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            III. 
  

O d ů v o d n ě n í  
 
 
Podle části I bodů 3.3, 3.6 a 3.8 písm. f) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
schválených usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 a usnesením vlády ze dne 
8. ledna 2014 č. 26 není hodnocení dopadů regulace RIA k návrhu uvedené vyhlášky 
zpracováno, neboť z provedeného přehledu dopadů vyplynulo, že věc nelze řešit jinak než 
právní úpravou, nebyly identifikovány žádné nové a rozsáhlé vznikající dopady v uvedených 
oblastech a současně provedené změny spočívají pouze v parametrických změnách. 
 

I. OBECNÁ ČÁST 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Předkládaná vyhláška upravuje náležitosti některých podání do insolvenčního řízení v reakci 
na přijetí novely č. 31/2019 Sb., kterou se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon). Tato novela přináší změny zejména v institutu oddlužení, 
které vyžadují přiměřenou úpravu náležitostí příslušných podání (zejm. návrhu na povolení 
oddlužení). V daném ohledu se tedy jedná o normu technického charakteru převážně zrcadlící 
změny provedené na úrovni insolvenčního zákona. 

V této souvislosti se předpokládá rovněž úprava příslušných elektronických formulářů, které 
budou volně k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.  

Zavedením formulářů elektronických podání do insolvenčního řízení byl již dříve proveden 
jeden z cílů zákona č. 64/2017 Sb. spočívající ve zvýšení transparentnosti insolvenčního 
řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčních soudů a posílení praxe doručování 
dokumentů do datových schránek. Ministerstvo spravedlnosti současně vytvořilo elektronické 
formuláře určitých podání do insolvenčního řízení předvídané § 431 písm. e) insolvenčního 
zákona. Lze potvrdit, že se používání výše uvedených formulářů v praxi osvědčilo a že je lze 
uvést za zdařilý příklad dobré praxe (např. formulář přihlášky pohledávky je elektronicky 
provázán s informačním systémem insolvenčního rejstříku a jeho zpracování se děje částečně 
elektronicky, což významně snižuje administrativní zátěž na jejich zpracování). 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava vychází ze zákonného zmocnění vyplývajícího z ustanovení § 431 
písm. a) a e) insolvenčního zákona (s úzkou vazbou na ust. § 176 a § 391 odst. 3 
insolvenčního zákona), která zmocňují Ministerstvo spravedlnosti ke stanovení náležitostí 
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konkrétních podání do insolvenčního řízení a na ně navázaných formulářů elektronických 
podání a druhů formátů. 

Specificky je nutno poukázat na relativně komplikované zákonné zmocnění uvedené v ust. 
§ 431 písm. a) insolvenčního zákona ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., 
zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb., podle kterého 
ministerstvo stanoví vyhláškou „náležitosti a formuláře návrhu na vstup do insolvenčního 
řízení místo věřitele, soupisu, vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou 
nebo pohledávky jí postavené na roveň, seznamu přihlášených pohledávek, přihlášky 
pohledávek, hlasovacích lístků, návrhu na povolení oddlužení, záznamu o jednání 
insolvenčního správce s dlužníkem v oddlužení, zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení, 
zprávy o plnění oddlužení, zprávy o splnění oddlužení, popření pohledávky přihlášeným 
věřitelem, konečné zprávy a zprávy o plnění reorganizačního plánu, dále náležitosti záznamu 
podle § 85, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, vyrozumění o soupisu, reorganizačního 
plánu a zprávy o reorganizačním plánu a dále náležitosti manipulace s přihláškami 
pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich“. 

S ohledem na skutečnost, že cílem vyhlášky je pouze upravit náležitosti vybraných podání 
subjektů insolvenčního řízení, vyhláška nadále ponechává na úpravě vyhlášky č. 311/2007 Sb. 
náležitosti procesních úkonů činěných výhradně insolvenčním soudem. Právní úpravu 
manipulace s přihláškami pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich tato 
vyhláška rovněž ponechává na úpravě vyhlášky č. 311/2007 Sb. 

