
VII. 

1 

Platné znění vyhlášky č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, 

změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

Vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo 

výmaz údajů do veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 

majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci 

skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů 

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 21, § 65e odst. 4, § 118e odst. 4, § 118g odst. 4 a § 121 

odst. 4 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřenských fondů, ve znění zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb. (dále jen „zákon“): 

 

ČÁST PRVNÍ 

PŘEDMĚT ÚPRAVY 

 

§ 1 

Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do 

veřejného rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen 

„rejstřík“). 

(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo 

výmaz údajů do  

a) veřejného rejstříku a evidence svěřenských fondů podle zákona (dále jen „rejstřík“), 

b) evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby nebo svěřenského fondu zapsaných do 

rejstříku podle zákona, kterým se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „evidence skutečných 

majitelů“). 

(2) Tato vyhláška dále stanoví způsob, jakým Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový 

přístup k údajům v evidenci skutečných majitelů nebo k neveřejným údajům v evidenci 

svěřenských fondů (dále jen „dálkový přístup“). 

 

§ 2 

(1) Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách formuláře na zápis, změnu 

nebo výmaz údajů o 

a) spolku, 

b) pobočném spolku, 

c) zahraničním pobočném spolku, 
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d) nadaci, 

e) nadačním fondu, 

f) ústavu, 

g) společenství vlastníků jednotek, 

h) fyzické osobě – podnikateli, 

i) veřejné obchodní společnosti, 

j) komanditní společnosti, 

k) společnosti s ručením omezeným, 

l) akciové společnosti, 

m) družstvu, 

n) evropském hospodářském zájmovém sdružení, 

o) evropské společnosti, 

p) evropské družstevní společnosti, 

q) závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu zahraniční osoby, 

r) odštěpném závodu, 

s) obecně prospěšné společnosti., 

t) svěřenském fondu, 

u) svěřenském fondu nebo obdobném zařízení, které se řídí právem jiného státu, působícím na 

území České republiky (dále jen „zahraniční svěřenský fond“), 

v) skutečném majiteli. 

(2) Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách formulář na změnu 

nebo výmaz údajů o odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci 

zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů. 

 

ČÁST DRUHÁ 

NÁLEŽITOSTI FORMULÁŘŮ  

 

HLAVA I 

FORMULÁŘE PRO ZÁPIS JEDNOTLIVÝCH SKUTEČNOSTÍ  

 

§ 3 

Obecné náležitosti 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis osob uvedených v § 2 odst. 1 nebo změnu údajů o těchto 

osobách jsou 

a) označení, že jde o návrh na zápis nebo změnu údajů do rejstříku, 

b) označení rejstříkového soudu, 
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c) označení navrhovatele, 

d) označení právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele, které se zápis týká, a nejde-li o 

prvozápis, oddíl a číslo vložky spisové značky, pod kterou je osoba vedena, 

e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů, 

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu, 

g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán, 

h) seznam příloh a 

i) datum a podpis navrhovatele. 

(2) Podpis na formuláři v listinné podobě musí být úředně ověřen, formulář v elektronické podobě 

musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický 

podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává způsobem, se 

kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu․ 

 

§ 4 

Pobočné spolky 

Kromě náležitostí podle § 3 obsahuje formulář návrhu na zápis pobočného spolku nebo změnu údajů o 

pobočném spolku také označení zřizovatele, není-li navrhovatelem zřizovatel pobočného spolku. 

 

§ 5 

Zahraniční pobočný spolek 

Kromě náležitostí podle § 3 a 4 obsahuje formulář návrhu na zápis zahraničního pobočného spolku 

nebo změnu údajů o zahraničním pobočném spolku také údaj o právu státu, kterým se řídí zahraniční 

spolek, a přikazuje-li právo tohoto státu zápis, také údaje o evidenci, včetně čísla zápisu do této 

evidence, ve které je zahraniční spolek zapsán. 

 

§ 6 

Odštěpný závod 

Kromě náležitostí podle § 3 obsahuje formulář návrhu na zápis odštěpného závodu nebo změnu údajů 

o odštěpném závodu také označení zřizovatele, není-li navrhovatelem zřizovatel odštěpného závodu. 

 

§ 7 

Závod zahraniční osoby nebo odštěpný závod zahraniční osoby 

Kromě náležitostí podle § 3 a 6 obsahuje formulář návrhu na zápis závodu nebo odštěpného závodu 

zahraniční osoby nebo změnu údajů o závodu nebo odštěpném závodu zahraniční osoby také údaj o 

tom, zda se jedná o závod nebo odštěpný závod zahraniční osoby se sídlem v členském státě Evropské 

unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo zda se jedná o závod nebo 
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odštěpný závod zahraniční osoby se sídlem mimo členský stát Evropské unie nebo mimo stát tvořící 

Evropský hospodářský prostor. 

