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ODŮVODNĚNÍ 

 

Podle části I bodu 3.8 písm. e) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených 

usnesením vlády č. 922 ze dne 14. prosince 2011 (novelizované naposledy usnesením vlády č. 76 ze 

dne 3. února 2016) není hodnocení dopadů regulace RIA k návrhu uvedené vyhlášky zpracováno, 

neboť tato vyhláška je zařazena do Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 

2017 bez povinnosti provedení RIA. 

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 nezbytné aktualizovat vyhlášku č. 323/2013 Sb., 

o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného 

rejstříku a o zrušení některých vyhlášek (dále jen „vyhláška“), jelikož úpravy obou evidencí vyžadují, 

aby podání návrhu na zápis do příslušné evidence bylo činěno prostřednictvím formuláře. 

Prostřednictvím vyhlášky tak musí být stanoveny náležitosti dvou nových formulářů.  

Dále návrh reaguje na další změnu rejstříkového zákona, plynoucí z již zmíněného zákona č. 460/2016 

Sb., která se týká zápisu změny či výmazu údajů o odborové organizaci, mezinárodní odborové 

organizaci, organizaci zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizaci zaměstnavatelů. Nově, s účinností 

od 1. 1. 2018, rejstříkový zákon stanoví, že zápis změny či výmaz údajů lze provádět pouze 

prostřednictvím formuláře i v případě údajů o odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, 

organizaci zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizaci zaměstnavatelů. 

Hlavním principem navrhované právní úpravy ohledně náležitostí nových formulářů je využít stávající 

vhodně nastavený a flexibilní systém tzv. inteligentních formulářů i pro případ dvou nových evidencí 

i ve vztahu k dalším zapisovaným údajům. Využití formulářů představuje ve vztahu k rejstříkové 

agendě časovou i finanční úsporu jak na straně adresátů normy, tak na straně soudu (inteligentní 

formulář především eliminuje možnost zadání chybných identifikačních údajů a snižuje riziko 

neúplných podání). Bez úpravy předmětných formulářů by zápis požadovaných údajů představoval 

zásadní komplikaci jak pro povinované osoby, tak pro stát, respektive rejstříkové soudy. Při absenci 
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formulářů by podání byla ve standardním (neformalizovaném) režimu (viz § 20 rejstříkového zákona), 

což by rejstříková řízení z důvodů zvýšené administrace neúměrně prodlužovalo.  

Další podstatnou oblastí, která má být novelizovanou vyhláškou upravena, je způsob dálkového 

přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů 

pro zákonem vymezené subjekty, respektive pro konkrétní fyzické osoby, které k údajům budou 

přistupovat. Technické podrobnosti spojené s umožněním přístupu a stanovení náhrady nákladů 

spojených s umožněním tohoto přístupu, tj. s provozem speciální aplikace v současné době logicky 

v právním řádu absentují. Předmětná technická pravidla a podrobnosti jsou pro řádný provoz aplikace, 

a tedy možnost okamžitého zjišťování údajů o skutečném majiteli (respektive svěřenském fondu), 

nezbytné.  

Pokud jde o dálkový přístup samý, bude fungovat v rámci dvojího režimu – (1) obecného a (2) pro 

orgány veřejné moci.  

(1) Standardně bude dálkový přístup zajištěn prostřednictvím nové aplikace Ministerstva 

spravedlnosti. Na základě přidělených jedinečných bezvýznamových identifikátorů budou moci 

konkrétní fyzické osoby (přistupující za oprávněné subjekty) získat elektronický výpis z evidence 

okamžitě po zadání svého požadavku ve webovém rozhraní. Dálkový přístup bude umožněn těm 

fyzickým osobám, které označí oprávněný subjekt (tj. subjekt podle § 65e odst. 3 nebo 118g odst. 3 

rejstříkového zákona) v rámci žádosti o zřízení přístupu.     

(2) Orgány veřejné moci budou moci také přistupovat prostřednictvím tzv. JIP/KAAS. Jednotný 

identitní prostor (JIP) je zabezpečený adresář orgánů veřejné moci a uživatelských účtů jejich 

úředníků, který je součástí systému Czech POINT. Katalog autentizačních a autorizačních služeb 

(KAAS) je pak rozhraní webových služeb, které umožňují autentizaci uživatelů přistupujících do 

nových evidencí (svěřenských fondů a skutečných majitelů) pomocí přihlašovacích údajů v JIP. 

S ohledem na velké množství orgánů veřejné moci (a tedy množství za ně přistupujících fyzických 

osob), které k neveřejným údajům o svěřenských fondech a skutečných majitelích mají mít přístup, je 

využití platformy JIP/KAAS velice efektivní. Přitom platí, že přístup přes JIP/KAAS není pro orgány 

veřejné moci výhradní možností, ale alternativou k obecnému režimu.  

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Ve vztahu k evidenci svěřenských fondů plyne povinnost podat návrh na formuláři z ustanovení § 21 

ve spojení s § 65a odst. 1 rejstříkového zákona. Zákonným zmocněním pro úpravu formulářů na 

podávání návrhů na zápis do evidence svěřenských fondů je tedy ustanovení § 21 rejstříkového 

zákona.   
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Ve vztahu k evidenci skutečných majitelů plyne povinnost podat návrh na formuláři z ustanovení 

§ 118e odst. 3 rejstříkového zákona, zákonné zmocnění pro vyhlášku upravující formulář (respektive 

jeho náležitosti) pak z ustanovení § 118e odst. 4 rejstříkového zákona, které je záměrně formulováno 

po vzoru ustanovení § 21 rejstříkového zákona. 

