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            III. 

  

O d ů v o d n ě n í  

 

 

Podle části I bodů 3.3, 3.6 a 3.8 písm. f) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

schválených usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 a usnesením vlády ze dne 

8. ledna 2014 č. 26 není hodnocení dopadů regulace RIA k návrhu uvedené vyhlášky 

zpracováno, neboť z provedeného přehledu dopadů vyplynulo, že věc nelze řešit jinak než 

právní úpravou, nebyly identifikovány žádné nové a rozsáhlé vznikající dopady v uvedených 

oblastech a současně provedené změny spočívají pouze v parametrických změnách. 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Předkládaná vyhláška upravuje náležitosti některých podání do insolvenčního řízení v reakci 

na dokončení IT projektu přípravy nových interaktivních elektronických formulářů pro podání 

v insolvenčních řízeních.  

Změny provedené zákonem č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017 zavedly povinnost 

Ministerstva spravedlnosti uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup podobu 

formulářů a elektronických formulářů pro podání stanovená zákonem č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). V této souvislosti byl přijat též 

prováděcí právní předpis stanovující náležitosti podání a formulářů elektronických podání 

v insolvenčním řízení, konkrétně vyhláška č. 191/2017 Sb. Současně s nabytím účinnosti této 

vyhlášky byla publikována první generace interaktivních elektronických formulářů pro 

příslušná podání. 

Ministerstvo spravedlnosti v březnu 2019 zahájilo práce na druhé generaci interaktivních 

elektronických formulářů. Byla sestavena expertní pracovní skupina složená z 

reprezentativního vzorku zástupců insolvenčních soudců a asistentů insolvenčních soudců, 

administrativních pracovníků soudů, insolvenčních správců, advokátů a zástupců Ministerstva 

spravedlnosti. Cílem projektu bylo vyhodnotit účelnost a efektivitu užívání stávajících 

formulářů, identifikovat praktické problémy při jejich využívání různými procesními subjekty 

insolvenčního řízení a navrhnout věcné zadání pro externího dodavatele IT, jehož úkolem by 

bylo vytvořit novou sadu formulářů na bázi univerzální technologie. Mimo účelnosti 

provedení určitých obsahových změn byla totiž dosavadní sada formulářů zhotovena dvěma 

různými subjekty v různých obdobích, což komplikuje jejich údržbu i implementaci do 

insolvenčních procesů.  

Vybrané formuláře dokonce musely být prioritně adaptovány průběžně přijímané legislativě. 

Konkrétně se jedná o zákon č. 31/2019 Sb., kterým došlo k výraznému koncepčnímu zásahu 

do institutu oddlužení, který si vyžádal nejen urychlenou modifikaci formuláře návrhu na 
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povolení oddlužení, ale též přijetí dílčí novely vyhlášky č. 191/2017 Sb. Adaptaci na novelu 

č. 31/2019 Sb. ovšem ještě zbývá promítnout do formulářů zpráva o splnění oddlužení a 

konečná zpráva, a to kvůli úpravě okruhu informací vyžadovaných před skončením 

insolvenčního řízení. 

Zásluhou intenzivní činnosti expertní pracovní skupiny, průběžných dlouhodobých konzultací 

s externími entitami (zejm. kolegia místopředsedů insolvenčních soudů, zástupci spolků 

insolvenčních správců, odbornou sekcí pro insolvenční právo České advokátní komory, 

dodavateli IT technologií pro insolvenční správce i některými orgány státní správy 

reprezentujícími veřejnoprávní věřitele) i činnosti profesionálního IT dodavatele byla 

vytvořena nová sada elektronických formulářů pro insolvenční řízení, která dle kolektivního 

názoru lépe odpovídá požadavkům insolvenční praxe i požadavkům zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

Design, logická struktura i rozsah uváděných údajů některých vytvořených formulářů byl 

ovšem přepracován do té míry, že již nelze konstatovat stoprocentní kompatibilitu se 

stávajícím znění vyhlášky č. 191/2017 Sb. 

