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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 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  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 21. 9. 2017, s termínem 
dodání stanovisek do 16. 10. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce.  
 
Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 
Ministerstvo financí  
 
JUDr. Stanislava Vosková 
e-mail: Stanislava.Vosková@mfcr.cz 

K nadpisu 
V nadpisu nařízení chybí za označením roku 
„2017“ čárka. Podle čl. 32 Legislativních pravidel 
vlády, jde-li o nařízení vlády, které obsahuje 
novelu nařízení vlády, se čárka za označením roku, 
ze kterého je, píše. 

AKCEPTOVÁNO 

K úvodní větě 
V souladu s článkem 37 Legislativních pravidel 
vlády by namísto slov „ve znění pozdějších 
předpisů“ měly být uvedeny všechny novely 
zákona č. 304/2013 Sb. 
Současně je třeba v názvu zákona č. 304/2013 Sb. 
nahradit slovo „evidence“ slovy „o evidenci“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Ministerstvo kultury 
 
JUDr. Lenka Houdková 
e-mail: lenka.houdkova@mkcr.cz 
tel.: 257 085 263 
 

K návrhu usnesení vlády 
Text nadpisu „Návrh usnesení vlády České 
republiky“ doporučujeme uvést velkými písmeny 
(dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 Jednacího řádu 
vlády). 
 
V názvu usnesení vlády doporučujeme sjednotit 
velikost písma. 

AKCEPTOVÁNO 
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K Předkládací zprávě 
Ve druhém odstavci doporučujeme opravit název 
zákona č. 304/2013 Sb. (slovo „evidence“ nahradit 
slovem „evidenci“). 

AKCEPTOVÁNO 

K návrhu nařízení vlády a jeho odůvodnění 
Vzhledem k tomu, že v nařízení vlády č. 351/2013 
Sb. má být provedena pouze jedna změna, 
doporučujeme v souladu s čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády neuvádět v čl. I 
úvodní větu ani bod novely a přímo vyjádřit změnu 
tímto textem: 
 
„V 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, se za § 18 vkládá 
nový § 18a, který zní:“ a následuje vlastní text 
vkládaného § 18a. 
Přiměřeně této úpravě doporučujeme také upravit 
členění zvláštní části odůvodnění. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
S ohledem na připomínku Ministerstva vnitra byly 
v zájmu zachování systematičnosti právního 
předpisu přidány nové novelizační body. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
Mgr. Markéta Adámková 
e-mail: marketa.adamkova@mmr.cz 
tel.: 234 154 025 
 
Mgr. Hana Vítová  

V nadpisu doporučujeme za slovy „ze dne 
…..2017“ doplnit čárku. 

AKCEPTOVÁNO 

Úvodní větu doporučujeme dát do souladu s čl. 37 
odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

Návrhem se provádí pouze jedna změna v právním 
předpisu, proto doporučujeme čl. I dát do souladu 
s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
S ohledem na připomínku Ministerstva vnitra byly 
v zájmu zachování systematičnosti právního 
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e-mail: hana.vitova@mmr.cz 
 tel.: 224 861 109 

předpisu přidány nové novelizační body. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  
 
Mgr. Hana Benešová, DiS. 
e-mail: benesovah@mpo.cz 
tel.: 224 852 078 

K návrhu - novelizační bod č. 1  
V souladu s čl. 55 odst. 3 LPV doporučujeme 
uvedený novelizační bod uvést v následujícím 
znění:  "V nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým, 
…., se za § 18 vkládá nový §18a který zní:….."  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
S ohledem na připomínku Ministerstva vnitra byly 
v zájmu zachování systematičnosti právního 
předpisu přidány nové novelizační body. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Mgr. Vlastislav Svoboda 
e-mail: Vlastislav.Svoboda@msmt.cz 
tel.: 234 812 179 
 