Konečně zákonné zmocnění pro úpravu vyhlášky stran stanovení náležitostí formuláře pro návrh na 

zápis změny údajů a na výmaz odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizace 

zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizace zaměstnavatelů je explicitně upraveno v ustanovení 

§ 121 odst. 4 rejstříkového zákona. Byť zákon explicitně v daném ustanovení nerecipuje druhou větu 

ustanovení § 21 rejstříkového zákona, předmětný formulář bude samozřejmě také uveřejněn 

Ministerstvem spravedlnosti na internetu bez zpoplatnění, jak to platí obecně. Nepřímo lze tuto 

povinnost ministerstva dovodit z ustanovení § 17 odst. 1 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 (dále 

„nařízení“). 

Dále, jak předvídá rejstříkový zákon v § 65e odst. 4, § 118g odst. 4, určité technické aspekty 

a podrobnosti dálkového přístupu do neveřejné evidence skutečných majitelů a neveřejné části 

evidence svěřenských fondů mají být stanoveny vyhláškou. Vyhláška tak v souladu se zákonem 

(1) stanovuje způsob, technický postup, jakým se konkrétní fyzické osoby dostanou ke kýženým 

údajům. S tím je též spojeno (2) vymezení toho, jakým způsobem osoby nebo orgány oprávněné mít 

dálkový přístup k údajům (podle § 65e odst. 3, respektive § 118g odst. 3 rejstříkového zákona) určí 

konkrétní, k údajům přistupující fyzické osoby (to je třeba upravit s ohledem na požadavek 

rejstříkového zákona – § 65e odst. 4 věta první a § 118g odst. 4 věta první).  

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

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Problematiku upravenou návrhem vyhlášky lze z části považovat za transpoziční. Předně platí, že 

zákonná úprava, která potřebu změny vyhlášky zejména ve vztahu k evidenci skutečných majitel 

vyvolává, je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 

2015 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 (tzv. AML směrnice, dále jen 

„směrnice“). Návrh vyhlášky je tak provedením obecných zákonných transpozičních pravidel 

(zejména § 65e odst. 3 a 4 a 118g odst. 3 a 4 rejstříkového zákona). 
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Směrnice vyžaduje ve svých čl. 30 a 31, aby byly informace o svěřenských fondech a skutečných 

majitelích právnických osob zapsaných v rejstříku (typicky obchodním) a svěřenských fondů 

uchovávány v centrálním registru. Směrnice nestanovuje, jakým způsobem se předmětné informace do 

registru mají dostat; v tomto je řešení na členských státech. S ohledem na fungující systém zápisů do 

veřejných rejstříků (prostřednictvím formuláře) byl v rámci změny rejstříkového zákona tento institut 

využit i pro evidenci skutečných majitelů. Využitím rychle fungujícího systému formulářů se sleduje 

naplnění požadavku směrnice na aktuálnost registrovaných údajů. Rejstříkový zákon tak není jakkoli 

v rozporu s požadavky směrnice a v důsledku toho se do rozporu nemůže dostat ani navrhovaná změna 

vyhlášky, které má pouze upravit náležitosti nových formulářů.  

Konečně směrnice [v čl. 30 odst. 5 písm. a) a b), čl. 30 odst. 6 a čl. 31 odst. 4] též požaduje, aby údaje 

o skutečném majiteli (a svěřenských fondech) byly včas k dispozici příslušným orgánům a finančním 

zpravodajským jednotkám, jakož i tzv. povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 

„povinné osoby“). Právě dálkový přístup a jeho technická úprava v prováděcím právním předpise jsou 

pro naplnění faktického požadavku směrnice, transponovaného do § 118g odst. 3 rejstříkového 

zákona, klíčové. Navrhovaný způsob dálkového přístupu je pak v souladu se směrnicí, protože zajistí 

všem relevantním subjektů a osobám zjistit obsah evidence v zásadě okamžitě (čl. 30 odst. 5 druhý 

pododstavec směrnice). Vyhláškou navrhovaná technická specifika dálkového přístupu, spočívající 

v přístupu k údajům prostřednictvím internetové aplikace a přechozí registrace konkrétních fyzických 

osob, je taktéž v souladu se směrnicí, která s možnou registrací výslovně počítá (srov. čl. 30 odst. 5 

druhý pododstavec směrnice).   

Ustanovení navrhované právní úpravy tudíž 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 vyhlášky, 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 vyhlášky je nutné proto, že stávající vyhláška by se v případě nových evidencí nemohla 

uplatnit, jelikož je v současné době použitelná pouze na veřejné rejstříky. Evidence skutečných 

majitelů však veřejným rejstříkem není. Zároveň logicky nejsou nikde stanoveny ony náležitosti 

nových formulářů, přičemž obecné náležitosti ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky v případě nově 
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zapisovaných informací do nových evidencí nepředstavují dostačující úpravu. Ve vztahu k odborovým 

organizacím, mezinárodním odborovým organizacím, organizacím zaměstnavatelů nebo 

mezinárodním organizacím zaměstnavatelů platí, že stávající úprava není použitelná proto, že upravuje 

formuláře jakožto formuláře na zápis, změnu nebo výmaz. U výše uvedených subjektů má být však dle 

zákonného zmocnění formulář pouze pro změnu údajů nebo výmaz subjektů; zápis (tj. prvozápis) 

uvedených osob bude nadále probíhat bez využití formulářů (srov. § 121 odst. 1 rejstříkového zákona). 

