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Platné znění příslušných částí občanského zákoníku s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 35 

(1) Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může 

zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. 

(2) Zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct let, může rozvázat jeho 

pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem obdobný závazek, pokud to je nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví 

nezletilého, způsobem stanoveným jiným právním předpisem. 

Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle 

jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by 

předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. 

§ 59 

Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro 

její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky; uplynutím doby 

právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby 

omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do vydání nového rozhodnutí, nejdéle 

však jeden rok. 

(1) Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu 

nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. 

Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na 

dobu delší, nejdéle však na pět let. 

(2) Uplynutím doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení zanikají. 

Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky 

původního rozhodnutí až do nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok. 

§ 113 

(1) Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem. 

(2) Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka pro potřeby lékařské vědy, 

výzkumu nebo k výukovým účelům bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný 

zákon. 

§ 115 

Zemře-li člověk, aniž projeví souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti 

způsobem podle § 113, platí, že s provedením pitvy nebo s takovým použitím svého těla 

nesouhlasí. 
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§ 116 

Kdo souhlasí, aby po jeho smrti bylo jeho tělo pitváno nebo použito způsobem podle § 

113, zapíše své stanovisko do rejstříku vedeného podle jiného právního předpisu; tento 

souhlas lze projevit i ve veřejné listině, nebo vůči poskytovateli zdravotních služeb s účinky 

vůči tomuto poskytovateli. 

§ 117 

Souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti pro potřeby lékařské vědy, 

výzkumu nebo k výukovým účelům lze odvolat. Odvolá-li souhlas člověk ve zdravotnickém 

zařízení, může tak učinit prohlášením v písemné formě. 

§ 441 

(1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako 

zmocněnec. 

(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení 

jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní 

jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání 

forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena 

v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. 

§ 709 

(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba 

manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co 

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, 

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při 

darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, 

c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených 

právech, 

d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému 

vlastnictví, 

e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého 

výhradního majetku. 

(2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. 

(3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo 

družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo 

členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle 
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odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví. Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na 

této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. 

§ 901 

(1) Povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku 

konkursu na majetek rodiče. Není-li tu druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, 

soud jmenuje i bez návrhu opatrovníka pro správu jmění dítěte. 

(2) Po uplynutí tří let od zrušení konkursu může soud na návrh rodiče nebo 

opatrovníka pro správu jmění dítěte omezení rodičovské odpovědnosti zrušit, ledaže by 

obnovení povinnosti a práva rodiče pečovat o jmění dítěte bylo v rozporu se zájmy dítěte. 

§ 1451 

 (1) Svěřenský fond vznikne je zřízen, když svěřenský správce přijme pověření k jeho 

správě; je-li svěřenských správců více, postačí, pokud pověření přijme alespoň jeden z nich. 

Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele. 

 (2) Svěřenský fond vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských fondů. 

 (3) Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí 

zůstavitele. Do evidence svěřenských fondů se zapíše po svém vzniku. 

§ 1452 

 (1) Každý svěřenský fond musí mít statut. Statut svěřenského fondu vydává 

zakladatel. Zřizuje-li se svěřenský fond pořízením pro případ smrti, použije se přiměřeně 

§ 311. 

(2) Statut obsahuje alespoň 

a) označení svěřenského fondu, 

b) označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku, 

c) vymezení účelu svěřenského fondu, 

d) podmínky pro plnění ze svěřenského fondu, 

e) údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na 

dobu neurčitou, a 

f) má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této 

osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen, a 

g) počet svěřenských správců a způsob jejich jednání. 

 (3) Statut vyžaduje formu veřejné listiny. 
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§ 1457 

 (1) Zakladatel má právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského 

fondu, ledaže statut svěřenského fondu určí něco jiného. 

 (2) Nevyužije-li zakladatel práva podle odstavce 1, jmenuje obmyšleného a určí mu 

plnění ze svěřenského fondu svěřenský správce. Jedná-li se o svěřenský fond zřízený 

k soukromému účelu, může svěřenský správce vykonat toto právo, jestliže statut určí okruh 

osob, ze kterého lze obmyšleného jmenovat. 