Zavedením formulářů elektronických podání do insolvenčního řízení byl již dříve proveden 

jeden z cílů zákona č. 64/2017 Sb. spočívající ve zvýšení transparentnosti insolvenčního 

řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčních soudů a posílení praxe doručování 

dokumentů do datových schránek. Ministerstvo spravedlnosti současně vytvořilo elektronické 

formuláře určitých podání do insolvenčního řízení předvídané § 431 písm. e) insolvenčního 

zákona. Lze potvrdit, že se používání výše uvedených formulářů v praxi osvědčilo a že je lze 

uvést za zdařilý příklad dobré praxe (např. formulář přihlášky pohledávky je elektronicky 

provázán s informačním systémem insolvenčního rejstříku a jeho zpracování se děje částečně 

elektronicky, což významně snižuje administrativní zátěž na jejich zpracování). 

S výše uvedeným neoddělitelně souvisí zákonné zmocnění obsažené v ust. § 431 písm. e) 

insolvenčního zákona, které ministerstvu umožňuje stanovit vyhláškou formuláře 

elektronických podání a druhy formátů pro příslušná podání do insolvenčního řízení. 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava vychází ze zákonného zmocnění vyplývajícího z ustanovení § 431 

písm. a) a e) insolvenčního zákona, která zmocňují Ministerstvo spravedlnosti ke stanovení 

náležitostí konkrétních podání do insolvenčního řízení a na ně navázaných formulářů 

elektronických podání a druhů formátů. 

Specificky je nutno poukázat na relativně komplikované zákonné zmocnění uvedené v ust. 

§ 431 písm. a) insolvenčního zákona ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., 

zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb., podle kterého 

ministerstvo stanoví vyhláškou „náležitosti a formuláře návrhu na vstup do insolvenčního 

řízení místo věřitele, soupisu, vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou 

nebo pohledávky jí postavené na roveň, seznamu přihlášených pohledávek, přihlášky 

pohledávek, hlasovacích lístků, návrhu na povolení oddlužení, záznamu o jednání 
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insolvenčního správce s dlužníkem v oddlužení, zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení, 

zprávy o plnění oddlužení, zprávy o splnění oddlužení, popření pohledávky přihlášeným 

věřitelem, konečné zprávy a zprávy o plnění reorganizačního plánu, dále náležitosti záznamu 

podle § 85, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, vyrozumění o soupisu, reorganizačního 

plánu a zprávy o reorganizačním plánu a dále náležitosti manipulace s přihláškami 

pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich“. 

S ohledem na skutečnost, že cílem vyhlášky je pouze upravit náležitosti vybraných podání 

subjektů insolvenčního řízení, vyhláška nadále ponechává na úpravě vyhlášky č. 311/2007 Sb. 

náležitosti procesních úkonů činěných výhradně insolvenčním soudem. Právní úpravu 

manipulace s přihláškami pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich tato 

vyhláška rovněž ponechává na úpravě vyhlášky č. 311/2007 Sb. 

S výše uvedeným neoddělitelně souvisí zákonné zmocnění obsažené v ust. § 431 písm. e) 

insolvenčního zákona, které ministerstvu umožňuje stanovit vyhláškou formuláře 

elektronických podání a druhy formátů pro příslušná podání do insolvenčního řízení. Platný 

právní stav tedy není návrhem vyhlášky podstatně měněn, nýbrž pouze na základě stávajícího 

zákonného zmocnění přizpůsobován výstupům expertní pracovní skupiny při Ministerstvu 

spravedlnosti připravující nové elektronické formuláře pro insolvenční řízení. 

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 přímo upravena právními 

předpisy Evropské unie, nýbrž je ponechána národní úpravě. Pro poskytnutí širšího kontextu 

lze nicméně uvést, že právní úprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 

ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „nařízení“) v článku 54 stanoví, že 

výzva k podávání přihlášek pohledávek učiněná insolvenčním soudem věřitelům v rozhodnutí 

o úpadku (viz ust. § 8 vyhlášky č. 311/2007 Sb.) musí obsahovat také kopii tzv. „standardního 

formuláře“ pro přihlašování pohledávek nebo informaci o tom, kde je tento formulář 

dostupný. Čl. 55 nařízení následně stanoví, že každý zahraniční věřitel může svou pohledávku 

přihlásit na standardním formuláři. Evropská komise je v tomto ohledu zmocněna čl. 88 

nařízení k přijetí prováděcích aktů, kterými vytvoří formulář žádosti o poskytnutí informací 

nezveřejněných v insolvenčním rejstříku (čl. 27 odst. 4 nařízení), formulář oznámení 

o insolvenčním řízení zahraničním věřitelům (čl. 54 nařízení), formulář přihlášky pohledávky 

(čl. 55 nařízení) a formulář námitek insolvenčního správce (čl. 64 nařízení). 

