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120

VYHLÁŠKA

ze dne 29. dubna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce
k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí

potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek,
o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronic-
kých komunikacích a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o elektronických komunika-
cích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona
č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 26 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech při-
hlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti
k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu
znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné
způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o dru-
zích průkazů odborné způsobilosti a době jejich
platnosti, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 6 zní:

„§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) stanicí rádiové zařízení jako jeden nebo několik
vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů,
včetně jejich příslušenství potřebných na daném
stanovišti k výkonu dané radiokomunikační
služby,

b) operátorem osoba obsluhující stanici,

c) letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké po-
hyblivé služby jiná než stanice záchranného
prostředku umístěná na palubě letadla. Za umís-
tění na palubě letadla se považuje též jiné umís-
tění stanice, které umožňuje její použití pro ko-
munikaci pilota letadla způsobilého létat bez pi-
lota na palubě6),

d) leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohy-
blivé služby, v některých případech může být

letecká stanice umístěna například na palubě
lodi nebo na plošině na moři,

e) pozemskou stanicí stanice umístěná buď na po-
vrchu Země nebo v hlavní části zemské atmo-
sféry a určená pro spojení:

1. s jednou nebo několika družicovými stani-
cemi, či

2. s jednou nebo několika stanicemi téhož
druhu pomocí jedné nebo několika odraz-
ných družic nebo jiných předmětů v kosmu,

f) letadlovou pozemskou stanicí pohyblivá po-
zemská stanice družicové letecké pohyblivé
služby umístěná na palubě letadla. Za umístění
na palubě letadla se považuje též jiné umístění
stanice, které umožňuje její použití pro komu-
nikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota
na palubě6),

g) leteckou pozemskou stanicí pozemská stani-
ce družicové pevné služby nebo v některých
případech družicové letecké pohyblivé služ-
by umístěná v určitém pevném bodě na souši
k realizaci modulačního spoje pro družicovou
leteckou pohyblivou službu,

h) radiotelefonní službou na vnitrozemských vod-
ních cestách pohyblivá radiokomunikační služ-
ba mezi pobřežními stanicemi a lodními stani-
cemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem
nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem slou-
žící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitro-
zemské plavby1),

i) lodní stanicí pohyblivá stanice námořní po-
hyblivé služby nebo radiotelefonní služby na
vnitrozemských vodních cestách umístěná na
palubě plavidla, které není trvale zakotveno,
kromě stanice záchranného prostředku,

j) pobřežní stanicí pozemní stanice námořní po-
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hyblivé služby nebo radiotelefonní služby na
vnitrozemských vodních cestách,

k) systémem GMDSS (Global Maritime Distress
and Safety System) celosvětový námořní tís-
ňový a bezpečnostní systém zajišťující rádiové
spojení v rámci námořní pohyblivé služby,

l) amatérskou radiokomunikační službou radio-
komunikační služba pro sebevzdělávání, vzá-
jemná spojení a technická studia, prováděná
amatéry, tedy řádně oprávněnými osobami za-
jímajícími se o radiotechniku pouze z osobní
záliby a nevýdělečně,

m) radiokomunikačním provozem navazování, ve-
dení a ukončování rádiového spojení,

n) radiotelefonní službou radiokomunikační po-
hyblivá služba nebo družicová pohyblivá služba
zajišťující radiotelefonní provoz,

o) radiotelefonním provozem provoz zajišťující
přenos radiotelefonních hovorů,

p) radiotelefonním hovorem telefonní hovor po-
cházející z pohyblivé stanice nebo z pohyblivé
pozemské stanice nebo jim určený, přenášený
na své cestě zčásti nebo zcela radiokomunikač-
ními kanály pohyblivé služby nebo družicové
pohyblivé služby.

1) Vyhláška č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na
vnitrozemských vodních cestách.

6) Vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočto-
vých pásem (národní kmitočtová tabulka).“.

2. V § 2 písm. b) se slova „letadlové stanice
nebo“ nahrazují slovy „letadlové stanice,“, za slova
„pozemské stanice“ se vkládají slova „nebo letecké
stanice“, slovo „vysílače“ se nahrazuje slovem „sta-
nice“ a na konci písmene b) se tečka nahrazuje čár-
kou a doplňuje se text, který zní: „a to pouze na
území České republiky. Při obsluze letecké stanice
nesmí být poskytovány letové provozní služby.“.