K materiálu, úvodní věta 
 Upozorňujeme, že v úvodní větě navrhovaného 
právního předpisu nelze použít obrat „ve znění 
pozdějších předpisů“, a to s ohledem na čl. 37 odst. 
1 písm. b) a čl. 64 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. Doporučujeme materiál změnit tak, že se 
v úvodní větě uvedou všechny právní předpisy, 
kterými byl předmětný zákon novelizován 

AKCEPTOVÁNO 

K materiálu, čl. I, bod 1. 
Chápeme, že předmětné ustanovení ve druhém 
navrhovaném odstavci má vzor v § 17 odst. 1 
měněného právního předpisu, avšak není jasné, zda 
i v případě evidence skutečných majitelů je 
předkladatelem zamýšleno podávat elektronicky 
vyplněný formulář „na internetových stránkách 
Ministerstva spravedlnosti“ či nikoli. 
Doporučujeme předmětné znění novelizačního 
bodu doplnit tak, aby bylo výše uvedené 
z navrhovaného ustanovení zřejmé, obdobně jako 
ve zmiňovaném § 17 odst. 1, popř. vysvětlit. 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 17 odst. 1 bylo toliko formulační 
inspirací k novému ustanovení upravujícímu 
způsob podání návrhu na zápis, změnu nebo 
výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů. 
 
Specifikaci toho, kde se formulář elektronicky 
vyplní, tj. dle § 17 odst. 1 nařízení „na 
internetových stránkách Ministerstva 
spravedlnosti“, návrh záměrně nepřejímá. 
Důvodem pro obecnější formulaci je umožnit více 
možností technického řešení vyplnění 
elektronického formuláře.  
 
Vyplnění formuláře na konkrétních internetových 
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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 § 118e odst. 4 rejstříkového zákona.  
 
Podané vysvětlení bude doplnění do zvláštní části 
odůvodnění. 

K materiálu, čl. II  
S ohledem na čl. 53 odst. 1 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slovo „vlády“ 
z předmětného textu odstranit. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo vnitra 
 
Mgr. Ján Vévoda 
e-mail: jan.vevoda@mvcr.cz   
tel.: 974 817 357 
 

Přestože navržené řešení je z legislativně 
technického hlediska jednoduché a vyžaduje 
v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. provedení 
minimálních změn, nepovažujeme předložený 
způsob zapracování právní úpravy ve vztahu 
k evidenci svěřenských fondů a evidenci 
skutečných majitelů za správný. 
 
Jestliže sám předkladatel zdůrazňuje, že obě 
zmíněné evidence nejsou veřejnými rejstříky, 
chyběla by o této nové materii zmínka jak 
v nadpise nařízení vlády, tak zejména v jeho § 1 
vymezujícím předmět úpravy.  
 
Pokud jde o samotný § 18a, ze systematického 
hlediska bychom preferovali, aby nešlo o 
„přílepek“ k části věnované veřejným rejstříkům, 
nýbrž aby tato právní úprava byla vložena jako 

AKCEPTOVÁNO 
Název nařízení vlády i § 1 byli upraveny. 
Ustanovení § 18a návrhu bylo rozděleno na dvě 
samostatná ustanovení. 
 
Část pátá byla přejmenována tak, aby název 
odpovídal tomu, co bude nově upravovat.  
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nová část šestá. Přitom by její obsah bylo žádoucí 
rozdělit na dva samostatné paragrafy, které by se 
věnovaly každý jedné z předmětných evidencí. 

ÚV – KOM 
 
Mgr. Bohumil Peterka 
e-mail: peterka.bohumil@vlada.cz 
 

Po stránce formální 
Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
 
Požadujeme odůvodnění doplnit o zhodnocení 
souladu návrhu s novým obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů, které nabyde účinnosti v 
příštím roce. 

AKCEPTOVÁNO 
Odůvodnění nařízení bylo doplněno o zhodnocení 
souladu návrhu s novým obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů. 
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