V zásadě tedy dochází k průniku návrhu vyhlášky a nařízení v otázce stanovení náležitostí a 

formuláře přihlášky pohledávky, přičemž z povahy nařízení musí být zahraničním věřitelům 

umožněno podat přihlášku pohledávky také na formuláři vytvořeném Evropskou komisí, 

nikoliv pouze na elektronickém formuláři vytvořeném Ministerstvem spravedlnosti. Na tento 

problém nicméně již dříve reagovala novela č. 64/2017 Sb., která doplňuje do ust. § 430 

odst. 2 insolvenčního zákona možnost podání přihlášky pohledávky na standardním formuláři 

pro přihlašování pohledávek podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie. 
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Ustanovení navrhované právní úpravy tudíž nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve 

světle ustálené judikatury soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie. 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 191/2017 Sb. specifikuje náležitosti podání a formulářů 

definovaných insolvenčním zákonem. V daném ohledu se tedy fakticky jedná o normu 

technického charakteru vyplývající přímo z úpravy insolvenčního zákona. V daném ohledu 

lze konstatovat, že i stávající znění vyhlášky č. 191/2017 Sb. je plně v souladu se zněním a 

požadavky insolvenčního zákona i dalších právních předpisů (zejm. zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

Nezbytnost novelizace vyhlášky č. 191/2017 Sb. spočívá v nutnosti zajistit kompatibilitu 

obsahu nově vytvořených elektronických formulářů pro insolvenční řízení s náležitostmi 

příslušných podání upravených tímto prováděcím právním předpisem. V opačném případě 

nelze elektronické formuláře zpřístupnit veřejnosti, neboť postrádají či naopak vyžadují 

uvedení údajů nepředvídaných vyhláškou č. 191/2017 Sb. Lze se důvodně domnívat, že tato 

skutečnost by zakládala podatelem reálně neodstranitelnou vadu takových podání. 

e) 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 

Pokud jde o předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, v současné době se spíše neočekává vznik přímých nákladů v souvislosti s úpravou 

vyhlášky. To platí tím spíše, že v době předložení návrhu vyhlášky do legislativního procesu 

již byly finanční prostředky alokované na projekt přípravy nových insolvenčních formulářů 

prakticky vyčerpány a formuláře již existují. 

Hypoteticky ovšem v této fázi nelze vyloučit, že by potenciálně nemohly vzniknout určité 

nepřímé náklady v souvislosti s dalšími úpravami obsahu nebo struktury formulářů 

příslušných podání. 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

V určitém ohledu lze pochopitelně očekávat nutnost vynaložení určitých nákladů na 

přizpůsobení se nové generaci elektronických formulářů. Dle názoru předkladatele ovšem tuto 

skutečnost vyvažuje fakt, že nová generace elektronických formulářů je nikoli pouze v celé 

řadě ohledů interaktivnější a uživatelsky přívětivější, nýbrž i obsahově výrazně zjednodušená. 

Využívání nových elektronických formulářů by uživatelům v dlouhodobém horizontu mělo 

přinést výrazné časové i finanční úspory. Stojí za zmínku, že předkladatel na základě počtu 

událostí v insolvenčním rejstříku odhaduje, že počet podání provedených na příslušných 

elektronických formulářích již přesáhl hranici 1 milionu ročně. Nadále platí, že se zavedením 

standardizovaných formulářů byly sjednoceny odlišné regionální praxe insolvenčních soudů.  
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f) 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. 

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

údajů 

Navrhovaná úprava žádným způsobem nezasahuje do současného stavu ochrany soukromí 

a osobních údajů a je tudíž v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční 

rizika spatřována. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I (změna vyhlášky č. 191/2017 Sb.) 

