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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, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně 

členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 12. 3. 2019, s termínem dodání stanovisek 
do 4. 4. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných připomínek. 
 
 
Připomínkové  
místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
Mgr. Kamila 
Brunovská 

1. 
K bodu 1. (§ 3 odst. 3): 
Odstavec 3 obsahuje pravidla, na základě kterých se mění měsíční 
částka odměny insolvenčního správce určená podle odst. 2 písm. a) – 
částka se buď navyšuje, pokud jde o oddlužení povolené na základě 
společného návrhu manželů, nebo se snižuje, a to pod dobu přerušení 
průběhu oddlužení.  
Ačkoli z textu odůvodnění vyplývá, že pravidlo snížení odměny o 70 
% podle písm. b) se aplikuje také na odměnu již navýšenou podle 
předchozího písmene (v případě oddlužení povoleného na základě 
společného návrhu manželů), ze samotného textu vyhlášky takový 
postup nelze dle našeho názoru jednoznačně odvodit.  
Doporučujeme odst. 3 přeformulovat, aby nevznikaly interpretační 
problémy při určování odměn insolvenčních správců. 

Neakceptováno 
 
Podle názoru předkladatele je možné kumulativní použití 
obou pravidel v samostatných pododstavcích dostatečně 
zřejmé. Již nyní zároveň platí, že v případě oddlužení 
povoleného na základě společného návrhu manželů se 
odměna zvyšuje o 50 % (byť je toto zvýšení vyjádřeno 
konkrétní částkou s a bez DPH), doplněním tedy je, že se 
v případech přerušení průběhu oddlužení odměna, jinak 
obecně konstruovaná pro každý měsíc (v základní výši 
nebo zvýšená o 50 %), sníží o 70 %. Teoretický výklad, 
podle něhož by při společném oddlužení manželů 
nedocházelo ke snížení odměny po dobu přerušení 
průběhu oddlužení (zatímco v řízeních jediného dlužníka 
by se odměna snižovala), případně by se po dobu 
přerušení průběhu oddlužení snížená odměna 
vypočítávala ze základní, nezvýšené výše odměny 
(zatímco bez tohoto přerušení by odměna zvýšená byla), 
je podle názoru předkladatele jen obtížně představitelný a 
zřejmě by nebyl udržitelný, neboť by zakládal 
neodůvodněné rozdíly v obdobných situacích. 
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2. 
K čl. II (přechodné ustanovení): 
V části věty za středníkem doporučujeme nahradit slova „při tom“ 
slovem „přitom“. 

Neakceptováno 

Česká advokátní 
komora 
 
JUDr. Johan Justoň 

1. 
K bodu 1. (§ 3): 
Navrhujeme změnu čl. I. odst. 1. vyhlášky tak, že § 3 včetně nadpisu 
zní: 
§ 3 
Odměna insolvenčního správce při oddlužení 
(1) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení 
zpeněžením majetkové podstaty, činí odměna insolvenčního správce 
částku určenou podle § 1, nejméně však 45 000 Kč. 
(2) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení plněním 
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, činí 
odměna insolvenčního správce 
a) 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o 
povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, 
b) z výtěžku zpeněžení dosaženého způsoby podle § 286 
insolvenčního zákona určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, 
zahrnujícího i částku připadající na odměnu insolvenčního správce, 

od 0 do 500 tis. Kč 15 % 
od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč   75 000 Kč + 9 % z částky     
od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč     120 000 Kč + 4 % z částk      
od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč    280 000 Kč + 3 % z částk      
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 430 000 Kč + 2 % z částk      
od 50 mil. Kč 1 230 000 Kč + 1 % z čás      

 vyjma případů podle § 3 odst. 2 písm. c), a  
c) 4 % z výtěžku zpeněžení dosaženého jinými způsoby určeného 
k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, využitím bankovních kont 
dlužníka a jeho finanční hotovosti, zahrnujícího i částku připadající 
na odměnu insolvenčního správce, a 
d) při zpeněžení majetku sloužícího k zajištění částku určenou podle § 
1 odst. 1 a 2. 
 
