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ODŮVODNĚNÍ 

 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených 

usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady vlády 

rozhodl na základě žádosti předkladatele a jím předloženého přehledu dopadů návrhu právního 

předpisu, že se toto hodnocení v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády neprovede. 

OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů  

Zákonem č. 368/2016 Sb. a zákonem č. 460/2016 Sb. bude s účinností k 1. 1. 2018 změněn zákon č. 

304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů 

(dále „rejstříkový zákon“). Hlavním předmětem změn zákona je zřízení dvou nových evidencí, a to (1) 

evidence svěřenských fondů a (2) evidence údajů o skutečném majiteli právnických osob a 

svěřenských fondů („evidence skutečných majitelů“).  

V souvislosti s novými evidencemi je pak třeba aktualizovat nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 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, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 

skutečných majitelů (dále jen „nařízení vlády“).  

Je třeba reflektovat, že stávající znění nařízení vlády se dotýká toliko veřejných rejstříků, přičemž 

nové evidence veřejnými rejstříky nejsou (srov. § 1 odst. 1, § 65a odst. 1 a § 118c rejstříkového 

zákona). Zároveň je vhodné, aby pravidla nařízení vlády stran veřejných rejstříků dopadala v různé 

míře i na nové evidence.  

Obecně je tedy hlavním principem navrhované právní úpravy umožnit aplikaci nařízení vlády i pro 

případ nových evidencí. Především lze zdůraznit cíl stanovení výhradního způsobu vyplnění formuláře 

návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů v evidenci skutečných majitelů, a to elektronického 

vyplnění. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 

Navrhovaná změna nařízení vlády je v souladu s rejstříkovým zákonem. Je to zjevné již z toho, že 

v zásadě není vytvářena nová úprava, ale toliko se navrhuje umožnit aplikovatelnost stávajících 

pravidel na nové situace (vzešlé ze zákona), které jsou však typově obdobné současnému stavu.  
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Navrhované nařízení vlády je v souladu jak s obecným zmocněním čl. 78 Ústavy, tak se zákonným 

zmocněním § 22 odst. 1 věta druhá rejstříkového zákona. Zákonné zmocnění bude promítnuto ve 

vztahu k evidenci svěřenských fondů v ustanovení § 18 nařízení vlády (ve spojení s navrhovaným 

ustanovením § 18a odst. 1 – viz zvláštní část odůvodnění).  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Ustanovení navrhované právní úpravy nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené 

judikatury soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Platný právní stav, respektive aplikace ustanovení zákona i nařízení vlády, se ve vztahu 

k inteligentním formulářům obecně osvědčil. Formuláře, včetně jejich vyplňování prostřednictvím 

internetu, celý proces zjednodušují a zrychlují, a to jak na straně uživatelů (ve smyslu veřejnosti), tak 

na straně soudu. Proto se navrhuje stávající režim rozšířit i na nové situace, tj. na zápisy do nových 

evidencí. 

Doplnění nařízení vlády je nutné proto, že jeho stávající znění nelze aplikovat v případě nových 

evidencí.  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

Finanční dopad lze identifikovat toliko nepřímý a pozitivní, a to na straně rejstříkových soudů. 

Vyplňováním formuláře pouze prostřednictvím internetu (elektronicky) se snižuje potenciální 

chybovost či nečitelnost formuláře a urychluje se jejich administrace. Práce rejstříkových soudů se tak 

zjednodušuje, předchází se finančním nákladům soudu.  

Přímý dopad na podnikatelské prostředí návrhová úprava nemá. U navrhované úpravy pak nelze 

předpokládat jakýkoli vliv v oblasti sociální či životního prostředí. 

6. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, nezavádí žádné 

rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 
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smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není rovněž v rozporu se zákonem č. 

198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen a 

nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a 

nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh nepřijímá žádná opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální rizika ve vztahu 

k soukromí a ochraně osobních údajů. Navrhovaná úprava tedy žádným způsobem nezasahuje do 

současného stavu ochrany soukromí a osobních údajů a není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se 

zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.) a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, přičemž vyhovuje podmínkám 

stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Nepředpokládá se zpracovávání citlivých údajů ve smyslu ust. § 4 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nepřijímá žádná opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální korupční rizika.  

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k bezpečnosti nebo 

obraně státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K článku I, bodu 1 (§ 18a odst. 1) 

Návrhem ustanovení § 18a odst. 1 po vzoru ustanovení § 65a odst. 1 rejstříkového zákona se navrhuje 

postavit najisto možnost aplikace relevantních ustanovení nařízení vlády o veřejném rejstříku (tj. § 16 

až 18 nařízení vlády) i v případě evidence svěřenských fondů.  

K článku I, bodu 1 (§ 18a odst. 2) 

V ustanovení § 18a odst. 2 se navrhuje stanovit, že návrh na zápis, změnu nebo výmaz údajů 

v evidenci skutečných majitelů je možné podat pouze prostřednictvím elektronicky vyplněného 

formuláře. Navrhuje se tedy stanovit pro formuláře pro zápis do evidence skutečných majitelů 

obdobný režim, který platí pro stávající inteligentní formuláře. Je třeba zdůraznit, že předmětné 

ustanovení nereguluje formu podání formuláře (což je potvrzeno poslední větou navrhovaného 

ustanovení), ale toliko způsob vyplnění formuláře.  

Elektronické vyplnění formuláře (tj. typicky na počítači) zajišťuje jeho jedinečnou identifikovatelnost 

a možnost propojení s aplikací informačního systému veřejné správy. Dané řešení značně usnadňuje 

práci soudu.  

Navrhované ustanovení má vzor v ustanovení § 17 odst. 1 nařízení vlády, které se však v případě 

evidence skutečných majitelů nemůže uplatnit s ohledem na ustanovení § 118c rejstříkového zákona. 

Ve vztahu k evidenci skutečných majitelů není vhodné volit řešení obdobné navrhovanému § 18a odst. 

1 (tj. stanovení obdobného použití stávajících ustanovení), jelikož z ustanovení páté části nařízení 

vlády lze v kontextu evidence skutečných majitelů obdobně aplikovat jen jedno pravidlo; je proto lépe 

formulovat explicitně samostatné pravidlo. 

K článku II 

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná změna nařízení vlády navazuje na výše zmiňované novely 

(změnové zákony č. 368/2016 Sb. a č. 460/2016 Sb.) rejstříkového zákona, navrhuje se, aby nabyla 

účinnosti ve stejný okamžik jako části předmětných změnových zákonů vztahujících se 

k rejstříkovému zákonu. Ve všech případech jde o 1. leden 2018. 
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