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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. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o 

označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, 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 

Ministerstvo 

dopravy 

 
Mgr. Daniela 

Heppnerová 

 

1. 

Upozorňujeme na to, že slova „Ministerstva spravedlnosti“ nejsou 

součástí názvu 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, 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. 

2. 
Dále doporučujeme do úvodní věty návrhu vyhlášky za slova „ve 

znění zákona č. 294/2013 Sb.“ doplnit slova „a zákona č. 64/2017 

Sb.“, neboť tento zákon rovněž novelizoval zmocňovací ustanovení 

obsažené v § 5a odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno 

ÚVČR – RVV 

 

Mgr. Jakub Joklík 

 

joklik.jakub@vlad

a.cz 

 

1.  

K Čl. I novelizačnímu bodu 3 

Z dikce nově vkládaného ustanovení není jasné, zda má insolvenční 

správce povinnost umožnit nahlédnout kontrolním orgánům do spisů 

těch řízení, ve kterých byl ustanoven insolvenčním správcem až po 

nabytí účinnosti předkládané vyhlášky, nebo i do spisů řízení, ve 

kterých byl ustanoven insolvenčním správcem před nabytím 

účinnosti. S ohledem na základní pravidla teorie práva a legislativní 

Neakceptováno 

 

Ze stávající dikce vkládaného ustanovení vyplývá, že 

insolvenční správce umožní kontrolnímu orgánu nahlédnout do 

spisů ode dne účinnosti vyhlášky, tj. 1. července 2017, což se 

vztahuje na spisy všech řízení, ve kterých byl insolvenční 

správce ustanoven na základě zápisu údaje o této provozovně 

do příslušné části seznamu insolvenčních správců, bez 
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224 002 273 tvorby se jeví jako vhodnější, aby se povinnost vztahovala na řízení, 

ve kterých byl insolvenční správce ustanoven po nabytí účinnosti 

předkládané vyhlášky. 

Tato připomínka je zásadní. 

výjimky. V odůvodnění návrhu vyhlášky je pak uvedeno, že 

pro účinný a efektivní výkon dohledových a kontrolních 

pravomocí kontrolního orgánu je nezbytné, aby byl zajištěn 

přístup k příslušnému spisovému materiálu. Vztahovat tuto 

povinnost insolvenčních správců na spisy pouze některých 

řízení by vedlo ke snížení transparentnosti a důvěry ve výkon 

dohledových a kontrolních pravomocí. Povinnost poskytnout 

nezbytnou součinnost kontrolnímu orgánu nadto vyplývá již 

z kontrolního řádu, zde se tedy jedná o konkretizaci ve vztahu 

k dohledu Ministerstva spravedlnosti. 

2.  

K Čl. I novelizačnímu bodu 1 

S ohledem na dosažení účelu ustanovení § 4 odst. 4 doporučujme 

kromě velikosti informační tabule vymezit také požadavek na 

minimální velikost písma (velikost tabule ještě nemusí zajistit 

dostatečnou viditelnost textu uvedeného na tabuli), ať už obecně (text 

uvedený na informační tabuli musí být zjevně viditelný), či konkrétní 

číselnou hodnotou. 

Akceptováno 

 

Do § 2 odst. 4 budou doplněna slova „a text na nich uvedený 

musí být zjevně čitelný“. 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

JUDr. Jindra 

Dlouhá 

 

jindra.dlouha@mz

e.cz 

 

221 812 350 

1. 

K vyhlášce 

V § 2 návrhu vyhlášky doporučujeme přeformulovat odstavce 3 a 4. 

Máme za to, že ukládat insolvenčním správcům umístění orientačních 

tabulí na veřejných prostranstvích v blízkosti provozovny 

vyznačujících směr příchodu k provozovně insolvenčního správce je 

nadbytečné. Navíc navržená ustanovení novely překračují 

zmocňovací ustanovení - § 5a zákona č. 312/2006 Sb., o 

insolvenčních správcích, které v odstavci 7 ukládá povinnost „označit 

sídlo a provozovnu“ insolvenčního správce a v odstavci 8 obsahuje 

zmocnění, že vyhláška mimo jiné stanoví „způsob označování sídla a 

provozovny“ insolvenčního správce - ne však povinnost umisťovat na 

veřejných prostranstvích v blízkosti provozovny informační tabule 

vyznačující směr příchodu k provozovně.  

Neakceptováno 

 

V odůvodnění návrhu vyhlášky uvádíme, že ve značném 

množství případů nejsou provozovny insolvenčního správce 

řádně označeny. (…) 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. 

