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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do 

veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 

 

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 

ČMKOS 

 

JUDr. Petr Šulc 

e-mail: pravni@cmkos.cz 

tel.. 234 462 597 

Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí s 

tím, že formuláře na změnu nebo výmaz údajů o odborových 

organizací a organizacích zaměstnavatelů nejsou přílohou 

návrhu vyhlášky, takže se k nim nemůžeme, zejména z 

hlediska jejich obsahu a rozsahu požadovaných údajů, 

vyjádřit. 

 

Po negativních zkušenostech, které máme se zápisy 

odborových organizací do veřejného rejstříku a s 

používáním tzv. „inteligentního“ formuláře požadujeme, 

abychom se mohli s obsahem navrhovaných formulářů 

předem seznámit a vyzkoušet jejich vyplňování v praxi. 

 

Požadujeme, aby formuláře umožnily provádět opravy 

(zejména chyby v psaní) a vkládání změn údajů odborovými 

organizacemi a aby nebránily dokončení vyplnění formuláře 

v případě, že nejsou vyplněny údaje, které odborová 

organizace (zejména z důvodu své dlouhodobé existence) již 

nemá k dispozici. 

 

Požadujeme, aby do té doby, než budeme mít možnost se s 

NEAKCEPTOVÁNO 

S ohledem na režim inteligentních formulářů, jakožto 

vyplňovaných čistě elektronicky, není jejich stanovení 

přílohou vyhlášky nutné.  

 

Již dnes jsou stávající formuláře pro zápis do veřejného 

rejstříku uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva 

spravedlnosti. Ani tyto formuláře pak nemají předlohu 

v příloze vyhlášky, ale jejich obsahové náležitosti jsou 

vypočteny přímo ve vyhlášce (viz zejména její § 3 a 8), 

potažmo přímo v rejstříkovém zákoně – je zřejmé, že 

formulář umožňuje vyplnit (krom obecných náležitostí 

podání) ty údaje, které se zapisují do veřejného rejstříku 

podle rejstříkového zákona [srov. např. § 3 odst. 1 písm. f) 

ve spojení s § 25 odst. 1 rejstříkového zákona]. 

 

Ve vztahu k novým formulářům pro (1) odborové 

organizace, (2) mezinárodní odborové organizace, (3) 

organizace zaměstnavatelů a (4) mezinárodní organizace 

zaměstnavatelů platí, že jejich podoba a fungování bude ve 

velké míře odpovídat inteligentnímu formuláři pro zápis 

změny údajů o (či výmaz) spolku.  
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formuláři seznámit po obsahové stránce a vyzkoušet si jejich 

bezproblémové fungování, vyhláška nenabyla účinnosti. 

 

Inteligentní formulář již dnes umožňuje provádět opravy 

v podání (pomocí tzv. návratového kódu) a samozřejmě též 

navrhovat změny v zapsaných údajích. Formulář též obecně 

nebrání dokončení vyplnění – vyžaduje pouze vyplnění 

údajů, bez kterých formulář jednoduše nemůže plnit funkci 

podání (tj. správná identifikace navrhovatele, formální 

specifikace návrhu, příslušného soudu, datum a podpis). 

 

Určité praktické problémy při vyplňování formulářů mohly 

být spatřovány ve vztahu k návrhu na zápis změny údajů u 

pobočných odborových organizací a pobočných organizací 

zaměstnavatelů (a pobočných organizací u zahraničních 

organizací), na které se nesprávně hledělo jako na obdobu 

pobočných spolků. Tento problém však byl vyřešen novelou 

občanského zákoníku (č. 460/2016 Sb.) účinnou k 28. 2. 

2017. Nově zákon již s pobočnými odborovými 

organizacemi a pobočnými organizacemi zaměstnavatelů 

nepracuje (srov. § 3025 a 3046 občanského zákoníku). Od 1. 

1. 2018, tedy spolu s účinností související změny 

rejstříkového zákona, pak uvedené bude promítnuto i do 

formální podoby formulářů.  

