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V. 
 

V y p o ř á d á n í  p ř i p o m í n e k  
k materiálu s názvem: 

Návrh vyhlášky ze dne … 2019, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání 
v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 25. 3. 2019, s termínem dodání stanovisek 
do 15. 4. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných připomínek. 
 
 
Připomínkové  
místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo 
financí 
 

Obecně 
Upozorňujeme, že v souvislosti s možnými avizovanými 
dopady na státní rozpočet vyplývajícími z návrhu novely 
vyhlášky je tyto třeba zabezpečit v rámci rozpočtu výdajů 
kapitoly Ministerstva spravedlnosti na příslušný rok a v rámci 
limitu střednědobého výhledu. 

Akceptováno. 

K odůvodnění 
V písmenu d) větě první obecné části Odůvodnění opravit 
datum přijetí novely insolvenčního zákona. Namísto roku 
„2017“ se jedná o rok „2019“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 10 (§ 17 odst. 2) 
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo v zájmu přehlednosti 
vhodné členit písmeno j) pomocí bodů. 

Vysvětleno. 
Jedná se o doslovný přepis zákonem vyžadované přílohy 
návrhu na povolení oddlužení ve znění, v jakém jej 
podává § 392 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
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znění účinném od 1. 6. 2019. 

K čl. I bodu 11 (§ 18 odst. 1) 
Doporučujeme za slova „obydlí dlužníka, a“ doplnit slova „údaj 
o tom,“. Současně upozorňujeme, že právní předpis upravující 
určení hodnoty obydlí není prováděcím předpisem ve vztahu 
vyhlášce č.191/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nýbrž 
ve vztahu k insolvenčnímu zákonu, proto podle našeho názoru 
není možné pro jeho označení použít výraz „prováděcí právní 
předpis“. S ohledem na to doporučujeme slova „prováděcího 
právního předpisu“ nahradit normativním odkazem nebo 
případně alespoň slovy „jiného právní ho předpisu“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 15 (§ 24 odst. 1) 
Upozorňujeme na skutečnost, že občanský zákoník zavedl 
zákonné vymezení (definici) pro jméno a příjmení člověka v 
podobě pojmu „jméno“ (viz § 77 odst. 1 občanského zákoníku). 
Doporučujeme tento pojem v návrhu vyhlášky akceptovat, jako 
to již učinily i jiné právní předpisy spolu s rekodifikací 
soukromého práva (například daňový řád). 

Akceptováno. 
 
Analogicky promítnuto i do § 18 odst. 1 písm. j) a k). 

K čl. II (Přechodné ustanovení) 
Na konci věty vyjádřit slova „do dne“ slovy „přede dnem“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
 

K čl. I bodům 9 a 10 (§ 17 odst. 2) 
Doporučujeme text „písm.“ nahradit slovem „písmene“. 

Vysvětleno. 
Bod přeformulován v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády s použitím slov „na konci 
odstavce 2“. 

K čl. I bodům 12 a 13 (§ 18 odst. 1) 
Po vložení nového písmene n) v bodě 12 doporučujeme nově 
označit všechna další písmena až do konce odstavce 1 a poté 
teprve přistoupit ke vložení nového písmene v novelizačním 
bodě 13. Změnou provedenou v bodě 12 tak jsou v odstavci 1 
dvě písmena t).  V návaznosti na to doporučujeme upravit 
označení písmen i v bodě 13. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 
 

K odůvodnění 
K obecné části, písm. e) - požadujeme doplnit chybějící 
zhodnocení dopadů návrhu vyhlášky na podnikatelské prostředí 
v ČR. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Zhodnocení dopadů návrhu vyhlášky na podnikatelské 
prostředí bylo doplněno. 

K odůvodnění 
K obecné části. Upozorňujeme, že podle čl. 14 odst. 1 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády má být obsahem odůvodnění 
návrhu vyhlášky i samostatný bod obsahující zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocnění 
k jejímu vydání, který však předmětné odůvodnění návrhu 
neobsahuje. 

Akceptováno. 

K odůvodnění 
K obecné části, písm. d) - v první větě doporučujeme opravit 
číslo novelizačního zákona na „31/2019 Sb.“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodům 8 a 10 (§ 17 odst. 2) 
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější uvedené body, 
jejichž obsahem je změna § 17 odst. 2 písm. i), spojit do 
jednoho bodu. 

Vysvětleno. 
Původní bod 10 byl přeformulován v souladu s čl. 58 
odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády s použitím 
slov „na konci odstavce 2“, přičemž již neodkazuje na § 
17 odst. 2 písm. i). 

K čl. I bodu 15 (§ 24 odst. 1) 
Máme za to, že formulace poslední věty tohoto 
ustanovení může vyvolávat právní pochybnosti. Doporučujeme 
proto přeformulovat poslední větu tohoto odstavce takto: „V 
označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se namísto data 
narození uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo.“ 
Uvedenou změnu je nutno promítnout i do platného znění. 

Akceptováno. 

Ministerstvo K čl. I bodům 8 a 9 [§ 17 odst. 2 písm. i) a h)] Akceptováno. 
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vnitra 
 
 

S ohledem na logickou posloupnost doporučujeme pořadí 
předmětných novelizačních bodů zaměnit. 