Povinnost umístit orientační tabuli označující směr příchodu 

k jeho provozovně se insolvenčnímu správci ukládá v reakci na 

tato zjištění a uložením této povinnosti se zmocňovací 

ustanovení § 5a zákona č. 312/2006 Sb. nepřekračuje, naopak 

se jím v mezích zmocnění reaguje na současný neuspokojivý 

stav věci, jak je popsán výše. Povinnost označení směru 
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příchodu k provozovně je v tomto kontextu nutno vnímat jako 

součást povinnosti řádně označit provozovnu, bez níž 

v některých případech jakékoliv označení provozovny jako 

takové nemůže naplnit účel sledovaný zákonem. 

Povinnost umístit tuto orientační tabuli ve veřejných 

prostranstvích je pak pouze alternativou k jejímu umístění 

v budově, v níž se nachází provozovna insolvenčního správce. 

2.  

K odůvodnění 

V obecné části odůvodnění doporučujeme v písmenu f) doplnit 

předpokládané náklady insolvenčních správců na označování jejich 

sídel a provozoven informačními tabulemi. 

Neakceptováno 

 

Náklady spojené s označováním sídel a provozoven 

insolvenčních správců nejsou pro písmeno f) obecné části 

odůvodnění relevantní, neboť nejde o opatření, které by mohlo 

mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k 

rovnosti mužů a žen. 

Ministerstvo 

vnitra 

1.  
K úvodní větě 

Navrhujeme slova „ve znění zákona č. 294/2013 Sb.“ nahradit slovy 

„ve znění zákona č. 64/2017 Sb.“, neboť navrhovaná vyhláška 

reflektuje změny, které zavádí právě zmíněný zákon č. 64/2017 Sb. 

Akceptováno jinak 

 

Slova „ve znění zákona č. 64/2017 Sb.“ budou do úvodní věty 

doplněna. 

2. 

K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 4 

Dle obecné části odůvodnění je cílem předkladatele, aby byli 

insolvenční správci povinni umisťovat i orientační tabule, které by 

označovaly směr příchodu k jejich provozovnám, neboť nezřídka jsou 

umístěny v rozsáhlých kancelářských objektech či soukromých 

rodinných domech a pro třetí osoby není snadné se zorientovat. Za 

tímto účelem je doplňován § 2 o nový odstavec 3. Doporučujeme 

předkladateli, aby přímo v normativním textu (§ 2 odst. 4) stanovil, 

že požadavky na rozměry a materiál se vztahují nejen na informační 

tabuli, ale i na orientační tabuli. Domníváme se, že pouhá zmínka  

ve zvláštní části odůvodnění není dostatečná, neboť odůvodnění 

prováděcího předpisu nemá normativní charakter. 

Akceptováno 

 

Ustanovení bude upraveno tak, aby bylo zřejmé, že se vztahuje 

jak na informační tabuli, tak rovněž na orientační tabuli. 

3.  
Připomínka formálního charakteru 

K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 3 

Navrhujeme pro nadbytečnost odstranit čárku mezi slovy 

„provozovny, umístí“. 

Akceptováno 
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Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

 

Mgr. Olga 

Slavíčková 

 

olga.slavickova@

msmt.cz 

 

234 811 551 

1.  
K návrhu novely vyhlášky, k nadpisu: Doporučujeme v nadpisu slova 

„Ministerstva spravedlnosti“ vypustit, neboť nejsou součástí názvu 

novelizované vyhlášky. 

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 návrhu novely vyhlášky, k úvodní větě 

Doporučujeme v úvodní větě za slova „ve znění zákona č. 294/2013 

Sb.“ vložit slova „a zákona č. 64/2017 Sb.“, neboť předmětná novela 

č. 64/2017 Sb. ve výčtu novel chybí. 

Akceptováno 

3.  

K návrhu novely vyhlášky, k čl. I, k úvodní větě 

Doporučujeme v úvodní větě slova „Ministerstva spravedlnosti České 

republiky“ vypustit, viz bod 1. 

Neakceptováno 

4.  

K návrhu novely vyhlášky, k čl. I, bodu 1 (§ 2 odst. 4) 

K uvedenému ustanovení máme tři připomínky. Za prvé ustanovení § 

2 po novelizaci rozlišuje informační tabule podle odst. 1 a 2 a 

orientační tabule podle odst. 3. Z návrhu přitom není zřejmé, zda bylo 

úmyslem předkladatele, aby se odstavec 4 vztahoval pouze na 

informační tabule a nikoliv na tabule orientační. Nepovažujeme za 

vhodné, aby se podmínky stanovené v odst. 4 vztahovaly pouze na 

informační tabule, když orientační tabule (které mohou být umístěny 

ve veřejném prostranství) mohou být mnohem více náchylné na 

povětrnostní podmínky než tabule informační. Taktéž bychom 

považovali za vhodné vztáhnout podmínku minimální velikosti 

informačních tabulí i na tabule orientační. Doporučujeme tedy 

ustanovení ve smyslu uvedené připomínky upravit. 