3. V § 2 písmena e) a f) znějí:

„e) všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní po-
hyblivé radiotelefonní služby opravňující jeho
držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní
stanice na vnitrozemských vodních cestách
nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohy-
blivé službě, bez použití prvků systému
GMDSS,

f) omezený průkaz radiotelefonisty námořní po-

hyblivé radiotelefonní služby opravňující jeho
držitele k obsluze lodní stanice v námořní
pohyblivé službě ve vzdálenosti do 20 námoř-
ních mil od linie odlivu oficiálně uznávané po-
břežním státem využívající pouze kmitočtová
pásma velmi krátkých vln bez použití prvků
systému GMDSS, pokud ovládání stanice spo-
čívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovlá-
dacích prvků,“.

4. V § 2 písmena h) a i) znějí:

„h) průkaz HAREC (Harmonised Amateur Radio
Examination Certificate) operátora třídy A
opravňující jeho držitele k obsluze stanice ama-
térské radiokomunikační služby,

i) průkaz NOVICE (včetně CEPT Novice
Amateur Radio Licence) operátora třídy N
opravňující jeho držitele k obsluze stanice ama-
térské radiokomunikační služby,“.

5. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské
vodní plavby opravňující jeho držitele k obsluze
lodní stanice na vnitrozemských vodních ces-
tách v rámci radiotelefonní služby, pokud ovlá-
dání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých
vnějších ovládacích prvků.“.

6. V § 3 odst. 2 písm. a) a b) se za text „CEPT“
vkládají slova „v aktuálním znění“.

7. V § 3 odst. 2 písm. a) poznámka pod čarou
č. 2 zní:

„2) Rozhodnutí CEPT ERC/DEC/(99)01 [The harmonised
examination syllabi for the General Operator’s Certifi-
cate (GOC) and the Restricted Operator’s Certificate
(ROC)] v aktuálním znění z 3. července 2015.“.

8. V § 3 odst. 2 písm. b) poznámka pod čarou
č. 4 zní:

„4) Doporučení CEPT ERC/REC 31-04 [Harmonized
CEPT examination procedures for the Short Range Cer-
tificate (SRC) for non-soals vessels] v aktuálním znění
z října 2009 a doporučení CEPT/ERC/REC 31-05E
[Harmonized examination procedures for maritime radio
operator´s certificates appropriate to vessels which use
the frequencies and techniques of the global maritime
distress and safety system on a non-compulsory basis]
z 10. února 1994 v aktuálním znění.“.
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9. V § 3 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 5 zní:

„c) v § 2 písm. a) až g), j) až l) musí být doložena
fotografií; pro technické provedení fotografie se
obdobně použije ustanovení zvláštního práv-
ního předpisu o požadavcích na technické pro-
vedení fotografie pro vydání občanského prů-
kazu5).

5) Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon
o občanských průkazech a zákon o cestovních dokla-
dech, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 4 odstavec 2 včetně poznámek pod ča-
rou č. 8 až 12 zní:

„(2) Požadované znalosti podle odstavce 1
musí odpovídat standardům znalostí uvedených
v doporučeních mezinárodních organizací ITU8),
CEPT9), IMO10), ICAO11), nebo IARU12) (Re-
gion 1) pro danou odbornou způsobilost.

8) ITU (International Telecommunication Union) Meziná-
rodní telekomunikační unie.

9) CEPT (Conférence Européene des Administrations des
Postes et des Télécommunications) Evropská konference
poštovních a telekomunikačních správ.

10) IMO (International Maritime Organization) Meziná-
rodní námořní organizace.

11) ICAO (International Civil Aviation Organization)
Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

12) IARU (International Amateur Radio Union) Meziná-
rodní radioamatérská unie.“.

11. V § 4 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

„a) v § 2 písm. a), c), d), e), f), j) a k) je ověření
znalosti radiotelefonní komunikace v anglickém
jazyce zahrnující leteckou nebo námořní fra-
zeologii,

b) v § 2 písm. b) je ověření znalosti radiotelefonní
komunikace v českém jazyce zahrnující letec-
kou frazeologii,“.

12. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) v § 2 písm. l) je ověření znalosti radiotelefonní
komunikace v českém jazyce zahrnující ná-
mořní frazeologii.“.

13. V § 5 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „přihlášku ke zkoušce však může uchazeč

podat nejpozději 20 dnů před termínem konání
zkoušky, který uchazeč požaduje“.

14. V § 5 odst. 8 se slovo „webových“ nahra-
zuje slovem „internetových“.

15. V § 6 odst. 3 se text „90“ nahrazuje tex-
tem „60“.

16. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje věta,
která zní:

„Požádá-li žadatel, který neprospěl v ústní nebo
praktické části zkoušky, o její opakovaní, umožní
mu Úřad ústní nebo praktickou část zkoušky opa-
kovat bez nutnosti opakování písemného testu, a to
nejdříve v nejbližším termínu vyhlášené zkoušky, ne
však dříve než 14 dnů ode dne neúspěšného vyko-
nání ústní nebo praktické části zkoušky.“.