(3) Měsíční částka odměny insolvenčního správce určená podle 
odstavce 2 písm. a) se 

Neakceptováno 
 
Návrh stanovení výše odměny vychází z modelové 
situace pro oddlužení, v němž je situace zpravidla 
diametrálně odlišná oproti (podnikatelskému) konkursu. 
Pokud se v dlužníkově majetkové podstatě nachází 
majetková hodnota, kterou je možné zpeněžit, nejčastěji 
jde o majetek, který lze prodat. Proto vyhláška konstruuje 
zvláštní kategorii pro prodej majetku (zpeněžení způsoby 
podle § 286 insolvenčního zákona) a sběrnou kategorii 
pro všechny ostatní způsoby zpeněžení majetkové 
podstaty. 
Třebaže je nutno přisvědčit tomu, že vymáhání 
dlužníkových pohledávek může být přinejmenším stejně 
náročné jako prodej majetku, nelze odhlížet od toho, že 
pro oddlužení je typickou (či spíše častější) pohledávkou 
pouze pohledávka za osobou, která se zavázala 
poskytovat dlužníku důchod a tuto svou smluvní 
povinnost přestala plnit. 
Obecně lze potom říci, že pohledávky dlužníků 
v oddlužení se dělí především na pohledávky snadno 
vymožitelné (mnohdy stačí pouhý dopis od insolvenčního 
správce) a pohledávky nevymahatelné (především 
pohledávky za osobami ve srovnatelné dluhové a 
majetkové situaci jako dlužník samotný). V prvém 
případě se náročnost zpeněžení zpravidla neblíží 
náročnosti prodeje, v druhém zpravidla neexistuje 
relevantní výtěžek, z něhož by bylo lze odměnu určovat. 
Pro případy atypické zůstává zachována možnost 
uzpůsobit obecně určenou odměnu co do celkové výše 
(zvýšit ji) ze strany insolvenčního soudu postupem podle 
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a) zvýší o 50 %, jestliže jde o oddlužení povolené na základě 
společného návrhu manželů, 
b) sníží o 70 % po dobu přerušení průběhu oddlužení.  
(4) Odměna insolvenčního správce podle odstavce 2 písm. b) 
z výtěžku zpeněžení dosaženého způsoby podle § 286 insolvenčního 
zákona nebo soudním vymožením pohledávky, určeného k rozdělení 
mezi nezajištěné věřitele, činí nejméně 25 000 Kč. 
 
Náročnost jiných způsobů zpeněžení majetkové podstaty, než jsou 
způsoby dle § 286 insolvenčního zákona (zjednodušeně řečeno 
prodej) je značně různorodá. Náročnost provedení některých způsobu 
zpeněžení (například vymožení pohledávky), je většinou vyšší než 
náročnost prodeje. Odměnu za postižení prostředků na bankovních a 
jiných účtech (jež je v odůvodnění vyhlášky jako jediný případ 
způsobu dle § 3 odst. 2 písm. c) uvedeno) je možné ponechat 
v navrhované výši 4 %. Odměnu za mnohem náročnější úkony je 
však vhodné určit způsobem popsaným v § 3 odst. 2 písm. b) 
vyhlášky. 
Odměna za zpeněžení v těchto případech je dle návrhu vyhlášky 
nižší, než dosud soudy zpravidla určovaly, neboť soudy odměnu 
nejčastěji stanovily ve výši analogické k § 1 odst. 2 vyhlášky, 
případně k § 1 odst. 3 vyhlášky. 
Následující tabulka zahrnuje jiné způsoby zpeněžení, než je prodej 
majetku a využití bankovních a jiných účtů dlužníka a popisuje jejich 
náročnost a zároveň upozorňuje na rizika nevhodné motivace 
insolvenčních správců. 
(…) 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby odměna za výše 
uvedené činnosti insolvenčního správce byla určena způsobem 
popsaným v § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky, neboť náročnost těchto 
úkonů spíše odpovídá náročnosti prodeje majetku než náročnosti 
využití bankovních účtů dlužníka. 
Navrhovaná změna odst. 3 písm. 4) vyhlášky zohledňuje navrhované 
přesunutí jiných způsobů dosažení příjmů, než využití bankovních 
kont a hotovosti dlužníka do § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky. Minimální 
odměna je kromě prodeje majetku stanovena pouze pro vymáhání 
pohledávek soudní cestou. Navržená změna zajistí, že insolvenční 
správce nebude nucen soudně vymáhat bagatelní pohledávky v nižší 