 (3) Jmenování nebo jiné určení obmyšleného svěřenského fondu zřízeného 

k soukromému účelu je účinné dnem, kdy byl obmyšlený zapsán do evidence 

svěřenských fondů. 

 (3) (4) Obmyšlenému lze přiznat právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu 

nebo právo na majetek ze svěřenského fondu, případně na podíly na nich. 

§ 1474 

 Naloží-li svěřenský správce při zániku správy s majetkem podle statutu, popřípadě 

vydá-li majetek podle § 1472 nebo převede-li jej podle § 1473, svěřenský fond zanikne. 

Svěřenský správce podá návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence svěřenských 

fondů do třiceti dnů od zániku svěřenského fondu. 

§ 1537 

 Zůstavitel může projevit poslední vůli ve veřejné listině. Pořizuje-li závěť v této formě 

osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije 

se § 1535 obdobně. 

§ 2254 

Jistota   

 (1) Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí 

nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nesmí být jistota vyšší než šestinásobek 

trojnásobek měsíčního nájemného. 

 (2) Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu 

nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí 

alespoň ve výši zákonné sazby. 

§ 3025 

 (1) Ustanovení tohoto zákona o právnických osobách a spolku se použijí na odborové 

organizace a organizace zaměstnavatelů přiměřeně jen v tom rozsahu, v jakém to neodporuje 

jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, kterými je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3VKH8RP)



5 

 

Česká republika vázána a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se 

sdružovat. 

 (2) Odborová organizace, a organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace 

vznikají dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému orgánu veřejné moci 

oznámení o jejich založení. 

§ 3033 

(1) Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona omezena, nabudou svéprávnosti nejpozději uplynutím pěti tří let ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže soud rozhodne jinak. 

(2) Dokud jiný právní předpis nestanoví něco jiného, přechází opatrovnictví podle 

§ 468 na obec, na jejímž území má opatrovanec bydliště. 

§ 3046 

Odborová organizace, organizace zaměstnavatelů včetně organizací mezinárodních 

a jejich organizační jednotky evidované podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů, se považují za odborové organizace, a organizace zaměstnavatelů, 

mezinárodní odborové organizace a jejich pobočné organizace podle tohoto zákona. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Vyžaduje-li se přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro právní jednání, 

k němuž dojde po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, forma veřejné listiny, postačí, 

vyhovuje-li forma plné moci k tomuto právnímu jednání požadavkům zákona č. 89/2012 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Svěřenský fond, který vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zapíše do 

evidence svěřenských fondů do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Nebude-li návrh na zápis podán v této lhůtě, správa svěřenského fondu zanikne.  

3. Obmyšlený svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu, který vznikl přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byl jmenován nebo jinak určen přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zapíše do evidence svěřenských fondů do šesti 

měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebude-li návrh na zápis podán v této 

lhůtě, účinky jeho jmenování nebo jiného určení zanikají. 

4. Zahájí-li se ve lhůtě podle bodu 2 nebo 3 řízení o jmenování svěřenského správce, 

neskončí tato lhůta dříve než za šest měsíců ode dne, kdy byl svěřenský správce 

jmenován. 

5. Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu 

s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. 
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Platné znění příslušných částí zákona o soudních poplatcích s vyznačením navrhovaných 

změn 

Osvobození od poplatku 

 

§ 11 

 

 (1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech  

  

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,  

  

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k 

důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek, podpory v nezaměstnanosti, 

podpory při rekvalifikaci a  kompenzace a dávek pěstounské péče,  

  

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,  

  

d) zásahu do integrity, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické 

péče,  

  

e) pozůstalostních v prvním stupni řízení,  

  

f) svéprávnosti, podpůrných opatření, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů 

dítěte k jeho osvojení,  

  

g) veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo 

hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,  

  

h) přiznání statusu veřejné prospěšnosti,  

  

i) volebních,  

  

j) kompetenčních žalob,  

 

k) zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové 

organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich 

pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do 

veřejného rejstříku nebo jeho změny, 

 

l) výmazu osoby nebo svěřenského fondu z veřejného rejstříku,  

  

m) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,  
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n) náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným 

rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným 

úředním postupem. , 

 

o) zápisu svěřenského fondu do veřejného rejstříku nebo jeho změny. 