Akceptováno 

 

Ustanovení bude upraveno tak, aby bylo zřejmé, že se vztahuje 

jak na informační tabuli, tak rovněž na orientační tabuli. 

5.  

K návrhu novely vyhlášky, k závěrečné části 

Ve jméně ministra spravedlnosti chybí tečka za písmenem „r“ ve 

zkratce v.r. 

Akceptováno 

6.  

K odůvodnění, k I. Obecné části, k písmenu a) 

V odůvodnění je uvedeno, že návrh vyhlášky stanoví minimální 

rozměr tabule, který by byl čitelný z přiměřené vzdálenosti. Samotný 

Akceptováno 

 

 Do § 2 odst. 4 budou doplněna slova „a text na nich uvedený 

musí být zjevně čitelný“. 
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text novely však nijak neupravuje velikost textu na tabuli, a tudíž 

čitelnost samotnou podmínkou velikosti tabule nezaručuje, viz též 

bod 4 připomínek. Navrhujeme upravit text novely nebo odůvodnění, 

aby odpovídalo skutečnosti. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

1.  
K nadpisu vyhlášky:  

Doporučujeme předkladateli, aby v nadpisu vyhlášky zrušil slova 

„Ministerstva spravedlnosti“. 

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 vyhlášky:  

Doporučujeme předkladateli doplnit na konec úvodní věty za slova 

„zákona č. 294/2013 Sb.“ text „a zákona č. 64/2017 Sb.“. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

financí 

 

Mgr. Kamila 

Ševčíková 

K bodu 1 (§ 2 odst. 4): 

Dle našeho názoru není nezbytné upravovat technické parametry 

informační tabule. Dosavadní úprava povinnosti označit sídlo 

informační tabulí je dle našeho názoru dostatečná. Pokud, jak 

vyplývá z důvodové zprávy, nejsou provozovny insolvenčních 

správců řádně označeny, pak zpřísnění požadavků na informační 

tabule ke zlepšení stávajícího stavu nepovede. Je žádoucí se spíše 

zaměřit na dodržování stávající právní úpravy než na její zpřísňování. 

Právní předpis ze své podstaty nemůže sloužit jako komplexní 

detailní návod na splnění každé konkrétní povinnosti, ale je nutné 

zohlednit právo volby způsobu dodržení stanovené povinnosti. Je 

také nutné vzít v úvahu adresáty této právní normy, jimiž jsou 

insolvenční správci, u nichž se předpokládá silné právní povědomí i 

jistá míra odpovědnosti k dodržování právních norem takovým 

způsobem, aby byl naplněn jejich účel, a to při použití tzv. common 

sense. Ke zlepšení současného stavu vede spíše trvání na rozumném 

dodržování požadavků stávající právní úpravy pro naplnění jejího 

smyslu než definování detailních požadavků.   

Neakceptováno 

 

Požadavek na umístění orientační a informační tabule je na 

insolvenční správce ukládán v reakci na neuspokojivý stav 

věci, jak byl zjištěn při výkonu dohledové a kontrolní 

pravomoci Ministerstva spravedlnosti a jak byl uveden 

v odůvodnění návrhu vyhlášky. 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. 

Navrhovaná právní úprava tak pouze konkretizuje zákonné 

požadavky, jejichž obecné vymezení nepostačovalo.  

Ministerstvo 

kultury 

1.  

K názvu vyhlášky 

Doporučujeme vypustit z názvu vyhlášky slova „Ministerstva 

spravedlnosti“, která nejsou součástí názvu vyhlášky č. 355/2013 Sb., 

o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a 

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. 
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o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v 

provozovně, ve znění pozdějších předpisů.  

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

2.  

K úvodní větě návrhu vyhlášky 

Doporučujeme do úvodní věty návrhu vyhlášky za slova „zákona č. 

294/2013 Sb.“ doplnit slova „a zákona č. 64/2017 Sb.“, neboť tímto 

zákonem dochází s účinností od 1. července 2017 k přímé novelizaci 

zmocňovacího ustanovení § 5a odst. 8 zákona o insolvenčních 

správcích. 

Akceptováno 
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