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III. 

 

O d ů v o d n ě n í  
Podle části I bodu 3.6 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením 
vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 a usnesením 
vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 není hodnocení dopadů regulace k návrhu uvedené vyhlášky 
zpracováno, neboť v přehledu dopadů nebyly identifikovány vznikající nové a rozsáhlé dopady 
v uvedených oblastech, které by vyplývaly z návrhu vyhlášky. 
 

Obecná část 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
Navrhovaná právní úprava je prováděcím předpisem k § 6 odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 31/2019 Sb. Tímto ustanovením se zavádí 
průkazy insolvenčního správce a stanoví se jejich náležitosti. Dále ustanovení obsahuje 
zákonné zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, kterým se stanoví vzor 
průkazu insolvenčního správce. Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť ji předvídá 
prováděný zákon a nebylo by bez ní možné průkazy insolvenčního správce vydat. 

Vyhláška vzor průkazu insolvenčního správce stanovuje ve svých přílohách, přičemž se 
v souladu s prováděným zákonem odlišuje průkaz insolvenčního správce vydávaný přímo 
osobě, která je insolvenčním správcem, a osobě, která je ohlášeným společníkem 
insolvenčního správce. 

 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Navrhovaná vyhláška v souladu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, 

ve znění zákona č. 31/2019 Sb., upravuje vzor průkazu insolvenčního správce v rozsahu 
zákonného zmocnění obsaženého v § 6 odst. 8 tohoto zákona a neobsahuje úpravu mimo 
rozsah zákonného zmocnění. 

 
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 upravena právními předpisy 

Evropské unie, nýbrž je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní úpravy 
proto nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury soudních 
orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 
d) 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 
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Náklady na vydání průkazů insolvenčního správce se předpokládají ve výši 50 000 Kč a 
budou financovány z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti bez souvisejících nadpožadavků 
směrem ke státnímu rozpočtu. Tento náklad je nepřímým dopadem prováděného zákona, 
který stanovil povinnost průkazy vydávat, nikoliv navrhované vyhlášky. Podnikatelské 
prostředí může být dotčeno primárně v segmentu osob oprávněných vykonávat činnosti 
insolvenčního správce, neboť bude třeba, aby poskytly potřebnou součinnost k zhotovení 
(zajištění fotografie) a vydání průkazu (jeho převzetí). Opět se jedná o nepřímý dopad 
prováděného zákona. Jiné dopady nejsou s návrhem vyhlášky spojeny.   

 
e) 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. 

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

údajů 
Navrhovaná úprava nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů a ani nemění již 

existující zpracování osobních údajů. Údaje jsou získány ze seznamu insolvenčních správců 
vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Zároveň se jedná o nepřímý dopad prováděného 
zákona. Žádným způsobem nezasahuje do současného stavu ochrany soukromí a osobních 
údajů a je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 

 
g) Zhodnocení korupčních rizik 

 S navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny žádné identifikované dopady na zvýšení 
korupčních rizik nebo vznik nových. Navrhovaná úprava neumožňuje diskreci žádného 
subjektu, nemění rozsah ani podmínky odpovědnosti procesních subjektů v insolvenčním 
řízení, dopad do kontrolních mechanismů navrhovaná úprava nemá. 

 
h) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost ani na obranu státu. 
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Zvláštní část 

K § 1  

Vzory průkazu insolvenčního správce zohledňující náležitosti vyplývající z § 6 odst. 8 
prováděného zákona o insolvenčních správcích jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k vyhlášce. 
Vyhláška v souladu s prováděným zákonem stanoví odlišný vzor pro insolvenčního správce – 
fyzickou osobu a pro ohlášeného společníka insolvenčního správce – veřejné obchodní 
společnosti.   

 

K § 2 

Povinnost vydat průkazy insolvenčního správce zakotvila novela zákona o insolvenčních 
správcích vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 31/2019 Sb., která nabyla účinnosti 1. června 
2019. Účinnost vyhlášky se navrhuje stanovit patnáctým dnem po jejím vyhlášení, aby 
Ministerstvo spravedlnosti mohlo plnit svou zákonnou povinnost co nejdříve po účinnosti 
zákona, který mu tuto povinnost uložil, avšak se zohledněním standardní legisvakanční lhůty.  

 

K přílohám 

Prováděný zákon o insolvenčních správcích odlišuje průkaz insolvenčního správce 
vydávaný přímo osobě, která je insolvenčním správcem, a osobě, která je ohlášeným 
společníkem insolvenčního správce – tyto průkazy v závislosti na osobě, jíž se průkaz vydává, 
obsahují rozdílné údaje. Přílohy vyhlášky tuto úpravu prováděného zákona plně respektují 
a obsahují dva odlišné vzory průkazu insolvenčního správce. 

Příloha č. 1 stanoví vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává přímo 
insolvenčnímu správci – fyzické osobě. Příloha č. 2 stanoví vzor průkazu insolvenčního 
správce, který se vydává ohlášenému společníku insolvenčního správce – veřejné obchodní 
společnosti. Obě přílohy v bodu 1. upřesňují v písmenu a) materiál, barvu, vzhled, rozměry 
karty průkazu a vzhled holografického prvku. V písmenu b) popisují pořadí povinných 
náležitostí podle prováděného zákona, jejich rozmístění na průkazu, typ a barvu použitého 
písma, zasazení a vzhled fotografie a vzhled lícové strany průkazu. V písmenu c) popisují 
vzhled rubové strany průkazu. 

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


	III.
	Odůvodnění
	UObecná část
	e) 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 n...
	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.
	f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
	Navrhovaná úprava nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů a ani nemění již existující zpracování osobních údajů. Údaje jsou získány ze seznamu insolvenčních správců vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Zároveň se jedná o nepřímý dopad prováděn...
	g) Zhodnocení korupčních rizik
	S navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny žádné identifikované dopady na zvýšení korupčních rizik nebo vznik nových. Navrhovaná úprava neumožňuje diskreci žádného subjektu, nemění rozsah ani podmínky odpovědnosti procesních subjektů v insolvenčním ...
	h) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
	Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost ani na obranu státu.
	Zvláštní část



