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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: 

Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce 
 

 
 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně spravedlnosti ze dne 21. 5. 2019, s termínem dodání stanovisek do 11. 6. 2019. Vyhodnocení 
tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných připomínek. 
 
 

Povinné 
připomínkové 
místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

 

 

K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemá Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska své působnosti 
zásadní připomínky, dovoluje si nicméně doporučit v ust. § 1 odst. 1 a odst. 2 slova „této vyhlášky“ nahradit slovy 
„k této vyhlášce“. Doporučené sousloví vychází z čl. 29 legislativních pravidel vlády a odpovídá i správnému 
označení samotných příloh, které tvoří součást navrhované vyhlášky.  

Akceptováno. 

V ust. § 2 lze doporučit, vycházeje z čl. 53 odst. 1 písm. c) bodu 4 legislativních pravidel vlády, nahrazení 
slov „po dni jejího vyhlášení“ slovy „po jejím vyhlášení“.  

Akceptováno. 

Kromě těchto připomínek si dovoluji, na této pracovní úrovni, upozornit i na nadbytečnou interpunkci v první 
větě první části obou příloh (v popisu identifikačních karet/průkazů) a doporučit číslovat stránky odůvodnění, jež 
by v číslování měly navazovat na číslování stránek normativního textu.   

Akceptováno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 

 

K návrhu vyhlášky 

V § 2 navrhované vyhlášky doporučujeme slova „po dni jejího vyhlášení“ nahradit slovy „po jejím 
vyhlášení“, navržená úprava je v souladu s LPV (čl. 53 odst. 1 písm. c)). 

Akceptováno. 

K obálce  

Upozorňujeme, že text přílohy k právnímu předpisu se uvádí za textem právního předpisu na samostatných 
stránkách a je součástí právního předpisu. Na základě uvedeného doporučujeme provést úpravu obálky 
k přeložené vyhlášce, konktrétně odstranit z obsahu bod IV. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
kultury 

 

 

K § 2 – Účinnost 

V souladu s čl. 53 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády doporučujeme ustanovení o účinnosti 
vyhlášky formulovat takto: „Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.“. 

Akceptováno. 

K přílohám č. 1 a 2 (k vlastním vzorům průkazů a jejich popisům) 

Domníváme se, že návrh vyhlášky, resp. navrhované vzory průkazů insolvenčního správce uvedené 
v přílohách č. 1 a 2, nenaplnily zcela zákonné zmocnění obsažené v ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 312/2006 
Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 31/2019 Sb. 

Do popisů průkazu v obou přílohách v písmenech b) doporučujeme v souladu s prováděným zákonem 
doplnit, že do kolonky „JMÉNO“ se zapisuje „jméno, popřípadě jména“. 

Do popisu průkazu v příloze č. 2 doporučujeme v souladu s prováděným zákonem doplnit vysvětlení, že u 
insolvenčního správce, kterým je veřejná obchodní společnost, musí průkaz obsahovat (kromě údaje o ohlášeném 
společníku insolvenčního správce) také její obchodní firmu. Z navrhovaného popisu vzoru průkazu není zřejmé, 
zda je na průkazu s tímto údajem počítáno. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

 

 

K textu vyhlášky 

Doporučujeme s ohledem na čl. 45 odst. 2 Legislativních pravidel vlády nahradit v § 1 a § 2 slova „této 
vyhlášky“ slovy „k této vyhlášce“. 

Akceptováno. 

K textu vyhlášky 

Doporučujeme s ohledem na čl. 53 odst. 1 písm. c) bod 4 Legislativních pravidel vlády uvést § 2 v tomto 
znění: „Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

 

Doporučujeme ustanovení o nabytí účinnosti předkládaného návrhu vyhlášky uvést do souladu s čl. 53 odst. 
1 písm. c) bodu 4 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

 

K § 2:  

S ohledem na čl. 53 odst. 1 písm. c) bod 4. Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „dni jejího“ 
nahradit slovem „jejím“. 

