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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 
a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 
 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách 
provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce 
povinen zajišťovat v provozovně (dále jen „vyhláška“). 

1.2 Definice problému 
 
1. Výkon činností, které je insolvenční správce povinen v úředních hodinách ve 
své provozovně zajišťovat, a vymezení úředních hodin 
 

Novelou č. 294/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., 
o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2014 
(dále jen „revizní novela“), byla pro insolvenční správce nově stanovena možnost vykonávat 
svoji činnost také v provozovně. Z toho důvodu bylo třeba přijmout vyhlášku, která by 
stanovila, jaké činnosti a v rozmezí jakých úředních hodin je insolvenční správce ve 
vymezených úředních hodinách ve své provozovně povinen skutečně vykonávat, a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím svého zaměstnance či jiné zmocněné osoby.  

Ministerstvo spravedlnosti však při své dohledové činnosti nad insolvenčními správci 
zjistilo zásadní porušování ZIS a vyhlášky (podrobně viz níže) spočívající ve zřizování 
fiktivních provozoven s cílem maximalizovat nápad nových insolvenčních věcí, zejména těch, 
v nichž byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení, na úkor svědomitého výkonu jejich funkce 
s odbornou péčí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 insolvenčního zákona. 

Hlavním důvodem změny vyhlášky jsou tak pochybení insolvenčních správců, jež 
byla zjištěna při uskutečněných kontrolách v rámci dohledové činnosti ministerstva, jejichž 
předmětem bylo, zda jsou jejich provozovny zapsané v příslušném seznamu místem, ve 
kterém insolvenční správce skutečně ve vymezených úředních hodinách vykonává svoji 
činnost ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 5a odst. 4 a 8 zákona 
č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZIS“), 
a ve smyslu dosavadního znění vyhlášky. 
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1.3 Popis existujícího právního stavu 
  
 Do nabytí účinnosti revizní novely nebylo možné, aby insolvenční správce vykonával 
svoji činnost v provozovně. Vyhláškou pak bylo (vedle podrobností o úředních hodinách 
provozovny a o označování sídla a provozovny insolvenčního správce) třeba upravit zejména 
podrobnosti o činnostech, které je insolvenční správce v provozovně povinen s odbornou péčí 
zajišťovat. Smyslem a hlavním cílem nové právní úpravy provozoven bylo přiblížit výkon 
činnosti insolvenčního správce dlužníkům, úspora nákladů obou stran a rovnoměrné rozložení 
insolvenčních správců v tom kterém obvodu podle požadavku trhu. Je tedy zřejmé (zejména 
z důvodové zprávy k revizní novele), že tento záměr v oblasti zřizování nových provozoven 
není naplňován, neboť dochází k masivnímu nárůstu počtu provozoven za účelem 
maximalizace nápadu insolvenčních věcí, ovšem za současného snížení kvality výkonu 
činnosti insolvenčních správců (dosud bylo zřízeno přes 3 000 provozoven, přičemž na 
některé insolvenční správce připadá již více jak 60 provozoven). Dochází proto k extrémním 
rozdílům v počtu přidělovaných věcí jednotlivým insolvenčním správcům, kdy není 
neobvyklé, že insolvenčnímu správci s malým počtem provozoven není např. až po dobu 
téměř 2 měsíců přidělen žádný případ. 
 

V praxi dokonce dochází k efektu zcela opačnému, kdy nutnost zřizování provozoven 
znamená pro insolvenční správce větší časové zatížení (v důsledku cestování mezi 
provozovnami), vzdálenější osobní výkon činnosti insolvenčního správce vůči dlužníkům 
a nárůst nákladů, a to na obou stranách. Insolvenční správci s vysokým počtem provozoven 
proto nejsou objektivně schopni zabezpečit veškeré činnosti, které musí podle zákona 
s odbornou péčí vykonávat. 
 

Dochází tak k nepříznivému zásahu do kvality průběhu insolvenčních řízení 
a očekávání většiny insolvenčních správců a také dlužníků týkajících se zajištění řádného 
chodu provozoven.  
 