17. V § 7 odst. 1 se v závorce za číslici 4 do-
plňuje slovo „Zákona“.

18. V § 7 odst. 2 písm. a) se text „a k)“ nahra-
zuje textem „až l)“.

19. V § 7 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 7 zní:

„c) v § 2 písm. i) se vydává čtyřjazyčně, v českém,
německém, francouzském a anglickém jazyce.
Musí obsahovat

1. údaj o tom, že se jedná o dokument, který
odpovídá CEPT Novice Amateur Licence,

2. ustanovení, že držitel průkazu prokázal zna-
losti požadované doporučením CEPT7),

3. jméno a příjmení držitele průkazu,

4. datum narození držitele průkazu,

5. číslo průkazu,

6. datum vydání a dobu platnosti průkazu,

7. název Úřadu.

7) Doporučení CEPT ECC/REC (05)06 [CEPT Novice
Radio Amateur Licence] z 27. května 2016 v aktuálním
znění a Zpráva ERC/REP 032 [Amateur Radio Novice
Examination Syllabus and Amateur Radio Novice Exa-
mination certificate within CEPT and non-CEPT coun-
tries] v aktuálním znění z října 2016.“.

20. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) v § 2 písm. a), b), e) až g), j) až l) je deset let při
prvním vydání; po uplynutí první doby plat-
nosti je doba platnosti průkazu pět let,“.
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21. V § 8 odst. 1 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) v § 2 písm. c) a d) je pět let při prvním vydání;
po uplynutí první doby platnosti je doba plat-
nosti průkazu pět let.“.

22. V § 8 odst. 2 se text „a k)“ nahrazuje textem
„až l)“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Průkazy odborné způsobilosti vydané podle
§ 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zů-
stávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Dobu
platnosti těchto průkazů nelze prodloužit, držiteli
průkazu bude k jeho žádosti vydán průkaz podle
§ 2 písm. f) a l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, po-
kud splní podmínky platné pro prodloužení doby
platnosti těchto druhů průkazu odborné způsobi-
losti. Doba platnosti takto vydaných průkazů je
5 let s možností prodloužení za podmínek podle
§ 8 vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo § 26
odst. 7 zákona.

2. Vykonal-li žadatel o průkaz odborné způso-
bilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky, úspěšně zkoušku odborné způsobilosti přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí se ří-
zení o vydání průkazu odborné způsobilosti podle
vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Doba platnosti
tohoto průkazu je 5 let a nelze ji prodloužit, držiteli
průkazu bude k jeho žádosti vydán průkaz podle § 2
písm. f) a l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud
splní podmínky platné pro prodloužení doby plat-

nosti těchto druhů průkazu odborné způsobilosti.
Doba platnosti takto vydaných průkazů je 5 let
s možností prodloužení za podmínek podle § 8 vy-
hlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo § 26 odst. 7 zá-
kona.

3. V případě žádosti podle bodu 1 nebo 2 se
vybere pouze jeden správní poplatek, a to ve výši
poplatku za prodloužení platnosti průkazu odborné
způsobilosti.

4. Nevykonal-li žadatel o průkaz odborné způ-
sobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, úspěšně zkoušku odborné způsobilosti
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky vykonat
zkoušku odborné způsobilosti v rozsahu podmínek
platných pro průkaz odborné způsobilosti podle § 2
písm. f) nebo l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky,
jako zkoušku opakovanou. V takovém případě ža-
datel o vykonání opakované zkoušky provede volbu
druhu průkazu odborné způsobilosti podáním při-
hlášky k příslušné Úřadem vyhlášené zkoušce od-
borné způsobilosti.

5. V případě podání žádosti o průkaz odborné
způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, a konání zkoušky odborné způsobi-
losti po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, postu-
puje se podle bodu 4 obdobně.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2019.

Ministryně:

Ing. Nováková v. r.
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121

VYHLÁŠKA

ze dne 26. dubna 2019

o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a
odst. 8 a § 39a zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenč-
ních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb., zá-
kona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb., a podle
§ 431 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění zákona č. 64/2017 Sb., k provedení § 31, 36,
136, 371 a 383 insolvenčního zákona:

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

Tato vyhláška stanovuje obsah požadavků na
materiální vybavení insolvenčního správce a na
plnění některých povinností insolvenčního správce
a stanovuje rozsah úředních hodin sídla a provo-
zovny, rozvržení úředních hodin, způsob označo-
vání sídla a provozovny a činnosti, které je insol-
venční správce povinen zajišťovat v provozovně.