 

 

§ 16a 

 Pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje i evidence svěřenských 

fondů.
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Platné znění příslušných částí notářského řádu s vyznačením navrhovaných změn 

§ 65 

 (1) Je-li účastníkem někdo, kdo neumí nebo nemůže číst nebo psát, může notář sepsat 

notářský zápis pouze za účasti dvou svědků úkonu. Tito svědci musí být přítomni při projevu 

účastníka o tom, co má být pojato do notářského zápisu a při předčítání notářského zápisu a 

jeho schválení tím účastníkem, v jehož zájmu byli přítomni. 

 (2) Postup podle odstavce 1 není třeba, jestliže má tento účastník schopnost seznámit 

se s obsahem právního jednání s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek a je schopen se 

vlastnoručně podepsat. 

 (3) Pořizuje-li formou notářského zápisu závěť nebo dovětek osoba nevidomá nebo 

osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, notář postupuje při sepsání 

notářského zápisu podle občanského zákoníku. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3VKH8RP)



10 

 

Platné znění příslušných částí zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 56a 

Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance 

  (1) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může 

okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, 

vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru 

nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu. 

  (2) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního 

poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci. 

§ 77 

Společné ustanovení 

  (1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena 

písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. 

  (2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v 

pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o 

a) převedení na jinou práci a přeložení, 

b) dočasné přidělení, 

c) odstupné, 

d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin 

během 24 hodin po sobě jdoucích, 

e) překážky v práci na straně zaměstnance, 

f) dovolenou, 

g) skončení pracovního poměru, 

h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a 

i) cestovní náhrady. 

  (3) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité 

osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním 

předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení 
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práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 

a § 206. 

  (4) Pro výpověď dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se 

vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží. Totéž platí pro okamžité zrušení těchto 

dohod. 

 (5) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může 

okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého 

zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého 

zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o 

pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu. 

 (6) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o 

provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci. 
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Platné znění příslušných částí zákona o základních registrech s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 25 

Subjekty vedené v registru osob 

 

 Subjektem Subjekty, o němž nichž se vedou v registru osob údaje (dále jen „osoba“), 

je jsou 

 

a) právnická osoba, 

 

b) organizační složka právnické osoby, 

 

c) organizační složka státu, 

 

d) podnikající fyzická osoba22), 

 

e) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby23), 

 

f) organizace s mezinárodním prvkem24), 

 

g) svěřenský fond, 

 

pokud je zapsána jsou zapsány do evidence podle jiného právního předpisu25). 
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Platné znění příslušných částí zákona o zvláštních řízeních soudních s vyznačením 

navrhovaných změn 

§ 38 

(1) Soud vyslechne posuzovaného, znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře 

posuzovaného, jeho opatrovníka a provede popřípadě další vhodné důkazy. 

(2) Od výslechu posuzovaného může soud upustit, nelze-li tento výslech provést vůbec 

nebo bez újmy pro zdravotní stav posuzovaného; soud však posuzovaného vždy zhlédne. 

Pokud posuzovaný sám požádá, aby byl vyslechnut, soud ho vyslechne. 

(3) Na návrh znalce může soud nařídit, aby posuzovaný byl po dobu nejvýše 4 týdnů 

vyšetřován ve zdravotním ústavu, jestliže je to nezbytně třeba k vyšetření zdravotního stavu a 

nelze-li toho dosáhnout jinak. 

(4) Rozhoduje-li soud o prodloužení doby omezení svéprávnosti a je-li zjevné, že 

stav posuzovaného se oproti rozhodnutí o omezení svéprávnosti či poslednímu 

rozhodnutí o prodloužení nezměnil, může upustit od provedení důkazu novým 

znaleckým posudkem a výslechem znalce a nahradit jej jiným důkazem, zejména 

písemnou zprávou ošetřujícího lékaře ve spojení s naposledy vypracovaným znaleckým 

posudkem; výslech znalce, který jej vypracoval, se v takovém případě nevyžaduje. 