 

§ 8 

Výmaz fyzické osoby – podnikatele nebo právnické osoby 

Náležitosti formuláře návrhu na výmaz fyzické osoby – podnikatele nebo právnické osoby z rejstříku 

jsou 

a) označení, že jde o návrh na výmaz, 

b) označení rejstříkového soudu, 

c) označení navrhovatele, 

d) označení osoby, která se má vymazat, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je 

vedena, 

e) označení právního důvodu pro výmaz osoby z rejstříku, 

f) den, ke kterému má být osoba z rejstříku vymazána, 

g) seznam příloh a 

h) datum a podpis navrhovatele; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně. 

  

§ 9 

Fúze 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis fúze jsou 

a) označení, že jde o návrh na zápis fúze do rejstříku, 

b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis fúze podává, 

c) označení navrhovatelů, 

d) označení právnických osob zúčastněných na fúzi včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod 

kterými jsou vedeny, a při fúzi splynutím i nástupnické právnické osoby, které se návrh týká, 

e) údaj o tom, zda a u které právnické osoby jde o návrh na zápis, změnu údajů nebo výmaz, 

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické 

osoby nebo osob, které se mají vymazat, 

g) den, ke kterému má být fúze zapsána, 

h) seznam příloh a 

i) datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně. 

 (2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis při splynutí, změnu při sloučení nebo 

výmaz, se rozumí zejména 

a) u nástupnické právnické osoby označení, zda jde o splynutí nebo sloučení, při splynutí označení 

údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby, při sloučení označení změn zapisovaných údajů, 

pokud k nim dochází, a označení zanikajících právnických osob a 
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b) u zanikající právnické osoby označení, zda zanikla v důsledku sloučení nebo splynutí, označení 

případných dalších zanikajících právnických osob a nástupnické právnické osoby. 

 

§ 10 

Rozdělení 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis rozdělení jsou 

a) označení, že jde o návrh na zápis rozdělení do rejstříku, 

b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis rozdělení podává, 

c) označení navrhovatelů, 

d) označení právnických osob zúčastněných na rozdělení, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, 

pod kterými jsou vedeny, a při rozdělení se vznikem nové nebo nových právnických osob i označení 

nástupnické právnické osoby nebo osob, kterých se návrh týká, 

e) údaj o tom, zda a u které právnické osoby jde o návrh na zápis, změnu údajů nebo výmaz, 

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické 

osoby, která se má vymazat, 

g) den, ke kterému má být rozdělení zapsáno, 

h) seznam příloh a 

i) datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně. 

(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis, změnu nebo výmaz, se rozumí zejména 

a) u nástupnické právnické osoby označení, zda jde o rozštěpení nebo odštěpení sloučením nebo o 

rozštěpení nebo odštěpení se vznikem nové nebo nových právnických osob, při rozdělení sloučením 

označení změn zapisovaných údajů, pokud k nim dochází, při rozdělení se vznikem nové právnické 

osoby nebo osob označení údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby, a označení zanikající nebo 

rozdělované právnické osoby a 

b) u zanikající právnické osoby při rozštěpení označení, že zanikla v důsledku rozštěpení, a označení 

všech nástupnických právnických osob, nebo 

c) u rozdělované právnické osoby při odštěpení označení, že došlo k odštěpení, označení nástupnické 

právnické osoby nebo všech nástupnických právnických osob a označení změn zapisovaných údajů, 

pokud k nim dochází. 

 

§ 11 

Převod jmění na společníka 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis převodu jmění na společníka jsou 

a) označení, že jde o návrh na zápis převodu jmění na společníka do rejstříku, 

b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis převodu jmění na společníka podává, 

c) označení navrhovatelů, 
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d) označení osob zúčastněných na převodu jmění na společníka, včetně oddílu a čísla vložky spisové 

značky, pod kterými jsou vedeny, 

e) údaj o tom, zda a u které osoby zúčastněné na převodu jmění na společníka jde o návrh na zápis, 

změnu údajů nebo výmaz, 

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické 

osoby, která se má vymazat, 

g) den, ke kterému má být převod jmění na společníka zapsán, 

h) seznam příloh a 

i) datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně. 

(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis, změnu nebo výmaz, se rozumí zejména 

a) u zanikající právnické osoby označení, že zanikla v důsledku převodu jmění na společníka, a 

označení přejímajícího společníka a 

b) u přejímajícího společníka označení, že převzal jmění právnické osoby s označením zaniklé 

právnické osoby. 