ČÁST DRUHÁ

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ
INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

§ 2

Označování sídla a provozovny

(1) Insolvenční správce umístí na viditelném
místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho
sídlo, informační tabuli, která obsahuje slova „Insol-
venční správce“, údaje identifikující insolvenčního
správce podle § 5a odst. 7 zákona o insolvenčních
správcích a slova „Úřední hodiny:“ s uvedením úřed-
ních hodin sídla podle § 3.

(2) Insolvenční správce umístí na viditelném
místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho
provozovna, informační tabuli, která obsahuje slo-
va „Insolvenční správce“, údaje identifikující insol-
venčního správce podle § 5a odst. 7 zákona o insol-

venčních správcích a slova „Provozovna – Úřední
hodiny:“ s uvedením úředních hodin provozovny
podle § 3.

§ 3

Úřední hodiny sídla a provozovny

(1) Sídlo je pro veřejnost otevřeno v pracovních
dnech v časovém rozmezí od 7 do 18 hodin alespoň
6 hodin v 1 dnu, a to pravidelně alespoň 1 den v ka-
lendářním týdnu.

(2) Provozovna je pro veřejnost otevřena za
podmínek podle odstavce 1 alespoň 4 hodiny
v 1 dnu.

(3) Úřední hodiny každé provozovny jsou sta-
noveny tak, aby insolvenční správce v každé provo-
zovně zajišťoval činnosti podle § 5.

(4) Insolvenční správce může svoje sídlo a kaž-
dou provozovnu uzavřít až na 4 kalendářní týdny
v roce, jestliže o plánovaném uzavření informuje mi-
nisterstvo alespoň 7 pracovních dní předem. Zároveň
uvede týdny, v nichž budou sídlo nebo provozovna
uzavřeny. V dostatečném předstihu před uzavřením
a po dobu jeho trvání zajistí na vhodném a viditel-
ném místě u vstupu do uzavřeného sídla nebo pro-
vozovny umístění informační tabule s označením
týdnů, v nichž budou sídlo nebo provozovna uza-
vřeny.

§ 4

Vybavení sídla a provozovny

Materiální vybavení sídla a provozovny je při-
měřené povaze a rozsahu činností vykonávaných
insolvenčním správcem, jestliže zejména jejich veli-
kost, prostorové členění a vybavení místností vytváří
důstojné prostředí pro jednání s dlužníkem, věřiteli
a dalšími osobami.

§ 5

Činnosti zajišťované v provozovně

(1) Insolvenční správce v každé své provozovně
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v úředních hodinách zajišťuje činnosti stanovené
insolvenčním zákonem, a to zejména

a) přijímání písemností,

b) poskytování součinnosti insolvenčního správce,

c) umožnění proplácení částek určených pro jed-
notlivé věřitele v rozvrhovém usnesení a

d) evidování doby a důvodů přechodného uza-
vření provozovny.

(2) Je-li insolvenční správce ustanoven pro in-
solvenční řízení postupem podle § 25 insolvenčního
zákona, zajišťuje v provozovně po celou dobu úřed-
ních hodin činnosti bezprostředně související s tímto
insolvenčním řízením, a to zejména

a) shromažďování podkladů pro insolvenční ří-
zení,

b) umožnění účastníkům insolvenčního řízení na-
hlédnout do seznamu přihlášených pohledávek
a do dokladů, na jejichž základě je sestaven, a

c) jednání s dlužníkem.

(3) Činnosti podle odstavce 2 zajišťuje insol-
venční správce v provozovně rozhodné pro ustano-
vení pro insolvenční řízení, a nemá-li takovou pro-
vozovnu, v jiné provozovně v obvodu téhož insol-
venčního soudu, jinak v nejbližší provozovně.

ČÁST TŘETÍ

STANDARDY VÝKONU FUNKCE
INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

Svědomitý výkon funkce s odbornou péčí

§ 6

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenční-
ho správce postupovat při výkonu své funkce svědo-
mitě a s odbornou péčí je zejména dostát standardům
výkonu funkce podle této části, ledaže mu insol-
venční soud dal odlišné pokyny, nebo doložit, že
jsou zde důvody, pro které lze i jiný postup pova-
žovat za svědomitý postup při výkonu funkce s od-
bornou péčí.