 

Dále uvádíme, že fungování inteligentních formulářů, ani 

jejich podoba, nemohou ovlivnit rozhodování rejstříkových 

soudů v konkrétních věcech. Formuláře jako takové jsou 

pouze specifickou formou podání k rejstříkovému soudu. 

 

Reakce ČMKOS: 

ČMKOS nesouhlasí s podaným vysvětlením a na svých 
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připomínkách a požadavcích trvá. Při jednáních o novele 

občanského zákoníku, pokud jde o odborové organizace a 

organizace zaměstnavatelů, bylo dohodnuto a přislíbeno, že 

pro evidenci údajů o těchto subjektech budou vytvořeny 

zcela specifické samostatné formuláře, a to nejen proto, ale 

také aby se odlišil i formálně právně návrh na zápis od 

oznámení na zapsání údajů.  

 

Předložený návrh novely vyhlášky toto nesplňuje.  

 

Zásadně nesouhlasíme, aby pro zapsání údajů o odborových 

organizacích a organizacích zaměstnavatelů byl použit 

stávající "inteligentní" formulář, který má sloužit pro ostatní 

subjekty práva. K tomu poznamenáváme, že IT technologie 

mají sloužit, nikoli diktovat. Máme zkušenosti, že různé 

počítačové programy jdou mimo právo a vytvářejí tak jakési 

"druhé" právo, které je však ve svém důsledku rozhodující, 

zejména je-li v daném případě bez možnosti jiné varianty 

předepsána povinnost oznamovat údaje pro zapsání na 

předepsaném formuláři.  

 

I proto trváme na tom, že chceme být seznámeni s konkrétní 

podobou formulářů a chceme si jejich fungování otestovat.  

 

Reakce MSp: 

Jak je uvedeno v návrhu vypořádání připomínky ČMKOS, 

se samostatnými formuláři pro odborové organizace, 

organizace zaměstnavatelů, zahraniční odborové organizace 

a zahraniční organizace zaměstnavatelů se počítá. Plyne to 

též z návrhu změny vyhlášky (srov. nový § 2 odst. 2). 
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 V rámci nových formulářů nadto můžeme vycházet toliko 

ze zákonného zmocnění § 121 odst. 4 rejstříkového zákona, 

podle kterého bohužel formulář pro „oznámení na zapsání 

údajů“ upravit nelze. 

 

Pokud jde o technické řešení, není s ohledem na funkční 

nastavení informačního systému veřejného rejstříku 

realizovatelné, aby byl pro odborové organizace, organizace 

zaměstnavatelů, zahraniční odborové organizace a 

zahraniční organizace zaměstnavatelů vytvořen jiný režim, 

než je využití tzv. inteligentních formulářů. Použití 

formulářů vyplňovaných na internetových stránkách (tj. tzv. 

inteligentních formulářů) nadto plyne přímo z legislativy 

(srov. § 17 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). Půjde přitom o 

formuláře speciálně pro tyto právnické osoby, tj. tak, jak 

požadujete. Stávajícím inteligentním formulářům (pro 

spolky) bude odpovídat toliko podoba a fungování nových 

formulářů. Uvedené řešení považujeme za velmi vhodné a 

uživatelsky přívětivé. Samozřejmě chceme, aby nové 

formuláře plně vyhovovaly svému účelu, tedy potřebám a 

specifikům odborových organizací a organizací 

zaměstnavatelů. Má-li ČMKOS jakékoli konkrétní praktické 

požadavky na nové formuláře, prosíme o jejich specifikaci. 