  

§ 12 

Změna právní formy 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis změny právní formy jsou 

a) označení, že jde o návrh na zápis změny právní formy do rejstříku, 

b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis změny právní formy podává,  

c) označení navrhovatele, 

d) označení právnické osoby, jež mění svou právní formu, včetně oddílu a čísla vložky spisové 

značky, pod kterou je vedena, 

e) údaj o tom, že jde o návrh na výmaz a návrh na zápis, 

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na výmaz a zápis, 

g) den, ke kterému má být změna právní formy zapsána, 

h) seznam příloh a 

i) datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně. 

(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na výmaz a zápis, se rozumí zejména 

a) u právnické osoby, jež mění právní formu, označení právnické osoby po zápisu změny právní formy 

do rejstříku a 

b) u návrhu na zápis označení údajů, které se zapisují při zápisu právnické osoby do rejstříku. 

  

§ 13 

Přeshraniční přeměny 
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(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraniční fúze jsou skutečnosti uvedené v § 9, na zápis 

přeshraničního rozdělení skutečnosti uvedené v § 10 a na zápis přeshraničního převodu jmění 

skutečnosti uvedené v § 11. V návrhu na zápis se uvede, že jde o zápis přeshraniční fúze, 

přeshraničního rozdělení nebo přeshraničního převzetí jmění. 

(2) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraniční fúze nebo rozdělení jsou i údaje o zápisu 

zahraniční nástupnické právnické osoby a čísla tohoto zápisu. 

(3) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraničního přemístění sídla jsou 

a) označení, že jde o návrh na zápis přeshraničního přemístění sídla do rejstříku, 

b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis přeshraničního přemístění sídla podává, 

c) označení navrhovatele, 

d) jde-li o přemístění sídla do zahraničí, označení české právnické osoby, jež přemístila sídlo do 

zahraničí, které se návrh týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena, 

e) jde-li o přemístění sídla do České republiky, označení zahraniční právnické osoby před přemístěním 

sídla do České republiky, včetně označení zahraničního rejstříku, čísla a dne takového zápisu, pokud 

se to ve státě, v němž byla dosud zapsána, vyžaduje, a její označení v České republice, 

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na výmaz, nebo zápis do rejstříku, 

g) den, ke kterému má být přeshraniční přemístění sídla zapsáno, 

h) seznam příloh a 

i) datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně. 

(4) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na výmaz podle odstavce 3, se rozumí zejména 

uvedení skutečnosti, že právnická osoba přemístila sídlo do zahraničí s údaji o její obchodní firmě, 

názvu nebo sídle v zahraničí, a označení zahraničního rejstříku, v němž je tato právnická osoba 

zapsána, včetně čísla a dne takového zápisu, pokud se to ve státě nového sídla právnické osoby 

vyžaduje. 

(5) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis podle odstavce 3, se rozumí skutečnosti, 

které se zapisují u příslušné formy české právnické osoby do rejstříku. 

 

§ 13a 

Odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a 

mezinárodní organizace zaměstnavatelů 

Pro náležitosti formuláře návrhu na změnu údajů o odborové organizaci, mezinárodní odborové 

organizaci, organizaci zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizaci zaměstnavatelů nebo 

návrhu na jejich výmaz se ustanovení § 3, 6 až 8 použijí obdobně. 

 

§ 13b 

Svěřenské fondy a zahraniční svěřenské fondy 
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Pro náležitosti formuláře návrhu na zápis nebo výmaz svěřenského fondu a zahraničního 

svěřenského fondu nebo návrhu na změnu údajů o nich se ustanovení § 3, 6 až 8 použijí 

obdobně. 

 

§ 13c 

Údaje o skutečných majitelích 

Pro náležitosti formuláře návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů o skutečném majiteli 

změnu se ustanovení § 3 a 8 použijí obdobně. 

 

HLAVA II 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  

 

§ 14 

(1) Fyzická osoba se označuje jménem, datem narození a rodným číslem, je-li jí přiděleno, a adresou 

místa pobytu, popřípadě také adresou bydliště, a jde-li o fyzickou osobu – podnikatele, identifikačním 

číslem, je-li jí přiděleno. 

(2) Právnická osoba se označuje názvem nebo obchodní firmou, identifikačním číslem osoby, je-li jí 

přiděleno, a adresou jejího sídla. 

(3) Svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond se označuje označením, identifikačním 

číslem, je-li mu přiděleno, a označením svěřenského správce. 

(34) Adresou místa pobytu, bydlištěm nebo sídlem se rozumí tuzemská nebo zahraniční adresa. 