V návaznosti na opakované podněty ze strany insolvenčních správců a dlužníků bylo 
provedeno velké množství kontrol insolvenčních správců ve vztahu k zajišťování řádného 
chodu jejich provozoven, jejichž výsledkem byla alarmující zjištění. Velmi často byl za 
provozovnu označen veřejně nepřístupný průmyslový objekt, restaurace, herna či rodinný 
dům, jehož obyvatelé o existenci provozovny na dané adrese neměli žádné informace. 
Možnost takovémuto jednání a zřizování de facto „fiktivních provozoven“ zabránit je však 
z důvodu absence přísnějších podmínek pro jejich zřizování, ale zejména také přísnějších 
podmínek pro jejich chod (např. organizovanější vymezení úředních hodin jednotlivých 
provozoven) a možnosti insolvenční správce za toto jednání postihovat, značně omezená.  
 

Závěrem lze shrnout, že za současné právní úpravy vztahující se k existenci a chodu 
provozoven, existuje velmi vážná situace, která si vyžaduje bezodkladnou právní úpravu.  
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
 Za subjekty dotčené navrhovanou právní úpravou je třeba považovat: 
 
- insolvenčního správce, fyzickou osobu, a ohlášeného společníka insolvenčního správce, 
právnické osoby – dojde k navýšení jejich povinností tím, že bude nutné, aby v návaznosti na 
důslednější a organizovanější vymezení úředních hodin na provozovně skutečně vykonávali 
svoji činnost. Tento požadavek je však vzhledem k povaze výkonu funkce insolvenčního 
správce legitimní.  
 
1.5 Popis cílového stavu 
 
1. Výkon činností, které je insolvenční správce povinen v úředních hodinách ve své 
provozovně zajišťovat, a vymezení úředních hodin 
 

Je nezbytné, aby insolvenční správci ve vymezených a předem stanovených dnech 
a hodinách v provozovně skutečně vykonávali svoji činnost. Insolvenční zákon 
u insolvenčních správců vyžaduje, aby jejich funkce byla vykonávána svědomitě a s odbornou 
péčí. Vyhláška a její navrhovaná změna pak stanoví, co se právě svědomitým výkonem 
činnosti insolvenčního správce a zajišťování odborné péče ve vztahu k chodu jeho 
provozoven rozumí. 

Nutnost přijmout navrhovanou změnu vyhlášky vyplývá mimo jiné také z konstantní 
judikatury Vrchního soudu v Olomouci, který za současného znění textu vyhlášky 
jednoznačně vyloučil povinnost insolvenčního správce vykonávat v úředních hodinách 
provozovny svoji činnost osobně [viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 
27. 6. 2014, sp. zn. 2 VSOL 358/2014].  

Vrchní soud se dále vyjádřil v tom smyslu, že: „Skutečnost, že insolvenční správce má 
více než 4 provozovny, není důvodem k tomu, aby byl zproštěn výkonu funkce dle § 32 odst. 1 
insolvenčního zákona.“  S touto tezí vrchního soudu však nelze souhlasit v případě, že byly 
při prováděných namátkových kontrolách popsaných výše zjištěny tak zásadní nedostatky. 

Vrchní soud ve svém rozhodnutí navíc uvádí, že zákon nevyžaduje, aby insolvenční 
správce vykonával všechny svoje činnosti osobně a může proto při výkonu své činnosti 
spolupracovat také s dalšími osobami, které k němu mají právní vztah a pomáhají mu 
s výkonem jeho činnosti. Poukazuje přitom právě na revizní novelu, kdy zákonodárce při 
jejím přijetí nebyl veden myšlenkou, že by insolvenční správce musel všechny své činnosti 
vykonávat osobně, ani že může zřídit maximálně čtyři své provozovny. Vrchní soud dále 
dodává, že povinností insolvenčního správce je účast na jednáních u soudu (přezkumné 
jednání, schůze věřitelů, incidenční spory) nebo na jiných místech (jednání s věřiteli, 
dražebníky, znalci, realitními kancelářemi, účetními a daňovými poradci) a rovněž konat 
místní šetření. Podle jeho názoru pak z povahy věci nelze po insolvenčním správci požadovat, 
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aby byl v provozovně osobně přítomen bezvýhradně po celou úřední dobu, a to tím spíš, že 
ani ve svém sídle nemusí být insolvenční správce přítomen nepřetržitě.  

