
IV. 

 

O d ů v o d n ě n í  

 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda 

Legislativní rady vlády rozhodl na základě žádosti předkladatele a jím předloženého přehledu 

dopadů návrhu právního předpisu, že se toto hodnocení v souladu s čl. 76 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády neprovede (dopis ze dne 11. 7. 2017, č. j. 6164/2017–OHR). 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh nařízení je návrhem prováděcího předpisu podle § 11 odst. 2 a § 38 odst. 4 zákona 

č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 

členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých 

zákonů (zákona o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o uznávání odborné kvalifikace“). 

Zákon o uznávání odborné kvalifikace zapracovává směrnici Evropského parlamentu a 

Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Zákon upravuje 

institut tzv. kompenzačního opatření (ust. § 10 zákona o uznávání odborné kvalifikace), 

kterým je adaptační období (ust. § 10 odst. 1 a § 13 zákona o uznávání odborné kvalifikace) 

nebo rozdílová zkouška (ust. § 10 odst. 1 a § 14 zákona o uznávání odborné kvalifikace). 

Podle § 11 odst. 1 zákona o uznávání odborné kvalifikace má uchazeč oprávnění zvolit si 

mezi kompenzačními opatřeními. Podle § 11 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace 

může prováděcí předpis tuto volbu vyloučit a může určit kompenzační opatření, které může 

být uchazeči podle tohoto zákona uloženo. Tímto prováděcím předpisem je podle § 38 odst. 4 

zákona o uznávání odborné kvalifikace nařízení vlády. 

Výkon činnosti insolvenčního správce je regulovaná činnost ve smyslu zákona o 

uznávání odborné kvalifikace (vizte sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze 

dne 24. 6. 2016 č. SK15/2016, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) 

v České republice, členěný podle příslušných uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic 

Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 24. 6. 

2016). 

Činnost insolvenčního správce může být podle § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o insolvenčních 

správcích“), vykonávána pouze osobou, která má povolení nebo zvláštní povolení vykonávat 

činnost insolvenčního správce. Zvláštní povolení musí mít správci ustanovovaní 
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v insolvenčních řízeních dlužníků s obratem nad 100 mil. Kč za rok nebo s alespoň 100 

zaměstnanci a v insolvenčních řízeních dlužníků speciálního typu (např. penzijní fond) – 

srov. k tomu § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích. 

Povolení získá osoba tehdy, pokud složí zkoušku insolvenčního správce ve smyslu § 24 

zákona o insolvenčních správcích. Zvláštní povolení získá osoba tehdy, pokud složí zvláštní 

zkoušku insolvenčního správce ve smyslu § 26 zákona o insolvenčních správcích. 

Dále platí, že pro získání povolení je podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona o insolvenčních 

správcích třeba vykonání odborné praxe, stejná úprava je obsažena pro případy získání 

zvláštního povolení, a to v § 6 odst. 2 písm. a) zákona o insolvenčních správcích. 

Zkouška i zvláštní zkouška insolvenčního správce mají prověřit teoretické i praktické 

schopnosti zkoušené osoby nezbytné pro výkon činnosti insolvenčního správce. Zkoušky jsou 

– přirozeně – vázány na české právní prostředí v tom smyslu, že je vyžadována znalost 

českého vnitrostátního právního řádu včetně schopnosti aplikovat právní předpisy, a to i 

v rámci soudního řízení – insolvenčního řízení, v němž jsou role a význam insolvenčního 

správce nezastupitelné. 

Pokud by uchazeč ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace měl možnost volby 

mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou, mohlo by dojít k situaci, kdy by na území 

České republiky vykonávaly činnost insolvenčního správce osoby, které ve státu původu 

nevykonaly žádnou odbornou zkoušku srovnatelnou s českou zkouškou nebo zvláštní 

zkouškou insolvenčního správce, navíc bez podrobné znalosti českého insolvenčního zákona a 

dalších relevantních právních předpisů. 

Dále může dojít k tomu, že určitý uchazeč nebude úspěšný při snaze složit českou 

zkoušku nebo zvláštní zkoušku insolvenčního správce (v letech 2012 až 2016 složilo zkoušku 

insolvenčního správce jen 22 % žadatelů) a bude se snažit složit zkoušku v jiném státě, 

např. státě jazykově, kulturně i jinak blízkém České republice, a následně vykonávat činnost 

insolvenčního správce na území České republiky, přičemž jeden takový případ již nastal. 