Akceptováno. 

K Příloze č. 1 a 2:  

Upozorňujeme, že zmocnění v § 6 odst. 8 zákona o insolvenčních správcích obsahuje taxativní výčet 
náležitostí, které průkaz obsahuje a v jeho konečné podobě by tedy nad rámec tohoto vymezení bylo uvedeno 
také „PRŮKAZ ČÍSLO“. Doporučujeme předmětný text z navrhovaných vzorů odstranit. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Zákonné zmocnění uvedené v 
§ 6 odst. 8 zákona o insolvenčních 
správcích obsahuje výčet 
identifikačních údajů insolvenčního 
správce, které průkaz musí obsahovat. 
Identifikační údaje musí být uvedeny 
v zákonném zmocnění i s ohledem na 
jejich ochranu. Číslo průkazu není 
identifikačním údajem insolvenčního 
správce, ale pouze administrativním 
údajem pro účely evidence průkazů 
Ministerstvem spravedlnosti. 

K Příloze č. 1 bod 1. písm. b) a k Příloze č. 2 bod 1. písm. b):  

Z navrhovaného materiálu ani z Odůvodnění není zcela jasné, jaké požadavky jsou kladeny na technické 
zpracování fotografie. Poslední věta předmětných popisů odkazuje na technické požadavky kladené na fotografie 
pro vydání občanského průkazu, které pak určuje vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských 
průkazech a zákon o cestovních dokladech. Vzhledem ke skutečnosti, že v předmětném popisu je zmiňováno 
„digitální zpracování fotografie“, není jasné, zda uvedená fotografie musí splňovat kromě náležitostí § 7, který 
se týká požadavků na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu, také náležitosti uvedené v 
§ 9, který uvádí technické parametry digitální fotografie. Obě zmíněná ustanovení obsahují rozdílný požadavek 
na rozměry fotografie, které jsou zároveň rozdílné od požadavků uvedených v předmětném popisu, a nelze tedy 
zároveň plnit oba uvedené požadavky. V § 7 odst. 4 zmíněné vyhlášky jsou také uvedeny rozměry, které 
v souvislosti s rozměry uvedenými v předmětném popisu nebude zcela možno po anatomické stránce splnit. 
S ohledem na vše uvedené doporučujeme materiál změnit tak, aby nevznikaly obdobné pochybnosti ohledně 
technického zpracování fotografie. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
vnitra 

 

 

K příloze č. 2: 

Dle zákona o insolvenčních správcích může činnost insolvenčního správce vykonávat fyzická osoba, veřejná 
obchodní společnost, která tak činí prostřednictvím ohlášeného společníka, nebo hostující insolvenční správce. 
Ustanovení § 6 odst. 8 zákona o insolvenčních správcích stanoví, že v případě, kdy je insolvenčním správcem 
veřejná obchodní společnost, obsahuje průkaz insolvenčního správce též obchodní firmu. Navržený vzor průkazu 
(příloha č. 2) tento údaj však neobsahuje, doporučujeme jej tedy v souladu se zákonným zmocněním doplnit. 

Akceptováno. 

K příloze č. 2: 

V bodu 1 písm. b) přílohy č. 2 navrhujeme upravit, že platnost průkazu je shodná s platností povolení nebo 
zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti, nikoliv osoby fyzické. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Povolení veřejné obchodní 
společnosti je odvozené od povolení 
fyzické osoby, která je jejím 
ohlášeným společníkem. Na průkazu, 
který se vydává fyzické osobě, proto 
bude uvedena doba platnosti povolení 
fyzické osoby, nikoli veřejné 
obchodní společnosti. 

K § 2: 

Navrhujeme ustanovení o účinnosti přizpůsobit čl. 53 odst. 1 písm. c) bodu 4 Legislativních pravidel vlády, 
tedy odstranit slovo „dni“ a zájmeno „jejího“ uvést ve tvaru „jejím“. 

Akceptováno. 
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