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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: 
 

Návrh vyhlášky o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu 
provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování  

(vyhlášky o generátoru přidělování) 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti dne 21. 12. 2018, s termínem dodání stanovisek 
do 17. 1. 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 § 1 odst. 2: 
Algoritmus, uvedený v příloze, považujeme za nedostatečně 
okomentovaný a vysvětlený v souvislosti s jednotlivými 
proměnnými. Zejména pokud je v odůvodnění k § 2 uvedeno, že 
„Jinými slovy jedná se o proměnné podstatné pro výpočet 
pravděpodobnosti přidělení prostřednictvím vytvořeného 
matematického algoritmu“. Postrádáme vysvětlení, jakým způsobem 
bude algoritmus uplatněn v rámci informačního systému. 

Akceptováno 
 
Popis jednotlivých proměnných byl formulačně upraven, aby 
odpovídal algoritmu uvedenému v příloze, jehož popis byl dílčím 
způsobem rovněž doplněn. 

2. 
K § 2 odst. 2: 
Viz připomínka k § 1 odst. 2 – není zřejmá souvislost uvedených 
hledisek v návaznosti na proměnné matematického algoritmu 
v příloze. 

Akceptováno 
 
Popis jednotlivých proměnných byl formulačně upraven, aby 
odpovídal algoritmu uvedenému v příloze, jehož popis byl dílčím 
způsobem rovněž doplněn. 

3. 
K § 3: 
Texty jednotlivých bodů jsou v podstatě odvoditelné již z vlastního 
zákona a nepřinášejí žádnou novou skutečnost. 

Neakceptováno 
 
Ustanovení provádí zákonnou úpravu, stanoví další podrobnosti a 
konkretizuje prováděný text. Stanoví výslovně, jaké kategorie 
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pravidel rozvrh práce obsahuje a dále například výslovně staví 
najisto, že i nadále mohou existovat pravidla, která stanoví, za jakých 
podmínek se pro přidělení věci nepoužije generátor přidělování, 
obsahuje požadavek na strojovou zpracovatelnost pravidel a na 
náhodnost a transparentnost pravidel i pro případy přidělování bez 
využití generátoru přidělování. 

Nejvyšší soud 
 
JUDr. Zdeněk 
Krčmář 

1. 
Podle § 2 odst. 2 písm. e/ návrhu vyhlášky při přidělování generátor 
přidělování zohlední též: 
 
„e) počet věcí vyřizovaných jednotlivými soudními odděleními“, 
 
   Ponechá-li se stranou, že návrh vyhlášky neurčuje (ač by měl), 
periodu, v jaké bude generátor zohledňovat „počet věcí 
vyřizovaných jednotlivými soudními odděleními“ (okamžitě, 
denně, týdně, měsíčně, nebo např. jednou za kalendářní rok), je 
otázkou, zda by něco takového měl umět.  
 
   Vyjdeme-li z předpokladu, že výkonnost insolvenčních soudních 
oddělení je sledována (jako u ostatních soudních oddělení) jednou 
měsíčně, pak je otázkou, zda dorovnávání nápadu generátorem podle 
toho, kolik věcí to které soudní oddělení vyřídilo věcí, je dobrou 
myšlenkou. Vybízí totiž k úvaze, podle které čím méně věcí to které 
insolvenční soudní oddělení vyřídí, tím méně mu jich generátor 
přidělí. Generátor přidělování tady není od toho, aby podporoval líné 
a pomalé soudce. Kontrola těchto věcí je úkolem vedení soudu. 

Vysvětleno, částečně akceptováno 
 
Generátor přidělování všechny skutečnosti zohledňuje okamžitě, 
podle stavu v daný okamžik; to bude do návrhu vyhlášky doplněno. 
Generátor nemá a nikdy neměl zohledňovat výkonnost jednotlivých 
soudních oddělení, tím spíše neměl podporovat líné a pomalé soudce. 
Podle písmene e) měl být zohledňován počet věcí, které do soudního 
oddělení sice byly přiděleny, ale následně odpadly, typicky z důvodu 
mylného zápisu. V tomto smyslu bude návrh vyhlášky upřesněn, aby 
nedocházelo k nejasnostem. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 
Mgr. Tereza 
Machatová 

1. 
V názvu materiálu je chybně použitý tvar slova "zajišťujících", má 
být použito jednotné číslo. 
 

Neakceptováno 

Ministerstvo 
průmyslu a 

1. 
V nadpisu návrhu vyhlášky doporučujeme text „2018“ nahradit 
textem „2019“ tak, aby odpovídal současnému roku. 

Akceptováno 
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obchodu 
 
JUDr. Michal 
Velas 
 

2.  
V textu přílohy doporučujeme doplnit podrobnější vysvětlení daného 
vzorce. 

Vysvětleno 
 
Proměnné matematického algoritmu vyplývají ze vstupů uvedených v 
§ 2 vyhlášky. Dojde nicméně k důkladnějšímu provázání formulací 
užitých na obou místech, aby nevznikaly výkladové pochybnosti. 
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