Nezbytnost změny vyhlášky je jednoduše odůvodněna tím, že s využitím formulářů zákon počítá. Jak 

bylo již uvedeno výše, bez stanovení náležitostí formulářů, tj. bez zavedení konkrétních formulářů, by 

hrozilo riziko vedení velkého množství rejstříkových řízení zahájených běžnými (nejednotnými) 

návrhy. To by bylo spojeno se značnými náklady na straně státu.  

Nezbytnost změny, respektive doplnění vyhlášky je stejně tak důvodné i v případě úpravy dálkového 

přístupu do nových evidencí (podle § 65e odst. 3 a 4 a § 118g odst. 3 a 4 rejstříkového zákona). 

Vzhledem k tomu, že je třeba stanovit podrobnosti technického a provozního charakteru dálkového 

přístupu, řešení prostřednictvím prováděcí vyhlášky je nejvhodnější. Zároveň platí, že věcná podstata 

upravovaná vyhláškou, tj. přistupování do evidence prostřednictvím speciálního rozhraní, je zcela 

nová, právními předpisy dosud neupravená. Bez stanovení způsobu dálkového přístupu by byli 

adresáti právní normy vystaveni velké právní nejistotě.   

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 spatřovat na straně státu, respektive Ministerstva spravedlnosti, v souvislosti 

s vytvořením nových formulářů a umožněním dálkového přístupu do evidencí. Tento výdaj je však 

spojen se vznikem nových evidencí, jde tedy o dopad již platných zákonů, nikoli navrhované změny 

vyhlášky. Stanovení náležitostí formulářů a způsobu dálkového přístupu (tj. předmět úpravy vyhlášky) 

tedy již jako takové finanční dopad nepředstavuje. 

Dále lze identifikovat nepřímý dopad na straně rejstříkových soudů a osob využívajících formulář 

k zápisu (značná část z nich budou podnikatelé, zejména v případě formuláře pro zápis údajů 

o skutečném majiteli). Půjde však o dopad pozitivní, tzn. snižující finanční náklady zápisu 

požadovaných skutečností (oproti stavu, kdy by formuláře upraveny nebyly). Jak bylo již zmiňováno, 

využití inteligentních formulářů je z ekonomického i administrativního hlediska obecně výhodné pro 

všechny zúčastněné.   
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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 

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 

Změnou vyhlášky se rozšiřuje okruh podání k rejstříkovému soudu, které lze učinit pomocí tzv. 

inteligentního formuláře. Všechna tato podání jsou však již v současnosti předvídána platným 

rejstříkovým zákonem. Stanovené náležitosti podání (tj. formulářů) tedy vycházejí z textu zákona, 

jakož i stávající úpravy vyhlášky. Ve vztahu k ochraně osobních údajů platí, že obligatorní vzory 

podání (tedy formuláře) samy o sobě žádné osobní údaje neobsahují.  

Dopad na ochranu osobních údajů však má stanovení způsobu dálkového přístupu k neveřejným 

údajům vedeným v evidencích, jakož i vznik nových neveřejných evidencí. Dopad související se 

vznikem nových evidencí však již není primárně dopadem navrhované vyhlášky, ale souvisí přímo 

s již platným rejstříkovým zákonem. Tuto část dopadu lze proto shrnout následovně. 

Rejstříkový zákon upravuje v ucelených částech novou evidenci svěřenských fondů a novou evidenci 

skutečných majitelů. Důvody pro vznik těchto evidencí jsou dobře popsány v důvodových zprávách 

k novelizačním zákonům (tj. zákonu č. 368/2016 Sb. a zákonu č. 460/2016 Sb.). V rámci těchto 

evidencí pak budou evidovány mimo jiné osobní údaje, a to jednak o osobách zapisovaných 

v souvislosti se zápisem svěřenského fondu a jednak o skutečných majitelích. S ohledem na ochranu 

předmětných osobních údajů rejstříkový zákon upravuje evidenci svěřenských fondů jako částečně 

neveřejnou a evidenci skutečných majitelů jako úplně neveřejnou.  
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Částečná veřejnost evidence svěřenských fondů je nastavena tak, aby bylo umožněno jednat se 

svěřenským správcem (pouze jeho osobní údaje jsou veřejné). Osobní údaje o ostatních osobách 

zapsaných v rámci svěřenského fondu zůstávají obecně neveřejné, ledaže k jejich zveřejnění byl dán 

souhlas. Rejstříkový zákon ve všech případech výslovně uvádí, jaké údaje jsou o osobách evidovány.    

Jsou jimi jméno, sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě bydliště, datum narození a rodné číslo 

(bylo-li přiděleno); jde o informace, které lze považovat za nepostradatelné z hlediska potřeby osobu 

identifikovat. Rozsah zpracovávaných údajů fyzických a právnických osob je obdobný, jako je 

u stávajících veřejných rejstříků. Při stanovení rozsahu zpracovávaných osobních údajů bylo 

sledováno hledisko účelnosti a jsou vyžadovány a dále zpracovávány toliko informace nezbytné 

k zajištění dostatečné informovanosti veřejnosti (veřejné údaje) a orgánu veřejné moci a dalších 

specifických osob (např. tzv. povinné osoby) o svěřenském fondu. Cílem je tak zajistit transparentnost 

těchto právních uspořádání, umožnit jednodušší vystupování svěřenského fondu v právních vztazích 

a též umožnit jeho snazší kontrolu ze strany orgánů veřejné moci. 

