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IV. 
 

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 o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 19. 2. 2018, s termínem dodání stanovisek 

do 12. 3. 2018. 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. 

K úvodní větě: 

Upozorňujeme na to, že v úvodní větě návrhu vyhlášky by měl být 

text „ve znění zákona č. 312/2006 Sb. a“ zřejmě vypuštěn, neboť jde 

o původní znění zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, 

ve znění pozdějších předpisů, a nikoliv jeho novelu. 

Doporučujeme upravit předložený materiál s ohledem na výše 

uvedenou doporučující připomínku. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 

Ing. Blanka 

Šplíchalová 

 

 

1. 

Obecně: 

V celém předpisu doporučujeme zvážit užití kumulativních výčtů. 

Například v ustanovení § 14 považujeme použití kumulativního výčtu 

za nadbytečné a doporučujeme u posledních dvou možností zrušit 

spojku „a“ (srov. ust. § 4 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). Podle čl. 42 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády se kumulativní výčet použije tehdy, 

pokud má být více možností splněno současně. 

Neakceptováno 

 

Předkladatel má za to, že užití kumulativních výčtů je 

namístě, právě proto, že „více možností“ má být splněno 

současně, tedy že insolvenční správce má plnit současně 

více povinností. Konkrétně pro poměry § 14 se jedná o 

činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat 

všechny, tedy jeho zabezpečení výkonu činnosti na 

provozovně musí umožňovat provedení kterékoliv 

z těchto činností (tedy zajištění více činností současně). 

2. 

K poznámce pod čarou č. 1: 

Doporučujeme nahradit slovo „zákoníku“ slovem „zákoník“. 

Neakceptováno 

3. 

K § 4 odst. 1: 
Neakceptováno 
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Doporučujeme nahradit slovo „měsíc“ v první části věty slovem 

„měsíci“. 

4. 

K § 18 písm. f): 

Doporučujeme nahradit slovo „dostatečné“ slovem „dostatečně“. 

Akceptováno 

5. 

K § 10 a 13: 

Z našeho pohledu se jedná o proklamační ustanovení, které nijak 

významně nerozšiřuje úpravu již obsaženou v zákoně. 

Z obdobného důvodu doporučujeme zvážit taktéž zrušení ustanovení 

§ 13. 

Vysvětleno 

 

Zákon o insolvenčních správcích obsahuje úpravu, podle 

níž se provozovna nesmí nacházet na místě nezpůsobilém 

pro výkon činností stanovených insolvenčním zákonem. 

Pominuty tak mohou být další činnosti, které nevyplývají 

z insolvenčního zákona. Srovnatelná úprava navíc není 

obsažena pro sídlo. Předkladatel má navíc za to, že 

vyloučení nezpůsobilosti pro výkon funkce je (v určitých 

ohledech) nižším standardem než zajištění veřejné 

přístupnosti. 

Co do materiálního (hmotného) vybavení sídla a 

provozovny zákon o insolvenčních správcích úpravu 

neobsahuje. Třebaže § 13 nestanoví kupříkladu přesnou 

výměru podlahové plochy nebo konkrétní počet a druh 

kancelářského nábytku, obsahuje kritéria rozhodná pro 

posouzení přiměřenosti materiálního vybavení. 

6. 

K obecné části odůvodnění: 

Doporučujeme na str. 2, druhý odstavec nahradit slovo 

„insolvenčním“ slovem „insolvenčních“.   

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

Mgr. Kamila 

Brunovská 

 

 

1. 

K úvodní větě: 

Upozorňujeme, že v úvodní větě je chybně uveden ve výčtu 

pozměňovacích zákonů k zákonu o insolvenčních správcích zákon 

č. 312/2006 Sb. (jedná se o samotný zákon o insolvenčních 

správcích, nikoli jeho novelu). Zároveň ve výčtu chybí zákon 

294/2013 Sb., kterým byl do zákona o insolvenčních správcích 

vložen § 5a. 

Akceptováno 

2. 

K odůvodnění: 
Akceptováno 
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V Odůvodnění na straně 2, v druhém odstavci doporučujeme slovo 

„insolvenčním“ nahradit slovem „insolvenčních“. 

3. 

K § 2 odst. 1: 

Doporučujeme přeformulovat znění § 2 odst. 1. Navrhované znění 

nedává smysl – není jasné, pro koho má insolvenční správce zajistit 

dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců. Současné znění 

vyvolává dojem, že tak má činit pro jiného insolvenčního správce, 

což samozřejmě jde proti smyslu úpravy. 

Vysvětleno 

 

Předkladatel považuje ustanovení za dostatečně jasné. 

Z hlediska gramatické stavby se jedná o souvětí 

s vloženou vedlejší větou přívlastkovou. Při jejím 

(myšleném) vypuštění (tedy: „Pro výkon své funkce 

využívá pouze zaměstnanců [, kteří nejsou zaměstnanci jiného 

insolvenčního správce,] a zajistí pro něj dostatečný počet 

odborně způsobilých zaměstnanců.“) je ještě zřetelnější, 

že insolvenční správce zajišťuje dostatečný počet odborně 

způsobilých zaměstnanců pro výkon své funkce, nikoliv 

pro jiného insolvenčního správce. 

4. 

K § 2 odst. 2 a 3: 

Dle našeho názoru by požadavek na bezúhonnost zaměstnance, resp. 

odborně způsobilého zaměstnance insolvenčního správce měl být 

rozšířen. Nelze totiž vyloučit, že by takovým zaměstnancem mohl být 

např. bývalý advokát vyloučený z Advokátní komory z důvodu 

neetického chování. Taková osoba by sice splňovala požadavky 

bezúhonnosti podle § 7 odst. 1 zákona o insolvenčních správcích, 

nicméně její důvěryhodnost byla narušena.  

Vhledem k tomu, že cílem navrhovaného předpisu je upravit 

požadavky na personální vybavení insolvenčního správce takové, aby 

byl zaručen řádný výkon funkce insolvenčního správce, necháváme 

ke zvážení, zda doplnit např. podmínku, že zaměstnanec nebyl 

vyloučen z profesní komory Advokátní komory, Komory daňových 

poradců). 

Vysvětleno 

 

Lze jistě jen přesvědčit tomu, že mohou existovat i další 

případy (například ty v připomínce zmíněné), v nichž 

nelze uzavřít, že by (odborně způsobilý) zaměstnanec byl 

důvěryhodným. Takových případů však může existovat 

velké množství a předkladatel nepovažuje vytvoření 

taxativního výčtu za dost dobře možné. Proto byla 

důvěryhodnost zaměstnance zakotvena jako neurčitý 

právní pojem s vymezením, kdy především zaměstnance 

za důvěryhodného považovat nelze. Zároveň se 

nedomníváme, že by v případě zaměstnanců 

insolvenčního správce bylo vyloučení z profesní komory 

natolik častým jevem, aby právě tato skutečnost byla 

doplněna jako další prvek demonstrativního výčtu. 

5. 

K § 3 odst. 4: 

Doporučujeme k určení počtu zaměstnanců použít pojem „přepočtený 

počet zaměstnanců“. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že využití pojmu „přepočtený počet 

zaměstnanců“ by bez bližšího vymezení tohoto pojmu a 

způsobu přepočítání mohlo působit výkladové nejasnosti, 
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zatímco stávající textace je bez nutnosti doplnění 

přiměřeně srozumitelná. 

6. 

K § 5 a § 9 odst. 2: 

Tato ustanovení zakotvují možnost insolvenčního správce odchýlit se 

od standardů personálního vybavení insolvenčního správce 

upravených v navrhované vyhlášce.   

Na jednu stranu předkladatel reguluje požadavky na výkon funkce 

značně přísně a jednoznačně, když uvedením přesných počtů nových 

insolvenčních řízení, přezkoumávaných pohledávek a neskončených 

insolvenčních řízení určuje, kdy není počet zaměstnanců 

insolvenčního správce dostatečný. Zároveň je však dána možnost od 

těchto standardů se odchýlit při dodržení podmínky zajištění řádného 

výkonu funkce insolvenčního správce. Máme za to, že není 

dostatečně a objektivně možné posoudit naplnění této podmínky. 