§ 164 

Vyrozumění o dědickém právu 

(1) Nebylo-li řízení zastaveno podle § 153 nebo 154, soud usnesením vyrozumí 

každého, o němž lze mít podle dosavadních výsledků řízení za to, že je zůstavitelovým 

dědicem, o jeho dědickém právu a poučí ho o tom, že může dědictví odmítnout, a jaké jsou 

náležitosti a následky odmítnutí dědictví. K odmítnutí dědictví soud v usnesení stanoví lhůtu 

1 měsíce nebo, má-li vyrozumívaný jediné bydliště v zahraničí, 3 měsíce od doručení 

usnesení; z důležitých důvodů může být lhůta k odmítnutí dědictví přiměřeně prodloužena. 

(2) Procesního nástupce soud vyrozumí podle odstavce 1 jen tehdy, jestliže ten, o 

němž lze mít podle dosavadních výsledků řízení za to, že je zůstavitelovým dědicem, ztratil 

způsobilost být účastníkem ještě dříve, než mu uplynula lhůta stanovená pro odmítnutí 

dědictví. 

(3) Zjistí-li se podle dosavadních výsledků řízení, že pořízením pro případ smrti 

byl zřízen svěřenský fond, soud vyrozumí usnesením svěřenského správce, je-li znám; 

odstavec 1 věta první se použije přiměřeně. Opis tohoto usnesení zašle soud bez 

zbytečného odkladu tomu, kdo vede evidenci svěřenských fondů. Usnesení podle věty 

první obsahuje dosud známé údaje, které se podle jiného zákona zapisují o svěřenském 

fondu do evidence svěřenských fondů. 
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Platné znění příslušných částí zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob s vyznačením navrhovaných změn 

 

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřenských fondů 

§ 7 

(1) Ministerstvo financí uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace 

o osobách zapsaných v České republice a údaje o tom, ve kterém veřejném rejstříku jsou tyto 

osoby zapsány, zahrnující 

a) jméno, 

b) den vzniku právnické osoby, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den 

jejího zániku, 

c) sídlo, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa 

pobytu, 

d) identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, 

e) účel nebo předmět činnosti, 

f) jméno, adresu sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy 

místa pobytu, každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým 

právnickou osobu zastupuje, a den vzniku a zániku výkonu funkce, 

g) členství v právnické osobě a její jméno, je-li členem právnické osoby, 

h) členství v orgánu právnické osoby a její jméno, je-li členem orgánu právnické 

osoby, 

i) status veřejné prospěšnosti, byl-li jí zapsán, a 

j) označení rejstříku, ve kterém je osoba zapsána. 

(2) Ministerstvo financí uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 

informace o svěřenských fondech zapsaných v České republice zahrnující 

a) označení svěřenského fondu, 

b) den vzniku svěřenského fondu, den jeho zrušení nebo zániku správy 

s uvedením právního důvodu a den jeho zániku, 

c) identifikační číslo svěřenského fondu, 

d) účel svěřenského fondu a 
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e) jméno a doručovací adresu každého svěřenského správce, jde-li o fyzickou 

osobu, jméno a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu, spolu s uvedením 

způsobu, jakým jedná, a den vzniku a zániku funkce. 

(2) (3) Ministerstvo financí umožní získat o údajích uvedených v odstavci 1 

odstavcích 1 a 2 elektronický opis. 

§ 26 

 

 (1) Do spolkového rejstříku se zapisují 

a) spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace 

zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen „spolek“), 

b) pobočné spolky a pobočné organizace odborové organizace, mezinárodní odborové 

organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen 

„pobočný spolek“) a 

c) další osoby, o nichž tak stanoví jiný zákon. 

 (2) Návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podle odstavce 1 písm. b) podává 

spolek podle odstavce 1 písm. a). 

HLAVA IV 

EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ 

§ 65a 

(1) Na evidenci svěřenských fondů se ustanovení tohoto zákona o veřejném 

rejstříku použijí obdobně. 

(2) Do evidence svěřenských fondů se zapisují  

a) svěřenské fondy a 

b) svěřenské fondy nebo obdobná zařízení, která se řídí právem jiného státu, 

působící na území České republiky (dále jen „zahraniční svěřenský fond“). 

(3) Na svěřenský fond se ustanovení tohoto zákona o zapsané osobě použijí 

obdobně. Práva a povinnosti stanovené tímto zákonem zapsané osobě vykonává ve 

vztahu ke svěřenskému fondu svěřenský správce. Kde se v tomto zákoně stanoví o členu 

orgánu právnické osoby, rozumí se tím i svěřenský správce. 