 

Pokud se ČMKOS chce seznámit s podobou formuláře a 

zkusit si jeho fungování, je to v zásadě již dnes možné 

prostřednictvím inteligentního formuláře na změnu 

zapsaných údajů 

(https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=7fdifX

KcA85bIvanYgZbxrzS?0) u libovolné odborové organizace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT4AAKQO)

https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=7fdifXKcA85bIvanYgZbxrzS?0
https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=7fdifXKcA85bIvanYgZbxrzS?0


5 

 

či organizace zaměstnavatelů (po vyplnění IČO). Nové 

formuláře se budou lišit toliko v tom, že namísto o „spolku“ 

budou hovořit o „odborové organizaci“, respektive o 

„organizaci zaměstnavatelů“ a nebudou pracovat s možností 

pobočných organizací (formulář taktéž samozřejmě nebude 

jakkoli formálně limitovat název právnické osob). Považuje-

li ČMKOS tyto formuláře za jakkoli problematické, 

nepřesné či nevhodné, prosíme o konkrétní připomínky (jaké 

kolonky přidat, odebrat či upravit), abychom je mohly 

zapracovat.           

Česká národní banka 

 

JUDr. Andrej Madliak  

e-mail: andrej.madliak@cnb.cz 

tel.: 224 413 678 

K bodu 2 (úvodní věta novely) 

Úvodní věta novely vyhlášky by měla souviset s prováděnou 

novelou a měla by obsahovat ta ustanovení zákona, která 

jsou vyhláškou (tedy v tomto případě novelou vyhlášky) 

prováděna. S ohledem na novelizační bod 2, navrhujeme 

doplnit do úvodní věty vynechané ustanovení zákona z bodu 

2, tak, aby zahrnovala všechna ustanovení zákona, která 

vyhláška provádí, tj. „§ 65e odst. 4 a 5, § 118e odst. 4, 118g 

odst. 4 a 5 a § 121 odst. 4“. Předložený návrh úvodní věty 

neobsahuje § 65e odst. 4 a 5 a 118g odst. 4 a 5. 

AKCEPTOVÁNO 

K bodu 8 (§ 14c dálkový přístup) 

V § 14c odst. 3 navrhujeme v první větě slovo „zašle“ 

nahradit slovem „vytvoří“.  

 

Spojení, že „Informační systém zašle“ nepovažujeme za 

vhodný. Danou informaci zasílá Ministerstvo spravedlnosti 

prostřednictvím informačního systému. 

AKCEPTOVÁNO 

K bodu 10 (§ 14e dálkový přístup) 

V § 14e návrh zavádí poplatek 2.000 Kč za jeden kalendářní 

rok jako náhradu nákladů spojených se zřízením dálkového 

AKCEPTOVÁNO 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. 
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přístupu. Vzhledem k tomu, že poplatek je paušální, se 

předkládané ustanovení vystavuje riziku, že nedostojí 

požadavku AML směrnice 2015/849, která v čl. 30 odst. 4 

stanoví, že „poplatky za získání informací nesmí převyšovat 

administrativní náklady s tím spojené“. Důvodová zpráva k 

§ 14e návrhu vyhlášky uvádí, že „Placení nákladů není 

navázáno na počet žádostí povinné osoby, ani na počet 

oprávněných osob, kterým má být přístup zřízen...“, což 

zcela nesvědčí o tom, že náklady nepřevýší administrativní 

náklady jednotlivých žádostí. 

 

Podle článku 30 odst. 1 AML směrnice 2015/849 státy mají 

povinnosti zajistit, aby povinné osoby měly přístup k 

adekvátní, přesné a současné informace o skutečném 

vlastnictví k účelu provádění hloubkové kontroly klienta. 

Povinné osoby, které by si informace o skutečném 

vlastnictví pro potřeby hloubkové kontroly za rok ověřovali 

jen sporadicky, by mohli být nepřiměřeně zatíženy 

poplatkem, který by v jejich případě neodpovídal požadavku 

směrnice, aby nepřevyšoval administrativní náklady spojené 

se získáním potřebných informací.   

Česká advokátní komora 

 

JUDr. Johan Justoň 

e-mail: juston@cak.cz 

tel.: 273 193 170    

K bodu 10 (§ 14e) 

Navrhujeme přehodnotit otázku náhrady nákladů za 

zřízením dálkového přístupu podle § 14b pro osoby podle § 

65e odst. 3 písm. i) nebo § 118g odst. 3 písm. i) zákona. 