Pokud je insolvenčnímu správci dána možnost, aby řádný výkon své 

funkce zajistil v rámci své podnikatelské činnosti i jinak než 

splněním přesných podmínek vyhlášky, je diskutabilní, zda vůbec 

vytvářet nový právní předpis. Pokud chce předkladatel určitou 

činnost regulovat a postihovat, měl by zvážit míru a vhodnost 

dispozičního oprávnění. Jestliže je cílem návrhu dát činnosti 

insolvenčních správců v oblasti personálního a materiálního 

zabezpečení jakýsi vzor či stanovit základní standard, doporučujeme 

použít formu např. metodického pokynu. 

Vysvětleno 

 

Úvodem je třeba uvést, že při stanovení požadavku 

personálního vybavení zákonodárce sledoval cíl zajištění 

řádného výkonu funkce insolvenčního správce 

s odbornou péčí, tedy výkonu v tomto ohledu především 

kvalifikovaného. S ohledem na rozsah činnosti některých 

insolvenčních správců ji není možno zajišťovat osobně a 

insolvenční správce musí využívat zaměstnance. 

Zákonodárce se však nevydal jinak obvyklou cestou 

vymezení činností/úkolů, ke kterým je kromě zástupce 

příslušné profese povolán toliko jeho kvalifikovaný 

zaměstnanec (např. kandidát u soudního exekutora, 

notářský koncipient). Namísto toho platí, že i 

nejdůležitější nebo odborně nejobtížnější činnosti 

insolvenčního správce může na jeho odpovědnost 

vykonávat v zásadě jakýkoliv zaměstnanec, a tak je třeba, 

aby insolvenční správce zaměstnával dostatek odborně 

způsobilých zaměstnanců (s předpokladem, že právě tyto 

zaměstnance pak bude díky jejich znalostem pověřovat 

odborně náročnými úkoly). 

Odborně způsobilým zaměstnancem však může být i 

osoba, která má dlouholeté zkušenosti nebo mimořádně 

bohaté odborné znalosti, a která je tak schopna řadu 

činností vykonávat rychleji a efektivněji. Poznatky 

z praxe dále dokládají, že řada insolvenčních správců při 

výkonu své funkce spolupracuje se svým manželem, 

který může splňovat všechny požadavky na odborně 

způsobilého zaměstnance, předpokládané vyhláškou, ale 

který nemůže být zaměstnancem insolvenčního správce 

(§ 318 zákoníku práce). V případě insolvenčního správce, 

který je veřejnou obchodní společností, činnosti, které by 
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jinak měly být vykonávány odborně způsobilým 

zaměstnancem, zajišťují ohlášení společníci, kteří rovněž 

nemohou být zaměstnanci. 

Z uvedeného je zřejmé, že trvat bezvýhradně na pevně 

daném počtu odborně způsobilých zaměstnanců, by 

mnohdy bylo nedůvodně přísné. Proto návrh vyhlášky 

předvídá možnost se od velice konkrétních obecně 

platných požadavků odchýlit. 

Pokud však má být odchýlení od přísně a jednoznačně 

formulovaných parametrických požadavků možné, je 

třeba, aby bylo podrobně odůvodněno a aby toto 

odůvodnění odchýlení legitimizovalo – je tedy nutné, aby 

z odůvodnění nade vši pochybnost vyplývalo, že i jiným 

uspořádáním věcí je zajištěn řádný svědomitý výkon 

funkce insolvenčního správce s odbornou péčí. Posouzení 

takového odůvodnění potom bude provedeno 

dohledovým orgánem v rámci kontrolního či správního 

(přestupkového) řízení.  

7. 

K § 6: 

Doporučujeme ustanovení přeformulovat, není stylisticky správné. 

Nadto ustanovení není správné ani po obsahové stránce, používá 

v podstatě definici kruhem, kdy za odborně způsobilého je považován 

ten, kdo zabezpečí kvalifikovaný (tzn. odborný) výkon svých 

činností. 

Vysvětleno 

 

Neztotožňujeme se s tvrzením, že ustanovení využívá 

definici kruhem. Zjednodušeně jej lze vyložit takto: 

odborná způsobilost je předpokladem pro kvalifikovaný 

výkon činností (odborně způsobilého) zaměstnance (tedy 

činností odborně náročných), tedy tím, čeho je třeba 

dosáhnout u dostatečného počtu zaměstnanců 

insolvenčního správce (aby tak v souladu s účelem § 13a 

ZIS byl zajištěn výkon funkce s odbornou péčí). Odborná 

způsobilost jako předpoklad pro kvalifikovaný výkon 

činností zaměstnance zahrnuje vzdělání a odborné 

znalosti, bez nichž kvalifikovaného výkonu činností nelze 

dosáhnout. Jinými slovy, zaměstnanec je odborně 

způsobilý, jestliže má odbornou způsobilost, tedy 

nezbytné vzdělání a znalosti. Závěr, že odborně 
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způsobilým je ten, kdo díky svému vzdělání a odborným 

znalostem zabezpečí kvalifikovaný výkon činností při 

výkonu funkce insolvenčního správce, nepovažujeme za 

nesprávný. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

 

Ing. Zdenka 

Niklasová 

  

 

1. 

K § 21: 

V odůvodnění § 21 je v odstavci 2 uvedeno, že „maximalizace 

uspokojení věřitelů, především nachází-li se v majetkové podstatě 

dlužníka hodnotnější majetek, lze dosáhnout v případě, že se 

majetková podstata zpeněžuje formou veřejné soutěže o nejvhodnější 

nabídku nebo výběrového řízení. Následně je v odstavci 4 

deklarováno, že „je třeba trvat na vysoké míře transparentnosti celého 

procesu.“ 

Výběrové řízení není upraveno žádným právním předpisem, pravidla 

a postup si stanovuje vyhlašovatel sám. Z pohledu zájemců o účast ve 

výběrovém řízení se může tato skutečnost jevit jako jeden z důvodů, 

který bude ovlivňovat jejich rozhodnutí se takového výběrového 

řízení účastnit. Pravidla takového výběrového řízení nemusí být vždy 

nastavena s cílem získat maximální výnos z prodeje majetkové 

podstaty dlužníka. 

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku upravuje občanský zákoník 

v § 1772 – 1779. Konkrétně v ustanovení § 1777 odst. 2 je uvedeno, 

že „není-li v podmínkách soutěže stanoven způsob výběru nabídky, je 

vyhlašovatel oprávněn vybrat nabídku, která mu nejvíce vyhovuje.“ 

Z pohledu transparentnosti i z pohledu snahy získat maximální výnos 

tak předestřená možnost nestanovit při vyhlášení veřejné soutěže o 

nejvhodnější nabídku způsob výběru nejvhodnější nabídky popírá 

smysl a cíl insolvence, tedy maximální uspokojení věřitelů prodejem 

majetku dlužníka. 

Požadujeme proto, aby předkladatel upravil text takovým způsobem, 

aby zpeněžení majetku dlužníka bylo provedeno transparentně a 

současně aby nebylo umožněno podle uvážení vyhlašovatele stanovit 

různé podmínky nejen pro proces prodeje, ale i pro výběr nabyvatele. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

 

Insolvenční zákon obsahuje vlastní úpravu způsobů 

zpeněžování majetkové podstaty dlužníka a podmínek, za 

nichž je možné zpeněžení daným způsobem provést, 

v § 286 sq. Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku i 

výběrové řízení je v tomto smyslu třeba považovat za 

prodej majetku mimo dražbu podle § 286 odst. 1 písm. c) 

insolvenčního zákona. Takový prodej je možné provést 

pouze se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského 

výboru, přičemž insolvenční soud může stanovit 

podmínky prodeje (vizte § 289 odst. 1 insolvenčního 

zákona). 

Právě schvalováním ze strany insolvenčního soudu a 

věřitelského výboru je zajištěno, že insolvenční správce 

nemůže podmínky nastavovat tak, aby nebyly 

transparentní nebo aby nesměřovaly k dosažení co 

nejvyššího výtěžku, a tedy i co nejvyššího uspokojení 

věřitelů, neboť takový postup by byl v přímém rozporu 

s účelem a zásadami insolvenčního řízení (srov. § 1 

písm. a) a § 5 písm. a) insolvenčního zákona), a byl by 

tak v rozporu s požadavkem odborné péče insolvenčního 

správce. 

