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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 nařízení vlády o vyloučení volby uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou a o určení kompenzačního opatření 

ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 28. 8. 2017, s termínem dodání stanovisek 

do 19. 9. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných připomínek. 

 

 

Připomínkové  

místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

ÚVČR – KOM 

 

Mgr. Bohumil 

Peterka  

1. 

Po stránce materiální: 

Ustanovení čl. 14 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

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

(dále jen „směrnice“) stanoví dvě podmínky, které musí splňovat 

povolání, u něhož členský stát může stanovit jako kompenzační 

opatření buď adaptační období, nebo zkoušku způsobilosti. 

1. Výkon tohoto povolání musí vyžadovat přesnou znalost 

vnitrostátního práva. 

2. Poskytování právních rad nebo právní pomoci týkající se 

vnitrostátního práva musí být základním a nezbytným 

předpokladem dotyčné odborné činnosti. 

V rozsudku ve věci C‑149/05, Harold Price proti Conseil des ventes 

volontaires de meubles aux enchères publiques Soudní dvůr 

judikoval, že podmínku č. 2 nelze vykládat tak, že do ní spadají 

pouze „klasická“ právnická povolání, jako jsou povolání soudce, 

notáře a advokáta, a že postačí, když se právní rady nebo právní 

pomoc vztahující se k vnitrostátnímu právu poskytované klientům 

týkají specializované oblasti práva (ne nutně právního řádu obecně). 

Přesto je možno mít pochybnosti, zda je základním a nezbytným 

předpokladem činnosti insolvenčního správce poskytování právních 

rad nebo právní pomoci klientům. 

Vysvětleno 

 

Obecně lze uvést, že odůvodnění rozhodnutí není právně 

závazné. Odůvodnění nadto nelze brát doslovně, ale vždy  

v kontextu daného případu. Předkladatel přitom vychází 

z toho, že dané rozhodnutí ani jeho odůvodnění není 

přiléhavé na situaci řešenou předkládaným nařízením 

vlády. 

 

I. K rozsudku ve věci C‑149/05, Harold Price proti 

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères 

publiques 

 

Rozsudek ve věci C‑149/05 se přitom týká primárně 

uznávání vysokoškolských diplomů, kde zmiňované 

splnění podmínky č. 2 bylo řešeno úplně v jiných 

souvislostech. 

Předmětný rozsudek u druhé podmínky výslovně uvádí, 

že pro použití čl. 14 odst. 3 směrnice „není nezbytné, aby 

dotčená činnost předpokládala poskytování právních rad 
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Co se první podmínky týče, v navazujícím rozsudku ve věci C‑
197/06, Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België VZW, 

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars proti Willemu Van 

Leukenovi, Soudní dvůr dospěl k závěru, že ji může splňovat jen 

takové regulované povolání, kterému členský stát určil jako 

podmínku přístupu vzdělání v oblasti práva. Doslova Soudní dvůr 

stanovil, že nelze mít za to, že povolání, k němuž mají přístup osoby, 

které nemají významné vzdělání v oblasti práva, představuje 

povolání, jehož výkon vyžaduje přesnou znalost vnitrostátního práva. 

K výkonu profese insolvenčního správce nicméně mají přístup osoby, 

které získali magisterské vzdělání v libovolném oboru a vykonávali 

po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem 

funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, 

daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku (§ 6 

odst. 1 insolvenčního zákona). 

Z tohoto důvodu máme vážné pochybnosti, zda profese 

insolvenčního správce naplňuje obě výše uvedené podmínky, jak jsou 

vykládány Soudním dvorem Evropské unie.  

Jsme toho názoru, že vhodnější než využít výjimky podle čl. 14 odst. 

3 směrnice by bylo využít výjimky podle čl. 14 odst. 2 směrnice a o 

navrhovaném opatření uvědomit ostatní členské státy i Komisi. 

Uvedené pochybnosti je nutno vyjasnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

nebo právní pomoci týkajících se celého vnitrostátního 

práva; postačí, že se týká specializované oblasti a je 

základním a nezbytným předpokladem uvedené činnosti. 