U evidence skutečných majitelů zákon počítá s úplnou neveřejností evidovaných údajů. Dle zákona 

budou v nové evidenci evidovány osobní údaje o osobě skutečného majitele, konkrétně pak jeho 

jméno, adresa místa pobytu, popřípadě bydliště, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno) 

a státní příslušnost. Požadované údaje mají sloužit k tomu, aby bylo možné identifikovat osobu 

skutečného majitele; navíc se jedná o transpozici evropské směrnice. Osobní údaje budou podle 

zákona dálkově přístupné pouze omezenému okruhu vymezených orgánů veřejné moci a dalším 

osobám, které v rámci své činnosti mají povinnost skutečného majitele zjišťovat. Přístup veřejnosti 

k části osobních údajů je značně omezený, a to především procesně. K části neveřejných údajů lze 

totiž umožnit pouze na základě tzv. oprávněného zájmu – viz § 118g odst. 2 rejstříkového zákona 

a příslušná část důvodové zprávy k zákonu č. 368/2016 Sb.   

Ke specifickému dopadu vyhlášky ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů je třeba vycházet 

z požadavků rejstříkového zákona, dle kterého lze dálkový přístup k údajům v evidenci (ať už 

svěřenských fondů, nebo skutečných majitelů) umožnit pouze tehdy, bude-li zjistitelná identita 

konkrétních fyzických osob, které k údajům budou přistupovat (§ 65e odst. 4 a § 118g odst. 4 

rejstříkového zákona). Při naplnění tohoto zákonného požadavku bylo cílem co nejvíce dbát na 

ochranu osobních údajů konkrétních fyzických osob do evidencí přistupujících (tzv. oprávněné 

osoby).  

Pro účely zřízení dálkového přístupu tak budou zpracovávány osobní údaje oprávněných osob pouze 

v minimálním rozsahu (jméno a e-mail). Tyto údaje budou evidovány v uzavřené interní databázi 

Ministerstva spravedlnosti, kde budou sloužit čistě pro potřeby administrace oprávnění dálkových 

přístupů – jejich zřizování, prodlužování a odebírání (viz níže zvláštní část odůvodnění). Zpracování 
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osobních údajů bude probíhat z větší části automaticky. Nadto budou interními předpisy určeny 

a zabezpečeny role zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti, kteří jediní budou moci s danou databází, 

a tedy v ní vedenými osobními údaji, pracovat.     

Navrhovaná úprava žádným způsobem tedy 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 fyzických osob 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. 

Pro úplnost je nezbytné říci, že do budoucna se počítá s tím, že zákon o ochraně osobních údajů 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. Směrnice AML v bodě 43 Preambule zdůrazňuje, že shromáždění a následné 

zpracování osobních údajů povinnými osobami by se mělo omezit na to, co je nezbytné. Právo na 

ochranu osobních údajů jako základní právo je pak zdůrazněno v bodě 65 Preambule směrnice AML. 

V čl. 30 odst. 5 směrnice AML se pak uvádí, že přístup k informacím o skutečném vlastnictví musí být 

v souladu s pravidly pro ochranu údajů. 

V čl. 5 GDPR jsou vymezeny základní zásady zpracování osobních údajů. Mezi ně patří zákonnost, 

korektnost a transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, 

integrita a důvěrnost a v neposlední řadě odpovědnost. Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní 

úprava obsahuje celou řadu záruk ochrany osobních údajů (neveřejnost, zpracování v rozsahu 

zákonem jasně vymezeném, atp.) shora pregnantně popsaných, lze mít za to, že navrhovaná právní 

úprava nebude činit z pohledu GDPR žádných potíží.  

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Vyhláška 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 úvodní větě 

Navrhuje doplnit úvodní větu vyhlášky o nová zákonná zmocnění, aktualizovat název zmocňovacího 

zákona a zavést legislativní zkratku „zákon“.  

K článku I, bodu 1 

S ohledem na fakt, že nové formuláře budou stanoveny pro případ zápisu do evidencí, nikoli rejstříků, 

se navrhuje změna názvu vyhlášky.  

V případě evidence svěřenských fondů se nehovoří o rejstříku s ohledem na povahu svěřenských 

fondů jakožto non-subjektů. Ustanovení o veřejném rejstříku se však na evidenci svěřenských fondů 

použijí obdobně (§ 65a odst. 1 rejstříkového zákona). V případě evidence skutečných majitelů se jejím 

pojmenováním zdůrazňuje, že nejde o veřejný rejstřík, a tedy že se na ni příslušná ustanovení obecně 

nepoužijí (§ 118c rejstříkového zákona). 

Pojmy rejstřík a evidence rozlišuje již rejstříkový zákon, pročež tuto diferenci má sledovat i prováděcí 

vyhláška. Ustanovení o veřejném rejstříku by navíc nemohla dopadat na evidenci skutečných majitelů 

(s ohledem na ustanovení § 118c rejstříkového zákona). 

Název vyhlášky se dále navrhuje doplnit o vymezení nového předmětu úpravy vyhlášky souvisejícího 

s dálkovým přístupem do nově vzniklých evidencí.    

K článku I, bodu 2 (§ 1) 

Navrhuje se v rámci předmětu úpravy reflektovat jednak, že budou upraveny formuláře pro zápis i do 

evidence svěřenských fondů a evidence skutečných majitelů, a jednak, že se rozšíří předmět úpravy 

vyhlášky o problematiku dálkového přístupu do nových evidencí. Z důvodů přehlednosti se pak 

navrhuje ustanovení § 1 vyhlášky členit na odstavce (a písmena) a též zavést legislativní zkratky 

„rejstřík“, „evidence skutečných majitelů“ a „dálkový přístup“.  