K bodům 1 a 2 (§ 3) 

Údaj o datu podání přihlášky pohledávky byl v přepracovaném formuláři hlasovacího lístku 

nahrazen údaji o celkové výši přihlášených pohledávek (s dalším rozčleněním na zajištěné a 

nezajištěné), což by mělo insolvenčnímu soudu umožnit se lépe orientovat v počtu hlasů, 

ohledně nichž věřitel hlasuje. Spolu s uvedením více příslušných přihlášek pohledávek, na 

jejichž základě se věřitel dovolává hlasovacího práva, se konečně věřiteli umožňuje hlasovat 

jediným hlasovacím lístkem za všechny své přihlášky pohledávky najednou. 

Z hlasovacího lístku je pro zjednodušení vypuštěn údaj o rozhodnutí insolvenčního soudu 

o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení, neboť touto informací insolvenční 

soud v přehledné formě disponuje již z elektronického formuláře návrhu na vstup do 

insolvenčního řízení místo věřitele.  

K bodům 3 a 4 (§ 4 a § 6) 

Navrhovanou změnou dochází k adaptaci terminologie způsobů oddlužení na stav po tzv. 

oddlužovací novele insolvenčního zákona (zákon č. 31/2019 Sb.). 

K bodům 5 a 6 (§ 8) 

Náležitosti přihlášky pohledávky se navrhují doplnit o výši jistiny přihlášené pohledávky 

k okamžiku jejího vzniku, jejíž účelem je usnadnit identifikaci podřízenosti u pohledávek 

přihlašovaných do oddlužení, kdy s účinností od 1. června 2019 došlo v oddlužení ke změně 

pořadí nadlimitního příslušenství a vybraných druhů smluvních pokut. Doplnění data zřízení 

zajištění u pohledávek uspokojovaných pouze z majetku poskytnutého k zajištění sleduje za 

cíl sjednocení rozsahu identifikace s ostatními typy pohledávek zajišťovaných majetkem. 

K bodům 7 až 21 (§ 9 odst. 2) 

Ve struktuře seznamu přihlášených pohledávek dochází k diametrálním změnám. Jeho těžiště 

se přesouvá z individuálních přezkumných listů do jediného přehledového listu, jehož ambicí 

je zobrazit všechny přihlášené pohledávky s jejich základními atributy. Koncepce vyžadující 

detailní popis každé jednotlivé – jakkoliv zcela nesporné – pohledávky byla opuštěna. Zbytná 

podpůrná data zjistitelná z jiných zdrojů (tj. identifikace insolvenčního správce, sumární 

hodnoty, data doručení přihlášek pohledávek, označení duplicitních pohledávek či bližší údaje 

o výších odmítnutých či nepřezkoumaných přihlášek) byla za účelem snížení administrativní 

náročnosti vyplňování vypuštěna. Na druhou stranu byla doplněna důležitá informace o 

podřízenosti pohledávky, která nabyla významu zejména s ohledem na novelu insolvenčního 

zákona č. 31/2019 Sb. 

Z individuálních přezkumných listů došlo k přesunu pouze dílčích dat do přehledového listu. 

Toto se týká zejména identifikace předmětu zajištění, která je v elektronickém PDF formuláři 

pomocí přednastavených rolovacích schémat snáze vyplnitelná. Totéž se týká informace 
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o propojení dlužníka a věřitele pro účely rozhodnutí o hlasovacích právech 

(§ 53 insolvenčního zákona). 

K bodům 22 až 34 (§ 9 odst. 3 a 4) 

Úvodem je zapotřebí zmínit, že se struktura individuálních přezkumných listů sjednocuje 

v obou dosavadních modifikacích pro zajištěné i nezajištěné pohledávky. Současně platí, že 

protože se stále jedná o pouhou nedílnou součást vyššího celku – seznamu přihlášených 

pohledávek – a v prostředí elektronického PDF formuláře dochází k jejich automatickému 

generování, došlo k vypuštění většiny identifikačních polí (tj. označení insolvenčního řízení, 

procesních subjektů a přezkumného jednání). Automaticky generované jsou nově pouze 

přezkumné listy popřených pohledávek (srov. § 9 odst. 5), což implicitně umožňuje vypustit 

méně důležité a v praxi se zhusta opakující údaje o stanoviscích a výsledcích přezkumného 

jednání. Namísto toho se nově vyžaduje pouze informace o výsledku incidenčního sporu. 