Zvolení nabídky, která vyhlašovateli nejvíce vyhovuje, 

nepovažujeme za nesprávné, ovšem stanovení kritérií pro 

určení „nejvíce vyhovující“ nabídku bude muset být 

součástí podmínek, má-li být vůbec lze si představit, že 

by insolvenční soud a věřitelský výbor takové zpeněžení 

majetkové podstaty schválily. Přitom však nedojde 

k vyloučení možnosti řešit specifické situace zpeněžování 
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takovým způsobem, který konkrétnímu majetku nejlépe 

vyhovuje. 

2. 

K § 12 odst. 3: 

Doporučujeme za slova „informuje ministerstvo“ vložit slova „a 

věcně příslušný soud“ ve smyslu § 85 odst. 4 občanského soudního 

řádu, aby i příslušný soud měl tuto informaci k dispozici. 

Vysvětleno 

 

Informování ministerstva při uzavírání provozovny a 

sídla má dvojí účel. Zaprvé souvisí s dohledovou činností 

ministerstva (přičemž ministerstvo je jediným subjektem 

oprávněným vykonávat dohled ve vztahu k provozovnám 

a sídlu insolvenčního správce), při níž je třeba 

předběžným informováním znemožnit, aby insolvenční 

správce uzavíral provozovny a z omezené časové dotace 

„vybíral“ pouze tehdy, dorazila-li by k němu v daném 

týdnu kontrola, které by následně sdělil, že daná 

provozovna byla právě v době kontroly uzavřena. 

Zadruhé ministerstvo jako správce informačního systému 

seznamu insolvenčních správců vyznačí údaj o uzavření 

právě do tohoto seznamu, z něhož je následně dostupný 

široké veřejnosti dálkovým přístupem. A to včetně 

obecného soudu insolvenčního správce podle § 85 odst. 4 

občanského soudního řádu, přičemž tento soud nemá 

jinak žádnou působnost ani v insolvenčním řízení, ani ve 

vztahu k výkonu činnosti insolvenčního správce 

v provozovně. 

3. 

K § 13: 

Doporučujeme zvážit změnu nově zaváděné formulace „důstojný 

styk s dlužníkem“ např. na „důstojné prostředí pro kontakt 

s dlužníkem“ nebo na „důstojné prostředí pro setkání s dlužníkem.“ 

Sousloví „důstojné prostředí“ je již užíváno v oblasti práva sociálního 

zabezpečení. 

Akceptováno 

 

Předmětná formulace bude změněna na „důstojné 

prostředí pro jednání“. 

Ministerstvo 

financí 

 

JUDr. Stanislava 

Vosková 

1. 

K právní terminologii:  

Z hlediska sjednocení terminologie napříč právním řádem 

doporučujeme nahradit pojem „právní úkony“ používaný před 

rekodifikací civilního práva, jeho aktuálním zněním „právní jednání“. 

Vysvětleno 

 

Třebaže lze přisvědčit vhodnosti uzpůsobit terminologii 

insolvenčního práva nové terminologii práva civilního, 

nepovažujeme za vhodné začít s ním u prováděcí 
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Konkrétní výskyt pojmu „právní úkony“ je v materiálu v § 16 písm. 

i) a m), § 19 písm. c).  

V důvodové zprávě se pak pojem vyskytuje ve Zvláštní části 

v odůvodnění k § 16 (na straně 13) a odůvodnění k § 19 (na straně 

14). 

vyhlášky, aniž by zároveň byla změněna terminologie 

insolvenčního zákona. Soulad terminologie užívané 

zákonem a jeho prováděcím předpisem považujeme za 

významnější. 

2. 

K názvu vyhlášky: 

Doporučujeme doplnit čárku za číslicí 2018 v názvu předpisu. 

Neakceptováno 

 

Předkladatel má za to, že nadpis vyhlášky je v souladu 

s čl. 33 odst. 1 písm. a) legislativních pravidel vlády. 

3. 

K úvodní větě: 

Text „ve znění zákona č. 312/2006 Sb.“ je třeba nahradit textem „ve 

znění zákona č. 294/2013 Sb.“. 

Akceptováno 

4. 

K účinnosti:  

Doporučujeme stanovit účinnost předpisu konkrétním datem 

s ponecháním dostatečné legisvakance. 

Vysvětleno 

 

K 1. 7. 2018 končí přechodné období obsažené v zákoně 

č. 64/2017 Sb., jímž byla insolvenčním správcům uložena 

povinnost disponovat dostatečným personálním a 

materiálním vybavením. Vyhláška by měla nabýt 

účinnosti před tímto datem nebo co nejdříve po něm. 

S ohledem na proměnlivou délku legislativního procesu 

však považujeme za vhodnější stanovit konkrétní (reálné) 

datum až v průběhu projednání návrhu v pracovních 

komisích LRV, a to v naznačené logice. 

5. 

K odůvodnění: 

Upozorňujeme na chybně vyskloňované slovo „insolvenční“ 

v odůvodnění k § 24 (první věta na straně 17). 

Akceptováno 

Ministerstvo 

práce a sociálních 

věcí 

 

Mgr. Kateřina 

Kašpaříková 

 

1. 

K § 2 odst. 1 

a) Upozorňujeme, že pouze v souvislosti se zvláštní částí odůvodnění 

vyhlášky je možné si uvědomit, že v tomto ustanovení předkladatel 

zaměstnance insolvenčního správce „rozlišuje“ dvě kategorie 

zaměstnanců. Z textace samotné rozlišení zaměstnanců patrné není.  

b) Ve větě druhé je stanoveno, že insolvenční správce „pro výkon své 

funkce využívá pouze zaměstnanců, kteří nejsou zaměstnanci jiného 

Vysvětleno 

 

Vyhláška stanovuje obsah požadavků na personální 

vybavení insolvenčního správce formou 

konkretizovaných požadavků na zaměstnance 

insolvenčního správce. Obsah požadavků stanovených 

pro (všechny) zaměstnance insolvenčního správce (tedy 
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  insolvenčního správce“. Jsme toho názoru, že tím předkladatel 

překročil meze zákonného zmocnění. Předložený návrh vyhlášky je 

provedením § 39a zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, 

ve znění pozdějších předpisů, který upravuje, že ministerstvo stanoví 

vyhláškou obsah požadavků na personální a materiální vybavení 

insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce. Podle 

našeho názoru má těmito požadavky být odbornost zaměstnanců či 

jejich počet, nikoliv omezení insolvenčního správce konstatováním, 

že pro výkon své funkce využívá pouze zaměstnanců, kteří nejsou 

zaměstnanci jiného insolvenčního správce. Shledáváme tak v tomto 

ustanovení dva problémy:  

1. Jednak ve skutečnosti, že toto omezení/zákaz je povinností, 

kterou stanovit prováděcím předpisem nelze, což se jeví jako zásadní 

problém předmětného návrhu. Na podporu svého právního názoru 

odkazujeme na nález Ústavního soudu vyslovený v nálezu ze dne 9. 

2. 2016, Pl. ÚS 17/15, podle kterého „Napadená vyhláška výslovně 

ukládá insolvenčním správcům povinnost nepřetržité fyzické 

přítomnosti na určitém místě – v provozovně. Taková povinnost by 

však mohla být uložena pouze na základě zákona a v jeho mezích 

(článek 4 odst. 1 Listiny). Ministerstvo spravedlnosti tak nejen 

stanoví podmínky a omezení podnikání, ale bez zákonného zmocnění 

ukládá insolvenčním správcům i povinnost.“. Domníváme se, že se 

nyní jedná o naprosto shodný případ, neboť i zde stanoví vyhláška 

insolvenčním správcům povinnost pro výkon své funkce využívat 

pouze zaměstnanců, kteří nejsou zaměstnanci jiného insolvenčního 

správce. 