§ 7

Požadavkem na plnění povinností insolvenční-
ho správce postupovat při výkonu funkce svědomitě
a s odbornou péčí, vyvinout veškeré úsilí, které lze
po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli

uspokojeni v co nejvyšší míře, a dát při výkonu
funkce přednost společnému zájmu věřitelů před zá-
jmy vlastními i před zájmy jiných osob je

a) bez zbytečného odkladu oznamovat insolvenč-
nímu soudu skutečnosti, které mohou zakládat
pochybnost o jeho odbornosti, nezávislosti ne-
bo výkonnosti v určitém insolvenčním řízení,
pro které byl ustanoven insolvenčním správ-
cem,

b) zajišťovat přítomnost způsobilých zaměstnanců
v prostorách svého sídla a v prostorách všech
provozoven v úředních hodinách po dobu své
nepřítomnosti pro všechny oblasti své činnosti,

c) zajišťovat za sebe odpovídající náhradu po dobu
své dočasné nepřítomnosti z důvodu čerpání
osobního volna nebo z jiných obdobných dů-
vodů, a to zejména pověřením způsobilého za-
městnance,

d) zajistit, že všechny osoby jednající jeho jménem
jednají zdvořile, šetří práva a oprávněné zájmy
účastníků insolvenčního řízení a dalších osob,
jednají s nimi ohleduplně, podle možností jim
vycházejí vstříc a postupují tak, aby je co možná
nejméně zatěžovaly a aby nikomu nevznikaly
nedůvodné náklady,

e) předcházet střetu zájmů,

f) nejednat ve prospěch určitého věřitele nebo
omezeného okruhu věřitelů,

g) nakládat transparentně s majetkovou podstatou
a spravovat ji a nakládat s ní způsobem, který
nevede ke snížení uspokojení věřitelů nebo
k poškození oprávněných zájmů dlužníka,

h) podle nezbytných podkladů prověřovat mož-
nou neplatnost a neúčinnost právních úkonů
dlužníka a případně se bez zbytečného odkladu
dovolat neplatnosti právních úkonů nebo odpo-
rovat neúčinným právním úkonům,

i) vést vlastní majetek odděleně od cizího majetku,
zejména majetku dlužníka, a odděleně spravovat
majetek v různých insolvenčních řízeních,

j) provádět pravidelně kontrolu účetnictví a da-
ňové evidence vedené dlužníkem,

k) informovat účastníky řízení o jejich právech
a povinnostech v insolvenčním řízení včas a v do-
statečné míře, aby nedošlo k nedůvodné újmě
na jejich právech, a na žádost je informovat
o průběhu a stavu insolvenčního řízení,
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l) udělovat souhlas s právními úkony dlužníka ve
stanovené formě v přiměřené době, se zřetelem
k právům a oprávněným zájmům dlužníka a vě-
řitelů, a odepře-li udělení souhlasu, odůvodnit
takový postup a

m) činit potřebná opatření, aby nedocházelo k ma-
ření účelu insolvenčního řízení, zejména vyko-
návat dohled nad činností svých zaměstnanců,
případně dalších osob jednajících jeho jménem.

§ 8

Postup při změně v osobě insolvenčního správce

(1) Požadavkem na plnění povinnosti insol-
venčního správce postupovat při výkonu své funkce
svědomitě a s odbornou péčí a řádně informovat
nového insolvenčního správce v případě odvolání
z funkce nebo zproštění funkce je do 5 pracovních
dnů od účinnosti rozhodnutí o odvolání z funkce
nebo rozhodnutí o zproštění funkce v úplnosti in-
formovat nového insolvenčního správce o své dosa-
vadní činnosti a předat mu její výsledky a rovněž spis
a originály všech dokumentů souvisejících s výkonem
funkce.

(2) Způsob a místo předání dokumentů podle
odstavce 1 dohodne insolvenční správce s novým in-
solvenčním správcem a učiní o tom záznam do spisu;
nedojde-li k dohodě, předá dokumenty dodáním do
sídla nového insolvenčního správce.

(3) Odstavce 1 a 2 se pro předběžného správce
použijí obdobně, jestliže je v rozhodnutí o úpadku
insolvenčním správcem ustanovena osoba odlišná od
předběžného správce.