Pro účely efektivnější identifikace podřízených pohledávek se naopak doplňuje údaj o celkové 

výši jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku, který koreluje s totožným 

požadavkem adresovaným věřitelům v přihlášce pohledávky (zejm. je-li výše této původní 

jistiny určena nesprávně a došlo k popření pořadí pohledávky). 

K bodu 35 (§ 9 odst. 5) 

V souladu s novou strukturou přehledového listu seznamu přihlášených pohledávek se 

navrhuje vytvářet přezkumné listy pouze pro ty přihlášené pohledávky, které byly popřeny. 

Pro dostatečnou identifikaci tzv. „uznaných“ pohledávek postačí v základu přehledový list a 

v detailu obsah vlastní přihlášky pohledávky. 

K bodu 36 (§ 11) 

Dochází k dílčí záměně požadovaného údaje, kdy věřitel uvádí v detailech uplatňované 

pohledávky místo jejího příslušenství výši jistiny. Nově se tedy vyžaduje stejný údaj ve 

formuláři vyrozumění o uplatnění privilegované pohledávky i ve formuláři přihlášky 

pohledávky. 

K bodům 37 až 45 (§ 13) 

Formální náležitosti konečné zprávy zůstávají z převážné většiny zachovány, neboť zásadní 

modifikace se projevují spíše v konstrukci (struktuře, interaktivitě, formátování a 

zabudovaných funkcích) nového elektronického formuláře, nikoli bezprostředně v omezení 

rozsahu požadovaných informací. Tento postup lze považovat za logický, a to vzhledem ke 

zcela zásadnímu významu tohoto podání pro insolvenční řízení, jehož účelem je přednést před 

insolvenční soud informace sloužící k podniknutí procesních kroků směřujících k ukončení 

insolvenčního řízení a zrušení konkursu. 

Z navrhovaných změn lze vedle dílčích zjednodušení vyzdvihnout zejména požadavek na 

identifikaci dalších insolvenčních správců vykonávajících funkci v daném insolvenčním 

řízení, a to pro účely usnadnění rozhodování insolvenčního soudu o podílech na odměně. 

Nadále se též navrhuje netrvat na uvedení údajů o ocenění věcí v majetkové podstatě, kdy 

v této fázi insolvenčního řízení již tento údaj nelze považovat (snad s výjimkou eventuálního 
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retrospektivního pohledu na úspěšnost procesu zpeněžování příslušným insolvenčním 

správcem) za klíčový. 

K bodům 46 až 57 (§ 16) 

V praxi raritní zprávu o plnění reorganizačního plánu se navrhuje zcela zásadním způsobem 

zjednodušit. Formulářová podoba tohoto podání bohužel v praxi neumožňovala postihnout 

specifika reorganizace různých typů podniků. Ani extensivní využívání komentářových polí 

nelze zpětně hodnotit za efektivní řešení, neboť tato datová pole – na rozdíl od běžných 

textových editorů – neumožňují pokročilé strukturování a zvýrazňování textu, vkládání 

tabulek, grafů či diagramů a obecně optimální formátování. Z tohoto zjištění organicky 

vyplynul záměr přesunout narativní část zprávy o plnění reorganizačního plánu do části příloh 

a ve vlastním formuláři ponechat pouze základní data pro účely přehledného seznámení 

procesních subjektů s kvantitativními ukazateli uspokojení věřitelů a vlivu na zaměstnanost 

v podniku dlužníka.  

Zachování alespoň nejdůležitějších údajů v elektronicky zpracovatelné podobě je rovněž 

důležité pro účely statistického sledování a vykazování Evropské komisi v souladu s čl. 29 

odst. 3 písm. b) a d) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 

20. června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a 

opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně 

směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci). 