 

Je potřeba si uvědomit, že osoby povinné dle ust. § 2 zákona 

č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

pozdějších předpisů, budou do evidence svěřenských fondů 

AKCEPTOVÁNO 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. 
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a do evidence skutečných majitelů přistupovat na základě 

povinností uložených jim zákonem, nikoli o své vlastní 

(podnikatelské) vůli. Pokud stát uloží adresátovi právní 

normy určitou povinnost, kterou musí pod příslušnou sankcí 

plnit, nemůže po něm stát žádat náhradu vynaložených 

nákladů – takovýto systém může teoreticky fungovat u 

soudních nebo správních poplatků, ale nikoli v rovině 

vynucování plnění povinností stanovených zákonem 

z hlediska výkonu vrchnostenské moci. 

 

Samotná otázka zpoplatnění sice může vyplývat z práva EU 

(viz čl. 30 odst. 5 psím. c) směrnice 2015/849 o předcházení 

využívání finančního systému k praní peněz nebo 

financování terorismu a směrnice 2009/101/ES), nicméně již 

v současné době diskutovaná změna citovaného právního 

aktu EU považuje zpoplatnění za administrativní překážku, 

kterou odpovídajícím způsobem odstraňuje. 

 

S ohledem na výše uvedené dáváme do úvahy 2 varianty 

řešení: 

 

VARIANTA I: 

V bodu 10 se § 14e zrušuje. 

 

Toto řešení respektuje de lege ferenda plánovanou změnu 

AML směrnice, neboť je-li úmysl zákonodárce poplatkovou 

povinnost zrušit, je zbytečné ji narychlo zavádět. 

 

VARIANTA II: 

V bodu 10 se v § 14e částka „2000 Kč“ nahrazuje částkou 
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„200 Kč“. 

 

Vlastní výše poplatkové povinnosti se odvíjí od skutečných 

nákladů, které Ministerstvo spravedlnosti vynaloží na 

provoz vlastní aplikace. Vzhledem k očekávané četnosti 

přístupů by částka 2000 Kč na rok mnohonásobně přesáhla 

vlastní náklady na provoz aplikace. Proto navrhujeme snížit 

poplatek na úroveň skutečně očekávaných nákladů. 

Notářská komora České 

republiky 

 

Mgr. Miroslav Zapletal 

e-mail: 

miroslav.zapletal@nkcr.cz 

tel.: 273 037 024 

 

K čl. I, bodu 10 – návrh § 14e  - požadujeme přeformulování 

daného ustanovení tak, aby odpovídalo zmocňovacímu 

ustanovení podle § 65e odst. 5 a § 118g odst. 5 zákona č. 

304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob, ve znění od 1.1.2018, a současně 

požadujeme nevyužít zmocňovacího ustanovení, pokud se 

týká náhrady hotových výdajů spojená se zřízením přístupu 

do informačního systému evidence skutečných majitelů 

nebo informačního systému evidence svěřenských fondů. 

 

Odůvodnění: 

1. Ve stávajícím návrhu § 14e, jakož ani na jiném 

místě v navrhovaném znění materiálu, není upraven „obsah 

povinností spojených s přístupem“, tak jak předjímá 

zmocňovací ustanovení zákona. Tento obsah povinností by 

podle našeho názoru měl být doplněn. 

 

2. Notářská komora ČR zásadně nesouhlasí s tím, aby 

po notáři jako osobě povinné podle zákona č. 253/2008 Sb. 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu (dále jen AML zákon) 

v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta, 

byla požadována náhrada hotových výdajů spojená se 

AKCEPTOVÁNO 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. 
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zřízením přístupu do dotčených informačních systémů. 