Ministerstvo spravedlnosti již dříve připravilo návrh nové vyhlášky o zkouškách a 

zvláštních zkouškách insolvenčních správců. Cílem návrhu vyhlášky je mj. zkvalitnit 

insolvenční prostředí v České republice prostřednictvím kvalitnějšího zkoušení zájemců o 

výkon činnosti insolvenčního správce na území České republiky. Dosažení tohoto cíle by bylo 

obtížné, pokud by bylo možné zákonný režim zkoušek a zvláštních zkoušek insolvenčních 

správců obcházet. 

Na základě výše uvedeného je proto předkládán návrh, který v souladu s § 11 odst. 2 

zákona o uznávání odborné kvalifikace vyloučí možnost, aby uchazeč namísto složení 

rozdílové zkoušky prošel adaptačním obdobím. 

Složení rozdílové zkoušky ve smyslu § 14 zákona o uznávání odborné kvalifikace je 

ukládáno rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti, nejde o rozdílovou zkoušku ve smyslu 

dřívější úpravy podle § 25 zákona o insolvenčních správcích ve znění účinném do 31. 7. 2013. 

Jestliže tedy uchazeč ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace požádá o uznání 

odborné kvalifikace, má skládat rozdílovou zkoušku na základě rozhodnutí ministerstva 
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vydaného podle § 24 zákona o uznávání odborné kvalifikace. V rámci řízení o uznání odborné 

kvalifikace se dále posuzují komplexně všechny požadavky stanovené zákonem o uznávání 

odborné kvalifikace pro výkon daného povolání. 

 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace, 

protože možnost vyloučit volbu uchazeče je výslovně stanovena v § 11 odst. 2 zákona o 

uznávání odborné kvalifikace. Podle něj platí, že prováděcí právní předpis může za podmínek 

uvedených v příslušném předpisu EU (tj. ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) stanovit regulované 

činnosti, u kterých je vyloučena volba uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou 

zkouškou, a určit kompenzační opatření, které bude uchazeči v těchto případech za podmínek 

uvedených v § 10 zákona uloženo. 

 

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie a mezinárodními smlouvami 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s právem Evropské unie. Zákon o uznávání 

odborné kvalifikace zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 

7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Možnost členského státu vyloučit volbu 

uchazeče mezi kompenzačními opatřeními vyplývá z čl. 14 odst. 3 pododstavce prvního 

uvedené směrnice. Podle tohoto ustanovení může členský stát pro povolání, jejichž výkon 

vyžaduje přesnou znalost vnitrostátního práva a v nichž poskytování právních rad nebo právní 

pomoci týkající se vnitrostátního práva je základním a nezbytným předpokladem dotyčné 

odborné činnosti, stanovit buď adaptační období, nebo zkoušku způsobilosti (v terminologii 

zákona o uznávání odborné kvalifikace jde o rozdílovou zkoušku). Navrhovaná právní úprava 

předpokládá využití této možnosti. 

Daná problematika není pokryta mezinárodními smlouvami. 

 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Prováděcí právní předpis ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace, 

jímž by byla omezena možnost uchazeče vybírat si mezi kompenzačními opatřeními pro 

přístup do regulované profese insolvenčního správce (výkon regulované činnosti 

insolvenčního správce), nebyl dosud vydán. Možnost volby v těchto případech může omezit a 

konkrétní druh kompenzačního opatření může určit pouze prováděcí právní předpis. 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 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, 
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zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 

dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava bude mít negativní finanční dopad na státní rozpočet 

spočívající ve vynaložení finančních prostředků na rozdílové zkoušky. Předpokládaný 

finanční dopad je však zanedbatelný ve srovnání s přínosem, který lze v zavedení navrhované 

právní úpravy spatřovat, protože navrhovaná právní úprava umožní garantovat kvalitu výkonu 

činnosti insolvenčního správce na území České republiky. Celkové náklady budou 

vynakládány z rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti. Aplikace nařízení vlády 

nebude znamenat zvýšené personální nároky, veškeré výdaje budou hrazeny v rámci výdajů 

stanovených příslušnými rozpočtovými dokumenty. 

V souvislosti s přijetím právní úpravy se nepředpokládají žádné sociální dopady ani 

dopady na životní prostředí. Dopady na podnikatelské prostředí se předpokládají pozitivní, 

neboť navrhovaná právní úprava má přispět ke zkvalitnění výkonu činnosti insolvenčních 

správců na území České republiky. 

 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci 

jednoho z pohlaví, neboť mezi nimi nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a 

nestanoví pro něj odlišné podmínky.  