(4) Nezjedná-li svěřenský správce na výzvu soudu podle § 9 odst. 1 věty první 

nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, 

rozhodnout o zrušení svěřenského fondu. Neodstraní-li svěřenský správce nedostatky 

ani ve stanovené lhůtě, vyrozumí soud před zahájením řízení o zrušení svěřenského 
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fondu o této skutečnosti zakladatele, obmyšleného a další osobu oprávněnou k výkonu 

dohledu nad správou svěřenského fondu a poskytne jim přiměřenou lhůtu k nápravě. 

(5) Ustanovení § 14 a části první hlavy III se nepoužijí. 

§ 65b 

Návrh na zápis zřízeného svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů 

podává svěřenský správce. 

§ 65c 

Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat svěřenský správce. 

§ 65d 

Skutečnosti zapisované do evidence svěřenských fondů 

(1) Do evidence svěřenských fondů se zapíše 

a) označení svěřenského fondu, 

b) účel svěřenského fondu, popřípadě také předmět činnosti, podnikání nebo 

vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána, 

c) den vzniku a zániku svěřenského fondu, 

d) identifikační číslo svěřenského fondu, které mu přidělí rejstříkový soud; 

identifikační číslo svěřenského fondu poskytne rejstříkovému soudu správce 

základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů 

veřejné moci2), 

e) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od 

adresy místa pobytu, osoby, která je svěřenským správcem, byl-li jmenován 

nebo jinak určen; je-li správcem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, 

bylo-li jí přiděleno, 

f) počet svěřenských správců a způsob, jakým jednají, 

g) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od 

adresy místa pobytu, osoby, která je zakladatelem; je-li zakladatelem fyzická 

osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, 

h) jde-li o svěřenský fond zřízený za soukromým účelem, jméno a sídlo nebo 

adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa 

pobytu, osoby, která je obmyšleným; je-li obmyšleným fyzická osoba, datum 

                                                           
2) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
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narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno; nebyl-li obmyšlený určen nebo jde-

li o svěřenský fond zřízený k veřejně prospěšnému účelu, způsob, jak bude 

obmyšlený určen, 

i) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od 

adresy místa pobytu, další osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou 

svěřenského fondu; jde-li o fyzickou osobu, také datum narození a rodné 

číslo, bylo-li jí přiděleno, 

j) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo byl dán do zástavy, 

nájmu nebo propachtován, a popřípadě údaj o zániku závazků z těchto smluv 

a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním, 

k) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá 

skutečnost, o jejíž zápis požádá svěřenský správce, a 

l) den, k němuž byl zápis proveden. 

(2) Do evidence svěřenských fondů se o skutečném majiteli svěřenského fondu 

zapíše 

a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa 

pobytu, 

b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno, 

c) státní příslušnost, a 

d) údaj o skutečnosti, jíž je založeno postavení skutečného majitele. 

Skutečným majitelem se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

§ 65e 

(1) Údaje o osobách uvedených v § 65d odst. 1 písm. g) až i) a § 65d odst. 2 se 

neuvádějí v opisu z evidence svěřenských fondů ani se neuveřejňují, ledaže byl ke 

zpřístupnění dán souhlas; ustanovení § 12 věta druhá se použije obdobně. Je-li 

svěřenský správce fyzickou osobou, neuvádějí se v opisu z evidence svěřenských fondů 

ani se neuveřejňují údaje o jeho bydlišti a datu narození nebo rodném čísle; vždy se však 

uveřejní jeho doručovací adresa. 

(2) Jsou-li údaje, které se podle odstavce 1 neuvádějí v opisu z evidence 

svěřenských fondů ani se neuveřejňují, uvedeny v listinách zakládaných do sbírky listin, 

tyto listiny se neuveřejňují. 
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(3) Úplný opis zápisu nebo listiny podle § 3 až 5 může obdržet pouze svěřenský 

správce nebo ten, kdo na tom má právní zájem, a § 2 odst. 2 se nepoužije. Ministerstvo 

spravedlnosti umožní dálkový přístup k těmto údajům také 

a) soudu pro účely soudního řízení, 

b) orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a státnímu 

zastupitelství též pro účely výkonu jiné než trestní působnosti, 

c) správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro účely 

výkonu jejich správy, 

d) zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje 

činnost zpravodajských služeb, 

e) Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při 

výkonu činností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí za 

účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv 

a boje proti terorismu, 

f) České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na 

finančním trhu a při výkonu činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení 

krize na finančním trhu, 

g) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské 

službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona, který upravuje ochranu 

utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost, 

h) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle jiného 

právního předpisu, 

i) exekutorovi pro účely exekučního řízení,  

j) insolvenčnímu správci pro účely insolvenčního řízení, a 

k) povinné osobě v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta podle 

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. 