§ 9

Postup při přezkoumání pohledávek

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenční-
ho správce postupovat při výkonu své funkce svědo-
mitě a s odbornou péčí při přezkoumání pohledávek
je

a) bezprostředně po svém ustanovení do funkce
oznámit prostřednictvím insolvenčního rejstří-
ku místo a způsob nahlížení do spisů přihláše-
ných pohledávek,

b) bez zbytečného odkladu informovat insolven-
ční soud o datu a místu konání jednání s dluž-
níkem k přezkoumání přihlášených pohledávek
a o každé jeho změně,

c) řádně přezkoumat přihlášené pohledávky, ze-
jména podle příloh přihlášek, které obdrží od
insolvenčního soudu, případně které si od vě-
řitele výzvou k doplnění vyžádá, a podle dalších
nezbytných podkladů, a případně odůvodnit,
proč přihlášené pohledávky nepřezkoumal v po-
řadí, v němž byly podány u insolvenčního
soudu,

d) v zájmu předcházení sporům, je-li to účelné,
před popřením přihlášené pohledávky informo-
vat věřitele, které jím nedoložené skutečnosti
nebo doklady povedou k popření pohledávky
insolvenčním správcem,

e) dostatečně odůvodnit své popření, pokud při-
hlášenou pohledávku popírá, a

f) v seznamu přihlášených pohledávek dostatečně
odůvodnit stanovisko, že nepopírá pohledávku,
pokud se tím odchýlí od judikatury publiko-
vané ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi-
sek.

§ 10

Postup po prohlášení konkursu

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenční-
ho správce postupovat při výkonu své funkce svědo-
mitě a s odbornou péčí po prohlášení konkursu je

a) formou fyzické a dokladové inventury provést
inventarizaci majetku náležejícího do majetkové
podstaty podle inventurních soupisů nebo evi-
dencí vedených dlužníkem, které má k dispozici,
a podle údajů a informací získaných vyžádanou
součinností,

b) podle skutečného stavu zpracovat a průběžně
doplňovat soupis majetkové podstaty a

c) insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru
podat zprávu o zjištěních k možné neplatnosti
a neúčinnosti právních úkonů dlužníka.

§ 11

Postup při zjišťování a soupisu
majetkové podstaty

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenční-
ho správce postupovat při výkonu své funkce svědo-
mitě a s odbornou péčí při zjišťování a soupisu ma-
jetkové podstaty je

a) zjišťování majetkové podstaty zajišťovat osobní
činností nebo prostřednictvím zaměstnance,
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b) při prohlídce bytu, sídla a jiných míst, kde má
dlužník umístěn majetek náležející do majet-
kové podstaty, porovnávat skutečně zjištěný
stav s údaji, které dlužník uvedl v seznamu ma-
jetku, a o případných rozdílech informovat in-
solvenční soud,

c) v případě dlužníka, ohledně kterého je vedeno
exekuční řízení, zjišťovat majetkovou podsta-
tu také prostřednictvím součinnosti soudního
exekutora a

d) podle možností při zjišťování majetkové pod-
staty pořizovat obrazovou dokumentaci, na
niž odkáže v soupisu při označení majetku.

§ 12

Postup při zpeněžování majetkové podstaty

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenční-
ho správce postupovat při výkonu své funkce svědo-
mitě a s odbornou péčí při zpeněžování majetkové
podstaty nebo její části je

a) provádět je osobně nebo prostřednictvím za-
městnance a při prodeji mimo dražbu především
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku
nebo výběrového řízení a

b) insolvenčnímu soudu bez zbytečného odkla-
du k založení do spisu dlužníka v insolvenčním
rejstříku předkládat kopie dokumentů vztahují-
cích se k probíhajícímu zpeněžení majetkové
podstaty nebo její části; to neplatí, jestliže by
tím mohlo dojít ke snížení uspokojení věřitelů
nebo jinému maření účelu insolvenčního řízení.

§ 13

Postup při uveřejňování zprávy
o postupu insolvenčního řízení

Požadavkem na plnění povinností insolvenč-
ního správce postupovat při výkonu své funkce svě-
domitě a s odbornou péčí a uveřejňovat vhodným
způsobem zprávu pro věřitele a veřejnost o postupu
insolvenčního řízení je

a) návrh zprávy, která obsahuje informace týkající
se postupu insolvenčního řízení v předchozím
období, zpracovat v termínech zohledňujících
zájmy věřitelů,

b) návrh zprávy předložit věřitelskému výboru
s žádostí o odsouhlasení a v případě, že souhlas
nebude udělen, vypracovat nový návrh zprávy

v souladu s vyjádřením, které si od věřitelského
výboru vyžádá, a

c) bez zbytečného odkladu po obdržení souhlasu
požádat insolvenční soud o zveřejnění zprávy
v insolvenčním rejstříku, případně ji zveřejnit
také na svých internetových stránkách nebo ji-
ným vhodným způsobem.