§ 38 odst. 3 insolvenčního zákona. 
Co do naznačovaných efektů v případě dědictví 
předkladatel obavu nesdílí. Insolvenční zákon 
insolvenčnímu správci nedává do ruky nástroj, kterým by 
mohl blokovat dohodu dědiců, neboť důsledek neplatnosti 
spojuje pouze s tím, že dlužník bez souhlasu 
insolvenčního správce uzavřel dohodu, podle které má 
obdržet méně než svůj dědický podíl. Naopak, 
insolvenční správce by měl v řízení postupovat podle jeho 
zásad, tedy mimo jiné podle zásady dosažení rychlého a 
co nejvyššího uspokojení věřitelů. Pro věřitele je přitom 
výhodnější rychlé rozdělení zděděné hotovosti než 
zdlouhavější prodej zděděného majetku, zatížený nadto 
náklady a vyšší odměnou insolvenčního správce. Nelze 
nadto nevidět, že namítané riziko vadné motivace 
insolvenčního správce by připomínkou nebylo 
odstraněno, protože by nadále příslušela nižší odměna ze 
zděděné hotovosti než z výtěžku prodeje jiných 
zděděných věcí. 
I zde platí, že případnou vyšší náročnost lze v konkrétním 
případě kompenzovat zvýšením odměny podle § 38 odst. 
3 insolvenčního zákona. 
Připomínku ve vztahu k prostředkům deponovaným 
soudními exekutory pak předkladatel nepovažuje za 
důvodnou. Při provádění exekuce soudní exekutor 
vystupuje jako soudní komisař, zákonem je mu uložena 
výslovná povinnost deponované prostředky vydat do 
majetkové podstaty. Nad plněním povinností soudního 
exekutora je ustaven dohled Exekutorské komory a 
Ministerstva spravedlnosti, k nimž je možno směřovat 
podnět, pokud by některý soudní exekutor deponované 
prostředky v rozporu se zákonem vydat odmítal. 
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výši než 25.000,- Kč a zatěžovat tak soudní soustavu. Možnost 
mimosoudního vymáhání pohledávek, jakož i další možnosti 
obstarání příjmů, zůstane zachována, ovšem bez stanovení minimální 
odměny. 

Krajský soud 
v Českých 
Budějovicích 
 
JUDr. Ing. Zdeněk 
Strnad, Ph.D. 

1. 
K bodu 1. (§ 3 odst. 2): 
Ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) navrhuji změnit takto: „750 Kč a v 
případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu 
manželů 1 125 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí 
o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.“  
Touto změnou bude rovněž vyškrtnut § 3 písm. a), který jinak 
formuluje obsahově shodnou věc a jeví se komplikovaným odměnu v 
případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu 
manželů takto přesouvat do jiného ustanovení (mnou navrhovaná 
změna navíc odpovídá úpravě náhrady hotových výdajů – viz § 7 
odst. 4). 

Neakceptováno 
 
Navrhovaná změna formulace uvedení částky měsíční 
odměny odpovídá zásadě normovat obecná pravidla a 
k nim specifické výjimky či úpravy. V odstavci 2 písm. a) 
se stanoví obecná měsíční odměna, v odstavci 3 se 
následně upraví její zvýšení či snížení pro specifické 
situace. 

