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1 

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 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 slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Problematika upravená návrhem vyhlášky v současnosti není upravena právními předpisy Evropské 

unie, nýbrž je ponechána národní úpravě. 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 soudů.  

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

předpokládat jakýkoli vliv v oblasti sociální či životního prostředí. 
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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 

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 

Navrhovaná právní úprava se bezprostředně dotýká oblasti ochrany osobních údajů. V současné době 

je oblast ochrany osobních údajů obecně regulována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Do budoucna se počítá s tím, že 

tento zákon bude částečně nahrazen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a částečně pak novým 

zákonem o zpracování osobních údajů. Pro úplnost lze uvést, že oblast ochrany osobních údajů je 

rovněž upravena v Úmluvě 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.   

Podstatou navrhované změny je úprava souvisejících právních předpisů v návaznosti na zřízení (1) 

evidence svěřenských fondů a (2) evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob 

a svěřenských fondů (tzv. evidence skutečných majitelů). Tyto evidence budou vedeny elektronicky.  

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

pozdějších předpisů, představuje osobní údaj takový typ informace, která se týká přímo či nepřímo 

určené nebo určitelné fyzické osoby. Jinak řečeno, pakliže je osoba disponující nějakou skutečností 

schopna tuto přiřadit ke konkrétnímu člověku, půjde v praxi o osobní údaj. Tomuto pojetí rovněž 

odpovídá znění čl. 4 GDPR.  
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Zpracováním osobních údajů se ve smyslu § 4 písm. e) zákon a o ochraně osobních údajů rozumí 

jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí 

s osobními údaji. Zpracováním osobních údajů se tak rozumí zejména shromažďování, ukládání na 

nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, 

šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Tomuto 

pojetí odpovídá rovněž právní úprava obsažená v GDPR. Navrhovaná právní úprava tak představuje 

zmocnění ke zpracovávání osobních údajů ve smyslu čl. 4 nařízení GDPR. 

Jakékoliv zpracování osobních údajů by mělo být prováděno zákonným a spravedlivým způsobem. 

Pro jednotlivce by mělo být transparentní, že osobní údaje, které se jich týkají, jsou shromažďovány, 

používány, konzultovány nebo jinak zpracovávány, jakož i v jakém rozsahu tyto osobní údaje jsou či 

budou zpracovány. Aby bylo zpracování zákonné, měly by být osobní údaje zpracovávány na základě 

souhlasu subjektu údajů nebo s ohledem na nějaký jiný legitimní základ stanovený právními předpisy 

(viz § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů a čl. 5 a 6 GDPR). 

Všechny shora uvedené požadavky jsou ve vztahu k navrhované právní úpravě naplněny, když 

informace, které budou shromažďovány a zveřejňovány, jsou vymezeny v zákoně. Věcná podstata 

změny nařízení vlády pak tkví toliko ve stanovení způsobu vyplnění formuláře návrhu na zápis, změnu 

nebo výmaz údajů v evidenci svěřenských fondů nebo evidenci skutečných majitelů. Elektronické 

vyplnění umožňuje snazší zpracování formulářů a v nich uváděných údajů; do ochrany osobních údajů 

tím není nijak zasaženo. 

Navíc právo na ochranu osobních údajů (jakkoliv se jedná o základní právo) není právem absolutním. 

Právo na ochranu osobních údajů tak musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti 

a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími právy. Účelem a smyslem 

navrhované právní úpravy je upravit související právní předpisy v návaznosti na novelizaci 

rejstříkového zákona. Cílem této novelizace je přitom mimo jiné boj proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti nebo ochrana oprávněných zájmů třetích osob. Navíc případné dopady do práva jednotlivců 

na ochranu osobních údajů jsou minimalizovány tím, že většina údajů o daných entitách bude po 

zápisu do evidence automaticky znepřístupněna veřejnosti. Veřejnosti budou zpřístupněny toliko údaje 

o označení svěřenského fondu, dni jeho vzniku a zániku, identifikačním číslu, účelu, údaje o jménu 

a příjmení svěřenského správce a jeho doručovací adrese a údaje o počtu svěřenských správců 

a způsobu, jakým tito jednají. V případě skutečných majitelů pak jde o zcela neveřejnou evidenci. 

Přístup k údajům bude mít jen zákonem vymezený okruh osob a orgánů. 

V neposlední řadě je nezbytné říci, že shora popsaná právní úprava je rovněž v souladu s postojem 

Evropské unie (viz Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/849/EU ze dne 20. května 2015 
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o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES). 

Ve světle výše uvedeného lze proto uzavřít, že navrhovaná právní úprava je zcela v souladu s právními 

předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.  

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, 2 a 3 

S ohledem na řádnou systematičnost se navrhuje upravit název nařízení vlády tak, aby odpovídal 

tomu, co bude po novelizaci upravovat. Stejným záměrem je též vedena změna v § 1 písm. d) nařízení 

vlády, jakož i doplnění názvu části páté. 

K článku I bodu 4 (§ 18a) 

Návrhem ustanovení § 18a 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) a o obchodním věstníku (§ 13 nařízení vlády) i v případě evidence svěřenských 

fondů.  

K článku I, bodu 4 (§ 18b) 

V ustanovení § 18b se navrhuje stanovit, že jde-li o zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci 

skutečných majitelů prováděné soudem (je třeba zohlednit § 118a rejstříkového zákona, dle kterého 

mohou do evidence svěřenských fondů zapisovat též notáři), 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. 

Konečně lze uvést, že specifikaci toho, kde se formulář elektronicky vyplní, tj. dle § 17 odst. 1 

nařízení „na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti“, návrh § 18b záměrně nepřejímá. 

Důvodem pro obecnější formulaci je deklarovat více možností technického řešení vyplnění 
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elektronického formuláře. Vyplnění formuláře na konkrétních internetových stránkách není z věcného 

hlediska nezbytné, ani přínosné. Postačuje, že jde o formulář, který je Ministerstvem spravedlnosti 

uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. na internetu), jak stanoví § 118 odst. 4 

rejstříkového zákona. 

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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