2. Další problém spočívá v tom, že požadavky obsaženými v 

zákonném zmocnění má být odbornost zaměstnanců či jejich počet, 

nikoli skutečnost, zda je fyzická osoba zaměstnána i u jiného 

insolvenčního správce. Tato skutečnost podle našeho názoru vyplývá 

i z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve které 

je uvedeno, že v rámci prevence průtahů konkrétních insolvenčních 

řízení a za účelem zajištění výkonu funkce insolvenčního správce s 

odbornou péčí ukládá zákon povinnost přizpůsobit jeho materiální i 

personální vybavení povaze, rozsahu a složitosti vykonávaných 

činností.  

důvěryhodnost a způsobilost pro činnosti, které 

zaměstnanci vykonávají) pak vyhláška dále rozšiřuje pro 

subkategorii zaměstnanců využívaných pro výkon funkce 

insolvenčního správce, jelikož právě výkon funkce je 

jádrem koncesované činnosti insolvenčního správce. 

Skutečnost, že vyhláška samostatně pracuje 

se subkategorií zaměstnanců využívaných pro výkon 

funkce, dostatečně vyplývá již z § 2 odst. 1 věty druhé 

vyhlášky. Ustanovení, které by toliko normovalo 

existenci výše uvedené subkategorie, by tak bylo 

nadbytečné. 

Dále je nutno uvést, že názor připomínkového místa, že 

obsahem požadavků na personální vybavení 

insolvenčního správce má být pouze „odbornost 

zaměstnanců či jejich počet“, nemá v legislativě oporu. 

Nepřiléhavý je také navazující odkaz na názor Ústavního 

soudu vyslovený v nálezu ze dne 9. 2. 2016, Pl. ÚS 

17/15, v němž se soud zabýval přezkumem zcela odlišné 

problematiky provozoven insolvenčních správců a 

způsobem výkonu činnosti insolvenčního správce na 

provozovně (tj. otázkou osobního výkonu činnosti 

insolvenčního správce, ale nikoli otázkou zastoupení 

insolvenčního správce při činění úkonů podle 

insolvenčního zákona), přičemž v daném případě šlo 

skutečně o uložení nové povinnosti insolvenčním 

správcům podzákonným předpisem, aniž by daná 

povinnost byla alespoň obecně zakotvena v zákoně; 

Ústavní soud v této souvislosti varoval před restriktivním 

výkladem obratu „skutečně vykonává činnost“. Pouze 

obiter dictum je pak stručně a bez dalšího odůvodnění 

konstatováno, že zastoupení insolvenčního správce je 

možné „pověřenými, zmocněnými osobami“, aniž by 

Ústavní soud problematiku zastoupení insolvenčního 

správce zevrubněji řešil.  
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Odkazujeme opět na názor Ústavního soudu vyslovený ve shora 

uvedeném nálezu, ve kterém je uvedeno, že: „Užívá-li pak 

zákonodárce v tomto zákoně slovní obrat "skutečně vykonává 

činnost" (§ 5a odst. 1 a 4), není možno je vykládat tak, že se jím 

rozumí osobní výkon činností samotným správcem, nýbrž že je ve 

svém sídle či provozovně fakticky činný, byť jsou konkrétní činnosti 

zajišťovány jeho zaměstnanci nebo jinými pověřenými, zmocněnými 

osobami.“ Z uvedeného vyplývá, že výkon činnosti může za 

insolvenčního správce vykonávat jak jeho zaměstnanci, tak i jiné 

pověřené, zmocněné osoby. 

Výše uvedeným ustanovením, které vyžaduje výlučnost 

pracovněprávního vztahu k insolvenčnímu správci (které by ani 

nemělo být stanoveno podzákonným právním předpisem), dochází k 

omezení možnosti insolvenčního správce řádně zajistit výkon své 

funkce.  V tomto odkazujeme i na § 304 odst. 1 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v 

základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, 

která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou 

zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jinými 

slovy zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu s 

insolvenčním správcem mohou vykonávat závislou práci pro jiného 

insolvenčního správce až na základě písemného souhlasu prvního 

zaměstnavatele. 

 

Připomínkové místo vzalo vypořádání připomínky na vědomí. 

Pouze pro úplnost je možno uvést, že úprava omezení 

sdílení zaměstnanců insolvenčních správců se týká 

výlučně zaměstnanců využívaných bezprostředně při 

výkonu funkce insolvenčního správce. 

Vyhláškou stanovený obsah požadavků na personální 

vybavení pak beze zbytku reflektuje právě zákonnou 

úpravu výkonu funkce insolvenčního správce, podle níž 

insolvenčním správcem je (…) osoba, která je oprávněna 

vykonávat činnost insolvenčního správce (§ 2 odst. 1 a 2 

ZIS), a při výkonu funkce je zvláštním (procesním) 

subjektem řízení (§ 9 písm. d) InsZ), který je povinen 

vykonávat funkci nejen svědomitě, ale také s obornou 

péčí (§ 36 odst. 1 InsZ) a zdržet se jednání vyvolávající 

pochybnosti o jeho nestrannosti (§ 24 odst. 1 InsZ). 

Zároveň také platí obecná zásada procesního práva, tedy 

že insolvenční správce, který je při výkonu funkce v 

insolvenčním řízení zvláštním procesním subjektem, je 

oprávněn jednat pouze způsobem, který zákon předvídá. 

V rámci jednotlivých úkonů při výkonu funkce, 

nestanoví-li zákon jinak (např. § 190 odst. 2 nebo § 410 

odst. 2 InsZ), může insolvenční správce jakožto procesní 

subjekt jednat pouze osobně nebo mohou za 

insolvenčního správce jednat jeho zaměstnanci či 

zaměstnanci dlužníka (§ 40 odst. 3 InsZ). Další osoby 

nejsou oprávněny jednat za insolvenčního správce při 

výkonu jeho funkce jakožto procesního subjektu. Toto 

přísné omezení při jednání procesního subjektu pak nelze 

obcházet tím způsobem, že by insolvenční správce pro 

výkon své funkce zaměstnával jiné insolvenční správce či 

jejich zaměstnance. 

V tomto kontextu pak navrhované znění vyhlášky ve 

vztahu k zaměstnancům insolvenčního správce nejde nad 

zákonem stanovené požadavky na výkon funkce 

insolvenčního správce, ale toliko reflektuje procesní 
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postavení insolvenčního správce, požadavky na nestranný 

výkon jeho funkce a v tomto kontextu také obsah 

požadavků na personální vybavení insolvenčního správce. 

Navrhované ustanovení svým obsahem také důvodně 

chrání zájem samotného insolvenčního správce, neboť 

předchází situacím, ve kterých by u zaměstnance mohlo 

docházet ke střetu zájmů a porušování povinnosti 

mlčenlivosti, a to s možným dopadem do odpovědnosti 

insolvenčního správce (srov. § 37 odst. 2 InsZ). 

Ministerstvo 

vnitra 

 

Mgr. Kateřina 

Golková 

 

 

1. 

Obecně k zákonnému zmocnění: 

Již při projednávání prováděné novely insolvenčního zákona (zákon 

č. 64/2017 Sb.) vyslovilo Ministerstvo vnitra pochybnost ohledně 

dostatečné určitosti zmocňovacího ustanovení § 36 odst. 3 

insolvenčního zákona, neboť ustanovení se dle našeho názoru 

pohybuje mimo nezbytné mantinely podzákonné normotvorby, když 

svou formulací naznačuje možnost povinnosti dané zákonem nikoli 

pouze blíže specifikovat, ale spíše je rozšiřovat či teprve definovat. 

Předkladatel tehdy v rámci vypořádání připomínek deklaroval, že 

předpokládaný prováděcí právní předpis bude sloužit pouze pro bližší 

specifikaci zákonem již uložených povinností.  

Dle našeho názoru nyní předkládaná vyhláška nesplňuje zcela kritéria 

tohoto druhu podzákonného předpisu. Jednak obsahuje ustanovení, 

jež svým obsahem balancují na hraně toho, co lze ještě považovat za 

provedení zákonné úpravy a místy stanoví i povinnosti, jež ty 

vyplývající ze zákona lehce modifikují či rozšiřují, zároveň však 

obsahuje i ustanovení, jež již dle našeho názoru nelze pod žádné ze 

zahrnutých zákonných zmocnění podřadit.  