K tomu je nutné dodat, že původní záměr zákonodárce v oblasti osobního výkonu 
činností, které je insolvenční správce povinen ve své provozovně v úředních hodinách 
zajišťovat, stejně jako v otázce stanovení maximálního počtu provozoven zapsaných pro 
jednoho insolvenčního správce, nebyl tolik striktní. Ovšem v důsledku aplikační praxe 
a zjištěných pochybení se ukázalo jako nezbytné právě tímto prováděcím právním předpisem 
výklad smyslu § 5a ZIS upřesnit a zpřísnit. Je zřejmé, že insolvenční správce nemůže být 
neustále osobně přítomen ve svém sídle, jakožto místě, v němž skutečně a převážně vykonává 
svoji činnost, neboť je třeba, aby se účastnil nařízených soudních jednání, nebo aby byl 
osobně přítomen na jiných místech při jednáních, jejichž výsledek taktéž spadá pod výkon 
jeho činnosti. Naproti tomu provozovnou se v souladu s § 5a odst. 4 ZIS rozumí místo, ve 
kterém ve vymezených dnech a úředních hodinách skutečně vykonává svoji činnost. 
S ohledem na definici sídla insolvenčního správce, na dosavadní aplikační praxi a zjištěná 
pochybení, a na požadavek upravený v insolvenčním zákoně, aby insolvenční správci 
vykonávali svoji funkci svědomitě a s odbornou péčí, bylo vyhodnoceno jako nezbytné, aby 
insolvenční správci ve vymezených a předem stanovených dnech a hodinách na provozovně 
skutečně vykonávali svoji činnost, aby tedy v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky byla každá 
zapsaná provozovna pro veřejnost otevřena v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7 do 
18 hodin minimálně šest hodin denně pravidelně alespoň jeden den v týdnu, přičemž úřední 
hodiny provozoven se nesmí vzájemně překrývat. Tím bude dosaženo, aby insolvenční 
správci ve vymezených a předem stanovených dnech a hodinách na provozovně skutečně 
vykonávali svoji činnost tak, jak požaduje insolvenční zákon.  

 Je však třeba vždy dbát na to, aby byl výkon činnosti insolvenčního správce prováděn 
s dostatečnou odbornou péčí, kterou v souladu odbornou literaturou (viz komentář 
k insolvenčnímu zákonu dostupný z ASPI, stav k 1. 11. 2012) nejsou: „chybné kroky 
a rozhodnutí správce z důvodu jeho nedostatečných odborných znalostí, zejména pak 
insolvenční problematiky. Neplnění povinností řádně je možno charakterizovat tak, že 
insolvenční správce provádí svoji činnost nedbale, byť je mu správný postup znám. 
Důsledkem neodborného postupu správce by měla být škoda, která věřitelům či dlužníkovi 
v řízení vznikla.“ V důsledku toho, že dosud na provozovnách zapisovaných insolvenčními 
správci v řadě případů pouze „na oko“ z důvodu vyššího nápadu insolvenčních věcí, 
vykonávali činnost insolvenčního správce obvykle buď pouze nedostatečně odborně 
kvalifikované osoby, nebo vůbec nikdo, mohlo tak docházet (a často také docházelo) ke 
vzniku škody, a to jak věřitelů, tak dlužníků. 