S výše uvedeným neoddělitelně souvisí zákonné zmocnění obsažené v ust. § 431 písm. e) 
insolvenčního zákona, které ministerstvu umožňuje stanovit vyhláškou formuláře 
elektronických podání a druhy formátů pro příslušná podání do insolvenčního řízení. Platný 
právní stav tedy není návrhem vyhlášky podstatně měněn, nýbrž pouze na základě stávajícího 
zákonného zmocnění přizpůsobován novému režimu oddlužení. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Problematika upravená návrhem vyhlášky v současnosti není přímo upravena právními 
předpisy Evropské unie, nýbrž je ponechána národní úpravě. Pro poskytnutí širšího kontextu 
lze nicméně uvést, že právní úprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 
ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „nařízení“) v článku 54 stanoví, že 
výzva k podávání přihlášek pohledávek učiněná insolvenčním soudem věřitelům v rozhodnutí 
o úpadku (viz ust. § 8 vyhlášky č. 311/2007 Sb.) musí obsahovat také kopii tzv. „standardního 
formuláře“ pro přihlašování pohledávek nebo informaci o tom, kde je tento formulář 
dostupný. Čl. 55 nařízení následně stanoví, že každý zahraniční věřitel může svou pohledávku 
přihlásit na standardním formuláři. Evropská komise je v tomto ohledu zmocněna čl. 88 
nařízení k přijetí prováděcích aktů, kterými vytvoří formulář žádosti o poskytnutí informací 
nezveřejněných v insolvenčním rejstříku (čl. 27 odst. 4 nařízení), formulář oznámení 
o insolvenčním řízení zahraničním věřitelům (čl. 54 nařízení), formulář přihlášky pohledávky 
(čl. 55 nařízení) a formulář námitek insolvenčního správce (čl. 64 nařízení). 
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V zásadě tedy dochází k průniku návrhu vyhlášky a nařízení v otázce stanovení náležitostí a 
formuláře přihlášky pohledávky, přičemž z povahy nařízení musí být zahraničním věřitelům 
umožněno podat přihlášku pohledávky také na formuláři vytvořeném Evropskou komisí, 
nikoliv pouze na elektronickém formuláři vytvořeném Ministerstvem spravedlnosti. Na tento 
problém nicméně již dříve reagovala novela č. 64/2017 Sb., která doplňuje do ust. § 430 
odst. 2 insolvenčního zákona možnost podání přihlášky pohledávky na standardním formuláři 
pro přihlašování pohledávek podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie. 

Ustanovení navrhované právní úpravy tudíž nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve 
světle ustálené judikatury soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie. 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V souvislosti s přijetím zákona č. 31/2019 Sb. dochází k několika zásadním změnám zejména 
co do průběhu oddlužení. Především jde o podstatné zjednodušení procesu sepisu a podání 
návrhu na povolení oddlužení, kde se již nadále nevyžaduje uvedení některých skutečností a 
jejich doložení přílohami. Nelze též pominout, že se nově stává plnění splátkového kalendáře 
se zpeněžením majetkové podstaty převažujícím, standardním způsobem oddlužení, přičemž 
(nejen terminologicky) zcela nahrazuje dosavadní způsob prostého plnění splátkového 
kalendáře. Tyto skutečnosti odůvodňují potřebu přiměřené úpravy náležitostí konkrétních 
podání a formulářů, v první řadě formuláře návrhu na povolení oddlužení podle § 17 vyhlášky 
č. 191/2017 Sb. V souvislosti s prováděnou změnou se jeví jako nezbytné či nanejvýš vhodné 
upravit a terminologicky přizpůsobit i náležitosti jiných podání, obzvlášť hlasovacího lístku 
podle § 5, přihlášky pohledávky podle § 8, resp. zprávy pro oddlužení podle § 18 vyhlášky 
č. 191/2017 Sb. 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

Pokud jde o předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, v současné době se spíše neočekává vznik přímých nákladů v souvislosti s úpravou 
vyhlášky. Hypoteticky ovšem v této fázi nelze vyloučit, že by potenciálně nemohly vzniknout 
určité nepřímé náklady v souvislosti s jednorázovou úpravou obsahu formulářů příslušných 
podání. 