 

Obecně shledáváme nepřijatelným navrhovaný postup 

neumožnění dálkového přístupu do informačních systémů 

povinným osobám, pokud nezaplatí náhradu nákladů, neboť 

takováto nemožnost přístupu by musela být stanovena 

v zákoně. Povinná osoba má podle AML zákona 

v definovaných případech povinnost provést identifikaci a 

kontrolu klienta a plnění této zákonní povinnosti nelze 

podmínit úkonem, stanoveným vyhláškou. 

 

Pokud je Notářské komoře ČR známo, zápisy do obou 

informačních systémů jsou zpoplatněny „na vstupu“ a pro 

povinné osoby se nezřizuje zvláštní aplikace či (např.) kopie 

databáze. Pokud by bylo nutné zřídit kopie jinak dálkově 

nepřístupné databáze, zřídit samostatné přístupy pro povinné 

osoby atp., pak je náhrada hotových výdajů na straně 

povinných osob naprosto legitimním požadavkem. Přístup 

povinných osob je však v obou případech plně integrován do 

samotných aplikací – není proto důvodu, je-li samotný zápis 

zpoplatněn, zpoplatnit i přístup povinných osob. Žádná 

speciální správa povinných osob, která by měla finanční 

dopady do nákladů na provoz aplikace, neexistuje. Naopak 

jediným případným do úvahy přicházející nákladem se jeví 

vymáhání a správa zaplacených/nezaplacených náhrad, 

kterou by však na svůj náklad provádělo ministerstvo, 

v souladu se stávající judikaturou (nález Ústavního soudu ze 

dne 9.10.2008, sp.zn. I. ÚS 2929/07). Zcela absentuje 

odůvodnění, proč se má náhrada nákladů platit každoročně 

(oprávnění k přístupu do informačních systémů platí podle § 
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14d dva roky), ani není z textu zcela zřejmé, jestli by se 

částka platila za každou evidenci samostatně (v § 14b se pro 

obě evidence zavádí jedna legislativní zkratka „informační 

systém“, která je dále užívána; v § 14e je pak částka 

v určené výši 2000 Kč definována jako „náhrada nákladů 

spojených se zřízením dálkového přístupu podle § 14b“). 

 

K uvedenému dále uvádíme, že pokud veřejný seznam vede 

Notářská komora ČR a přistupují k němu na základě své 

zákonné povinnosti třetí osoby (např. do Seznamu listin o 

manželském majetkovém režimu přistupují soudy, soudní 

exekutoři a další subjekty, vykonávající exekuci; obdobně je 

to u Seznamu prohlášení o určení opatrovníka), tak tento 

přístup není žádným způsobem zpoplatněn, zřízení přístupu 

a správu uživatelů vykonává Notářská komora ČR v rámci 

nákladů na provoz systémů. 

 

V odůvodnění návrhu vyhlášky je k § 14e uvedeno, 

„náklady budou požadovány pouze po tzv. povinných 

osobách; ty budou k údajům o skutečném majiteli (případně 

svěřenském fondu) přistupovat v relaci ke své činnosti, 

kterou vykonávají na komerční bázi.“. Notář má však ve 

výčtu povinných osob, definovaných v § 2 AML zákona, 

specifické postavení. K provádění identifikace a kontroly 

klienta dochází v případě notáře prakticky výlučně pouze při 

přijímání peněz do notářské úschovy, které jsou výkonem 

notářství podle § 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a 

jejich činnosti (notářský řád). Souborem pravomocí 

k výkonu notářství je pověřen notář přímo od státu, notář tak 

má specifické postavení orgánu veřejné moci a výsledky 
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jeho činnosti jsou nadány tzv. veřejnou víru (fides publica). 

Notář dále může odmítnout provést úkon notářské činnosti 

pouze z taxativně vymezených důvodů, jinak úkon, o který 

je požádán, provést musí (srov. § 56 notářského řádu). Jeho 

postavení je tak značně odlišné od jiných „povinných osob“ 

podle AML zákona. (např. finanční instituce, advokáti, 

realitní makléři, atp.), u nichž lze skutečně uvažovat o čistě 

komerční bázi výkonu činnosti.  

