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Stanovisko 
komise pro hodnocení dopadů regulace 

 
k návrhu  

vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 314/2007 Sb., 
o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných 

smluv insolvenčních správců 
 

 
 

I. Úvod 
 
Návrh novely vyhlášky o pojištění insolvenčních správců zejména: (i) zvyšuje limit 
pojištění insolvenčních správců se zvláštním povolením na 10 mil Kč a (ii) upravuje 
základní parametry pro obsah pojistné smlouvy, a to požadavek, aby se minimální 
limit pro pojistné plnění vztahoval na jednu pojistnou událost a aby se pojištění 
pokrývalo i opomenutí insolvenčního správce. 
 
II. Připomínky a návrhy změn 
 
Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace lze vytknout následující nedostatky: 
 
1/ zpráva neobsahuje ani základní kvantitativní údaje o regulované materii; 
 
Vzhledem k poměrně známým počtům insolvenčních správců, včetně těch, kteří mají 
zvláštní oprávnění, a též k množství pojistných smluv, které jsou uzavřeny a které 
patrně i předkladatel v rámci dohledu nad výkonem činnosti insolvenčních správců 
občas kontroluje, by zpráva měla obsahovat alespoň základní údaje o počtu 
dotčených správců a též aktuální výší pojistného. Ve vztahu k hodnocení 
očekávaných nákladů nové právní úpravy by jistě bylo možné požádat několik 
pojišťoven o sdělení, jaké navýšení pojistného lze očekávat (a nevycházet z ničím 
nedoloženého odhadu). 
 
 



2/ zpráva pracuje pouze s navrhovanou variantou a variantou nulovou;  
 
Zejména v případě parametrických opatření (výše pojistného limitu) lze uvažovat 
o více variantách. Například ve vztahu k výši pojistného limitu by bylo vhodné, aby 
zpráva indikovala, jaký je obvyklý rozsah majetkové podstaty (často i miliardy korun, 
v takovém případě se pojistný limit 10 mil Kč jeví nízký), obvyklá výše pojistného 
(včetně zmiňovaného odhadu navýšení) a obvyklá odměna insolvenčního správce. 
Nelze například vyloučit podobné odstupňování výše pojistného, jaké platí pro výši 
odměny. 
 
III. Závěr 
 
Vzhledem k tomu, že výše uvedené připomínky jsou pouze dílčí, navrhuje Komise 
RIA zprávu po dopracování v souladu s připomínkami schválit. 
 
 
 
Vypracoval: Mgr. Juraj Alexander, LL.M. 

 
       Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc. 
        předseda komise 
 