Pro účely vyhlášky se navrhuje pod zkratkou „rejstřík“ rozumět i evidenci svěřenských fondů, a to 

s ohledem na možnost aplikace ustanovení § 3 odst. 1 a § 8 vyhlášky i v případě formulářů pro 

svěřenské fondy a zahraniční svěřenské fondy. Bez zavedené zkratky by bylo nezbytné terminologicky 

upravovat některé části předmětných ustanovení. 

Pro evidenci skutečných majitelů se již legislativní zkratka „rejstřík“ neužije. Takové řešení, byť 

teoreticky možné, by nebylo vhodné v kontextu ustanovení § 118c rejstříkového zákona, které 

explicitně stanoví, že evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem. 
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Konečně se navrhuje s ohledem na existenci dvou nových (částečně či úplně) neveřejných evidencí, 

a tedy dvou typů dálkových přístupů, zavést jednotnou zkratku „dálkový přístup“. S ohledem na 

zákonnou úpravu (§ 65e odst. 3 až 5 a 118g odst. 3 až 5 rejstříkového zákona) bude totiž stanovení 

způsobu obou dálkových přístupů stejné.     

K článku I, bodu 3 a 4 (§ 2) 

Do výčtu ustanovení § 2 se s ohledem na cíl novely navrhuje doplnit svěřenský fond, zahraniční 

svěřenský fond [legislativní zkratka po vzoru § 65a odst. 2 písm. b) rejstříkového zákona] a 

skutečného majitele (který je vymezen již v novém ustanovení 1 § písm. b) dle návrhu]. 

Návrh nového odstavce 2 je odůvodněn faktem, že formulář bude v případě odborových organizací, 

mezinárodních odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a mezinárodních organizací 

zaměstnavatelů upraven jen pro případ jejich změny zapsaných údajů či výmazu, nikoli i pro 

(prvo)zápis, jak plyne z ustanovení § 121 odst. 4 rejstříkového zákona. Stávající návětí ustanovení § 2 

vyhlášky tak neodpovídá případu odborových a souvisejících organizací. 

V souvislosti s pojmem „mezinárodní odborová organizace“ (a obdobně „mezinárodní organizace 

zaměstnavatelů“) lze doplnit, že se nejedná o samostatnou kategorii či právní formu. Z hlediska 

českého práva jde o odborovou organizaci, respektive mezinárodní organizaci zaměstnavatelů jako 

každou jinou, která je však pouze z evidenčních důvodů vedena samostatně, neboť se o ní zapisují 

některé zvláštní údaje (právo, jímž se řídí její vnitřní poměry). Význam má toto oddělené vedení 

rovněž z důvodu statistických listů. 

K článku I, bodu 5 a 6 (§ 3) 

Doplnění v odstavci 1 je navrhováno s ohledem na nové členění ustanovení § 2 vyhlášky (viz 

odůvodnění k bodu 3 a 4). 

Navrhuje se dále uvést neaktuální ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky do souladu se zákonnou předlohou. 

Stávající znění vychází z ustanovení § 22 odst. 3 rejstříkového zákona, které však bylo změněno, a to 

zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Je třeba doplnit, že změna odstavce 2 je pak toliko terminologická; k věcnému posunu nedochází. 

V podrobnostech srov. ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
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pro elektronické transakce, a ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

K článku I, bodu 7 (§ 13a) 

Navrhované ustanovení reaguje na potřebu úpravy formuláře pro odborové organizace, mezinárodní 

odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizace zaměstnavatelů 

plynoucí z ustanovení § 121 odst. 4 rejstříkového zákona. 

Jak již bylo řečeno výše, v případě odborových organizací, mezinárodních odborových organizací, 

organizací zaměstnavatelů a mezinárodních organizací zaměstnavatelů má být dle zákonného 

zmocnění upraven formulář pouze jen pro případ jejich výmazu nebo změny zapsaných údajů, nikoli 

i pro (prvo)zápis. Z tohoto důvodu nelze v případě těchto osob bez dalšího využít obecné ustanovení 

§ 3 odst. 1 vyhlášky. Navrhované ustanovení tak staví najisto, že použití ustanovení upravujících 

obecně právnické osoby se uplatní jen stran formulářů pro návrh na změnu údajů nebo výmaz 

odborových a dalších organizací.  

Pro úplnost lze dodat, že navrhované ustanovení nehovoří o „návrhu na zápis nebo změnu“ [tak jako 

ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky], jelikož v případě dotčených právnických osob půjde vždy pouze 

o návrh na změnu údajů [nikoli zápis, tj. ve smyslu vyhlášky (prvo)zápis] nebo na výmaz právnické 

osoby. To, zda se v rámci změny navrhuje zápis [tj. ve smyslu vyhlášky přepis či jakýsi 

„(druho)zápis“] nebo výmaz údajů, plyne z ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky, které se použije 

obdobně. Pokud jde o případný výmaz odborových organizací, mezinárodních odborových organizací, 

organizací zaměstnavatelů a mezinárodních organizací zaměstnavatelů z veřejného rejstříku, použije 

se obecné ustanovení § 8 vyhlášky. V případě odborové organizace, mezinárodní odborové 

organizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizace zaměstnavatelů lze též teoreticky 

uvažovat i o možné aplikaci § 6 a 7 vyhlášky.  

K článku I, bodu 7 (§ 13b) 

Návrh nového ustanovení 13b upravuje náležitosti formuláře pro případ svěřenských fondů 

a zahraničních svěřenských fondů; druhé jmenované jsou nově definovány v navrhovaném ustanovení 

§ 2 odst. 1 písm. u) vyhlášky [dle § 65a odst. 2 písm. b) rejstříkového zákona]. 