 

V případě notáře je navíc jednorázový (resp. jednoroční) 

přístup za 2.000 Kč značně problematický, neboť není 

schopen vyúčtovat skutečné náklady svému klientovi, neboť 

dopředu neví, kolik úschov bude v daném roce mít. 

V případě malých úřadů (realizující minimální množství 

úschov) tak není jednorázová částka 2.000 Kč za několik 

málo nahlédnutí ročně (nebo i jedno) v přijatelné výši. 

Rovněž není přijatelné, aby notář vzal částku na své vlastní 

náklady, neboť tato částka může v případě menší úschovy 

přesáhnout i odměnu notáře (např. při částce 250.000 Kč 

v úschově činí odměna notáře 2.100 Kč a tyto prostředky 

jsou často v úschově např. jako cena za garáž). 

 

Upozorňujeme dále, že v současné době je ve fázi 

legislativního schvalování návrh směrnice Evropského 

parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz 

nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES. Tato 

připravovaná směrnice novelizuje čl. 30 stávající AML 

Směrnice a to tak, že (mj.) výslovně zrušuje čl. 30 odst. 5 

písm. c) druhý pododstavec, který upravuje zpoplatnění 
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přístupu do centrálního registru dle AML. (zrušuje se: „Pro 

účely tohoto odstavce musí být přístup k informacím o 

skutečném vlastnictví v souladu s pravidly pro ochranu 

údajů a může být podmíněn registrací online a zpoplatněn. 

Poplatky za získání informací nesmějí převyšovat 

administrativní náklady s tím spojené“.). Povinným osobám 

by tak měl být nově umožněn včasný přístup do 

informačního systému bezplatně. 
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Ministerstvo dopravy 

 

Mgr. Daniela Heppnerová 

e-mail: 

daniela.heppnerova@mdcr.cz 

 

 

Doporučujeme provést doplnění nových zákonných 

zmocnění obsažených v § 65 odst. 4 a 5 a § 118g odst. 4 a 5 

zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přímo do úvodní 

věty návrhu vyhlášky. V návaznosti na tuto úpravu 

doporučujeme vypustit novelizační bod 2 návrhu vyhlášky. 

Upozorňujeme navíc na to, že znění uvedeného 

novelizačního bodu není správné, neboť se v něm jednak 

vkládají za slova „§ 21“ slova „, § 65e odst. 4 a 5, § 118e 

odst. 4, 118g odst. 4 a 5 a § 121 odst. 4“ za současného 

ponechání původních slov „§ 118e odst. 4 a § 121 odst. 4“ 

v úvodní větě vyhlášky, jednak v něm dochází k vložení 

(podle našeho názoru nesprávnému) slov „a o evidenci 

svěřeneckých fondů“. Přímo v úvodní větě vyhlášky 

doporučujeme provést i další potřebné změny (vložení slov 

„a o evidenci svěřenských fondů“ a vložení aktuálních novel 

zákona). 

AKCEPTOVÁNO 

V novelizačním bodu 1 návrhu vyhlášky (změna názvu 

vyhlášky) doporučujeme slova „a o výši náhrady nákladů 

spojených s umožněním tohoto přístupu“ nahradit slovy „, o 

výši náhrady nákladů spojených s umožněním tohoto 

přístupu“, neboť v názvu vyhlášky dále následují slova 

„a o zrušení některých vyhlášek“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna, pročež byl upraven 

i návrh názvu vyhlášky.  