(4) Ministerstvo spravedlnosti umožní přístup podle odstavce 3 věty druhé, bude-

li zjistitelná identita konkrétních fyzických osob, které k údajům o mohou přistupovat. 

Podmínky přístupu k údajům stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

(5) Za umožnění přístupu podle odstavce 3 písm. k) náleží náhrada nákladů. Výše 

této náhrady nesmí překročit hodnotu skutečně vynaložených nákladů spojených 

s provozem a aktualizací aplikace umožňující přístup podle věty první. Výši náhrady 

nákladů a další podrobnosti stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 
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§ 65f 

Do evidence svěřenských fondů se zapíše také 

a) den zrušení nebo zániku správy svěřenského fondu, s uvedením právního 

důvodu, 

b) zahájení insolvenčního řízení, 

c) omezení práva nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí 

insolvenčního soudu, 

d) prohlášení konkursu, 

e) jméno a sídlo insolvenčního správce, 

f) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem závodu nebo jeho 

části nebo exekuční příkaz na prodej závodu nebo jeho části, jakož 

i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí 

o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, 

včetně důvodu rozhodnutí, a 

g) právní důvod výmazu svěřenského fondu. 

§ 65g 

Skutečnosti zapisované do evidence svěřenských fondů o zahraničním svěřenském fondu 

Do evidence svěřenských fondů se o zahraničním svěřenském fondu zapíše 

a) označení zahraničního svěřenského fondu, 

b) právo státu, kterým se zahraniční svěřenský fond řídí, a přikazuje-li toto 

právo zápis, také evidence, do které je zapsán, a číslo zápisu, 

c) účel zahraničního svěřenského fondu, popřípadě také předmět činnosti, 

podnikání nebo vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána, 

d) zapisované údaje požadované tímto zákonem u svěřenského správce, 

e) zrušení zahraničního svěřenského fondu, 

f) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se 

zahraničního svěřenského fondu a 

g) ukončení činnosti zahraničního svěřenského fondu v České republice. 

 

HLAVA IV V 
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SBÍRKA LISTIN 

§ 66 

Sbírka listin obsahuje 

a) zakladatelské právní jednání právnické osoby, statut nadace, statut nadačního fondu 

nebo ústavu, je-li vydán, statut svěřenského fondu, veřejnou listinu o osvědčení 

průběhu ustavující schůze družstva a o rozhodnutí ustavující schůze družstva o přijetí 

stanov, stanovy družstva, stanovy spolku, usnesení ustavující schůze spolku, byl-li 

spolek založen usnesením ustavující schůze, rozhodnutí příslušného orgánu spolku o 

založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, stanovy odborové organizace, 

mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezinárodní 

organizace zaměstnavatelů a oznámení o založení odborové organizace, mezinárodní 

odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizace 

zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace, a jejich pozdější změny; po každé 

změně musí být uloženo také jejich platné úplné znění, 

b) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce 

osob, které jsou členem statutárního orgánu, likvidátorem, insolvenčním správcem 

nebo vedoucím odštěpného závodu nebo které jako zákonem upravený orgán nebo 

jako jeho členové jsou oprávněny zavazovat právnickou osobu nebo ji zastupovat před 

soudem nebo se takto podílejí na řízení nebo kontrole právnické osoby, rozhodnutí 

soudu o vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce podle zákona 

upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev6) a rozhodnutí o ručení 