Zejména problematické se přesahování zákonného zmocnění jeví u 

stanovení standardů výkonů funkce insolvenčního správce, kdy 

předkládaná vyhláška formuluje plnění určených předpokladů coby 

důkaz svědomitého postupu s odbornou péčí. Ačkoli předkladatel v 

odůvodnění uvádí, že jsou standardy nastaveny pod principem 

„comply or explain“, z čehož vyplývá, že insolvenční správce může 

doložit svůj řádný výkon i jinými postupy, než jsou ty předpokládané 

ve vyhlášce, nelze zcela odhlédnout od situace, kdy předmětná 

ustanovení stanoví, že při plnění vyjmenovaných standardů postupuje 

Vysvětleno 

 

Připomínkové místo doporučuje standardy výkonu funkce 

insolvenčního správce upravit tak, aby postupy 

insolvenčního správce mohly i při naplnění všech 

vyhláškou stanovených požadavků nanejvýš založit 

vyvratitelnou domněnku, že bylo postupováno svědomitě 

a s odbornou péčí. K tomu dodává, že při současném 

znění (které právní domněnky neužívá) „nutně z daného 

ustanovení vyplývá premisa (užijeme-li výklad opakem), 

že nepostupuje-li [insolvenční správce] ve vyhlášce 

předpokládaným způsobem, nemusí postupovat řádně“. 

S uvedeným závěrem se lze ztotožnit. Pokud insolvenční 

správce zvolí jiný postup, než je ten předvídaný návrhem 

vyhlášky, může se ve výsledku jednat o postup při 

výkonu funkce s odbornou péčí, nebo o postup, při němž 

požadavku na výkon funkce s odbornou péčí dostáno 

nebylo. Je na insolvenčním správci, aby vyhodnotil 

okolnosti konkrétního případu a zhodnotil vhodnost 

možných postupů a případně osvědčil, že i odchylný 

postup lze považovat za svědomitý postup s odbornou 

péčí. 

Je však třeba konstatovat, že pojem odborné péče je 

široký a jako velice vysoký standard péče v sobě může 

zahrnovat i další nezbytné kroky v rámci konkrétní 
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insolvenční správce svědomitě a s odbornou péčí, nikoli tedy, že se 

má za to, že tak postupuje. Namísto vyvratitelné právní domněnky, 

která by byla pro takovou úpravu dle našeho názoru vhodnější, se ve 

vyhlášce stanoví předpoklady řádného postupu a ačkoli insolvenční 

správce může doložit i jiné formy dosažení stejného cíle, nutně z 

daného ustanovení vyplývá premisa (užijeme-li výklad opakem), že 

nepostupuje-li ve vyhlášce předpokládaným způsobem, nemusí 

postupovat řádně a bude muset dokládat svůj řádný postup, přičemž 

neplnění insolvenčním zákonem dané povinnosti postupovat 

svědomitě a s odbornou péčí při výkonu funkce může zakládat 

odpovědnost za přestupek dle zákona o insolvenčních správcích. 

Vyhláška takto v podstatě stanovuje povinnosti, a to i takové, které 

rozšiřují ty, jež jsou dány zákonem, s čímž nelze souhlasit. Obecně 

tudíž doporučujeme upravit návětí § 16 až 25 tak, aby obsahovalo 

právní domněnku, tedy že se má za to, že insolvenční správce 

postupuje svědomitě a s odbornou péčí, jestliže zejména…, a dále 

podrobit revizi uvedené standardy, aby korespondovaly, resp. 

skutečně pouze prováděly povinnosti stanovené zákonem. 

Tato připomínka je zásadní. 

činnosti. Návrhem vyhlášky tak není (a nemůže být) 

vyčerpán celý obsah odborné péče, a to ani ve vztahu 

k upravovaným činnostem. I přesto však navrhovaná 

ustanovení podle názoru předkladatele působí především 

in favorem insolvenčních správců, jejichž právní jistota je 

danou úpravou posilována. 

Považujeme za nutné zdůraznit, že ustanovení, která 

upravují a konkretizují jednotlivé standardy, nemají 

povahu „tvrdých“ norem a insolvenční správce se od nich 

může odchýlit, jestliže doloží, že jsou zde důvody, pro 

které lze i jiný postup považovat za svědomitý postup při 

výkonu funkce s odbornou péčí (srov. § 15 návrhu 

vyhlášky). 

Zároveň je třeba uzavřít, že předkládané standardy podle 

názoru předkladatele pouze konkretizují obecnou 

povinnost dopadající na veškerou činnost insolvenčního 

správce při výkonu jeho funkce – tedy povinnost 

postupovat svědomitě a s odbornou péčí. Tato povinnost 

se projevuje při plnění všech povinností na jiných místech 

uložených insolvenčním zákonem (přičemž některá z nich 

jsou navíc rovněž výslovně obsažena ve zmocnění 

k vydání prováděcího právního předpisu). Pokud tedy 

návrh vyhlášky konkretizuje postup insolvenčního 

správce při konkrétní činnosti stanovením postupu, který 

aplikační praxe vnímá jako standard, konkretizuje pro 

daný případ, jakým způsobem aplikační praxe vykládá 

odbornou péči potřebnou při konkrétní činnosti 

insolvenčního správce. V tomto smyslu nové povinnosti 

nezakládá. Pokud v některém případě obsahuje postup 

jevící se jako širší rozsah povinnosti, než pro danou 

činnost vyplývá z výslovného textu zákona, je tomu právě 

proto, že na každou činnost insolvenčního správce podle 

insolvenčního zákona dopadá povinnost dvojí: jednak 

konkrétně stanovená povinnost postupovat určitým 
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způsobem, jednak obecná povinnost dostát vysokému 

standardu odborné péče. Ono zdánlivé rozšíření je tedy 

toliko důsledkem stanovení konkrétních požadavků na 

postup s odbornou péčí při dané (na jiném místě v zákoně 

upravené) činnosti. 

Deklaraci předkladatele z vypořádání připomínek 

k návrhu (předchozí) akreditační novely tak bylo dostáno. 

2. 

K § 26 až 30: 

Ustanovení požadujeme vypustit, neboť překračuje zákonné 

zmocnění. Ačkoli lze říci, že řádné vedení spisů bude hrát roli v 

posouzení toho, zda svou funkci vykonává insolvenční správce 

svědomitě a s odbornou péčí, ani jeden z prováděných zákonů 

nestanovuje rámcově povinnosti v oblasti vedení spisů a předmětná 

vyhláška tak sama tyto povinnosti nově definuje, což je u 

podzákonného předpisu nepřípustné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

 

Návrh vyhlášky označuje informace a doklady o činnosti 

insolvenčního správce výslovně jako insolvenční spis, avšak 

tímto nedochází k založení nové povinnosti dotčených subjektů 

spis vést. Nutným předpokladem svědomitého výkonu funkce 

insolvenčního správce s odbornou péčí je právě existence a 

sběr podkladů s výkonem této funkce souvisejících, neboť bez 

těchto podkladů není výkon funkce vůbec myslitelný, tím spíše 

ne výkon svědomitý a s odbornou péčí.  

Ostatně shromažďování podkladů (konkrétně rozhodnutí 

insolvenčního soudu) implicitně předpokládá i insolvenční 

zákon, který obecně ukládá doručovat písemnosti 

insolvenčnímu správci zvlášť, tedy nejenom prostřednictvím 

insolvenčního rejstříku, ale přímo do datové schránky 

insolvenčního správce (vizte § 75 odst. 2 InsZ). Dále také 

stanovuje povinnosti odvolaného insolvenčního správce řádně 

informovat svého nástupce o dosavadní činnosti a předat mu 

všechny podklady související s výkonem funkce (vizte § 31 

odst. 6 InsZ). Existenci a shromažďování veškerých podkladů 

při výkonu funkce předpokládá také plnění nespočtu 

součinnostních povinností insolvenčního správce ve vztahu 

k soudu či účastníkům řízení. 

Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení dále výslovně 

předpokládá zakládání samostatného spisu pro každou 

přihlášku pohledávky (vizte § 10 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 

Sb.), a to na základě příslušného zákonného zmocnění (srov. 

§ 431 písm. a) a d) InsZ). 

Spis pak neobsahuje nic víc než právě řádně vedené kompletní 

podklady pro výkon funkce insolvenčního správce s odbornou 
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péčí. Insolvenční zákon přitom obsahuje široké zmocnění 

stanovit vyhláškou mj. obsah požadavků na plnění povinnosti 

insolvenčního správce postupovat při výkonu funkce 

svědomitě a s odbornou péčí. 
3. 

K § 2: 

Ustanovení určuje požadavky na personální vybavení insolvenčního 

správce spočívající ve způsobilosti pro vykonávanou činnost a 

důvěryhodnosti zaměstnanců s odkazem na ustanovení § 7 zákona o 

insolvenčních správcích upravující bezúhonnost. Problematickým 

shledáváme demonstrativní výčet kritérií (užití slova „zejména“), 

když zároveň vyhláška nepočítá s dalšími kritérii určení 

důvěryhodnosti zaměstnance. Nelze odhlédnout od faktu, že zajistit si 

odpovídající personální a materiální vybavení patří k základním 

povinnostem insolvenčního správce a její neplnění vede k 

odpovědnosti za přestupek dle § 36b odst. 1 písm. b) zákona o 

insolvenčních správcích. Z toho důvodu by kritéria naplnění této 

povinnosti měla být jasně definována, jak ostatně předpokládá i § 13a 

ěodst. 2 zákona o insolvenčních správcích. 

Částečně akceptováno 

 

Důvěryhodnost zaměstnance je požadavkem, jehož 

stanovení sleduje dvojí cíl. Jednak je jeho cílem sledován 

zájem na transparentnosti a řádnosti vedení insolvenčního 

řízení (a tedy také jeho vedení tak, aby žádný z účastníků 

nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně 

zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co 

nejvyššího uspokojení věřitelů, jak stanoví § 5 písm. a) 

InsZ), jednak také implicitně chrání samotného 

insolvenčního správce, který by jinak mohl nést důsledky 

odpovědnosti za činnost nedůvěryhodného zaměstnance 

(srov. § 37 odst. 2 InsZ). 

Zároveň je třeba konstatovat, že „důvěryhodnost“ je 

nutno z logiky věci považovat za neurčitý právní pojem, 

jehož obsah je přibližován jednak výslovným odkazem na 

bezúhonnost podle zákona o insolvenčních správcích, 

jednak je dále příkladmo konkretizován v odůvodnění 

k vyhlášce. Demonstrativní výčet důvodů zakládajících 

nedůvěryhodnost zaměstnance však byl doplněn. 

4. 

K § 4 odst. 2: 

Domníváme se, že namísto zohlednění změny kritérií rozhodných pro 

určení dostatečného počtu zaměstnanců, míří ustanovení na 

překročení daných limitů, resp. přizpůsobení počtu zaměstnanců 

proměnlivému nápadu věcí, jak uvádí odůvodnění návrhu. Ke změně 

kritérií by totiž došlo při novelizaci vyhlášky a změně počtu 

zaměstnanců potřebných pro daný počet probíhajících řízení. 

Doporučujeme formulaci upravit. 

Vysvětleno 

 

Dané ustanovení skutečně míří na překročení příslušných 

mezí (limitů). Kritéria rozhodná pro určení dostatečného 

počtu zaměstnanců ve smyslu § 3 odst. 1 a 2 však jsou 

především způsob řešení úpadku dlužníka, počet 

insolvenčních řízení, v nichž byl insolvenční správce 

ustanoven do funkce, a počet přezkoumávaných přihlášek 

pohledávek, přičemž nabývají různých konkrétních 

hodnot, především číselných. Změna daného kritéria 

(typicky zvýšení počtu napadlých věcí) je důvodem pro 
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možný závěr o tom, že příslušný počet odborně 

způsobilých zaměstnanců již nadále není dostatečný.  

5. 

K § 9 odst. 2: 

Dáváme na zvážení, zda je navrhovaná možnost odchýlení od 

požadavků na odbornou způsobilost žádoucí. Požadavek § 7 odst. 3 

na středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou doplněné 6měsíční 

odbornou praxí považujeme za naprosté minimum, jehož další 

zmírňování si lze stěží prakticky představit. Komentář ve zvláštní 

části odůvodnění pokládáme v tomto směru za zcela nedostačující. 

Vysvětleno 

 

Možnost odchýlení podle tohoto ustanovení dopadá 

jednak na případy stávajících zaměstnanců insolvenčních 

správců, kteří nemají středoškolské vzdělání s maturitní 

zkouškou, disponují však bohatými zkušenostmi z dlouhé 

(dlouholeté) odborné praxe, jednak také na zaměstnance, 

u nichž rovněž především z důvodů významné odborné 

praxe není třeba trvat na požadavku vysokoškolského 

ekonomického nebo právnického vzdělání.  

6. 

K § 12 odst. 1: 

Ačkoli se stejným údajem operuje i stávající vyhláška č. 355/2013 

Sb., není zřejmé, z jakého důvodu je stanoveno, že provozovna musí 

být otevřena jeden den v týdnu po dobu alespoň 6 hodin, když zákon 

o insolvenčních správcích stanoví v § 5a odst. 4, že rozsah úředních 

hodin nesmí činit méně než 4 hodiny v týdnu, z čehož vyplývá, že 4 

hodiny týdně jsou přípustné. Doporučujeme uvést novou vyhlášku do 

souladu se zákonem a oprávnění insolvenčního správce stanovit si 

úřední hodiny v provozovně nezužovat. 

Vysvětleno 

 

Zákon o insolvenčních správcích v § 5a odst. 4 obsahuje 

stanovení nejnižší hranice rozsahu úředních hodin, který 

v konkrétní výši, stropované hranicí 20 hodin týdně, 

stanoví MSp vyhláškou ve smyslu § 5a odst. 8 ZIS. 

Nejedná se tedy o oprávnění insolvenčního správce 

stanovit si úřední hodiny v rozsahu nad 4 hodiny, ale 

naopak o limitaci možnosti předkladatele stanovit rozsah 

úředních hodin pod 4 hodiny. 

Zakotvení nového textu s minimálním rozsahem úředních 

hodin v § 5a odst. 4 ZIS v řečeném smyslu vyplývá 

z průběhu projednávání návrhu akreditační novely (zákon 

č. 64/2017 Sb.) Legislativní radou vlády. 

7. 

§ 12 odst. 3: 

Doporučujeme vypustit omezení uzavření provozovny na 4 

kalendářní týdny v roce. Stávající vyhláška takové omezení 

neobsahuje a je dle ní možné ze strany insolvenčního správce pružně 

reagovat na různé životní situace (dlouhodobá nemoc apod.), ostatně 

stávající úprava vystačí s nutností vážných důvodů k uzavření a 

podmínkami přechodnosti a výjimečnosti. Nejeví se v tomto případě 

účelným omezovat insolvenčního správce pevně daným časovým 

Vysvětleno 

 

Navrhovaným ustanovením není zasahováno do možnosti 

insolvenčního správce uzavřít provozovnu z vážných 

důvodů (vis maior), které jsou i nadále obecným 

liberačním důvodem. Naopak nově umožňuje 

insolvenčnímu správci provozovnu uzavřít i bez takových 

vážných důvodů, pokud bude respektován maximální 
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fondem pro uzavření provozovny. časový rozsah uzavření. 

8. 

K § 16 písm. e):  

Doporučujeme vypustit slova „který je způsobilý ohrozit důvěru v 

nestrannost insolvenčního správce“. Samotné obecné předcházení 

střetu zájmů by mělo postačit k prokázání svědomitého postupu s 

odbornou péči, navíc každý střet zájmů lze považovat za nabourání 

řádného výkonu funkce insolvenčního správce a není na místě pro 

účely předpokládané vyhláškou hned posuzovat, zdali je střet zájmů 

způsobilý ohrozit důvěru v nestrannost insolvenčního správce, když 

se jedná o prevenci. Toto posouzení může mít význam následně při 

zjištění střetu zájmu a pro intenzitu případného postihu. 