V provozovně by měly být ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky zajištěny 
činnosti bezprostředně související s příslušným insolvenčním řízením, kterými jsou zejména 
shromažďování podkladů pro insolvenční řízení, umožnění účastníkům insolvenčního řízení 
nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na základě nichž byl sestaven, 
nebo umožnění dlužníkovi vyjadřovat se k přihlášeným pohledávkám. Je třeba zdůraznit, že 
výčet činností je pouze demonstrativní, neboť se předpokládá faktický chod provozovny 
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obdobný chodu kanceláře v sídle insolvenčního správce. Přesto se ukázalo jako potřebné tento 
demonstrativní výčet doplnit a tím i zdůraznit význam nově formulovaných činností, které je 
insolvenční správce povinen v souladu se zákonem zajišťovat. 

Závěrem je nutno podotknout, že přes poměrně benevolentní znění ustanovení § 5a 
odst. 5 ZIS, z něho nelze vyvodit tezi, že si může každý insolvenční správce zřídit neomezený 
počet provozoven. Tím spíš, není-li schopen zajišťovat jejich řádný chod. Limitaci počtu 
provozoven lze mimo jiné vyčíst také z ustanovení § 5a odst. 4 ZIS, kdy je insolvenční 
správce ve vymezených dnech a úředních hodinách v provozovně povinen svoji činnost 
skutečně vykonávat. Ne zřídka bylo Ministerstvo spravedlnosti informováno o tom, že vůbec 
první kontakt dlužníka s insolvenčním správcem proběhl až 10 minut před prvním 
přezkumným jednáním a schůzí věřitelů, které mají na průběh oddlužení zcela zásadní dopad.  

S ohledem na výše uvedené lze proto shrnout a uzavřít, že jak v sídle, tak 
i v provozovně, by měl insolvenční správce svoji činnost vykonávat skutečně, což znamená, 
že by se v nich měl pravidelně zdržovat, vyjma určitých zákonem předvídaných případů 
(např. čerpání řádné dovolené, účast na nařízeném soudním jednání, účast na přezkumném 
jednání a schůzi věřitelů apod.), kdy se výkon jeho činnosti buď vůbec nevyžaduje, nebo je 
zřejmé, že nebude v sídle, nebo v úředních hodinách v dané provozovně osobně přítomen.  

Skutečným výkonem funkce insolvenčního správce proto rozhodně nelze rozumět 
stav, kdy v provozovně trvale působí jen jeden zaměstnanec insolvenčního správce, a to často 
nedostatečně odborně kvalifikovaný. Naopak skutečným výkonem funkce v provozovně je 
třeba rozumět stav, kdy chod provozovny sice zajišťují vedle insolvenčního správce také jiné 
osoby od něho odlišné, ale podle jeho přímých a bezprostředních pokynů a pod jeho 
nepřetržitým dohledem.  

V důsledku zřizování nepřiměřeného počtu provozoven proto nesmí být porušován 
společný zájem věřitelů na řádném výkonu funkce insolvenčního správce.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 
 S neřešením problému je spojena především nedostatečná regulace výkonu činnosti  
insolvenčních správců ve svých provozovnách ve stanovených úředních hodinách. Tímto pak 
dochází k narušení celého insolvenčního prostředí v rámci celé České republiky, konkrétně by 
šlo o nepříznivý zásah do kvality průběhu insolvenčních řízení a do legitimních očekávání 
většiny insolvenčních správců a dlužníků týkajících se zajištění jejich řádného chodu. 
 

V případě nevydání navrhované vyhlášky též nebude zajištěno, aby insolvenční 
správce v provozovně svou činnost vykonával skutečně, tzn., nebude též naplněn skutečný 
smysl revizní novely a vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, 
o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen 
zajišťovat v provozovně. 
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2. Návrh variant řešení 
 
1. Výkon činností, které je insolvenční správce povinen v úředních hodinách ve své 
provozovně zajišťovat, a vymezení úředních hodin 
 
Varianta I: neměnit platnou právní úpravu, tedy nedefinovat, že se úřední hodiny každé 
z provozoven nesmí překrývat s úředními hodinami jiné provozovny téhož insolvenčního 
správce, ani nesmí být stanoveny na pracovní den, kdy insolvenční správce pravidelně 
vykonává svou činnost ve svém sídle. 
 