K bodu 58 (§ 17 odst. 1) 

Navrhovanou změnou se doplňují do náležitostí návrhu na povolení oddlužení údaje rozhodné 

pro rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení. V případě existence některé z uvedených 

skutečností je totiž dán důvod pro zamítnutí takového návrhu postupem podle § 395 odst. 3 až 

5 insolvenčního zákona, ledaže dlužník naopak prokáže, že existují důvody zvláštního zřetele 

hodné svědčící povolení oddlužení (§ 395 odst. 6 insolvenčního zákona). 

Dále se doplňuje požadavek uvedení dlužníku známých zahraničních věřitelů z členských 

států Evropské unie, a to za účelem umožnění vyrozumění známých zahraničních věřitelů 

insolvenčním soudem o důležitých procesních událostech uvedených v § 430 insolvenčního 

zákona, což vyplývá z přímo aplikovatelné úpravy nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení. 

K bodu 59 (§ 17 odst. 2) 

Navrhovanou změnou se staví najisto, že výpis z rejstříku trestů dlužníka, který je tuzemskou 

fyzickou nebo právnickou osobou, není povinnou přílohou návrhu na povolení oddlužení. 

V žádné historické verzi textu insolvenčního zákona nebyl výpis z rejstříku trestů povinnou 

přílohou návrhu na povolení oddlužení. Částečný odkaz na tento výpis lze vysledovat ze znění 

§ 395 odst. 3 písm. b) InsZ účinného do 31. 12. 2013, kde bylo jedním z indikátorů 

nepoctivého záměru dlužníka též „proběhlé trestní řízení skončené pravomocným odsouzením 

pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy“. Důvodová zpráva k novele č. 294/2013 

Sb. vypuštění komentovala následovně: „Změny § 395 insolvenčního zákona jsou odůvodněny 

poznatkem praxe, že příkladmý výčet obsažený v § 395 odst. 3 insolvenčního zákona byl 
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zavádějící. Text ustanovení § 395 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona se vypouští jako 

nepotřebný a stejně tak text § 395 odst. 3 insolvenčního zákona.” Je tedy zjevné, že 

zákonodárce shledal, že požadavek dokládání výpisu z rejstříku trestů je neúčelný. Ba 

dokonce jej lze považovat za zbytečný tím spíše, že není podmínkou povolení, schválení ani 

splnění oddlužení, pouhým indikátorem hypotetického nepoctivého záměru. 

Vedle výše uvedeného též již v současnosti existuje interpretace příslušného ustanovení 

§ 17 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 191/2017 Sb. v účinném znění, dle kterého se zde referuje 

výhradně o cizozemských trestních rejstřících. Je-li odmyšlen výčet povinných osob, zůstane 

text „výpis z rejstříku trestů (…) nebo jiný obdobný doklad členského státu, v němž dlužník 

v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců“. Z konstrukce této 

právní normy též vyplývá, že hypotézu tvoří právě sousloví „v němž dlužník v posledních 

3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců“. I v meziresortním připomínkovém 

řízení k návrhu vyhlášky č. 191/2017 Sb. se objevilo vypořádání připomínky týkající se právě 

obstarávání výpisu z rejstříku trestů následujícím způsobem „Znění bude tedy upraveno tak, 

že bude zachována pouze povinnost přiložit výpis z rejstříku trestů členského státu nebo jiný 

obdobný doklad.“ 

S ohledem na výše uvedené rovněž pozbývá smyslu zachovat povinnost předkládat výpis ze 

zahraničního rejstříku trestů zahraničním osobám. 

K bodům 60 až 75 (§ 18) 

Navrhovaná úprava náležitostí přímo souvisí s výrazným přepracováním elektronického 

formuláře zprávy pro oddlužení po vyhodnocení tříleté praxe jeho využívání insolvenčními 

soudy a insolvenčními správci a zásadním koncepčním změnám v institutu oddlužení 

provedeným novelou č. 31/2019 Sb. Náležitosti zprávy pro oddlužení jsou nyní lépe 

adaptovány na různé procesní scénáře průběhu oddlužení, které mohou typicky nastat coby 

důsledek naplnění kvalifikačních předpokladů pro splnění oddlužení ve zkrácené tříleté době. 

