznačující směr příchodu 

k provozovně. Rozměry i použitý materiál této informační tabule musí rovněž splňovat 

parametry stanovené v § 2 odst. 4 vyhlášky. 

Navrhované ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky specifikuje parametry informační tabule 

označující sídlo a každou provozovnu insolvenčního správce co do velikosti (plochy) a 

použitého materiálu. Minimální rozměry informační tabule byly stanoveny na unifikovaný 

formát A5 (148 x 210 mm) nebo rozměr o stejném minimálním obsahu, nedosahuje-li některý 

rozměr minimální požadované délky (tj. 31 080 mm2). 

Atributem odolnosti vůči běžným povětrnostním podmínkám se rozumí volba takového 

materiálu (nebo obalového materiálu), který nebude záhy poničen dešťovými či sněhovými 

přeháňkami, větrem, slunečním zářením a jinými běžnými mechanickými i chemickými vlivy 

prostředí. 

K bodu 2 (ust. § 4 odst. 2) 

Navrhovanou změnou ustanovení § 4 odst. 2 se dává návětí odstavce 2 do souladu 

s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, podle kterého je insolvenčním 

správcem mimo veřejné obchodní společnosti podle českého práva i zahraniční (obchodní) 

společnost s podobnými charakteristikami (zejm. stejné záruky ručení společníků). 

K bodu 3 (ust. § 4 odst. 2 písm. d) 

Doplněním dosavadního textu ustanovení § 4 odst. 2 o písmeno d) se navrhuje 

konkretizovat, že okruh činností, které je insolvenční správce povinen zajišťovat 

v provozovně, zahrnuje i zpřístupnění spisů vedených pro řízení, ve kterých byl insolvenční 

správce ustanoven na základě zápisu údaje o této provozovně do příslušné části seznamu 

insolvenčních správců, kontrolnímu orgánu. 

Pro účinný a efektivní výkon dohledových a kontrolních pravomocí kontrolního orgánu je 

nezbytné, aby byl zajištěn přístup k příslušnému spisovému materiálu. S ohledem na účel 

tohoto ustanovení i skutečnost, že forma zpřístupnění spisového materiálu není dále 

specifikována, lze tomuto požadavku vyhovět zpřístupněním v listinné i elektronické formě. 

K čl. II (Účinnost) 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje dnem 1. července 2017. Účinnost je navrhována 

shodně jako účinnost zákona, kterým se mění zákon o insolvenčních správcích (zákon 

č. 64/2017 Sb.). 
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