V tomto kontextu je nezbytné vycházet zejména z běžné 

praxe dotčeného povolání.“ 

Předpokladem pro výkon činnosti insolvenčního správce 

přitom je podrobná znalost insolvenčního práva a 

souvisejících právních předpisů; insolvenční právo je 

úzce specializovanou právní oblastí, činnost ins. správce 

spočívá příkladmo v sepisu majetkové podstaty, účasti 

v incidenčních sporech, přezkumu pohledávek, plné 

správě majetkové podstaty, účasti na soudních jednáních 

a jednáních s věřitelskými orgány, dlužníkem a dalšími 

subjekty. 

Naplnění druhé podmínky pak vyplývá i z toho, že 

insolvenční správce je osobou podle § 390a odst. 1 

písm. a) insolvenčního zákona oprávněnou sepsat a za 

dlužníka podat insolvenční návrh a návrh na povolení 

oddlužení, přičemž lze dovodit, že podle § 390a odst. 3 a 

per analogiam podle § 418a insolvenčního zákona činí 

činnosti s ním nezbytně spojené, jako jsou zejména 

porada s klientem a odstranění vad návrhu. Z toho a 

dalších činností, z nichž spočívá výkon činnosti 

insolvenčního správce, lze dovodit, že poskytuje právní 

rady, popř. právní pomoc v rámci specializované oblasti. 

V reorganizaci je úkolem insolvenčního správce mimo 

jiné také vést incidenční spory namísto dlužníka 

s dispozičním oprávněním, podávat zprávy věřitelskému 

výboru a zpravidla poskytovat odbornou součinnost 

(v právní a ekonomické oblasti a oblasti krizového řízení) 

dlužníku s dispozičním oprávněním a věřitelskému 

výboru. 

Poskytování právní pomoci, byť ne všem účastníkům 

insolvenčního řízení, je esenciální součástí výkonu funkce 
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insolvenčního správce.  

Lze tedy uzavřít, že nemůže být pochyb o tom, že výkon 

funkce insolvenčního správce se týká specializované 

oblasti vnitrostátního práva. Poskytování právní pomoci 

je nezbytným předpokladem činnosti insolvenčního 

správce.  

 

II. K rozsudku ve věci C‑197/06, Confederatie van 

Immobiliën-Beroepen van België VZW, Beroepsinstituut 

van Vastgoedmakelaars proti Willemu Van Leukenovi 

 

Předně je nutno uvést, že nezbytným předpokladem pro 

výkon funkce insolvenčního správce (alespoň z 80 %) je 

přesná znalost vnitrostátního práva, a to zejména práva 

insolvenčního, exekučního, pracovního, obchodního, 

občanského hmotného a procesního. Z těchto právních 

odvětví ostatně insolvenční správce také skládá zkoušku.  

V této souvislosti lze uvést, že splnění podmínky č. 1 je 

úzce provázáno s podmínkou č. 2, ze které přímo vychází. 

Jestliže se výkon funkce týká specializované oblasti 

vnitrostátního práva, navíc vymezeného vícero právními 

odvětvími, pak to implikuje, že bez podrobné znalosti 

vnitrostátního práva není výkon takové funkce možný. 

Uvedený rozsudek přitom řeší velmi specifickou situaci, 

soud se zabýval povoláním makléře, kterého jeden stát 

chápe jako technika a druhý rovněž, avšak s požadavky 

na právní vzdělání. Předmětem sporu přitom bylo, že 

hostitelský stát vyžadoval na žadateli splnění přísnější 

podmínky (právní vzdělání), než kladl na své vlastní 

občany. Soud proto správně shledal nepřiměřeným, že 

uznávající stát požadoval podmínku složení zkoušky 

z oblasti práva, když vzdělání s významnou výukou práva 

nebylo v hostitelském státě nutnou podmínkou pro zisk 

povolení. „Podle těchto údajů totiž pro přístup k povolání 
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realitního makléře v Belgii stačí být držitelem belgického 

diplomu stavebního inženýra, zemědělského inženýra 

nebo technického či průmyslového inženýra a součástí 

vzdělávacích programů ukončených těmito diplomy není 

významná výuka práva.“ 

Pro výkon funkce insolvenčního správce je však přesná 

znalost vnitrostátního práva nezbytná a od samotného 

výkonu funkce neoddělitelná – bez přesné znalosti práva 

ji nelze vykonávat. Ostatně i proto je součástí zkoušky 

insolvenčního správce přezkoušení znalostí z vybraných 

odvětví práva především se vztahujících k činnostem 

vykonávaným insolvenčním správcem.  