Zjednodušuje se též vyplňování údajů o bytové situaci dlužníka, u něhož se podrobnější údaje 

rozhodné pro určení hodnoty chráněného obydlí požadují pouze tehdy, lze-li vůbec s ohledem 

na účinnou právní úpravu uvažovat o jeho nezpeněžení. 

Část existujících náležitostí týkající se celkové výše přihlášených a přezkoumaných 

pohledávek se navrhuje přesunout do zprávy o přezkumu (§ 19), kam systematicky lépe patří. 

K bodům 76 až 77 (§ 19) 

Do zprávy o přezkumu se navrhuje toliko přesunout z jiných podání existující údaje o postupu 

přezkoumání přihlášeních pohledávek [stávající § 20 písm. g)] a počet a celkovou výši 

přezkoumaných pohledávek [stávající § 18 odst. 1 písm. h)], které z logiky věci patří právě 

spíše do zprávy o přezkumu. 

K bodu 78 (§ 20) 

Existující písmeno g) se reálně přesunuje do zprávy o přezkumu (§ 19). 

K bodům 79 až 83 (§ 21) 

Ve zprávě o plnění oddlužení se navrhuje zejména výrazné zjednodušení výkazu plnění 

splátkového kalendáře, kdy se vypouští řada méně důležitých informací (zejm. vstupní 
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hodnoty pro výpočet nezabavitelné částky v jednotlivých měsících) a namísto údajů 

o průběžné míře uspokojování nezajištěných věřitelů za každý jednotlivý měsíc navrhuje 

uvedení tohoto údaje souhrnně ke dni podání zprávy o plnění oddlužení. 

K bodům 84 až 88 (§ 22) 

Úpravou náležitostí zprávy o splnění oddlužení hodlá navrhovatel docílit maximální 

kompatibility a univerzality pro všechny aktuálně probíhající režimy oddlužení (tj. oddlužení 

plněním splátkového kalendáře v režimu právní úpravy insolvenčního zákona do 31. května. 

2019, oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty v režimu 

právní úpravy insolvenčního zákona od 1. června 2019 a oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty). 

K čl. II (účinnost) 

Účinnost vyhlášky se obecně výjimečně navrhuje k prvnímu dni kalendářního měsíce 

následujícího po dni jejího vyhlášení. Naléhavý obecný zájem je odůvodněn snahou 

zpřístupnit již hotové formuláře reagující na potřeby praxe insolvenční veřejnosti v co 

nejkratším časovém horizontu. Prodlužování legisvakance se zde jeví jako kontraproduktivní, 

neboť předkladatel přípravu formulářů průběžně avizoval již od poloviny roku 2019, jejich 

vznikající vzory průběžně prezentoval a konzultoval se zástupci odborné veřejnosti a 

v neposlední řadě též v předstihu zpřístupnil známým společnostem poskytujícím IT služby 

pro insolvenční správce, které tím získaly dostatečný prostor pro jejich integraci do svých 

informačních systémů. 

V daném ohledu je tedy veřejnost dodatečně připravena pro jejich používání, což lze 

koneckonců potvrdit vynikajícími zkušenostmi veřejnosti s novým elektronickým formulářem 

návrhu na povolení oddlužení, který byl publikován již v lednu 2020 (tj. nezávisle na návrhu 

této vyhlášky, neboť jeho obsah a struktura byla kompatibilní se stávajícím zněním vyhlášky 

č. 191/2017 Sb.). 

Odchylná účinnost se však navrhuje pro případ přihlášky pohledávky. V daném případě se 

vyžaduje delší doba pro implementaci do programového vybavení využívaného insolvenčními 

soudy, neboť již existující přihláška pohledávky je částečně automatizovaně zpracovávána 

justičními aplikacemi. Pravidelné termíny distribucí aktualizací příslušných systémů probíhají 

zpravidla ke konci každého kvartálu. Termín Q4 2020 není předkladatel z kapacitních důvodů 

schopen realizovat, proto jej posouvá na Q1 2021. V daném ohledu se tedy navrhuje odsunutí 

publikace nového formuláře přihlášky pohledávky právě na nejbližší možný termín, jímž je 1. 

duben 2021. 
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