Upozorňujeme na to, že zákonné zmocnění uvedené v § 65 

odst. 5 a § 118g odst. 5 zákona není návrhem vyhlášky zcela 

naplněno, neboť návrh vyhlášky podle našeho názoru 

neobsahuje právní úpravu obsahu povinností spojených 

s dálkovým přístupem k údajům v evidenci skutečných 

majitelů nebo v evidenci svěřenských fondů, a to i přesto, že 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. Zákonné zmocnění 

§ 65e odst. 5 a 118g odst. 5 rejstříkového zákona předmětná 

vyhláška nevyužívá. 
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podle § 1 odst. 1 návrhu vyhlášky takovou úpravu 

předpokládá a podle odůvodnění návrhu vyhlášky má jít o 

povinnosti zejména tzv. povinných osob ve smyslu zákona 

č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

pozdějších předpisů (viz strana 3 odůvodnění). 
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Doporučujeme v novelizačním bodu 4 slova „písmena t) až 

v), které znějí“ nahradit slovy „písmena t) až v), která 

znějí“. 

AKCEPTOVÁNO 

Upozorňujeme na to, že ustanovení § 65 odst. 4 a § 118g 

odst. 4 zákona zmocňuje k vydání prováděcího právního 

předpisu, který stanoví způsob (dálkového) přístupu 

k údajům v evidenci skutečných majitelů nebo v evidenci 

svěřenských fondů. Je pochybné, zda lze právní úpravu 

nutnosti podání žádosti k umožnění dálkového přístupu, 

stanovení jejích náležitostí a způsob jejího podání zahrnout 

pod uvedené zákonné zmocnění. Navíc jde o problematiku, 

která by podle našeho názoru měla být upravena na úrovni 

zákona a nikoliv prováděcího právního předpisu. 

VYSVĚTLENO 

Navrhovaná úprava umožnění dálkového přístupu pracující 

s žádostí je podle našeho názoru v souladu se zákonným 

zmocněním. 

 

V dané věci je třeba zohlednit, že podle zákona je sice 

dálkový přístup generálně umožněn různým vypočteným 

osobám a orgánům (§ 65e odst. 3 a § 118g odst. 3 

rejstříkového zákona), ale tento přístup je dále specifikován, 

jako přístup konkrétních fyzických osob (§ 65e odst. 4 a § 

118g odst. 4 rejstříkového zákona). Tyto fyzické osoby dle 

odstavců 4 předmětných ustanovení zákona (v návrhu je pro 

ně zavedena zkratka „oprávněné osoby“) tedy k údajům 

dálkově přistupují jednak za osobu/orgán dle odstavců 3 

předmětných ustanovení zákona, jednak logicky z jejich 

vůle, tj. jsou jimi delegovány.  

 

Stanovení způsobu přístupu k údajům je tedy limitováno 

primárním nastavením zákona, který diferencuje mezi 

osobou/orgánem s určitým právem (§65e odst. 3/§118g odst. 

3 rejstříkového zákona) a konkrétní osobou určenou 

k výkonu práva (§65e odst. 4/§118g odst. 4 rejstříkového 

zákona). Určitý mezikrok mezi právem na přístup a realizací 

tohoto práva je nezbytný; tímto mezikrokem je pak institut 

žádosti, jak je navrhován v § 14b návrhu. Skrze žádost je 

možné, aby osoby/orgány dle odstavců 3 předmětných 

ustanovení zákona stanovily (delegovaly), jaké oprávněné 
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fyzické osoby mají do evidencí přistupovat.  

 

Navrhovaný režim se tedy so hledem na specifika plynoucí 

již ze zákona pohybuje v mezích zákonného zmocnění 

formulovaného jako stanovení „způsobu přístupu k údajům“.  

V novelizačním bodu 10 (v § 14d odst. 2) návrhu vyhlášky 

upozorňujeme na nejednotnost použité formulace. Zatímco 

ve větě první se hovoří o odebrání oprávnění k dálkovému 

přístupu, ve větě druhé jde o znemožnění dálkového 

přístupu, ačkoliv jde zřejmě o totéž. Doporučujeme 

formulaci sjednotit, a to v souladu s terminologií 

používanou zákonem. 