Akceptováno 

9. 

K § 16 písm. f): 

Doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, jedná se o obecnou 

povinnost, jíž lze dovodit z insolvenčního zákona (zejména § 36 

odst. 1). 

Vysvětleno 

 

Lze přisvědčit tomu, že povinnost nejednat ve prospěch 

pouze některých věřitelů vyplývá především z obecné 

povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu 

funkce svědomitě a s odbornou péčí. V insolvenčním 

zákoně předmětná povinnost však není stanovena 

explicitně, lze ji toliko dovodit, jak správně podotýká 

připomínkové místo, a právě proto je prováděcím 

předpisem konkretizována výslovně.  

10. 

K § 16 písm. g): 

Požadavek jednak nesouvisí žádným způsobem se svědomitostí a 

odbornou péčí insolvenčního správce, ani jej dle našeho názoru nelze 

dovodit z žádné zákonem dané povinnosti. Doporučujeme jej 

vypustit. 

Vysvětleno 

 

Mezi zásadní z důvodů pro zavedení elektronických 

formulářů patřilo zvýšení transparentnosti insolvenčního 

řízení a strojová zpracovatelnost příslušných podání ze 

strany insolvenčního soudu, insolvenčního správce a 

případně také dalších subjektů. Transparentnost i 

odbourávání administrativní zátěže vnímá předkladatel 

jako cíle, které lze podřadit pod odbornou péči jako 

mimořádně vysoký standard výkonu funkce. 

11. 

K § 23 písm. a): 

Upřednostňování osobního jednání s dlužníkem v každém případě 

Částečně akceptováno 

 

Návrh vyhlášky nestanoví, že má insolvenční správce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZWJJCQM)



 

17 

nepovažujeme za ideální a tím méně za důvod zakládající svědomitý 

postup s odbornou péčí. Doporučujeme ustanovení přepracovat tak, 

aby insolvenční správce volil takovou formu komunikace, která je s 

ohledem na okolnosti případu, efektivitu a šetření práv dlužníka 

(případně i dalších účastníků insolvenčního řízení) a i z hlediska 

vzniklých nákladů nejvhodnější. 

upřednostňovat osobní jednání s dlužníkem v každém 

případě, nýbrž obecně. Zůstává na insolvenčním správci, 

aby posoudil, které důvody jednání s dlužníkem jsou 

natolik „podružné“, že umožňují např. telefonický 

kontakt. Pro zvýšení právní jistoty adresátů však budou 

do daného ustanovení doplněna slova „vždy však 

zohlední okolnosti případu a předchází vzniku 

nedůvodných nákladů“. 

12. 

K úvodní větě vyhlášky: 

Doporučujeme nahradit slova „(insolvenčního zákona)“ slovy 

„(insolvenční zákon)“, neboť se jedná o název předpisu. 

Neakceptováno 

 

Úvodní věta svým obsahem předpokládá užití genitivu 

v názvu předpisu, který je gramaticky zvláštní konstrukcí 

volného přívlastku (podle (…) zákona č. 182/2006 Sb., 

[podle] insolvenčního zákona). 

ÚVČR – OKOM 

 

Mgr. Barbara 

Šteiner Baffiová 

 

Mgr. Bohumil 

Peterka 

 

 

1. 

K § 6 až 9: 

Zaprvé, není zřejmé, zda ustanovení § 9 odst. 2 se vztahují pouze na 

odborně způsobilého zaměstnance podle § 7 odst. 3 nebo též podle 

§ 7 odst. 1 a 2. 

Zadruhé, podmínka vysokoškolského vzdělání v oboru právo v 

magisterském studijním programu právo a právní věda pro 

zaměstnance dle § 7 odst. 2 se zdá nepřiměřeně přísná v kontextu § 6 

odst. 1 písm. b) zákona o insolvenčních správcích, který stanoví, že 

podmínkou pro výkon funkce insolvenčního správce je pouze, aby 

fyzická osoba na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo 

členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského 

studijního programu. 

Tato podmínka dále představuje omezení studia pouze na vysoké 

školy v České republice, což je možno hodnotit jako faktickou 

nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti, neboť drtivá 

většina absolventů uvedených programů jsou občané ČR, případně 

SR. Pokud platí, že insolvenční správce může na základě § 9 odst. 2 

zaměstnat na pozici dle § 7 odst. 2 též osobu, která podmínku 

vysokoškolského vzdělání v oboru právo v magisterském studijním 

programu právo a právní věda nesplňuje, je nutno, aby vyhláška 

specifikovala alespoň příkladmo, jakým způsobem lze uvedenou 

Vysvětleno 

 

Výjimka konstruovaná v § 9 odst. 2 dopadá obecně na 

odbornou způsobilost zaměstnance, a proto je využitelná 

pro všechny odborně způsobilé zaměstnance podle § 7. 

Důvody, jimiž je možno podložit aplikaci této výjimky 

v kterémkoliv z případů podle § 7, vyplývají především 

z činnosti insolvenčního správce a zvláštní povahy 

daného zaměstnance, a proto je formuluje a dokládá 

insolvenční správce. 

Požadavek na vzdělání zaměstnance, který může 

insolvenčního správce zastupovat rovněž v incidenčním 

sporu, odpovídá svou úrovní a podmínkami požadavkům, 

které jsou kladeny kupř. na advokátní nebo notářské 

koncipienty. Možnost nahradit české vysokoškolské 

vzdělání vzděláním zahraničním by potom v režimu § 9 

odst. 2 měla odpovídat možnosti předvídané u úpravy 

právě těchto skupin. 
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podmínku nahradit. 

Požadujeme proto návrh upravit, aby splňoval požadavky práva 

Evropské unie kladené na omezování přístupu k zaměstnání 

kvalifikačními požadavky v členském státě. 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

 

Mgr. Vlastislav 

Svoboda 

 

 

1. 

K § 7 odst. 1 a 2: 

Požadujeme materiál změnit ve smyslu nařízení vlády č. 275/2016 

Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, např. tedy hovořit o 

oblasti vzdělávání „ekonomické obory“ a „právo“, nikoli již o 

„studijním oboru“. Upozorňujeme, že podle zákona o vysokých 

školách se nově již nečlení studium na obory, ale pouze na programy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

 

S ohledem na skutečnost, že v současnosti převládá 

vzdělání podle dosavadní nomenklatury a že i nadále 

vysoké školy pokračují ve vzdělávání studentů podle 

dosavadních akreditací (pro studijní programy a oblasti), 

budou v § 7 odst. 2 za slova „vysokoškolské vzdělání“ 

doplněna slova „v magisterském studijním programu 

právo a právní věda v oblasti vzdělávání právo, 

případně“. 

2. 

K úvodní větě: 

Upozorňujeme, že zákon č. 312/2006 Sb. je v předmětné části chybně 

uveden jako svá vlastní novela a dále by měl být do dané části 

doplněn zákon č. 294/2015 Sb., ve smyslu čl. 65 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, neboť tímto zákonem byl do zákona o 

insolvenčních správcích vložen § 5a. Doporučujeme materiál změnit 

ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

3. 

K § 2 odst. 1: 

Doporučujeme přeformulovat druhou větu předmětného odstavce, 

jelikož stavba souvětí je složitá a množství použitých zájmen ji činí 

nesrozumitelnou, a to např. takto: „Pro výkon své funkce zajistí 

insolvenční správce dostatečný počet odborně způsobilých 

zaměstnanců. Insolvenční správce využívá pouze zaměstnanců, kteří 

nejsou zaměstnanci jiného insolvenčního správce.“. 

Neakceptováno 

4. 

K § 3 odst. 3: 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné ustanovení odkazuje na 

předchozí odstavce, které zmiňují „Počet odborně způsobilých 

zaměstnanců“, doporučujeme slova „Personální potřeby“ nahradit 

uvedenými slovy a materiál tak v daném ohledu terminologicky 

Akceptováno 
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sjednotit. 

5. 

