
V. 

Platné znění 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 a 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, s vyznačením navrhovaných změn 

 

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. 

 (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 to způsobem 

umožňujícím dálkový přístup s uvedením doby zveřejnění. 

 (3) Údaje podle § 25 odst. 2 a listiny podle § 68 zákona o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob 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). 

§ 18a 

   (1) Na evidenci svěřenských fondů se ustanovení této části použijí obdobně. 
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   (2) Návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů se podává 

prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře. Takto vyplněný formulář lze soudu zaslat 

jak v elektronické, tak v listinné podobě. 
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