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V. 
 

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 ze dne … 2020, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání 

v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb. 

 

 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně spravedlnosti ze dne 26. 10. 2020, s termínem dodání 

stanovisek do 18. 11. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných 

připomínek. 

 

 

Připomínkové  

místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo 

dopravy 

 

K nadpisu návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby v souladu s ustanovením čl. 33 odst. 2 ve 

spojení s ustanovením čl. 31 odst. 2 legislativních pravidel 

vlády byla na konci textu nadpisu návrhu vyhlášky doplněna 

slova „, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.“. Obdobnou změnu 

pak doporučujeme provést i v nadpisu čl. I návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

Návrh vyhlášky, nadpis čl. I a průvodní dokumenty byly 

příslušným způsobem upraveny.  

K čl. I bodům 3 a 4 (§ 4 odst. 3 a § 6 odst. 2) 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 3 návrhu vyhlášky 

byla za číslo „3“ vložena slova „a v § 6 odst. 2“ a novelizační 

bod 4 byl vypuštěn, neboť oba novelizační body obsahují 

stejnou změnu, pouze v odlišném ustanovení vyhlášky. 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že legislativním pravidlům vlády více 

vyhovuje, je-li změna každého jednotlivého ustanovení 

právního předpisu prováděna samostatným novelizačním 

bodem, nezávisle na obsahu (srov. čl. 55 odst. 1 

legislativních pravidel vlády).  
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Ministerstvo 

financí 

 

 

Obecně k přeznačování ustanovení 

Podle našeho názoru je třeba po vypuštění stávajícího 

ustanovení, resp. po vložení nového ustanovení vždy přeznačit 

všechna následující ustanovení, nikoliv pouze ustanovení do 

následující změny (jak tomu např. v bodě 87). 

Akceptováno. 

Nové označení dosavadních (po úpravě zbývajících) částí 

ustanovení bylo revidováno. Nyní se přeznačují všechny 

zbývající pododstavce (či body), nikoli pouze ty, kterých 

se žádná další úprava netýká, a to v každém novelizačním 

bodě. 

K důvodové zprávě (Obecná část) 

Doporučujeme opravit označení jednotlivých částí důvodové 

zprávy, neboť buď postrádá část b) nebo jsou části špatně 

označeny. 

Akceptováno. 

V souladu s čl. 14 odst. 1 písm. b) a čl. 16 odst. 4 

legislativních pravidel vlády byla doplněna část b) 

obsahující zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 

se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně 

souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, která 

z finální verze odůvodnění nedopatřením vypadla. 

K čl. I bodu 29 [§ 9 odst. 3 písm. d) bod 5] 

Doporučujeme z textu vypustit slova „a to včetně popisu 

způsobu podřízení“. Jestliže navrhovaný text vyhlášky hovoří o 

nepodřízené pohledávce, proč uvádět způsob podřízení? 

V takovém případě nedává ustanovení smysl. 

Vyřešeno jinak. 

U pohledávek v insolvenčním řízení (zejména po 

účinnosti novely insolvenčního zákona č. 31/2019 Sb.) 

lze předpokládat, že budou často podřízeny pouze 

částečně. Tato skutečnost je rozhodující pro správné 

sestavení distribučního schématu pro uspokojování 

věřitelů. Pro seznam přihlášených pohledávek je tudíž 

tato relativně nepatrná skutečnost klíčová.  

Souhlasíme ovšem, že navrhované znění může vyvolávat 

pochybnosti. Text části bodu 5 za středníkem byl 

upraven, aby dával lepší smysl. 

K čl. I bodu 69 [§ 18 odst. 1 písm. n)] 

Doporučujeme mezi slovy „dlužníka“ a „zachování“ vložit 

slovo „k“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 82 [§ 21 odst. 1 písm. i) bod 3] 

Doporučujeme nerušit spojku „a“ za slovem „věřitelů“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo pro K čl. I bodu 27 [§ 9 odst. 3 písm. i) bodu 3] Akceptováno. 
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místní rozvoj 

 

 

V novelizačním bodě 27 doporučujeme slova „bodu 3 se“ 

nahradit slovy „se na konci bodu 3“. 

