
355/2013 Sb.  
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne 30. íjna 2013  
 

(ve zn ní novely vyhlášky . 101/2015 Sb. – konsolidovaná verze s poznámkami, 
zm ny dle novely jsou vyzna eny tu  s podtržením do textu p vodního zn ní 

vyhlášky) 
 

o ú edních hodinách provozovny, o ozna ování sídla a provozovny a o 
innostech, které je insolven ní správce povinen zajiš ovat v provozovn   

 
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 zákona . 312/2006 Sb., o 
insolven ních správcích, ve zn ní zákona . 294/2013 Sb., (dále jen „zákon“):  
 

§ 1  
 

edm t úpravy  
 
Tato vyhláška upravuje podrobnosti o ú edních hodinách provozovny, o ozna ování 
sídla a provozovny a o innostech, které je insolven ní správce povinen zajiš ovat v 
provozovn .  
  

§ 2  
 

Ozna ování sídla a provozovny  
 
(1) Insolven ní správce umístí na viditelném míst  p i vchodu do budovy, ve které se 
nachází jeho sídlo, informa ní tabuli, která obsahuje slova „Insolven ní správce“ a 
údaje identifikující insolven ního správce podle § 5a odst. 7 zákona.  

 
(2) Insolven ní správce umístí na viditelném míst  p i vchodu do budovy, ve které se 
nachází jeho provozovna, informa ní tabuli, která obsahuje slova „Insolven ní 
správce“, údaje identifikující insolven ního správce podle § 5a odst. 7 zákona a slova 
„Provozovna - Ú ední hodiny:“ s uvedením ú edních hodin provozovny podle § 3.  

 
§ 3  

 
ední hodiny provozovny  

 
(1) Provozovna musí být pro ve ejnost otev ena v pracovních dnech v asovém 
rozmezí od 7 do 18 hodin alespo  šest hodin denn , a to pravideln  alespo  jeden 
den v týdnu.  

 
(2) Ú ední hodiny každé provozovny musí být stanoveny tak, aby insolven ní 
správce v každé provozovn  zajiš oval innosti podle § 4. Ú ední hodiny žádné 
provozovny nesmí být zárove  stanoveny na pracovní den, kdy insolven ní 
správce nebo ohlášený spole ník, je-li insolven ním správcem ve ejná 
obchodní spole nost, pravideln  zajiš uje innost v sídle insolven ního 



správce. 
  

(3) Provozovna m že být výjime  na p echodnou dobu uzav ena z vážných 
vod , a to zejména zdravotních nebo provozních. Nebrání-li tomu vážné d vody, 

umístí insolven ní správce v dostate ném p edstihu na vhodném a viditelném míst  
u vstupu do doty né provozovny informa ní tabuli s uvedením d vodu uzav ení a 
ozna ením po átku a konce uzav ení. Informa ní tabule musí být takto umíst na 
po celou dobu uzav ení provozovny. 
  

§ 4  
 

innosti, které je insolven ní správce povinen zajiš ovat v provozovn   
 
(1) Insolven ní správce je povinen v každé své provozovn  v ú edních hodinách 
zajiš ovat innosti stanovené insolven ním zákonem, a to zejména  
  
a) p ijímání písemností,  
  
b) poskytování sou innosti insolven ního správce,  
  
c) umožn ní proplácení ástek ur ených pro jednotlivé v itele v rozvrhovém 
usnesení, 
 
d) evidování doby a d vod  p echodného uzav ení provozovny. 
  
(2) Je-li insolven ní správce ur en v insolven ním ízení postupem podle § 25 
insolven ního zákona, je insolven ní správce nebo ohlášený spole ník, je-li 
insolven ním správcem ve ejná obchodní spole nost povinen svou 
nep etržitou fyzickou p ítomností v provozovn  po celou dobu ú edních hodin  
zajiš ovat alespo  v provozovn  umíst né v obvodu soudu rozhodného pro ur ení, a 
nemá-li takovou provozovnu, v nejbližší provozovn , innosti bezprost edn  
související s tímto insolven ním ízením, a to zejména  
  
a) shromaž ování podklad  pro insolven ní ízení,  
  
b) umožn ní ú astník m insolven ního ízení nahlédnout do seznamu p ihlášených 
pohledávek a do doklad , na jejichž základ  byl sestaven,  
  
c) jednání s dlužníkem.  
  

§ 5  
 

innost 
K ú innosti uvádíme: 
 
- P vodní vyhláška byla ú inná od 1.1.2014. 
- Pokud jde o ú innost zm n, vyhláška . 101/2015 Sb. stanoví, že "Tato vyhláška 
nabývá ú innosti prvním dnem tvrtého kalendá ního m síce následujícího po dni 
jejího vyhlášení." Novelizované zn ní vyhlášky tedy bude ú inné od 1.8.2015. 

 


