
1 

 

Platné znění příslušných částí nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a 

nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 

správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 

otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

OBCHODNÍ VĚSTNÍK 

§ 12 

  Vydávání Obchodního věstníku (dále jen „věstník“) zabezpečuje Ministerstvo vnitra 

prostřednictvím portálu veřejné správy (dále jen „portál“). 

§ 13 

(1) Vyžaduje-li zákon zveřejnění zápisu do veřejného rejstříku, nebo uložení listiny 

ve sbírce listin ve věstníku, považuje se za zveřejnění ve věstníku uveřejnění zápisu, nebo 

uložení listiny ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. 

(2) Ve věstníku se mohou zveřejňvoat údaje, u nichž zákon ukládá povinnost jejich 

zveřejnění, avšak nestanoví způsob zveřejnění. 

§ 14 

(1) Ve věstníku se zveřejňují v plném znění údaje, jejichž zveřejnění ukládá zákon, 

s uvedením jména, názvu nebo obchodní firmy, adresy sídla nebo adresy místa pobytu 

a identifikačního čísla osoby, které se zveřejnění týká. Týkají-li se tyto zveřejňované údaje 

svěřenských fondů, uvede se označení svěřenského fondu a jméno, název nebo obchodní 

firma, adresa sídla nebo adresa místa pobytu, případně identifikační číslo osoby 

svěřenského správce. Je-li osoba zapsána Jsou-li osoba nebo svěřenský fond zapsány do 

veřejného rejstříku nebo evidence svěřenských fondů podle zákona o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, uvede se též rejstříkový soud 

a spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis. 

(2) Zápisy a listiny podle § 13 odst. 1 se zveřejňují v rozsahu, v jakém se tyto zápisy 

a listiny uveřejňují podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o 

evidenci svěřenských fondů, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením doby 

zveřejnění. 

§ 15 

 Údaje určené ke zveřejnění ve věstníku se v případech uvedených v § 13 odst. 2 

zasílají provozovateli portálu. 
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ČÁST PÁTÁ 

VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY 

§ 16 

(1) Údaje zapsané ve veřejném rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin jsou 

zveřejněny jejich uveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 3 zákona o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. 

(2) Údaje a listiny podle odstavce 1 se zveřejňují v rozsahu, v jakém se tyto zápisy a 

listiny uveřejňují podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o 

evidenci svěřenských fondů, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením doby 

zveřejnění. 

(3) Údaje podle § 25 odst. 2, § 65d odst. 1 písm. g) až i) a § 65d odst. 2 a listiny 

podle § 65e odst. 2 a § 68 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o 

evidenci svěřenských fondů se nezveřejňují. 

§ 17 

 (1) Pokud zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku provádí soud, návrh 

na zápis, změnu nebo výmaz zápisu se podává prostřednictvím elektronicky vyplněného 

formuláře na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Takto vyplněný formulář lze 

soudu zaslat jak v elektronické, tak v listinné podobě. 

 (2) Odstavec 1 se nepoužije v případech, kdy se zápis provádí nebo mění z úřední 

povinnosti nebo nebyl-li pro zapisované osoby předepsán formulář. 

§ 18 

 Listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v 

návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, se podávají pouze v 

elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf). 
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Platné znění příslušných částí vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, o náležitostech 

formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného 

rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, s vyznačením navrhovaných změn 

 

 Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 21 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů: 

 

ČÁST PRVNÍ 

PŘEDMĚT ÚPRAVY 

§ 1 

 Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo 

výmaz údajů do veřejného rejstříku a do evidence svěřenských fondů podle zákona o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen 

„rejstřík“). 

§ 2 

Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách formuláře na 

zápis, změnu nebo výmaz údajů o 

a) spolku, 

b) pobočném spolku, 

c) zahraničním pobočném spolku, 

d) nadaci, 

e) nadačním fondu, 

f) ústavu, 

g) společenství vlastníků jednotek, 

h) fyzické osobě - podnikateli, 

i) veřejné obchodní společnosti, 

j) komanditní společnosti, 

k) společnosti s ručením omezeným, 

l) akciové společnosti, 
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m) družstvu, 

n) evropském hospodářském zájmovém sdružení, 

o) evropské společnosti, 

p) evropské družstevní společnosti, 

q) závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu zahraniční osoby, 

r) odštěpném závodu, 

s) obecně prospěšné společnosti., 

t) svěřenském fondu, 

u) zahraničním svěřenském fondu. 