§ 14

Postup při jednání s dlužníkem

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenční-
ho správce postupovat při výkonu své funkce svědo-
mitě a s odbornou péčí při jednání s dlužníkem, je-
hož úpadek je řešen oddlužením, je

a) upřednostňovat osobní jednání s dlužníkem
před písemnou komunikací a písemnou elektro-
nickou komunikaci upřednostňovat před listin-
nou formou, ledaže se s dlužníkem dohodne
jinak, vždy však zohlednit okolnosti případu
a předcházet vzniku nedůvodných nákladů,

b) jednat s dlužníkem v sídle nebo v provozovně,
podle kterých byl insolvenční správce ustano-
ven pro insolvenční řízení, nebo v dlužníkově
bydlišti, popřípadě na žádost dlužníka a po do-
hodě na jiném místě a

c) dlužníka při osobním jednání k přezkoumání
přihlášených pohledávek informovat o průběhu
a účelu tohoto jednání, způsobu, jakým může
dlužník popírat přihlášené pohledávky, a o vý-
znamu popření přihlášené pohledávky.

§ 15

Dohled nad dlužníkem

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenční-
ho správce postupovat při výkonu své funkce svědo-
mitě a s odbornou péčí při dohledu nad činností
dlužníka v oddlužení je

a) získávat informace k výši příjmů dlužníka, sle-
dovat poměry na místním trhu práce v okolí
bydliště dlužníka a posuzovat, zda lze po dluž-
níkovi spravedlivě požadovat dosáhnout vyšší-
ho výdělku,

b) v případě nezaměstnaného dlužníka získávat
informace o činnosti dlužníka při obstarávání
zaměstnání a posuzovat, zda dlužník o získání
příjmu dostatečně usiluje,

c) v případě dlužníka, který podniká, kontrolovat
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výši příjmů z podnikání nebo jiné samostatně
výdělečné činnosti a daňová přiznání podaná
dlužníkem, ověřovat zaplacení zejména veřej-
noprávních závazků a posuzovat výdělečnost
dlužníkova podnikání a spravedlivě požadova-
telnou možnost dosažení vyššího příjmu v pra-
covněprávním vztahu,

d) pravidelně, alespoň jednou za 3 měsíce, zjišťovat
u dlužníka, zda má nějaké závazky po splat-
nosti, zda získal nějaké hodnoty zejména darem
nebo dědictvím, zda zcizil nějaký majetek ná-
ležející do majetkové podstaty a zda u něho do-
šlo ke změnám ve výživném nebo v počtu vy-
živovaných osob, případně zda lze tyto změny
očekávat, a

e) zjišťovat, zda nevyšly najevo okolnosti, na je-
jichž základě by bylo možno důvodně předpo-
kládat, že oddlužením je sledován nepoctivý zá-
měr.

§ 16

Postup při vyplácení splátek

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenční-
ho správce postupovat při výkonu své funkce svědo-
mitě a s odbornou péčí při vyplácení částí splátky
připadajících na nezajištěné věřitele při oddlužení
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením ma-
jetkové podstaty je

a) bez zbytečného odkladu provádět výplatu ne-
zajištěným věřitelům, zpravidla nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne, kterého jsou po-
dle rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře se zpeněžením majet-
kové podstaty připsány na účet majetkové pod-
staty srážky z dlužníkových příjmů,

b) bez zbytečného odkladu vyplácet dlužníkovi tu
část příjmů za příslušný měsíc, která nemůže
být sražena, zpravidla nejpozději do 5 pracov-
ních dnů ode dne, kterého jsou podle rozhod-
nutí o schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
připsány na účet majetkové podstaty srážky
z dlužníkových příjmů, a to na základě mzdo-
vých či jiných potvrzení o příjmech dlužníka,

c) bez zbytečného odkladu provádět výplatu vě-
řitelům pohledávek na výživném ze zákona,
zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne, kterého jsou podle rozhodnutí o schválení

oddlužení plněním splátkového kalendáře se
zpeněžením majetkové podstaty připsány na
účet majetkové podstaty srážky z dlužníkových
příjmů,

d) výplaty nízkých částek nepřevyšujících 150 Kč
provádět nejméně jednou za 6 měsíců, zpravidla
po dohodě s příslušným věřitelem,

e) určit plátcům mzdy dlužníka jednotlivě, jakou
část nezabavitelné částky nemají srážet, jestliže
provádění srážek ze mzdy nebo jiného příjmu
dlužníka bylo přikázáno více plátcům mzdy
dlužníka, aniž by v rozhodnutí o schválení od-
dlužení plněním splátkového kalendáře se zpe-
něžením majetkové podstaty bylo určeno, jakou
část nezabavitelné částky nemají srážet, a

f) informovat plátce mzdy dlužníka o způsobu
provádění srážek ze mzdy, jestliže to přispívá
k hospodárnému postupu v insolvenčním ří-
zení.