2. 
K bodu 1. (§ 3 odst. 2): 
Ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) – výši odměny insolvenčního správce 
z výtěžku zpeněžení dosaženého způsoby podle § 286 insolvenčního 
zákona určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnujícího i 
částku připadající na odměnu insolvenčního správce navrhujeme 
upravit obdobným způsobem jako v případě ustanovení § 1 odst. 2 
vyhlášky: 
Snížení navrhované odměny navrhujeme z těchto důvodů: 
Za oddlužení plněním splátkového kalendáře v kombinaci se 
zpeněžením majetkové podstaty je insolvenční správce honorován 
měsíční částkou 750 Kč (případně 1 125 Kč, jde-li o společné 
oddlužení manželů), přičemž zpeněžuje-li insolvenční správce 
zajištěný majetek, má nárok rovněž na odměnu z výtěžku zpeněžení. 
Nelze spatřovat rozdíl mezi zpeněžováním zajištěného majetku co do 
rozsahu a náročnosti činnosti (když lze naopak říci, že v případě 
zajištěného majetku je insolvenční správce limitován pokyny 
zajištěného věřitele) a zpeněžováním nezajištěného majetku. 
Navržená výše odměny se tak jeví neadekvátně vysoká, neboť tím 
budou nadměrně čerpány finanční prostředky z majetkové podstaty 
na úkor věřitelů, ač však již současné úprava stanovila odměňování 

Neakceptováno 
 
Vyhláška č. 313/2007 Sb. naopak od samého počátku 
svojí účinnosti spatřuje rozdíl mezi zpeněžováním 
zajištěného a nezajištěného majetku a stanovuje pro 
zpeněžování zajištěného majetku jinou (nižší) odměnu; 
zřejmě právě s poukazem na to, že činnosti při 
zpeněžování zajištěného majetku lze považovat za méně 
náročné, neboť vyplývají z pokynů zajištěného věřitele. 
S obdobnou logikou, tedy zohledněním nižší typové 
náročnosti, byla navržena rovněž odměna za zpeněžování 
majetkové podstaty při plnění splátkového kalendáře. 
Společně s tím byla pásma pro výpočet odměny určena 
tak, aby odpovídala majetkové situaci dlužníků 
v oddlužení (odlišné oproti majetkové situaci korporací a 
podnikatelů, na něž směřovala odměna v případě 
konkursu). 
Argumentace měsíční odměnou za dobu plnění 
splátkového kalendáře potom není přiléhavá, neboť tato 
odměna nemá žádnou vazbu k odměňování za zpeněžení 
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insolvenčního správce za zpeněžení při oddlužení plněním 
splátkového kalendáře (byť se doposud jednalo pouze o zajištěný 
majetek), přičemž při uvažování výše takové odměny je třeba 
zohlednit, že za takové řízení (oddlužení plněním splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty) je insolvenční správce 
již zaručeně odměňován (750 Kč měsíčně, příp. 1 125 Kč měsíčně), 
oproti odměně z výtěžku zpeněžení určeného nezajištěným věřitelům 
v konkursu či při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, kdy je 
procentní odměna z výtěžku zpeněžení odměnou za celé řízení. 

majetkové podstaty – kryje jiné činnosti insolvenčního 
správce vztahující se ke splátkovému kalendáři a 
povinnostem dlužníka při oddlužení tímto průběžným 
sanačním způsobem. 
 

3. 
K bodu 1. (§3 odst. 2): 
Ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) navrhujeme doplnit: „4 % z výtěžku 
zpeněžení dosaženého jinými způsoby, vyjma využití bankovních 
kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti, určeného k rozdělení mezi 
nezajištěné věřitele, zahrnujícího i částku připadající na odměnu 
insolvenčního správce, a“  
Z důvodové zprávy je patrné, že jde o případy předpokládané § 283 
odst. 1 insolvenčního zákona, avšak považujeme za vhodné určit, že 
správci nenáleží odměna za využití bankovních kont dlužníka a jeho 
peněžní hotovosti, neboť při způsobu oddlužení plněním splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty půjde v případě využití 
finančních prostředků o zcela shodnou činnost, jíž správce každý 
měsíc realizuje, a sice pouze distribuci finančních prostředků, za 
kterou je správce již jednou honorován paušální měsíční odměnou. 