S ohledem na stávající terminologii vyhlášky, která hovoří toliko o osobách, navrhované ustanovení 

umožní relevantní ustanovení aplikovat i v případě formulářů pro svěřenské fondy (a zahraniční 

svěřenské fondy).  

Navrhované řešení je legislativně úsporné. Zároveň není návrh na úkor přehlednosti a srozumitelnosti 

normy; obdobně použitelná ustanovení vyhlášky jsou vypočtena.  
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K článku I, bodu 7 (§ 13c) 

Navrhuje se upravit náležitosti formuláře pro zápis (a změnu i výmaz) údajů o skutečném majiteli. 

Obecná ustanovení § 3 a 8 vyhlášky nelze s ohledem na jejich terminologii použít, přičemž případná 

změna či doplnění pojmů v ustanoveních § 3 a 8 vyhlášky by je učinila značně obsáhlá, komplikovaná 

a špatně přehledná. Jako nejvhodnější se tak z legislativně technického hlediska jeví jednoduchý odkaz 

na obdobné použití relevantních ustanovení vyhlášky.  

K článku I, bodu 8 (§ 14) 

S ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) ve spojení s navrhovaným ustanovením § 13b vyhlášky 

se navrhuje stanovit, jak se označuje svěřenský fond (respektive zahraniční svěřenský fond). 

S ohledem na fakt, že ne každý svěřenský fond (zahraniční) bude mít identifikační číslo, navrhuje se 

kromě označení (tj. jakýsi „název“ předmětného non-subjektu) svěřenský fond identifikovat (v rámci 

formuláře) též prostřednictvím údaje o svěřenském správci.  

K článku I, bodu 9 (část třetí) 

Navrhuje se vyhláškou nově upravit též dálkový přístup do od 1. ledna 2018 vzniklých evidencí 

svěřenských fondů a skutečných majitelů. Dálkovým přístupem se pak rozumí podle § 2 odst. 2 

vyhlášky dálkový přístup k údajům v evidenci skutečných majitelům nebo k neveřejným údajům 

v evidenci svěřenských fondů. Způsob umožnění dálkového přístupu bude v případě obou evidencí 

vyhláška stanovovat stejný.  

Dálkový přístup bude umožněn dvěma způsoby, a to s ohledem na povahu osoby či orgánu 

oprávněných k přístupu podle § 65e odst. 3, respektive 118g odst. 3 rejstříkového zákona (lze 

zjednodušeně hovořit o „oprávněných subjektech“). Část zákonem oprávněných subjektů bude moci 

k údajům v evidencích přistupovat prostřednictvím tzv. JIP/KAAS; slovy zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech (dále „zákon o základních registrech“), prostřednictvím tzv. autentizačního 

informačního systému. Tento režim bude určen pouze pro orgány veřejné moci (ve smyslu zákona 

o základních registrech).  

Veškeré oprávněné subjekty (osoby i orgány) pak budou moci k neveřejným údajům v evidencích 

dálkově přistupovat prostřednictvím nových aplikací Ministerstva spravedlnosti – prostřednictvím 

informačního systému evidence skutečných majitelů nebo informačního systému evidence 

svěřenských fondů (dále „informační systém“). V zásadě půjde o dvoufázový proces – (1) 

předregistrace a (2) přistupování. Předregistrací se potom v daném kontextu míní určení konkrétních 

fyzických osob, které budou k údajům za oprávněné subjekty přistupovat (v souladu s § 65e odst. 4, 

respektive 118g odst. 4 rejstříkového zákona); lze hovořit o tzv. oprávněných osobách. Tyto osoby 

oprávněný subjekt nahlásí Ministerstvu spravedlnosti, které následně konkrétním oprávněným osobám 
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zřídí přístup (tj. umožní jim nahlížet do evidencí) – fáze předregistrace. Oprávněné osoby poté budou 

moci s použitím přidělených přihlašovacích údajů (využije se tzv. jedinečného bezvýznamového 

identifikátoru) nahlížet do evidence prostřednictvím speciální webové aplikace informačního systému 

– fáze přistupování.       

K článku I, bodu 9 (§ 14a) 

Navrhované ustanovení upravuje dálkový přístup orgánů veřejné moci do nově vzniklých evidencí. 

Jelikož do předmětných evidencí mají mít přístup z velké části především orgány veřejné moci [např. 

veřejní zadavatelé podle § 122 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve spojení 

s § 118g odst. 3 písm. m) rejstříkového zákona], navrhuje se využít stávající funkční platformu 

JIP/KAAS, která již dnes slouží ke spolehlivé autentizaci fyzických osob vykonávajících elektronicky 

agendu daného orgánu veřejné moci. JIP/KAAS neboli jednotný identitní prostor/katalog 

autentizačních a autorizačních služeb je informačním systémem sloužícím k autentizaci fyzických 

osob, které jsou nositeli rolí (tzn. autentizační informační systém) podle zákona o základních 

registrech.  

V praxi bude přístup fungovat tak, že se jednotlivé orgány veřejné moci v JIP/KAAS  zaregistrují 

k výkonu nové agendy – agenda evidence svěřenských fondů nebo agenda evidence skutečných 

majitelů v registru práv a povinností. Následně osoba pověřená v rámci konkrétního orgánu veřejné 

moci autentizuje konkrétní fyzickou osobu (tj. typicky zaměstnance v orgánu veřejné moci), která 

bude moci do dané evidence přistupovat (tj. bude nositelem role spočívající v oprávnění nahlížet do 

příslušné evidence). Vnitřní nastavení JIP/KAAS pak zároveň plně vyhovuje zákonnému požadavku 

umožnění přístupu podle § 65e odst. 4, respektive § 118g odst. 4 rejstříkového zákona. 