Varianta II: stanovit povinnost, aby insolvenční správce upravil úřední hodiny každé z jeho 
provozoven tak, aby se nepřekrývaly s úředními hodinami jiné jeho provozovny a ani nebyly 
stanoveny na pracovní den, kdy insolvenční správce pravidelně vykonává svou činnost ve 
svém sídle, aby bylo dosaženo hlavního účelu dosavadní právní úpravy této problematiky, 
tj. aby insolvenční správce ve vymezených a předem stanovených dnech a hodinách na 
provozovně skutečně vykonával svoji činnost.  
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Vyhodnocení variant 
 
1. Výkon činností, které je insolvenční správce povinen v úředních hodinách ve své 
provozovně zajišťovat, a vymezení úředních hodin 
 
Varianta I:  
NÁKLADY 
Bez vzniku nových nákladů. 
 
PŘÍNOSY: 
Bez přínosu.  
 
Varianta II: 
NÁKLADY 
Může vést ke snížení nákladů insolvenčního správce. Zcela jistě však povede ke snížení 
nákladů dlužníka, příp. i věřitelů (v případě potřeby osobního kontaktu s insolvenčním 
správcem, fyzickou osobou, nebo ohlášeným společníkem insolvenčního správce, právnické 
osoby). 
 
PŘÍNOSY: 
Insolvenční správce bude mít povinnost zajišťovat svoji činnost ve svých provozovnách a ve 
svém sídle, čímž bude dosaženo zodpovědného, odborného a pečlivého výkonu jeho funkce 
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při zajišťování chodu všech zapsaných provozoven v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 
insolvenčního zákona.  
 

 
Shrnutí dopadů regulace 

 
 Varianta I Varianta II 

 
Soulad se 

zmocněním 
v zákoně 

Finanční 
dopady 

na 
správce 

Kvalita 
výkonu 
funkce 

insolvenčního 
správce 

Soulad se 
zmocněním 

v zákoně 

Finanční 
dopady 

na 
správce 

Kvalita 
výkonu 
funkce 

insolvenčního 
správce 

1. Výkon činností, které je 
insolvenční správce povinen 
v úředních hodinách ve své 

provozovně zajišťovat, a 
vymezení úředních hodin 

+ - -- ++ 0 +++ 

 
„+“ pozitivní dopady; „-“ negativní dopady; „0“ žádné dopady 
 
4. Návrh řešení  
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
1. Výkon činností, které je insolvenční správce povinen v úředních hodinách ve své 
provozovně zajišťovat, a vymezení úředních hodin 
 
 Varianty I a II se obě týkají zabezpečení svědomitého výkonu funkce insolvenčního 
správce se zachováním odborné péče.  
 

Rozdíl mezi těmito variantami však tkví v tom, že varianta II spatřuje jedinou 
možnost, jak zajistit, aby byl na provozovnách insolvenčního správce zajištěn svědomitý 
výkon jeho funkce s odbornou péčí, a to úpravou úředních hodin tak, aby se vzájemně 
nepřekrývaly. Tímto bude docíleno, aby jejich funkce byla vykonávána svědomitě 
a s odbornou péčí. Předkladatel spatřuje jako jednoznačně vhodnější variantu II. 