Neakceptováno 
 
Považovat konstruovanou odměnu toliko za odměnu za 
pouhou „distribuci finančních prostředků“ je výklad 
nepřiměřeně zužující. Dopadá mimo jiné rovněž na 
zjištění a postižení bankovních a jiných kont dlužníka, 
včetně účelově vázaných prostředků typu stavebního 
spoření, na zpeněžení prostředků získaných v rámci 
dědictví (včetně činnosti insolvenčního správce 
související s průběhem dědického řízení) nebo prostředků 
získaných z neúčinných právních úkonů (včetně činnosti 
při vymáhání těchto prostředků a během případných 
incidenčních sporů. 

4. 
K bodu 1 (§ 3 odst. 4): 
Ustanovení § 3 odst. 4 stanovující minimální odměnu insolvenčního 
správce z výtěžku zpeněžení dosaženého způsoby podle § 286 
insolvenčního zákona určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele 
navrhujeme zcela vyškrtnout.  
Stanovení minimální odměny insolvenčního správce za zpeněžení při 
řešení dlužníkova úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře 
se zpeněžením majetkové podstaty považujeme za zcela nadbytečné a 
nekoncepční, protože insolvenční správce má za tento typ řízení již 
zaručenu minimální odměnu (měsíční částka 750 Kč, případně 1 125 
Kč, jde-li o společné oddlužení manželů).  
Z této minimální zaručené odměny při trvání oddlužení pod dobu 36 

Částečně akceptováno 
 
Argumentaci měsíční odměnou za dobu plnění 
splátkového kalendáře považuje předkladatel za 
nepřípadnou, neboť tato odměna není zaručena v žádné 
pevné výši (neexistuje záruka trvání splátkového 
kalendáře) a především kryje typově jiné činnosti 
insolvenčního správce (vztahující se ke splátkovému 
kalendáři a povinnostem dlužníka při oddlužení tímto 
průběžným sanačním způsobem), nikoliv činnosti 
prováděné při zpeněžování majetkové podstaty. 
V opačném případě by nebylo valného důvodu, aby 
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měsíců ve výši 27 000 Kč (příp. 40 500 Kč v případě společného 
oddlužení manželů), resp. po dobu 60 měsíců ve výši 45 000 Kč 
(příp. 67 500 Kč v případě společného oddlužení manželů) se však 
při navrhované změně rázem stane v případě pětileté varianty 
oddlužení minimální zaručená odměna 70 000 Kč (případně 92 500 
Kč v případě manželů), což o 25 000 Kč (a v případě společného 
oddlužení manželů dokonce o 47 500 Kč - sic!) přesahuje zaručenou 
minimální odměnu při řešení dlužníkova úpadku konkursem (45 000 
Kč). Lze tak jen očekávat den, kdy zde bude vznesen (zřejmě 
oprávněný) požadavek na „dorovnání“ odměny v konkursu na 
obdobnou úroveň, a to opět jen na úkor věřitelů. 
Je třeba rovněž zmínit, že v oddlužení se nedají očekávat vysoké 
výtěžky zpeněžení a v případě prodeje majetku za částku 30 000 Kč 
obdrží insolvenční správce odměnu ve výši 25 000 Kč a věřitelé 
pouze 5 000 Kč (s ohledem na hotové výdaje insolvenční správce 
spíše ještě dokonce nižší částku). Stanovení této minimální odměny 
je tak zcela neúměrným zatížením majetkové podstaty vedoucím k 
výraznému omezení uspokojení věřitelů (když oddlužovací novela 
zavedením způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty naopak cílila na zvýšení 
uspokojování věřitelů), a to vše pouze za účelem zvýšené odměny 
insolvenčních správců za proces oddlužení. 