Navržená úprava má proto stejné dopady na muže i na ženy, jsou-li insolvenčními 

správci. 

 

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

údajů 

Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí 

a osobních údajů, neboť tyto oblasti nejsou navrhovanou právní úpravou dotčeny. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Přiměřenost 

Navrhovaná úprava se po stránce věcné týká vyloučení možnosti volby mezi rozdílovou 

zkouškou a adaptačním obdobím. Snahou je vyloučit možnost obcházení povinnosti složit 

zkoušku nebo zvláštní zkoušku insolvenčního správce a dále je snahou zajistit kvalitní výkon 

činnosti insolvenčního správce na území České republiky.  

Návrh se týká relativně malého množství vztahů, které má upravovat, a zasahuje do nich 

způsobem předvídaným zákonem o uznávání odborné kvalifikace. Kompetence Ministerstva 

spravedlnosti nejsou neúměrně rozšiřovány, neboť navrhovaná úprava pouze stanoví 

využívání již nyní existující působnosti Ministerstva spravedlnosti. 
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Efektivita 

Navrhovaná úprava umožňuje efektivní implementaci rozdílových zkoušek, složení 

rozdílové zkoušky je ukládáno rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti.  

Dodržování dané regulace je vynutitelné, protože je to samo Ministerstvo spravedlnosti, 

kdo rozhodnutí o uložení kompenzačního opatření ve formě rozdílové zkoušky vydá.  

Odpovědnost 

Návrh nijak nemění úpravu, která stanoví, který orgán je ve věci kompetentní. 

Kompetence Ministerstva spravedlnosti vyplývá již ze zákona o uznávání odborné 

kvalifikace. Ze stejného důvodu nedochází ani k žádnému soustředění pravomoci (ta je již 

dána zákonem o uznávání odborné kvalifikace). Stejně tak nedochází k žádnému rozdělení 

pravomoci mezi vyšší počet osob. 

Vzhledem k okolnosti, že rozhodnutí o uložení povinnosti složit rozdílovou zkoušku je 

vydáváno ve správním řízení, lze jednoznačně určit osobu odpovědnou za konkrétní 

rozhodnutí. 

Opravné prostředky a kontrolní mechanismy 

Jak uvedeno výše, povinnost složit rozdílovou zkoušku je stanovena rozhodnutím 

vydávaným ve správním řízení. Opravné prostředky a kontrolní mechanismy jsou proto 

stanoveny předpisy upravujícími správní řízení (zejména zákon o uznávání odborné 

kvalifikace a správní řád), jakož je i dána možnost soudního přezkumu správním soudnictvím 

podle soudního řádu správního. 

Kontrolní mechanismy dále vyplývají ze služebního zákona (včetně kárné odpovědnosti 

při pochybení konkrétního státního zaměstnance) a dalších interních předpisů Ministerstva 

spravedlnosti, jakož i zákoníku práce.  

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 a 2 

Regulovanou činností je výkon činnosti insolvenčního správce ve smyslu § 3 odst. 1 a 2 

zákona o insolvenčních správcích na území České republiky (vizte sdělení Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. 6. 2016 č. SK15/2016, kterým se vydává seznam 

regulovaných činností (povolání) v České republice).  

Ustanovení § 11 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace umožňuje vyloučit 

možnost volby uchazeče podle § 11 odst. 1 citovaného zákona mezi adaptačním obdobím a 
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rozdílovou zkouškou prováděcím nebo stavovským předpisem. Podle § 38 odst. 4 zákona o 

uznávání odborné kvalifikace platí, že pokud má být volba uchazeče vyloučena prováděcím 

(nikoliv stavovským) předpisem, je takovým předpisem nařízení vlády. 

Ustanovení § 11 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace dále vyžaduje, aby 

prováděcí předpis stanovil, které kompenzační opatření lze uchazeči uložit. Tímto 

kompenzačním opatřením je dle § 2 návrhu nařízení rozdílová zkouška, neboť uložení 

povinnosti složit rozdílovou zkoušku umožňuje garantovat odbornou způsobilost a kvalitu 

osob, které vstupují do řad insolvenčních správců vykonávajících činnost insolvenčního 

správce na území České republiky. Tato kvalita by za stavu připuštění možnosti absolvování 

adaptačního období garantována nebyla. 

 

K § 3 (Účinnost) 

Účinnost se navrhuje stanovit na patnáctý den po vyhlášení, neboť z hlediska adresátů 

právní normy není pro seznámení se s ní delší legisvakanční lhůty zapotřebí. 
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