K čl. I bodu 36 [§ 13 písm. c)] 

V novelizačním bodě 36 doporučujeme slovo „kterou“ nahradit 

slovem „které“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodům 76 a 77 (§ 19 odst. 1) 

Novelizační body 76 a 77 doporučujeme uvést takto: 

„76. V § 19 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), 

které zní: 

„f) údaj o tom, zda insolvenční správce přistoupil k vlastnímu 

přezkoumání přihlášených pohledávek tak, že označil jednotlivé 

přihlášky věřitelů dle seznamu přihlášených pohledávek a sdělil 

dlužníku jejich podstatný obsah,“. 

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).“ 

a 

„77. V § 19 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), 

které zní: 

„h) bližší údaje o přezkoumaných pohledávkách, 

1. počet přezkoumaných přihlášek pohledávek, 

2. celkovou výši přezkoumaných nezajištěných pohledávek 

včetně podřízených částí takových pohledávek a 

3. celkovou výši přezkoumaných nezajištěných pohledávek bez 

podřízených částí takových pohledávek,“. 

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodům 80 a 83 (§ 21 odst. 1) 

Novelizační body 80 a 83 doporučujeme uvést takto: 

„80. V § 21 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), 

které zní: 

„h) míru uspokojení nezajištěných věřitelů ke dni podání zprávy 

Akceptováno. 
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o plnění oddlužení a očekávanou míru uspokojení nezajištěných 

věřitelů,“. 

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).“ 

a 

„83. V § 21 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), 

které zní: 

„j) distribuční schéma splátkového kalendáře pro jednotlivé 

nezajištěné věřitele s uvedením zjištěné výše pohledávky a výše 

i míry jejího uspokojení ke dni podání zprávy o plnění 

oddlužení,“. 

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).“. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 

 

K odůvodnění 

Na straně 2, obecná část, upozorňujeme na chybějící písmeno 

b) obsahující odůvodnění ve smyslu čl. 14 odst. 1 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

V souladu s čl. 14 odst. 1 písm. b) a čl. 16 odst. 4 

legislativních pravidel vlády byla doplněna část b) 

obsahující zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 

se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně 

souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, která 

z finální verze odůvodnění nedopatřením vypadla. 

K odůvodnění 

Na straně 2, obecná část, písm. e), doporučujeme doplnit 

vyhodnocení dopadu návrhu vyhlášky na podnikatelské 

prostředí v ČR.  

Akceptováno. 

K platnému znění 

Z důvodu přehlednosti dokumentu by bylo vhodné do platného 

znění doplnit chybějící číslování stránek. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 9 [§ 9 odst. 2 písm. e)]  

Z platného znění vyplývá, že se v uvedeném ustanovení v nově 

označeném bodu 8 zrušují slova „a nevykonatelná“, avšak toto 

není promítnuto do návrhu vyhlášky, doporučujeme proto 

zmíněnou nejednotnost těchto dokumentů odstranit. 

Akceptováno. 

Byl doplněn novelizační bod. 
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K čl. I bodu 69 (§ 18 odst. 1) 

Dáváme ke zvážení, zda by za slovy „opatření dlužníka“ 

nemělo být vloženo slovo „k“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

 

 

Obecně 

Doporučujeme ve všech odpovídajících novelizačních bodech 

nahradit slovo „bodu“ slovem „bodě“ dle čl. 56 odst. 4 písm. 

h), čl. 57 odst. 4 písm. g) a čl. 58 odst. 6 písm. f) Legislativních 

pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Obecně 

Podotýkáme, že nové označení dosavadních (po úpravě 

zbývajících) pododstavců je v rámci mnoha novelizačních bodů 

chybné. Je nezbytné nově označit vždy všechny zbývající 

pododstavce (či body), nikoli pouze ty, kterých se žádná další 

úprava netýká, a to v každém novelizačním bodě. 

Doporučujeme v tomto smyslu materiál revidovat, neboť již 

prvním špatným označením nemohou být správně formulovány 

všechny navazující novelizační body. Předložená novela je tak 

v této podobě nerealizovatelná (srov. například novelizační 

body 8 až 20 nebo 21 až 32). 