člena orgánu při úpadku obchodní korporace podle zákona upravujícího právní 

poměry obchodních společností a družstev7), rozhodnutí o jmenování, odvolání 

nebo doklad o jiném ukončení funkce svěřenského správce, 

c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí 

výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující 

účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo 

vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, 

a zprávu auditora o ověření účetní závěrky, 

d) rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší rozhodnutí o zrušení 

právnické osoby, rozhodnutí o přeměně právnické osoby, rozhodnutí o zrušení 

rozhodnutí o přeměně právnické osoby, rozhodnutí soudu o neplatnosti právnické 

osoby a konečnou zprávu o průběhu likvidace, rozhodnutí o zrušení svěřenského 

fondu, doklad o jiném důvodu skončení správy svěřenského fondu, rozhodnutí, 

že majetek svěřenského fondu bude převeden do jiného svěřenského fondu nebo 

do vlastnictví právnické osoby, 
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e) projekt přeměny; byl-li projekt přeměny uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev8), 

vzniká povinnost uložit projekt přeměny do sbírky listin až spolu s návrhem na zápis,  

f) smlouvu o sloučení nadace, nadačního fondu nebo ústavu, rozhodnutí o jejím 

schválení, rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy o sloučení a rozhodnutí správní 

rady o změně právní formy nadace, nadačního fondu nebo ústavu, 

g) smlouvu o sloučení spolků, smlouvu o splynutí spolků a smlouvu o rozdělení 

sloučením, projekt rozdělení spolků se založením nových spolků a rozhodnutí o změně 

právní formy spolku, 

h) oznámení o zrušení nebo neschválení projektu přeměny, byl-li po jeho založení zrušen 

nebo neschválen; to platí obdobně pro oznámení o zrušení nebo neschválení smlouvy 

o sloučení nebo změně právní formy podle písmene f) a g), 

i) rozhodnutí soudu, kterým byla vyslovena neplatnost projektu přeměny nebo neplatnost 

usnesení valné hromady nebo členské schůze, kterým byl projekt přeměny schválen, 

j) posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu při založení nadace, nadačního fondu, 

ústavu, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo při zvýšení 

jejich základního nebo nadačního kapitálu, posudek znalce na ocenění nepeněžitého 

vkladu do družstva, posudek znalce na ocenění jmění při přeměnách obchodních 

společností a družstev a posudek znalce na ocenění majetku při úplatném nabytí 

majetku akciové společnosti od zakladatelů podle zákona upravujícího právní poměry 

obchodních společností a družstev9), 

k) rozhodnutí soudu vydaná podle zákona upravujícího řešení úpadku, hrozícího úpadku 

a oddlužení fyzických a právnických osob ve vztahu k zapsané osobě, svěřenskému 

správci nebo majetku ve svěřenském fondu, a to 

1. usnesení o zahájení insolvenčního řízení, 

2. usnesení o předběžných opatřeních, 

3. rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, 

4. usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy, 

5. usnesení o povolení reorganizace a usnesení o schválení reorganizačního plánu 

a jeho změn a 

6. usnesení, jímž se insolvenční řízení končí, 

l) zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávu znalce o jejím 

přezkoumání, 
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m) rozhodnutí soudu o zrušení nebo zúžení rozsahu společného jmění manželů; v případě 

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželů musí být uložena dohoda o 

vypořádání společného jmění nebo rozhodnutí soudu, popřípadě prohlášení 

podnikatele, že k dohodě ani rozhodnutí soudu nedošlo, 

n) rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva nebo správní rady akciové 

společnosti zvýšit základní kapitál, 

o) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného v 

obchodní korporaci, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí, 

vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkaz na postižení podílu některého 

společníka ve společnosti, jakož i rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že 

exekuce skončila jinak než zastavením, 

p) rozhodnutí podle písmene o) týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce postižením 

prodeje závodu obchodní korporace nebo jeho části, rozhodnutí podle písmene o) 

týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce postižením závodu nebo jeho části ve 

svěřenském fondu, 

q) rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby, 

r) rozhodnutí příslušného státního orgánu o udělení státního souhlasu působit jako 

soukromá vysoká škola podle zákona upravujícího právní poměry vysokých škol10), 

s) doklad o koupi závodu podle ustanovení občanského zákoníku o koupi závodu11), 

t) rozhodnutí soudu o změně nadačního účelu, rozhodnutí soudu o nahrazení 

původního účelu veřejně prospěšného svěřenského fondu podobným účelem,  

u) rozhodnutí správní rady nadace o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu, 