Lze tedy uzavřít, že předmětný rozsudek nepředstavuje 

přiléhavou analogii, a proto nelze bez dalšího použít 

právní závěry v něm obsažené. 

 

Předkladatel má tudíž za to, že obě podmínky pro aplikaci 

řešené výjimky, jak jsou uvedeny v připomínce, jsou 

splněny. 

 

2. 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 

vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z 

jejího členství v Evropské unii, 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 (dále jen „MP“). 

Vzhledem k tomu, že návrh provádí čl. 14 odst. 3 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, měl by předkladatel 

postupovat v souladu s pravidly vykazování implementace, jak je 

stanoví Legislativní pravidla vlády (dále jen „LPV“) a Metodické 

pokyny. Je tedy nutno implementační ustanovení návrhu podtrhnout a 

označit celexovým číslem (čl. II odst. 1 Přílohy č. 5 LPV). K návrhu 

Neakceptováno 

 

Předkladatel se nedomnívá, že by předmětným návrhem 

nařízení vlády byl prováděn čl. 14 odst. 3 směrnice 

2005/36/ES. Tento článek byl proveden a do českého 

právního řádu implementován zákonem č. 18/2004 Sb., o 

uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a o změně 

některých zákonů (zákonem o uznávání odborné 

kvalifikace), konkrétně jeho § 11 odst. 2 a § 38 odst. 4. 

Předkládaný návrh nařízení vlády, třebaže v souladu 

s § 11 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace 

musí splňovat podmínky uvedené ve směrnici 

2005/36/ES, je prováděcím právním předpisem k zákonu 
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je dále nutno přiložit rozdílovou tabulku (čl. II odst. 2 Přílohy č. 5 

LPV) a aktualizovanou tabulku srovnávací (čl. 14 odst. 1 písm. c) a 

čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV). 

o uznávání odborné kvalifikace, nikoliv k jím již 

implementované směrnici 2005/36/ES. 

Ministerstvo 

financí 

 

JUDr. Josef Barák 

1. 

K Odůvodnění Část I. Obecná část, písmeno e) - předpokládaný 

hospodářský a finanční dosah: 

Do této části návrhu požadujeme doplnit, že aplikace nařízení vlády 

nebude znamenat zvýšené personální nároky a že veškeré výdaje 

budou hrazeny v rámci výdajů stanovených příslušnými 

rozpočtovými dokumenty. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

2. 

K § 3: 

Doporučujeme stanovit účinnost nařízení vlády fixním datem, např. 

1. listopad nebo 1. prosinec 2017 

Neakceptováno 

3. 

V podpisové doložce doporučuje v této fázi přípravy návrhu neuvádět 

jména předsedy vlády a ministra spravedlnosti. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

 

Mgr. Markéta 

Holečková  

 

JUDr. Jan Goetz 

 

1. 

K Obecné části Důvodové zprávy, bodu c): 

Vzhledem k tomu, že mohou existovat jisté pochybnosti o tom, zda 

povolání, resp. činnost insolvenčního správce splňuje podmínky pro 

využití ustanovení čl. 14 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 

2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací, doporučujeme do 

důvodové zprávy více tuto problematiku rozvést a uvést relevantní 

důvody, proč se předkladatel domnívá, že činnost insolvenčního 

správce splňuje podmínky pro využití právě tohoto ustanovení. 

Neakceptováno 

 

Blíže vizte vypořádání připomínky ÚVČR – KOM č. 1. 
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