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MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 

Praha 8. 1. 2023 
č. j. MSP-28/2017-OINS-AKRO/25 
Počet listů: 1 

 

R o z h o d n u t í  

Ministerstvo spravedlnosti jako správní orgán příslušný podle § 418e odst. 3 zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve spojení s § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), rozhodlo ve správním řízení 
zahájeném podle § 44 správního řádu, o žádosti o prodloužení akreditace pro poskytování služeb 
v oblasti oddlužení podle § 418d odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen „IZ“), kterou podle 
§ 418e odst. 3 IZ dne 29. 9. 2022 podala a ve dnech 4. 11. 2022 a 6. 1. 2023 doplnila akreditovaná 
osoba NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, takto: 
 

Ministerstvo spravedlnosti akreditované osobě NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, Stodůlky, 
155 00 Praha 5, IČO: 00570931, AO-028-2017, tímto  

p r o d l u ž u j e  

platnost akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. 

 

P o u č e n í : 
Ministerstvo na základě žádosti akreditované osoby ze dne 29. 9. 2022 (doplněné dne 4. 11. 2022 
a dne 6. 1. 2023) rozhodlo podle § 418e odst. 3 IZ o prodloužení doby platnosti akreditace, která 
byla akreditované osobě udělena rozhodnutím ze dne 15. 11. 2017, č. j. MSP-28/2017-OINS-
AKRO/9, které nabylo právní moci dne 1. 12. 2017. 

Platnost akreditace je podle § 418d odst. 1 IZ omezena na dobu 5 let od nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení akreditace. Akreditace je nepřevoditelná a nepřechází na právní nástupce. 

O prodloužení platnosti akreditace rozhoduje podle § 418e odst. 3 IZ ministerstvo 
na základě žádosti podané před koncem doby platnosti akreditace. Jsou-li splněny 
podmínky pro udělení akreditace a žádost o její prodloužení je doložena podle § 418c IZ, 
ministerstvo platnost akreditace prodlouží vždy o 5 let. Akreditace akreditované osoby, 
která podala žádost o prodloužení akreditace před koncem doby platnosti akreditace, se považuje 
za platnou až do právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení akreditace. 

 Toto rozhodnutí/usnesení nabylo 
právní moci dne  

 Právní moc vyznačena dne 8.1.2023 
 Vyznačil/a  



 

2 

Podle § 68 odst. 4 správního řádu není odůvodnění rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán 
prvního stupně všem účastníkům řízení v plném rozsahu vyhoví. Jelikož žadateli jako jedinému 
účastníkovi řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, toto rozhodnutí odůvodnění neobsahuje.  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad,  
a to do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůta pro podání rozkladu běží ode dne 
následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Rozklad se podává u Ministerstva spravedlnosti 
(Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, ID DS: kq4aawz) a rozhoduje o něm ministr spravedlnosti. 

 
 
 

  Mgr. Jan Benýšek 
 ředitel odboru insolvenčního 
 a soudních znalců 
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