K čl. I bodu 10 [§ 17 odst. 2 písm. j)] 
Navrhujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: „V 
§ 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, a“ a 
doplňuje se písmeno j), které zní:“, dle čl. 58 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 10 [§ 17 odst. 2 písm. j)] 
Dále dáváme na zvážení formulační úpravu písmene j), a to za 
účelem omezení neustálého opakování slova „že“. Ustanovení 
by mohlo být uvedeno ve znění:  
„j) čestné prohlášení dlužníka o tom, že“ a do jednotlivých 
bodů zařadit požadované skutečnosti („1. byl při sepisu 
insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech 
v insolvenčním řízení, 2. bude řádně platit pohledávky svých 
věřitelů“ atd.). 

Vysvětleno. 
Jedná se o doslovný přepis zákonem vyžadované přílohy 
návrhu na povolení oddlužení ve znění, v jakém jej 
podává § 392 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění účinném od 1. 6. 2019. 

K čl. I bodu 11 [§ 18 odst. 1 písm. m)] 
Navrhované ustanovení je dle našeho názoru poněkud 
nesrozumitelné, doporučujeme jej více přiblížit formulaci 
zvolené v § 398 insolvenčního zákona. Závěr ustanovení by pak 
mohl znít: „a zda by dlužník měl být povinen vydat své obydlí 
ke zpeněžení v případě, že jeho hodnota přesahuje hodnotu 
určenou podle prováděcího právního předpisu,“. 

Akceptováno jinak. 
Návrh znění závěru ustanovení § 18 odst. 1 písm. m) 
dílčím způsobem upraven na „zda by dlužník měl být 
povinen vydat své obydlí ke zpeněžení z důvodu, že jeho 
hodnota přesahuje hodnotu určenou podle jiného 
právního předpisu,“. 

K čl. I bodu 12 [§ 18 odst. 1 písm. q)] 
Upozorňujeme, že v materiálu, který obsahuje platné znění 
novelizované vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn, je 
naznačena úprava v § 18 odst. 1 písm. q), a to vypuštění slov 
„splátkovým kalendářem,“. Tato změna se však nepromítla do 
žádného novelizačního bodu, doporučujeme jej doplnit, popř. 
uvést tento materiál do souladu s návrhem. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 13 [§ 18 odst. 1 písm. u)] Vysvětleno. 
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Navrhujeme slovo „doporučení“ nahradit slovem „sdělení“. 
Domníváme se, že lépe vystihuje skutečnost, co musí zpráva 
pro oddlužení obsahovat, tedy že insolvenční správce navrhuje 
(ale i nenavrhuje) uložit dlužníkovi povinnost využít služby 
odborného sociálního poradenství. 

Termín „doporučení“ považujeme z hlediska stávajícího 
znění předmětné vyhlášky za ustálenější, neboť se 
používá například v případě doporučení insolvenčního 
správce týkající se zrušení schváleného oddlužení [srov. § 
18 odst. 1 písm. s)]. 

K čl. I bodům 12 a 13 [§ 18 odst. 1 písm. n) a u)] 
Podle čl. 58 odst. 2 písm. k) Legislativních pravidel vlády je 
v závěru bodu novely na samostatném řádku nezbytné uvést 
nová označení dosavadních písmen. Upozorňujeme, že v bodě 
12 i v bodě 13 jsou tato označení uvedena chybně. 
Doporučujeme je tedy revidovat. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 15 [§ 24 odst. 4 písm. a)] 
Doporučujeme slova „se uvádí rodné číslo, pokud je podateli 
známo, a to místo data narození.“ pro lepší srozumitelnost 
ustanovení nahradit slovy „se místo data narození uvádí rodné 
číslo, pokud je podateli známo.“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 15 [§ 24 odst. 4 písm. a)] 
Dle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, 
o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o 
změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských 
újezdů), není trvalý pobyt na území vojenského újezdu 
od 1. ledna 2016 možný. Tímto zákonem došlo k vyčlenění 
sídelních útvarů a dalších okrajových částí z území vojenských 
újezdů a k jejich připojení ke stávajícím obcím či k umožnění 
vzniku obcí nových. V důsledku vyčlenění části území 
z vojenského újezdu nebo zrušení vojenského újezdu byla 
právní úprava místa trvalého pobytu obyvatel vojenských 
újezdů upravena tak, aby bylo nezpochybnitelné, že se stávají 
občany jednotlivých obcí. Doporučujeme tedy doplnit nový 
novelizační bod a slova „nebo vojenského újezdu“ zrušit. 

Vysvětleno. 
Definice adresy pro účely této vyhlášky není používána 
toliko pro účely označení trvalého pobytu, nýbrž obecně 
pro identifikaci libovolného místa na území ČR (např. 
adresy pro doručování, bydliště nebo místa osobního 
jednání insolvenčního správce s dlužníkem). 

Ministerstvo K odůvodnění Akceptováno. 
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zemědělství 
 
 

Upozorňujeme na zjevnou chybu v textu odůvodnění 
přechodného ustanovení, z jehož předloženého znění by 
vyplýval opak toho, co je uvedeno v návrhu vyhlášky. 
Doporučujeme slova „přede dnem“ nahradit slovy „po dni“. 

K čl. I bodům 8 a 9 [§ 17 odst. 2 písm. i) a h)] 
Doporučujeme pořadí bodů zaměnit, a to z důvodu 
posloupnosti měněných pododstavců v textu vyhlášky. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 10 [§ 17 odst. 2 písm. j)] 
Doporučujeme přeformulovat bod v souladu s čl. 58 odst. 4, 
písm. b) Legislativních pravidel vlády, a to takto: „ V § 17 se 
na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se 
písmeno j), které zní:…“. 

Akceptováno. 
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