Terminologie navrhovaného ustanovení se odvíjí od zákona o základních registrech (§ 56a); s ohledem 

na srozumitelnost se navrhuje též upravit odkaz v poznámce pod čarou na tento zákon.    

K článku I, bodu 9 (§ 14b) 

Ustanovení má upravit obecný režim umožnění dálkového přístupu do nových evidencí. Z povahy věci 

vyžaduje umožnění přístupu předběžnou součinnost orgánů a osob, které jsou k dálkovému přístupu 

zákonem oprávněny (výše nazývány oprávněné subjekty). Je totiž třeba vnímat požadavek zákona, dle 

kterého Ministerstvo spravedlnosti přístup umožní jen tehdy, bude-li zjistitelná identita konkrétních 

fyzických osob, které k údajům přistupují (§ 65e odst. 4, respektive § 118g odst. 4 rejstříkového 

zákona). 

V souvislosti s umožněním dálkového přístupu je tak nejprve nutné identifikovat konkrétní fyzické 

osoby (tzv. oprávněné osoby), které k údajům budou za oprávněný subjekt přistupovat. Tuto 
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identifikaci provede sám oprávněný subjekt, který v žádosti o umožnění přístupu oprávněné osoby 

uvede. Obsah žádosti, obecně plynoucí z požadavků zákona, se sestává z označení oprávněného 

subjektu (tj. žadatele) a jeho podpisu a z označení oprávněné osoby, resp. typicky více oprávněných 

osob; k označení oprávněných osob bude sloužit jejich jméno. Dále bude žádost obsahovat adresu 

elektronické pošty oprávněných osob, a to s ohledem na nastavení fungování dálkového přístupu (blíže 

viz § 14c návrhu). Fakultativně bude též možné, aby žadatel v žádosti vymezil časovou platnost 

oprávnění oprávněné osoby (bude moci např. posunout platnost do budoucna, či naopak si stanovit 

konec platnosti; tj. stanovit platnost kratší, než je vyhláškou předvídaná – viz § 14d návrhu). 

Žádost bude možné Ministerstvu spravedlnosti adresovat jak v listinné, tak elektronické podobě. 

S ohledem na požadavek zákona je však nezbytné, aby byli žadatelé vždy jednoznačně identifikováni. 

Proto se vyžaduje úředně ověřený podpis v případě listiny a podepsání způsobem, se kterým jiný 

právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu v případě elektronické zprávy. Nadto se 

navrhuje stanovit, že údaje týkající se oprávněných osob (jméno, adresa elektronické pošty, popř. 

vymezení platnosti přístupu) se budou Ministerstvu spravedlnosti zasílat v elektronické podobě 

prostřednictvím elektronicky vyplněného vzoru, který bude dostupný na internetových stránkách 

úřadu. Důvodem tohoto požadavku je možnost rychlého a automatizovaného importu dat 

o oprávněných osobách do interního systému ministerstva. Takovýto režim urychlí činnost 

ministerstva v dané agendě, tj. především zajistí rychlé vyřízení všech žádostí. K tomuto lze dodat, že 

i v případě žádosti podané v listinné podobě lze dokumenty s údaji podle § 14b odst. 1 písm. b) až d) 

návrhu k žádosti připojit, a to například na datovém nosiči (CD-ROM). 

Ve vztahu k transponovanému čl. 30 odst. 5 směrnice je třeba doplnit, že navrhovaný režim sleduje 

ochranu osobních údajů vedených v evidenci. Žádost o umožnění dálkového přístupu přitom není 

konkrétním dálkovým přístupem k informacím o skutečném majiteli, ale prostředkem, jak oprávněné 

subjekty (dle § 65e dost. 3 a 118g odst. 3 rejstříkového zákona) určí konkrétní, k údajům přistupující 

oprávněné osoby (§ 65e dost. 3 a 118g odst. 4 rejstříkového zákona). Oprávněné osoby (tedy do 

evidence přistupující konkrétní fyzické osoby) podléhají v rámci jednotlivých přístupů skutečně jen 

jednoduché online registraci, respektive přihlášení se do rozhraní prostřednictvím přiděleného hesla. 

Úprava je proto v souladu s požadavkem směrnice (čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec směrnice). 

Faktický, každodenní přístup těch, kteří mají ke kýženým údajům přistupovat, není nijak omezen či 

komplikován a smysl a účel čl. 30 odst. 5 druhého pododstavce AML směrnice, tedy možnost 

efektivního využívání informací za současné ochrany osobních údajů, je navrženým režimem naplněn. 

K článku I, bodu 9 (§ 14c) 

Navrhované ustanovení upravuje způsob a postup konkrétního dálkového přístupu oprávněné osoby 

(nikoli tedy dálkový přístup v obecné rovině). Klíčem k identifikaci, respektive případnému zjištění 
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identity oprávněných osob (v souladu s § 65e dost. 4 a 118g odst. 4 rejstříkového zákona) je propojit 

jednotlivé uživatele s jejich konkrétním užíváním informačního systému. Toho se dosahuje 

spárováním jednotlivých oprávněných osob (v daném kontextu uživatelů) s tzv. jedinečnými 

bezvýznamovými identifikátory (tzv. GUID - globally unique identifier). Podstatné je, že každá 

oprávněná osoba bude mít jen jeden platný unikátní identifikátor, který je ze své povahy 

neuhodnutelný (jedná se o náhodně generovanou alfanumerickou řadu znaků).  