§ 17

Vedení spisů

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenční-
ho správce postupovat při výkonu své funkce svědo-
mitě a s odbornou péčí je zajišťovat vedení spisů,
kterým se rozumí úkony spojené s příjmem, evi-
dencí, rozdělováním, oběhem, vyhotovováním, vy-
řizováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním,
vyřazováním a zpřístupňováním dokumentů, se kte-
rými se insolvenční správce seznámí při výkonu své
funkce.

§ 18

Spis

(1) Při vedení spisů se zakládá samostatný spis
pro každé insolvenční řízení, pro které byl insol-
venční správce ustanoven do funkce.

(2) Spis je veden v listinné formě, v elektronické
formě nebo v kombinované formě.

(3) Každý spis je označen spisovou značkou in-
solvenčního soudu, u něhož je příslušné insolvenční
řízení vedeno, a popřípadě také spisovou značkou
insolvenčního správce.

§ 19

Obsah spisu

(1) Spis obsahuje zejména soudní rozhodnutí,
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přípisy, korespondenci, protokoly, záznamy a další
dokumenty vztahující se k danému insolvenčnímu
řízení.

(2) Každý dokument zakládaný do spisu se
opatří jednoznačným identifikátorem a údajem
o okamžiku založení do spisu.

(3) Spis obsahuje také spisový přehled, v němž
je uveden soupis dokumentů založených do spisu
spolu s identifikátorem každého dokumentu a pří-
padně také údajem o tom, že je dokument založen
v elektronické podobě.

§ 20

Přílohy spisu

(1) Součástí spisu jsou také přílohy, a to ze-
jména obrazové a zvukové záznamy a záznamy na
elektronických médiích.

(2) Součástí spisu jsou také zvláštní přílohy,
které tvoří
a) spisy přihlášek pohledávek včetně jejich příloh

a dalších dokumentů a

b) spisy obsahující dokumenty vztahující se k inci-
denčním sporům.

§ 21

Zpřístupnění spisu

(1) Používá-li insolvenční správce pro vedení
spisu v elektronické nebo kombinované formě počí-
tačový informační systém, zajistí přístupnost dat
v rozsahu dat ve spisech přihlášek pohledávky
oprávněným osobám prostřednictvím technických
prostředků nebo dálkového přístupu.

(2) Nejde-li o spis vedený pro pravomocně
skončené insolvenční řízení, zajistí insolvenční
správce, aby byl v jeho sídle přístupný oprávněným
osobám. Spis vedený pro insolvenční řízení, pro
které byl insolvenční správce ustanoven na zákla-
dě zápisu údaje o provozovně do příslušné části
seznamu insolvenčních správců, zpřístupní insol-

venční správce v prostorách této provozovny. Ne-
vede-li insolvenční správce tyto spisy v elektronické
formě, zpřístupní je alespoň po předchozí žádosti.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ
A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 22

(1) Tato vyhláška se použije i pro činnosti in-
solvenčního správce vykonávané ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky v insolvenčních řízeních za-
hájených přede dnem nabytí její účinnosti.

(2) V insolvenčních řízeních zahájených přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se pro účely
této vyhlášky oddlužení plněním splátkového kalen-
dáře považuje za oddlužení plněním splátkového ka-
lendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

§ 23

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách
provozovny, o označování sídla a provozovny
a o činnostech, které je insolvenční správce po-
vinen zajišťovat v provozovně.

2. Vyhláška č. 101/2015 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provo-
zovny, o označování sídla a provozovny a o čin-
nostech, které je insolvenční správce povinen za-
jišťovat v provozovně.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2019.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 9. května 2019

o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní
smlouva vyššího stupně na rok 2019, která byla uzavřena dne 30. 11. 2018 mezi vyšším odborovým orgánem
–Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a organizací
zaměstnavatelů – Asociací textilního – oděvního – kožedělného průmyslu, je s účinností od prvního dne
měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností
v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE s číselným označením 13, 14
a 15.

S obsahem Kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR
a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. května 2019

o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní
smlouva vyššího stupně na roky 2019 – 2020, která byla uzavřena dne 22. 1. 2019 mezi vyšším odborovým
orgánem – Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů – Asociací sklář-
ského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto
sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace
ekonomických činností CZ – NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342.

S obsahem Kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR
a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 9. května 2019

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 14. září 2019 nové volby do zastupitelstev
obcí a zastupitelstva městské části:

obec okres kraj

Skřípov Prostějov Olomoucký

Újezdeček Teplice Ústecký

Zlatá Praha-východ Středočeský

městská část okres kraj

Praha-Nedvězí Hlavní město Praha Hlavní město Praha

Ministr:

Hamáček v. r.
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