(45) Tuzemskou adresou se rozumí adresa přiřazená adresnímu místu vedenému v základním registru 

územní identifikace, adres a nemovitostí. Tuzemskou adresu tvoří údaje 

a) název obce nebo vojenského újezdu; v Praze se uvádí název obvodu (Praha 1 až 10), 

b) název části obce, není-li totožný s názvem obce; v Praze se uvádí název katastrálního území, 

c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu, 

d) název ulice nebo jiného veřejného prostranství,  

e) číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační; číslo evidenční se označí zkratkou č. ev.; číslo 

orientační, pokud bylo přiděleno, se uvede za číslo popisné nebo evidenční a oddělí se lomítkem. 

(56) Zahraniční adresu tvoří zejména název města (obce) a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní 

směrovací číslo (kód ZIP) a název státu. 

 

ČÁST TŘETÍ 

DÁLKOVÝ PŘÍSTUP 

 

§ 14a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT4AAJE6)



9 

 

Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup orgánu veřejné moci zaregistrovanému pro 

výkon agendy na základě tímto orgánem provedené autentizace fyzické osoby, která je nositelem 

role, prostřednictvím informačního systému sloužícího k autentizaci fyzických osob, které jsou 

nositeli rolí1). 

 

§ 14b 

(1) Ministerstvo spravedlnosti také umožní dálkový přístup orgánu nebo osobě podle § 65e odst. 

3 nebo § 118g odst. 3 zákona prostřednictvím informačního systému evidence skutečných 

majitelů nebo informačního systému evidence svěřenských fondů (dále jen „informační systém“) 

na základě žádosti, která obsahuje 

a) označení žadatele, 

b) jméno fyzické osoby, jíž bude za žadatele umožněn dálkový přístup (dále jen „oprávněná 

osoba“), 

c) adresu elektronické pošty oprávněné osoby a 

d) případně začátek nebo konec platnosti oprávnění k dálkovému přístupu oprávněné osoby. 

(2) Žádost podle odstavce 1 lze Ministerstvu spravedlnosti zaslat v listinné podobě s úředně 

ověřeným podpisem nebo elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým jiný právní 

předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.  

(3) Dokumenty s údaji podle odstavce 1 písm. b) až d) se zasílají v elektronické podobě 

prostřednictvím elektronicky vyplněného vzoru ve formátu xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet) 

dostupného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.  

 

§ 14c 

(1) Ministerstvo spravedlnosti na základě žádosti podle § 14b přidělí oprávněné osobě jedinečný 

bezvýznamový identifikátor, který zašle žadateli.  

(2) Konkrétní dálkový přístup oprávněné osoby se uskutečňuje zobrazením obsahu zápisu údajů 

o skutečném majiteli právnické osoby nebo svěřenského fondu zapsaných do rejstříku podle 

zákona nebo obsahu zápisu údajů o svěřenském fondu zapsaných do evidence svěřenských 

fondů nebo listin uložených ve sbírce listin evidence svěřenských fondů (dále jen „obsah zápisu“) 

na základě  

a) požadavku oprávněné osoby v rozhraní informačního systému, a 

b) potvrzení tohoto požadavku v rozhraní informačního systému.  

(3) Informační systém vytvoří na základě požadavku oprávněné osoby v rozhraní informačního 

systému unikátní internetový odkaz, který se zašle na adresu elektronické pošty oprávněné 

                                                      
1) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
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osoby, kterou uvedl žadatel v žádosti podle § 14b. Prostřednictvím tohoto odkazu přistoupí 

oprávněná osoba do rozhraní informačního systému, kde se jí po potvrzení požadavku zobrazí 

obsah zápisu.  Oprávněná osoba se v rozhraní informačního systému při zadávání a potvrzení 

svého požadavku identifikuje svým přiděleným jedinečným bezvýznamovým identifikátorem.  

 

§ 14d 

(1) Oprávnění k dálkovému přístupu oprávněné osoby platí 2 roky, případně kratší dobu 

uvedenou v žádosti podle § 14b, od přidělení jedinečného bezvýznamového identifikátoru nebo 

od pozdější doby uvedené v žádosti podle § 14b. Oprávnění lze prodloužit postupem podle § 14b, 

a to i opakovaně, vždy nejvýše o 2 roky.  

(2) Ministerstvo spravedlnosti odebere oprávnění k dálkovému přístupu oprávněné osobě na 

základě žádosti žadatele, který oprávněnou osobu určil. Na žádost o odebrání oprávnění k 

dálkovému přístupu oprávněné osobě se § 14b použije obdobně.  

 

ČÁST TŘETÍČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

§ 15 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů 

likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem. 

 2. Vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, 

způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o 

digitalizaci obchodního rejstříku). 

3. Vyhláška č. 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního 

rejstříku. 

  

§ 16 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 
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