Akceptováno. 

Nové označení dosavadních (po úpravě zbývajících) částí 

ustanovení bylo revidováno. Nyní se přeznačují všechny 

zbývající pododstavce (či body), nikoli pouze ty, kterých 

se žádná další úprava netýká, a to v každém novelizačním 

bodě. 

K názvu a k úvodní větě 

Upozorňujeme, že předmětná vyhláška již byla novelizována, a 

to vyhláškou č. 131/2019 Sb. Tuto skutečnost je nezbytné 

zohlednit, a to jak v názvu prováděcího právního předpisu, tak 

ve čl. I (úvodní větě), viz čl. 31 odst. 2 a čl. 61 odst. 3 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Návrh vyhlášky, nadpis čl. I a průvodní dokumenty byly 

příslušným způsobem upraveny. 

K čl. I bodům 3 a 4 (§ 4 odst. 3 a § 6 odst. 2) 

Dáváme na zvážení možnost spojení daných novelizačních 

bodů, neboť obsahují totožnou úpravu a jejich spojením 

nedojde ke znepřehlednění úpravy. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme například i k čl. I 

novelizačním bodům 15 a 16. 

Vysvětleno. 

Srov. totožné vypořádání připomínky MD. 
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K čl. I bodu 27 [§ 9 odst. 3 písm. d) bod 3] 

Navrhujeme novelizační bod uvést do souladu s čl. 58 odst. 8 

písm. f) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 45 (§ 16) 

V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. d) Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme novelizační bod 45 vypustit a uvést jeho znění až 

v rámci novelizačního bodu 57.  

Zároveň je však nutné revidovat stávající novelizační body 46 

až 56, ve kterých nemůže být uvedeno označení odstavce 1.  

Akceptováno. 

K čl. I bodu 58 [§ 17 odst. 1 písm. k)] 

Pojem „zahraniční adresa“ není v českém právním řádu užíván, 

není tak zcela jasné, co všechno lze pod něj zahrnout. 

Doporučujeme tento pojem nahradit přesnějším vymezením, 

například by se mohlo jednat o slovní spojení „adresa bydliště 

nebo sídla v zahraničí“, které považujeme za vhodnější. 

Vysvětleno. 

Pojem „zahraniční adresa“ je pro účely této vyhlášky 

definován v § 24 odst. 5. 

K čl. I bodu 61 [§ 18 odst. 1 písm. f)] 

Doporučujeme navržené znění písmene f) přeformulovat. 

Domníváme se, že pod slova „bližší údaje o tom, zda lze 

očekávat splnění oddlužení v době 3 let od schválení 

oddlužení“ je možné logicky zahrnout i „skutečnost, na základě 

které je tak usuzováno“, tudíž je příhodné tato slova 

z ustanovení vypustit.  

Pokud by předkladatel trval na výslovném zachování dané části 

ustanovení, navrhujeme jej uvést například v následujícím 

znění: „f) bližší údaje o skutečnostech,  

na základě kterých lze očekávat splnění oddlužení v době 3 let 

od schválení oddlužení,“. 

Akceptováno. 

Navrhované znění bylo převzato. 

K čl. I bodu 69 [§ 18 odst. 1 písm. n)] 

Pro lepší srozumitelnost ustanovení navrhujeme slova „opatření 

dlužníka zachování“ nahradit slovy „opatření, která dlužník činí 

k zachování“, tato úprava je i v souladu s insolvenčním 

Vyřešeno jinak. 

Souhlasíme, že původní text nebyl zcela srozumitelný. 

Nicméně text byl upraven akceptací shodných 

připomínek jiných připomínkových míst (MF a MPO; 
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zákonem. Dále navrhujeme za slova „pro učinění“ vložit slovo 

„tohoto“. 

vizte výše). 

 

K čl. II [Účinnost] 

Upozorňujeme, že dne 31. prosince 2019 nabyl účinnosti zákon 

č. 277/2019 Sb., který konstituuje tzv. jednotná data nabytí 

účinnosti, a to vždy k 1. lednu nebo  

k 1. červenci kalendářního roku. Vyžaduje-li to naléhavý 

obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit 

dřívější (jiný) den nabytí účinnosti. Naléhavý obecný zájem 

však musí být doložen náležitými argumenty, tyto však 

materiál, resp. zvláštní část odůvodnění neobsahuje. 