Předkladatel dále neočekává vznik žádných nových přímých dopadů na podnikatelské 
prostředí, které by již z logiky věci neplynuly ze změn zaváděných prováděným zákonem 
č. 31/2019 Sb. (tj. přizpůsobení náležitostí elektronických formulářů podání konstrukci nové 
zákonné úpravy). To platí zejména v kontextu toho, že všechny elektronické formuláře jsou 
veřejnosti zpřístupněny skrze webový portál justice.cz a jsou dostupné bezplatně. Pomineme-
li eventuální nepřímé náklady s adaptací nových formulářů do IT systémů dotčených subjektů, 
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nadále platí, že používání standardizovaných typů insolvenčních formulářů přináší 
podnikatelskému prostředí výrazné úspory, neboť se zabezpečuje jejich univerzální 
akceptovatelnost napříč insolvenčními soudy v ČR.  

Pozitivní sociální dopady v podobě dopadů na dlužníky rovněž vyplývají spíše ze změn 
zaváděných prováděným zákonem č. 31/2019 Sb., zejména co do podstatného zjednodušení 
návrhu na povolení oddlužení. Aktualizovaný formulář nově vyžaduje uvedení méně 
informací, čímž dochází ke snížení administrativní zátěže sepisovatele návrhu na povolení 
oddlužení a faktickému odstraňování překážek na vstupu do oddlužení. 

Jiné dopady nejsou s návrhem vyhlášky spojeny. 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, nezavádí 
žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či 
jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 
menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není rovněž 
v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen 
a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno 
z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

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

Navrhovaná úprava žádným způsobem nezasahuje do současného stavu ochrany soukromí 
a osobních údajů a je tudíž v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční 
rizika spatřována. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I (změna vyhlášky č. 191/2017 Sb.) 

K bodu 1 (§ 5) 

Navrhovaná změna reaguje na skutečnost, že napříště se připouští pouze dva způsoby 
oddlužení – oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení plněním splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Samostatné oddlužení plněním splátkového 
kalendáře již nebude moci být schváleno a bude nadále existovat pouze v řízeních, ve kterých 
bylo rozhodnutí o úpadku vydáno do 31. května 2019.  

K bodu 2 (§ 8) 

Přihláška pohledávky se dlouhodobě potýká s absencí možností řádně uplatnit i typ 
pohledávky definované v § 166 větě poslední, kdy se zajištěný věřitel uspokojuje pouze 
z majetku poskytnutého k zajištění (eventuálně jde-li o zajištěného věřitele pohledávky 
podmíněné nebo budoucí), k jejímuž zajištění byla zastavena věc, právo, pohledávka nebo 
jiná majetková hodnota uvedená v § 2 písm. g) insolvenčního zákona. V daném případě není 
dlužník obligačním dlužníkem věřitele, nýbrž pouze osobou, jež svým majetkem zajišťuje 
pohledávku věřitele vůči třetí osobě, a kdy tudíž věřitel nemá právo na uspokojení své 
zajištěné pohledávky z jiného majetku podstaty. Vrchní soud v Praze opakovaně upozorňuje, 
že tomuto případu neodpovídá žádný z možných vložených listů formuláře přihlášky 
pohledávky, což má v praxi negativní důsledky na její identifikaci a řádný přezkum. 

K bodům 3 až 12 (§ 17) 

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení byly vyhláškou č. 191/2017 Sb. fakticky převzaty 
z vyhlášky č. 311/2007 Sb. s úmyslem komplexně upravit náležitosti podání v insolvenčním 
řízení. S účinností zákona č. 31/2019 Sb., který zásadním způsobem mění konstrukci institutu 
oddlužení, nicméně vyvstává potřeba analogicky přizpůsobit náležitosti návrhu na povolení 
oddlužení.  

Navrhované změny fakticky zrcadlí změnu zákonných náležitostí a příloh návrhu na povolení 
uvedených v § 391 a § 392 insolvenčního zákona, kdy lze shrnout, že došlo k podstatnému 
zjednodušení procesu sepisu návrhu na povolení oddlužení vypuštěním nebo zmírněním řady 
povinností dlužníka. Dále bere v úvahu potřebu znát pro účely povolení oddlužení výši 
výživného stanovenou soudem [srov. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona]. Stávající 
§ 17 odst. 1 písm. f) vyhlášky byl překonán již dříve, když s nabytím účinnosti zákona č. 
294/2013 Sb. přestal být údaj o pravomocných odsouzeních dlužníka fakticky relevantní pro 
domněnku nepoctivého záměru (srov. § 395 insolvenčního zákona ve znění do 31. prosince 
2013). S ohledem na postupující vývoj elektronizace a napojení insolvenčních soudů na 
databázi insolvenčního rejstříku přestal být rovněž relevantní § 17 odst. 1 písm. e) vyhlášky. 