odměna insolvenčního správce při oddlužení zpeněžením 
majetkové podstaty odkazovala na odměnu při konkursu, 
neboť by mohla být řešena měsíční paušální částkou za 
dobu zpeněžování. 
Insolvenčnímu správci se zároveň nekonstruuje žádná 
minimální zaručená odměna ve výši 70.000 Kč, tím spíše 
by takovou odměnu nebylo lze srovnávat s odměnou za 
konkurs. Odměna insolvenčního správce v oddlužení je 
konstruována s ohledem na činnosti, ke kterým je 
v oddlužení podle insolvenčního zákona povolán. Jestliže 
je způsobem oddlužení plnění splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty, náleží insolvenčnímu 
správci měsíční odměna od povolení oddlužení (nejedná 
se tedy o minimální zaručenou odměnu, ale o pevnou 
odměnu za každý měsíc kryjící činnosti, ke kterým je 
insolvenční správce v daném měsíci povolán) kryjící 
většinu jeho činností a případně také odměna za 
zpeněžení (která náleží za činnosti vztahující se ke 
zpeněžování, včetně soupisu a dvojího ocenění majetkové 
podstaty, a to pouze tehdy, jestliže je zpeněžení skutečně 
realizováno). V konkursu insolvenčnímu správci náleží 
minimální odměna ve výši 45.000 Kč v každém případě, 
odměna v oddlužení náleží ve výši odpovídající 
skutečnému počtu měsíců, po něž insolvenční správce 
vykonával svou činnost od povolení oddlužení, a jen 
v případě provedeného zpeněžení také v minimální výši 
za zpeněžení. Neexistuje tedy záruka odměny ve výši 
70.000 Kč za oddlužení. 
Minimální konstruovaná odměna za zpeněžení majetkové 
podstaty při plnění splátkového kalendáře má zároveň 
také vztah k zákonnému ustanovení, podle kterého ke 
zpeněžování majetku dochází pouze tehdy, jestliže 
zpeněžením dojde k uspokojení věřitelů. Toto pravidlo 
zajišťuje, že ke zpeněžování majetku má docházet jenom 
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tam, kde je to ekonomicky odůvodnitelné relevantním 
prospěchem věřitelů v podobě jejich uspokojení, a 
vylučuje účelová, tzv. prázdná, zpeněžení. Obdobné 
pravidlo zavedla tzv. akreditační novela pro tzv. odklony 
v oddlužení (např. § 396 odst. 1, 2, § 418 odst. 4, 5 InsZ). 
Je však možno přisvědčit argumentaci náklady a 
hotovými výdaji insolvenčního správce a minimální 
odměnu při zachování jejího účelu snížit. 
 

5. 
K bodu 3. (§ 8 odst. 1): 
Ustanovení § 8 odst. 1 stanovují úhradu odměny a náhrady hotových 
výdajů insolvenčního správce státem s výjimkou odměny podle § 3 
odst. 2 písm. b) navrhujeme upravit tak, že bude vyškrtnuto „s 
výjimkou odměny podle § 3 odst. 2 písm. b“ 
Ustanovení § 38 odst. 2 insolvenčního zákona stanoví, že 
v případech, kdy není možné uspokojení odměny a náhrady hotových 
výdajů insolvenčního správce z majetkové podstaty, případně ze 
zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí je stát, s limitem 
50 000 Kč na odměně a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů. 
Žádnou výjimku zákon nestanoví. Domníváme se, že navrhovaná 
úprava vyhlášky coby toliko podzákonného předpisu by tak 
odporovala zákonnému ustanovení a ani zmocnění k jejímu vydání 
takovou odchylku o závazné zákonné úpravy neobsahuje. 

Akceptováno 
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