 
● ● ● 

 
Jako vhodnější se tedy jeví varianta II. Náklady a přínosy těchto variant jsou uvedeny 

v části 3. Navrhuje se, aby zvažované řešení bylo zařazeno do vyhlášky o úředních hodinách 
provozovny, o označení sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce 
povinen zajišťovat v provozovně. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9TNK8WAR)



8 

 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
a) Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti, 
 
b) přijetím navržené varianty se docílí toho, že insolvenční správce bude svoji funkci 
vykonávat svědomitě a s odbornou péčí, což je hlavním smyslem a účelem platné a účinné 
právní úpravy a mělo být revizní novelou posíleno – v praxi však došlo k opaku, 
 
c) implementaci a vynucování regulace bude provádět Ministerstvo spravedlnosti, 
 
d) předkladatel neshledává žádné nezbytné informace pro administrativní řešení,  
 
e) všechny zúčastněné orgány používají při nakládání s potřebnými informacemi běžné 
informační technologie, 
 
f) specializované poradenství státu pro regulované subjekty se nepředpokládá, Ministerstvo 
spravedlnosti poskytuje informace na svých webových stránkách a prostřednictvím 
individuálních odpovědí na dotazy v souladu s principem služby veřejnosti a dobré správy, 
 
g) rizika spojená s implementací předkladatel nepředpokládá, 
 
h) předpokládá se, že tato novela vyhlášky nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého 
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
 Přezkum účinnosti regulace bude proveden v roce 2015. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
 Navrhovaná právní úprava byla konzultována se zástupci justice. 
 
 Zdrojem dat jsou statistické údaje Ministerstva spravedlnosti. 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  
 
 Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 
správcích, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je navržena. 
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Navrhovaná právní úprava byla vypracována na základě zmocnění obsaženého 
v § 5a odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších 
předpisů. S tímto zmocněním je návrh v plném souladu. 
  
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
a zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 
 
I. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 
 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
Podle čl. 4 Ústavy ČR jsou základní práva a svobody pod ochranou soudní moci. Ústavně 
garantované právo na soudní a jinou právní ochranu je zakotveno v hlavě páté Listiny 
základních práv a svobod (vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.), která je nedílnou součástí ústavního 
pořádku České republiky. Předložený návrh posiluje ochranu subjektivních práv v civilním 
soudnictví.  

 
II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem EU 
 

Návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 
v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii, nebo 
s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Předkládaná právní úprava především posiluje 
níže uvedená práva zakotvená v Listině základních práv Evropské unie: 

 
• čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie, který upravuje právo na účinnou 

právní ochranu a spravedlivý proces. 
 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 
 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s vyhlášenými mezinárodními 
smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jakož 
i s obecně uznávanými a dodržovanými zásadami mezinárodního práva. Navržená právní 
úprava není v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro Lidská práva. 
     
d) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně 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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 Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na státní rozpočet či na ostatní 
veřejné rozpočty. Nepředpokládají se žádné sociální dopady, ani dopady na životní prostředí. 
 

Plnění předkládaného návrhu novely vyhlášky bude mít naopak pozitivní dopady na 
podnikatelské prostředí České republiky a přinese podnikatelům úsporu nákladů spočívající 
ve snadnější komunikaci podnikatelů s insolvenčními správci přímo v jejich skutečně 
existujících provozovnách.  

 
Lze tedy shrnout, že uvedení návrhu do praxe se setká u většiny podnikatelských 

subjektů, u nichž bude rozhodnuto o úpadku nebo o hrozícím úpadku, s kladnou odezvou, 
neboť bude mít zaváděná právní úprava za následek zejména zkvalitnění výkonu funkce  
insolvenčního správce na jeho provozovnách. Toto lze očekávat nejen ve vztahu k dlužníkům, 
jímž bylo schváleno oddlužení, ale také ve vztahu k dlužníkům, u nichž bude vybrán způsob 
řešení úpadku konkursem, neboť se přispěje nejen k transparentnosti těchto insolvenčních 
řízení, ale i ke zvýšení důvěryhodnosti podnikatelů vůči insolvenčním správcům. 
  
e) Zhodnocení navrhované právní úpravy ve vztahu k rovnosti mužů a žen  
 

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 něj odlišné podmínky. Navržená úprava má 
zcela stejné dopady na muže i na ženy jsou-li insolvečními správci.  
 
f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
 
 Navrhovaná úprava stanoví shodná práva a povinnosti pro všechny insolvenční 
správce, bez rozdílu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Nemůže tedy 
docházet k přímé či nepřímé diskriminaci. 
 