K § 5: 

Koncepce tohoto paragrafu je matoucí a nevhodná. V navrhované 

podobě působí první odstavec jako speciální ustanovení k 

obecnějšímu druhému odstavci, který nehovoří o žádných 

konkrétních počtech zaměstnanců, ale o obecné možnosti snížení 

počtu. Druhý odstavec hovoří o kritériu, že insolvenční správce je 

schopen vykonávat funkci svědomitě a s odbornou péčí. Dle našeho 

názoru by veškerá činnost insolvenčního správce měla být 

vykonávána svědomitě a s odbornou péčí, jak určuje i § 15 tohoto 

návrhu, a jediný rozdíl mezi uvedenými odstavci je tak v tom, že v 

případě, že insolvenční správce nedodrží stanovený počet odborně 

způsobilých zaměstnanců o jednoho, musí svoji funkci vykonávat 

osobně, zatímco v případě nedodržení počtu o dva a více 

zaměstnanců stačí pouze poskytnout informace. Nevhodné se jeví, že 

ustanovení odstavce 2 pravidlo staví na tom, že z „podkladů“ něco 

plyne. Nerozumíme této konstrukci a doporučujeme § 5 zcela 

přepracovat. 

Vysvětleno 

 

Konstrukce daného ustanovení ve vztahu k pořadí 

odstavců odpovídá aplikační praxi, v níž insolvenční 

správci svou činnost/funkci vykonávají v příslušném 

rozsahu osobně, aniž by k zajištění řádného výkonu 

funkce s odbornou péčí potřebovali disponovat 

zaměstnancem. Tuto praxi jako obvyklou návrh vyhlášky 

rovněž předvídá implicitně tím, že ji jako výjimku 

z obecného pravidla stanoví jako prvou v pořadí. 

Lze přisvědčit tomu, že insolvenční správce má veškeré 

činnosti při výkonu své funkce vykonávat s odbornou 

péčí. Také proto je přípustnost aplikace výjimky podle 

odstavce 2 omezena doložením schopnosti funkci takto 

vykonávat – jinými slovy je třeba doložit, že vůbec 

existují předpoklady pro to, aby funkce s odbornou péčí 

vykonávána byla. 

6. 

K § 6: 

Předmětné ustanovení se velmi blíží definici kruhem. Podle našeho 

názoru normativní význam je téměř nulový. Mohla by postačovat 

úprava v následujících paragrafech. 

Vysvětleno 

 

Uvedené ustanovení jednoznačně normuje, že odborná 

způsobilost zaměstnance je založena splněním dvou 

podmínek, primo disponováním potřebným vzděláním, 

secundo disponováním potřebnými odbornými znalostmi. 

Následující ustanovení v návaznosti na to upravují 

konkrétní požadavky k těmto dvěma podmínkám. 

7. 

K § 9 odst. 1: 

Máme pochybnosti, zda je předmětné ustanovení v rámci zmocnění, 

jelikož způsob prokazování jakékoliv skutečnosti není podle našeho 

názoru předmětem právní úpravy prováděného zákona. 

Vysvětleno 

 

Ustanovení je koncipováno ve prospěch jeho adresátů 

(insolvenčních správců), neboť omezuje dohledový orgán 

v otázkách způsobu dokazování (osvědčování) dosaženého 

vzdělání a odborné praxe nebo školení. Současně také posiluje 

právní jistotu adresátů jednoznačným vymezením, jakým 

způsobem se splnění podmínky odborné způsobilosti 

osvědčuje. 
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Zároveň se bezprostředně vztahuje právě k podmínce odborné 

způsobilosti, která je dílčí složkou personálního vybavení 

insolvenčního správce, a proto má předkladatel za to, že i 

taková úprava je kryta zákonným zmocněním. 
8. 

K § 9 odst. 2: 

Konstrukce, že je někdo považován za kvalifikovaného za 

předpokladu, že z blíže neurčených informací a podkladů to vyplývá, 

nám přijde nevhodná. Upozorňujeme, že uvedené přece není pravidlo 

chování, ale způsob dokládání. I v tomto případě máme tedy 

pochybnosti, zda je předmětné ustanovení v rámci zmocnění. 

Obdobná námitka se pak týká také navrhovaného § 5 odst. 2 a § 15. 

Doporučujeme tuto konstrukci zcela vypustit z celého návrhu 

vyhlášky. 

Vysvětleno 

 

Ustanovení zakládá existenci právní domněnky odborné 

způsobilosti zaměstnance také tehdy, je-li v rámci volného 

hodnocení důkazů doloženo, že je prostřednictvím konkrétního 

zaměstnance zabezpečen kvalifikovaný výkon činností 

zaměstnance (a zprostředkovaně také předpoklad pro výkon 

činnosti insolvenčního správce s odbornou péčí). Ustanovení 

tak ve prospěch svých adresátů umožňuje jakožto odborně 

způsobilé osoby využívat také osoby, které sice nesplňují 

požadavky podle § 7 a 8, avšak z jiných (tvrzených a 

doložených) důvodů na ně lze materiálně hledět jako na osoby 

způsobilé podílet se kvalifikovaně na výkonu činnosti 

insolvenčního správce. 

Obdobně jako u předchozí připomínky se v tomto případě 

jedná o úpravu bezprostředně se vztahující k samotné odborné 

způsobilosti zaměstnance.  

9. 

K § 12: 

Doporučujeme číslovky uvedené v předmětném paragrafu uvést 

číslem. 

Akceptováno 

10. 

K § 13: 

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětný paragraf má týkat 

„Vybavení sídla a provozovny“, neměl by zde být specifikován styk 

insolvenčního správce s jakýmkoli subjektem. Dále upozorňujeme, že 

to, zda styk bude „důstojný“ bude především záležet na zúčastněných 

osobách a nikoli na vybavení sídla či provozovny. S ohledem na 

uvedené tak doporučujeme důstojnost vztahovat k prostorům, 

obdobně jako např. v § 37 zákona o obcích, a materiál v daném 

ohledu změnit. 

Akceptováno 

 

Slova „dovoluje důstojný styk“ budou nahrazena slovy 

„vytváří důstojné prostředí pro jednání“. 

11. 

K § 14 odst. 1 písm. c): 
Akceptováno 
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Ve smyslu čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme před slovem „a“ na konci předmětného písmene 

odstranit čárku. 

ÚVČR – VÚV 

 

Mgr. Tereza 

Zavadilová 

 

 

1. 

K úvodní větě: 

Doporučujeme v úvodní větě návrhu vyhlášky text „ve znění zákona 

č. 312/2006 Sb.“ nahradit textem „ve znění zákona č. 294/2013 Sb.“. 

Zřejmě došlo při formulaci úvodní věty k pochybení ohledně citace 

novel zákona o insolvenčních správcích. 

Akceptováno 

2. 

K § 2 odst. 1: 

Doporučujeme přeformulovat znění § 2 odst. 1, jelikož z 

navrhovaného znění není zcela zřejmé, pro koho a kým má být 

zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců. Na 

základě takto naformulovaného znění odstavce 1 by mohl vzniknout 

dojem, že má být dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců 

zajištěn buď insolvenčním správcem nebo jeho zaměstnanci a to pro 

jiného insolvenčního správce. Předpokládáme však, že toto svou 

formulací zákonodárce nezamýšlel. 

Vysvětleno 

 

Předkladatel považuje ustanovení za dostatečně jasné. 

Z hlediska gramatické stavby se jedná o souvětí 

s vloženou vedlejší větou přívlastkovou. Při jejím 

(myšleném) vypuštění (tedy: „Pro výkon své funkce 

využívá pouze zaměstnanců [, kteří nejsou zaměstnanci jiného 

insolvenčního správce,] a zajistí pro něj dostatečný počet 

odborně způsobilých zaměstnanců.“) je ještě zřetelnější, 

že insolvenční správce zajišťuje dostatečný počet odborně 

způsobilých zaměstnanců pro výkon své funkce, nikoliv 

pro jiného insolvenčního správce. 

3. 

K § 18 písm. f): 

Doporučujeme nahradit slovo „dostatečné“ slovem „dostatečně“. 

Akceptováno 
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