Co se týče vypuštění slov „a příjmení“, důvodem je zavedení zákonného vymezení pro jméno 
a příjmení člověka při rekodifikaci soukromého práva v podobě pojmu „jméno“ (srov. § 77 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
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Nově navrhovaná příloha v § 17 odst. 2 písm. j) vyhlášky vychází z § 392 odst. 1 písm. d) 
insolvenčního zákona ve znění zákona č. 31/2019 Sb. 

 

K bodům 13 až 19 (§ 18) 

Novela č. 31/2019 Sb. zavádí pravidlo, že dlužník není povinen vydat ke zpeněžení své 
obydlí, vyplývá-li ze zprávy pro oddlužení, že jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou podle 
prováděcího právního předpisu. Tuto náležitost je tudíž nezbytné do § 18 doplnit. Insolvenční 
správce by tedy měl z logiky § 398 odst. 6 insolvenčního zákona ve zprávě pro oddlužení 
posoudit a odůvodnit, zda má být obydlí dlužníka zpeněženo proto, že jeho hodnota (reálně 
očekávaný výtěžek zpeněžení) přesahuje hodnotu určenou podle prováděcího právního 
předpisu vydaného na bázi § 431 písm. h) insolvenčního zákona (tj. ke způsobu určení 
hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení). 

Reaguje se rovněž na novou pravomoc insolvenčního soudu uložit dlužníku v rozhodnutí 
o schválení oddlužení povinnost využít služby odborného sociálního poradenství 
[§ 406 odst. 3 písm. f) insolvenčního zákona]. Z konzultací se zástupci insolvenčních soudů 
vyplynulo, že by nejdříve uvítali odůvodněné stanovisko insolvenčního správce, který ve fázi 
po rozhodnutí o úpadku komunikuje s dlužníkem nejintenzivněji, když s ním osobně provádí 
osobní jednání, zjišťuje jeho majetkové poměry a sestavuje soupis majetkové podstaty. 
V daném ohledu disponuje insolvenční správce nejúplnějším přehledem o skutečnosti, zda 
situace dlužníka odůvodňuje uložení takové povinnosti s cílem předcházení dalším finančním 
obtížím, resp. jeho budoucímu úpadku, a v jakém rozsahu. 

K bodu 20 (§ 21) 

Analogicky k odůvodnění bodu 1. 

K bodu 21 (§ 24) 

Nadpoloviční většinu druhů podání uvedených v § 1 vyhlášky č. 191/2017 Sb. nečiní 
účastníci řízení, nýbrž insolvenční správce. V aplikační praxi se ukázalo, že obecné pravidlo 
označování podnikajících fyzických osob dopadá též právě na tyto insolvenčních správce, 
kteří se paradoxně stávají povinnými sami sebe identifikovat i datem narození a bydlištěm.  

Navrhuje se tedy stanovit, že podnikající fyzické osoby, které nejsou dlužníky, se označují 
pouze jménem, identifikačním číslem osoby a sídlem (nezávisle na skutečnosti, že dle § 429 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může být adresa sídla totožná s adresou 
bydliště).  

Co do náležitostí označení fyzické osoby jménem odkazujeme na odůvodnění k bodům 13 a 
14. 

 

K čl. II (přechodné ustanovení) 

Navrhuje se, aby se změna vyhlášky č. 191/2017 Sb. projevila až v těch insolvenčních 
řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka ode dne 
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nabytí účinnosti předkládané vyhlášky, což odpovídá přechodným ustanovením zákona 
č. 31/2019 Sb., jehož přijetí si právě úpravy vyhlášky č. 191/2017 Sb. vyžádalo. 

 

K čl. III (účinnost) 

Účinnost vyhlášky se navrhuje ke dni 1. června 2019, tedy na stejný den, na který připadá 
účinnost zákona č. 31/2019 Sb., jímž se novelizuje insolvenční zákon (tj. den nabytí účinnosti 
změn v konstrukci institutu oddlužení zjednodušením sepisu návrhu na povolení oddlužení a 
zavedením obligatorní kombinace plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty). 
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