g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
 Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí 
a osobních údajů.  
 
h) Zhodnocení korupčních rizik 
 
 Navrhovaná úprava nevyvolává zvýšené riziko korupce. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
K čl. I 

 
Obecně k bodům 1 až 4 (§ 3 odst. 2, § 3 odst. 3, § 4 odst. 2) 
 

Přezkumem účinnosti regulace v roce 2014 se ukázalo, že nová právní úprava účinná 
od 1. 1. 2014 není ve vztahu k zabezpečení řádného výkonu funkce insolvenčního správce 
v jeho provozovně po dobu nahlášených úředních hodin dostatečná.  
 
K bodu 1 (§ 3 odst. 2) 
 

V souladu s § 5a odst. 4 a 8 ZIS je nutné zajistit, aby insolvenční správce ve 
vymezených dnech a hodinách na provozovně skutečně vykonával svoji činnost. K zajištění 
řádného, resp. skutečného výkonu jeho funkce se však ukázalo jako nezbytné lépe 
specifikovat úřední hodiny každé z jeho provozoven tak, aby se úřední hodiny žádné 
z provozoven téhož insolvenčního správce nepřekrývaly, a to ani z části. Bližší specifikací 
úředních hodin provozoven insolvenčního správce dojde ke zkvalitnění výkonu funkce 
insolvenčního správce, a to zejména tím, že dojde k pečlivějšímu dohledu insolvenčního 
správce nad osobami, které společně s ním zabezpečují chod jeho provozoven. 

 
K bodu 2 (§ 3 odst. 3) 

 
Cílem navrhované změny je opět zkvalitnit výkon funkce insolvenčního správce, a to 

zejména tím, že se eliminují situace, kdy nebude insolvenční správce ve svých provozovnách 
aktivně zajišťovat zákonem stanovené činnosti, na případy svojí povahou výjimečné, 
nepravidelné, obvykle nepředvídatelné, a tudíž mimořádné. Proto se navrhuje do ustanovení 
§ 3 odst. 3 vložit za slovo „vážných“ slova „a mimořádných“. 

 
K bodu 3 (§ 4 odst. 2) 
 

Jedná se o především o technickou úpravu, jejímž cílem je zdůraznit smysl 
navrhované změny, jímž je zvýšit požadavky na zajišťování řádného chodu všech provozoven 
téhož insolvenčního správce a tím i zkvalitnění výkonu jeho funkce obecně. 
 
K bodu 4 (§ 4 odst. 2) 
 
 Touto navrhovanou změnou dojde k rozšíření demonstrativního výčtu činností 
bezprostředně souvisejících s výkonem funkce insolvenčního správce, které je insolvenční 
správce povinen zajišťovat buď v provozovně umístěné v obvodu soudu rozhodného pro jeho 
určení, a není-li takové provozovny, tak alespoň v provozovně jemu nejbližší, přičemž svojí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9TNK8WAR)



12 

 

podstatou se jedná o činnosti pro zajištění řádného chodu provozoven a pečlivého 
a odpovědného výkonu funkce insolvenčního správce zcela nezbytné. 

 
S ohledem na výše uvedené lze proto shrnout, že hlavním smyslem navrhované změny 

je tedy dosažení stavu, kdy bude insolvenční správce ustanovený pro konkrétní insolvenční 
řízení (a to i před nabytím účinnosti revizní novely a přijetím vyhlášky č. 355/2013 Sb.) 
vykonávat svoji funkci s tímto řízením související svědomitě a s odbornou péčí, tj. v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 1 insolvenčního zákona. Toho může být s ohledem na výsledky 
přezkumu účinnosti regulace provedené v roce 2014 dosaženo pouze v případě, budou-li 
úřední hodiny všech provozoven téhož insolvenčního správce vymezeny tak, aby se 
nepřekrývaly, a to ani z části. 

 
K čl. II 

 
Navrhuje se stanovit účinnost prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jejího vyhlášení. 
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