v) rozhodnutí soudu o přemístění sídla nadace, nadačního fondu nebo ústavu do 

zahraničí, 

w) smlouva smlouvu o vložení daru do nadační jistiny, ve které je omezena dispozice s 

tímto majetkem, smlouvu nebo jiný doklad o zvýšení majetku ve svěřenském 

fondu zřízeném za soukromým účelem, k němuž došlo jinak než z výnosů 

majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn, 

x) rozhodnutí valné hromady o tom, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs 

upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, 

y) u právnické osoby, která přemístila své sídlo do zahraničí, doklad o zápisu do 

příslušné evidence cílového státu, jehož právem se tato osoba řídí, pokud právo 

cílového státu takový zápis přikazuje, a 

z) další listiny, o kterých tak stanoví zákon, nebo o jejichž uložení požádá zapsaná osoba, 

má-li na tom právní zájem. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

ŘÍZENÍ VE VĚCECH EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ A ZÁPIS NOTÁŘEM 

§ 118a 

(1) Nestanoví-li se v této části jinak, použijí se pro řízení ve věcech evidence 

svěřenských fondů a pro zápis notářem obdobně ustanovení části druhé a třetí tohoto 

zákona, není-li to z povahy věci vyloučeno. 

(2) K řízení o návrhu na zápis je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je 

obecný soud svěřenského správce. K provedení prvního zápisu svěřenského fondu, který 

byl zřízen pořízením pro případ smrti, a k řízení o návrhu na další zápis týkající se 

tohoto svěřenského fondu je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je soud, u něhož je 

vedeno řízení o pozůstalosti. 

(3) Účastníkem řízení je osoba, která podala návrh na zápis, k němuž je 

oprávněna podle tohoto nebo jiného zákona, a svěřenský správce. 

(4) Zápis svěřenského fondu, který byl zřízen pořízením pro případ smrti, 

provede rejstříkový soud na podkladě usnesení soudu vydaného v řízení o pozůstalosti 

poté, co bylo zjištěno, že byl zřízen svěřenský fond, aniž by vydával rozhodnutí o 

povolení zápisu. 

(5) Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu podle § 104 svěřenskému 

správci. Tato pokuta nepostihuje majetek ve svěřenském fondu. 

(6) Neplní-li svěřenský správce povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li 

takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může 

soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení svěřenského fondu; soud na tuto skutečnost 

svěřenského správce upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu k odstranění 

nedostatků. Neodstraní-li svěřenský správce nedostatky ani v této lhůtě, vyrozumí soud 

před zahájením řízení o zrušení svěřenského fondu o této skutečnosti zakladatele, 

obmyšleného a další osobu oprávněnou k výkonu dohledu nad správou svěřenského 

fondu a poskytne jim přiměřenou lhůtu k nápravě. 

ČÁST ČTVRTÁ PÁTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 121 

 (1) Odborová organizace, mezinárodní odborová organizace a jejich pobočné 

organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich 

pobočné organizace vznikají dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno rejstříkovému 

soudu oznámení o založení této právnické osoby. 

  (2) Rejstříkový soud provede zápis do 5 pracovních dnů. 
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 (3) Ustanovení části první hlavy II, částí druhé a třetí se na zápis vzniku odborové 

organizace, mezinárodní odborové organizace a jejich pobočných organizací, organizace 

zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočných organizací 

nepoužijí. 

§ 125 

 

(1) Evidence občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů 

a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, vedená 

Ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů, se považuje za spolkový rejstřík podle tohoto zákona. 

  

(2) Ministerstvo vnitra předá příslušným rejstříkovým soudům do 3 měsíců po dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona spisy a do 1 měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v 

elektronické podobě o občanském sdružení, jeho organizační jednotce, odborové organizaci, 

mezinárodní odborové organizaci a její pobočné organizaci, organizaci zaměstnavatelů, 

mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a její pobočné organizaci údaje o 

 

a) názvu, 

  

b) číslu registrace, 

  

c) identifikačním číslu osoby, 

  

d) dni vzniku, 

  

e) právní formě a 

  

f) sídle vyjádřené referenční vazbou kódu adresního místa na referenční údaj o adrese v 

základním registru územní identifikace. 

  

(3) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob, zapíše bez 

řízení; tímto zápisem je splněna povinnost podle § 3045 odst. 2 občanského zákoníku. 
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