§ 3 

Obecné náležitosti 

  (1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis osob uvedených v § 2 nebo změnu údajů o 

těchto osobách jsou 

a) označení, že jde o návrh na zápis nebo změnu údajů do rejstříku, 

b) označení rejstříkového soudu, 

c) označení navrhovatele, 

d) označení právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele, které se zápis týká, a nejde-li 

o prvozápis, oddíl a číslo vložky spisové značky, pod kterou je osoba vedena,e) údaj o tom, 

zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů, 

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu, 

g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán, 

h) seznam příloh a 

i) datum a podpis navrhovatele. 

(2) Podpis na formuláři v listinné podobě musí být úředně ověřen, formulář v 

elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona 

upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež 

návrh na zápis podává. 

§ 7a 

Svěřenský fond a zahraniční svěřenský fond 
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 (1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis svěřenského fondu nebo zahraničního 

svěřenského fondu nebo změnu údajů o nich jsou 

a) označení, že jde o návrh na zápis nebo změnu údajů do rejstříku, 

b) označení rejstříkového soudu, 

c) označení navrhovatele, 

d) označení svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu, kterého se zápis 

týká, a nejde-li o prvozápis, oddíl a číslo vložky spisové značky, pod kterou je veden, 

e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů, 

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu, 

g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán, 

h) seznam příloh a 

i) datum a podpis navrhovatele; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně.. 

 (2) Kromě náležitostí podle odstavce 1 obsahuje formulář návrhu na zápis 

zahraničního svěřenského fondu nebo změnu údajů o zahraničním svěřenském fondu 

také údaj o právu státu, kterým se řídí zahraniční svěřenský fond, a přikazuje-li právo 

tohoto státu zápis, také údaje o evidenci, včetně čísla zápisu do této evidence, ve které je 

zahraniční svěřenský fond zapsán. 

 (3) Náležitosti formuláře návrhu na výmaz svěřenského fondu nebo zahraničního 

svěřenského fondu z rejstříku jsou 

a) označení, že jde o návrh na výmaz, 

b) označení rejstříkového soudu, 

c) označení navrhovatele, 

d) označení svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu, který se má 

vymazat, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je veden, 

e) označení právního důvodu pro výmaz svěřenského fondu nebo zahraničního 

svěřenského fondu z rejstříku, 

f) den, ke kterému má být svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond z rejstříku 

vymazán, 

g) seznam příloh a 

h) datum a podpis navrhovatele; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně. 
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§ 14 

(1) Fyzická osoba se označuje jménem, datem narození a rodným číslem, je-li jí 

přiděleno, a adresou místa pobytu, popřípadě také adresou bydliště, a jde-li o fyzickou osobu - 

podnikatele, identifikačním číslem, je-li jí přiděleno. 

  (2) Právnická osoba se označuje názvem nebo obchodní firmou, identifikačním číslem 

osoby, je-li jí přiděleno, a adresou jejího sídla. 

 (3) Svěřenský fond a zahraniční svěřenský fond se označuje označením 

svěřenského fondu a identifikačním číslem svěřenského fondu. 

  (3) (4) Adresou místa pobytu, bydlištěm nebo sídlem se rozumí tuzemská nebo 

zahraniční adresa. 

  (4) (5) Tuzemskou adresou se rozumí adresa přiřazená adresnímu místu vedenému v 

základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tuzemskou adresu tvoří údaje 

a) název obce nebo vojenského újezdu; v Praze se uvádí název obvodu (Praha 1 až 10), 

b) název části obce, není-li totožný s názvem obce; v Praze se uvádí název katastrálního 

území, 

c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu, 

d) název ulice nebo jiného veřejného prostranství, 

e) číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační; číslo evidenční se označí zkratkou č. ev.; 

číslo orientační, pokud bylo přiděleno, se uvede za číslo popisné nebo evidenční a oddělí se 

lomítkem. 

  (5) (6) Zahraniční adresu tvoří zejména název města (obce) a regionu, název ulice a 

číslo domu, poštovní směrovací číslo (kód ZIP) a název státu. 
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