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V. 
 
Zásadní p ř i p o m í n k y k návrhu novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 355/2013 Sb., o úředních 
hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně. 
 
 
Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Vyhodnocení připomínkového řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 
 

Organizace Připomínka Vypořádání 
   

MPO   
Předkládaný návrh reaguje na zjištění z kontrol insolvenčních správců v rámci dohledové činnosti 
Ministerstva spravedlnosti, při kterých bylo zjištěno, že dochází ke zřizování fiktivních provozoven, 
ve kterých insolvenční správci ve vymezených hodinách nevykonávají svoji činnost.   
Zásadní připomínka: 
 
1. K II. Odůvodnění: Do I. Obecné části, písm. d) požadujeme specifikovat dopad na 
podnikatelské prostředí České republiky. 
 
Odůvodnění: Požadavek je v souladu s čl. 14 písm. d) Legislativních pravidel vlády. Lze 
předpokládat, že navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí České 
republiky a přinese podnikatelům úsporu nákladů. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

 
Akceptováno.  
 
Upravena důvodová 
zpráva ve smyslu 
připomínky.  

MŽP   
Povinnost osobní přítomnosti v úředních hodinách nepovažujeme s ohledem na záměr návrhu za 
dostačující. Takto formulovaná povinnost, dle našeho názoru, způsobí zejména to, že insolvenční 
správci budou zneužívat výjimky, které již nyní v důvodové zprávě uvádí i předkladatel. Navíc se 
nedomníváme, že by navrhovaná úprava mohla zajistit řádné plnění u správců, kteří nemají na tomto 
řádném plnění zájem. Naopak se domníváme, že takto navržená právní úprava bude zatěžující směrem 

 
Vypořádáno. 
 
Návrh vyhlášky byl 
upraven tak, že bylo 
stanoveno, že úřední 
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k těm insolvenčním správcům, kteří mají snahu vykonávat své povinnosti řádně a včas.  
S ohledem na výše uvedené proto doporučujeme předkladateli, chce-li omezit počet provozoven 
insolvenčních správců, ať tak učiní přímo, nejlépe v zákoně. K tomuto se nabízí předkladatelem 
zmiňované zmocňovací ustanovení § 5a insolvenčního zákona. Toto řešení navrhujeme proto, že by, 
na rozdíl od řešení navrhovaného předkladatelem, zvládlo zajistit cíl, který předkladatel má a který je 
zcela pochopitelný a správný a přitom by nebylo pochyb o výkladu daného ustanovení. Navíc se 
domníváme, že snaha o stanovení limitu v počtu provozoven by měla vést k jasnému uvedení limitu a 
nikoliv k vytváření právních kliček a nejasných ustanovení spočívajících v povinnosti osobní 
přítomnosti. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

hodiny se nesmí 
překrývat, což bylo 
akceptováno.  
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