Vygenerované identifikátory Ministerstvo spravedlnosti jednak přiřadí k oprávněným osobám 

určeným žadatelem v žádosti, jednak je zašle zpět žadateli (čímž zároveň potvrdí zřízení oprávnění), 

a to standardně cestou, jakou byla podána žádost (tedy datovou schránkou, e-mailem podepsaným na 

základě kvalifikovaného certifikátu či poštou). Půjde typicky o zaslání celého seznamu identifikátorů 

přiřazených k seznamu oprávněných osob. Je pak na žadateli, aby identifikátory předal osobám, které 

určil. V tomto ohledu je třeba uvést, že je na vůli a odpovědnosti žadatele, koho určí, respektive koho 

za sebe nechá k neveřejným údajům přistupovat. Identifikátor následně slouží oprávněné osobě k její 

identifikaci v rozhraní informačního systému, a tedy k jejímu jednotlivému získávání údajů z evidencí. 

Oprávněným osobám bude v souladu s § 65e odst. 3 a 118g odst. 3 rejstříkového zákona umožněno 

přistupovat k údajům vždy ve vztahu k jedné právnické osobě, respektive jednomu svěřenskému 

fondu. Konkrétní dálkový přístup se bude skládat ze zadání a potvrzení požadavku (dotazu) 

a dvoufázové identifikace prostřednictvím zmíněného identifikátoru.  

Nejprve oprávněná osoba zadá v rámci internetového rozhraní identifikační číslo právnické osoby 

nebo identifikační číslo svěřenského fondu, o jejichž skutečném majiteli chce získat evidované údaje 

(v případě nahlížení do evidence svěřenských fondů podle § 65e dost. 3 rejstříkového zákona zadá 

logicky jen identifikační číslo svěřenského fondu). Aby byl požadavek validní, musí jej oprávněná 

osoba zadat spolu se svým GUID. Následně informační systém odešle na adresu elektronické pošty 

oprávněné osoby zprávu s unikátním internetovým odkazem (link), který vede zpět do rozhraní 

informačního systému. Takovýto e-mailem zasílaný odkaz je generován ke každému jednotlivému 

dotazu oprávněné osoby. Po návratu do rozhraní informačního systému oprávněná osoba potvrdí svůj 

požadavek opět vyplněním GUID; tím bude docíleno ztotožnění oprávněné osoby jako tazatele 

i adresáta informace. Oprávněné osobě se následně zobrazí v rámci rozhraní výpis z evidence 

(případně s možností uložení či tisku).  

Smyslem dvojího ověřování, respektive dvojí kontroly oprávněné osoby pomocí GUID je jednak 

ochrana neveřejných údajů v evidencích, jednak ochrana dálkového přístupu jednotlivých 

oprávněných osob. Popsané řešení představuje vyšší ochranu dat proto, že tyto data neopouštějí 

databázi informačního systému, tj. nejsou jako taková odesílána ven; oprávněná osoba získává pouze 

unikátní cestu (link) k těmto datům. Dálkový přístup oprávněné osoby je pak chráněn tak, že 
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i v případě mailu, do nějž má přístup (ať už oprávněně, či neoprávněně) více uživatelů, je dálkový 

přístup funkční pouze v případě sekundárního potvrzení prvotního požadavku v rozhraní informačního 

systému jedinečným identifikátorem.  

K článku I, bodu 9 (§ 14d) 

Ustanovení stanovuje pravidla pro platnost oprávnění k dálkovému přístupu oprávněné osoby. Úprava 

vychází z požadavku na základní aktuálnost přidělených oprávnění (přístupů). Byť o oprávněných 

osobách rozhoduje žadatel, je z hlediska zjistitelnosti identity konkrétních přistupujících fyzických 

osob proporcionální, aby žadatel minimálně jednou za dva roky tyto oprávněné osoby buď potvrdil, 

nepotvrdil, nebo nahradil jinými.  

Oprávnění k dálkovému přístupu platí standardně dva roky, a to od okamžiku přidělení jedinečného 

bezvýznamového identifikátoru, tj. od okamžiku jeho zaslání žadateli. Podle § 14b odst. 2 písm. d) 

návrhu má však žadatel možnost počátek platnosti přístupu posunout do budoucna. Stejně tak může 

žadatel sám určit konec platnosti, tj. stanovit platnost jinou než dvouletou (kratší). Oprávnění lze 

zároveň prodloužit, a to samozřejmě i opakovaně, vždy ovšem pouze o dva roky. Při žádosti 

o prodloužení se postupuje obdobně jako při žádosti o zřízení přístupu podle § 14b návrhu.  

Druhý odstavec navrhovaného ustanovení pak umožňuje žadateli také kdykoli odebrat oprávnění 

k dálkovému přístupu jím určené oprávněné osobě. Ministerstvo spravedlnosti na základě takové 

žádosti u určené oprávněné osoby fakticky zneplatní jí přidělený GUID. Proto např. v případě 

skončení pracovního poměru oprávněné osoby u žadatele bude moci žadatel tuto skutečnost 

reflektovat znemožněním dálkového přístupu; jak bylo řečeno, je věcí žadatele, aby za něj 

přistupovaly jen jím určené a pověřené osoby.  

K článku II 

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná změna vyhlášky 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. 1. 2018.  
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