Doporučujeme ji tedy ve výše uvedeném smyslu rozšířit. 

Akceptováno, vysvětleno. 

Zvláštní část odůvodnění odlišné účinnosti pro body 5 a 6 

obsahuje, lze jej nalézt v posledním odstavci. Důvodem 

posunutí účinnosti je nutnost adaptovat na nový formulář 

přihlášky pohledávky aplikace insolvenčních soudů. 

K distribuci IT dodavatelem typicky dochází na konci 

každého kvartálu, proto se navrhuje účinnost 1. dubna 

2021. Zároveň ale existují důležité důvody, proč 

neodkládat publikaci nového formuláře o další 3 měsíce 

(standardizace procesů, snižování administrativní zátěže 

insolvenčních soudů, insolvenčních správců atd.). 

V daném smyslu byla zvláštní část podrobněji doplněna. 

K čl. II [Účinnost] 

Navíc upozorňujeme, že normativní text obsahující odlišné 

datum účinnosti je třeba přizpůsobit i čl. 53 odst. 1 písm. c) 

bodu 2 Legislativních pravidel vlády, tedy před slovy „s 

výjimkou“ je nezbytné doplnit čárku 

Akceptováno. 

Česká advokátní 

komora 

K čl. I bodu 12 [§ 9 odst. 2 písm. e) bod 4)] 

V navrhovaném znění novelizovaného ustanovení § 9 odst. 2 

písm. e) bodu 4 navrhujeme z přehledového listu u 

nepopíraných pohledávek odstranit informaci o důvodu vzniku 

pohledávky. Dle našeho názoru je dostatečné, že je tento údaj 

uveden v přihlášce pohledávky. Obdobným způsobem se 

postupuje i v případě platebního rozkazu, kdy je důvod vzniku 

popsán toliko v návrhu na vydání platebního rozkazu (obdoba 

předmětné přihlášky) a absentuje v samotném platebním 

rozkazu, ačkoliv je tento exekučním titulem.  

Podstatným způsobem se tak sníží administrativní zátěž 

insolvenčních správců, jakož i problémy vznikající tím, že se 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Připomínce nelze vyhovět, neboť předkladatel je toho 

názoru, že vypuštění údaje o důvodu vzniku pohledávky 

z přehledového listu by bylo v rozporu se zákonem. Údaj 

o důvodu vzniku pohledávky je totiž přímo vyžadován 

§ 189 odst. 1 větou čtvrtou insolvenčního zákona, která 

explicitně stanoví: „U každého věřitele musí být uvedeny 

údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení 

důvodu vzniku, výše a pořadí pohledávky; u zajištěných 

věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění.“ 
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často liší správcem popsaný důvod vzniku pohledávky od 

důvodu vzniku pohledávky uváděného věřitelem. 

Tato připomínka je zásadní 

K čl. I bodu 66 [§ 18 odst. 1 písm. j)] 

Ze zprávy pro oddlužení doporučujeme vypustit údaj o výši a 

druhu příjmů dlužníka nepodléhajících výkonu rozhodnutí, 

neboť tento údaj není, jakkoliv podstatný.  

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Předkladatel zastává názor, že identifikace příjmů 

dlužníka nepodléhajících výkonu rozhodnutí naopak 

začíná být zejména pod vlivem nedávného legislativního 

vývoje důležitá. Protikrizovými opatřeními totiž byl 

výrazně rozšířen okruh příjmů dlužníků, které ovšem 

nelze postihnout v insolvenčním řízení. Lze například 

poukázat na zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním 

bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti 

s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento příjem 

kompenzuje výpad běžného příjmu, ale jeho režim 

v insolvenčním řízení je odlišný. Pro účely posouzení 

životní situace dlužníka (a případného rozhodování o jeho 

žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek) je 

informace o něm pro insolvenční soudy podstatná. 
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