AKCEPTOVÁNO 

Dále upozorňujeme na to, že ustanovení § 65 odst. 5 a § 

118g odst. 5 zákona zmocňuje k vydání prováděcího 

právního předpisu, který stanoví výši náhrady nákladů za 

umožnění (dálkového) přístupu k údajům v evidenci 

skutečných majitelů nebo v evidenci svěřenských fondů. Pro 

stanovení pravidla, že dálkový přístup není umožněn, není-li 

náhrada nákladů zaplacena, není dáno zákonné zmocnění 

(toto pravidlo by tedy muselo být upraveno zřejmě na úrovni 

zákona). 

AKCEPTOVÁNO 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. 

Ministerstvo financí  

 

JUDr. Stanislava Vosková 

e-mail: 

Stanislava.Voskova@mfcr.cz 

 

Obecně k návrhu:  

Doporučujeme návrh vyhlášky zrevidovat z pohledu 

formátování jeho textu. 

AKCEPTOVÁNO 

K nadpisu:  

V nadpisu vyhlášky chybí za označením roku „2017“ čárka. 

Podle čl. 33 Legislativních pravidel vlády, jde-li o vyhlášku, 

která obsahuje novelu vyhlášky, se čárka za označením 

roku, ze kterého je, píše. 

AKCEPTOVÁNO 

K bodu 10:  AKCEPTOVÁNO, VZATO NA VĚDOMÍ 
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Podle článku 58 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel 

vlády by úvodní část textu bodu novely měla znít takto: „Za 

část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu a 

poznámky pod čarou č. 1 zní:“. 

 

Současně doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodnější 

použít namísto nenormativní poznámky pod čarou 

normativní odkaz na příslušný právní předpis. 

K bodu 10: Slova „ČÁST TŘETÍ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP“ 

nutno zvýraznit tučně, jelikož se jedná o nadpis části 

předpisu. 

AKCEPTOVÁNO 

K bodu 10, § 14c: V § 14c odst. 2 písm. a) doporučujeme 

před slovem „a“ vypustit nadbytečnou čárku. 

AKCEPTOVÁNO 

K bodu 10, § 14e:  

V nově navrženém § 14e vyhlášky, týkajícím se náhrady 

nákladů za přístup do evidence skutečných majitelů, se 

uvádí, že náhrada nákladů spojených se zřízením dálkového 

přístupu do této evidence činí 2.000,- Kč za jeden kalendářní 

rok. Tato částka je podle našeho názoru příliš vysoká a pro 

řadu povinných osob může být nadmíru zatěžující. Mezi 

povinné osoby podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „AML zákon“) nespadají pouze velké instituce typu 

bank, pojišťoven a další, pro které je tato částka samozřejmě 

zanedbatelná, ale i řada malých entit, které tvoří třeba i jen 

jedna osoba. Navíc, řada těchto „malých“ povinných osob 

bude přístup do evidence skutečných majitelů využívat 

pouze několikrát do roka. Jak vyplývá z § 29b odst. 3 AML 

zákona, není nahlížení do evidence skutečných majitelů pro 

AKCEPTOVÁNO 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. 
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povinné osoby možností, ale zákonnou povinností. Z tohoto 

důvodu by neměla být tato povinnost spojena s nadměrnou 

finanční zátěží, což navržená částka v některých případech 

být může.  

 

Zavedení evidence skutečných majitelů je implementací 

povinnosti, stanovené směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního 

systému k praní peněz nebo financování terorismu. Tato 

směrnice v článku 30 odst. 5 připouští možnost, aby přístup 

do registru s údaji o skutečném majiteli byl zpoplatněn, 

nicméně tyto poplatky nesmí převyšovat administrativní 

náklady s tím spojené. Ze znění návrhu vyhlášky včetně 

odůvodnění nejsme přesvědčeni, že je tato podmínka 

splněna.  Odůvodnění by mělo být v tomto směru doplněno 

tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k částce 2000 Kč. 

za rok dospělo. 

Ministerstvo kultury 

 

JUDr. Lenka Houdková 

e-mail: 

lenka.houdkova@mkcr.cz 

tel.: 257 085 263 

 

K úvodní větě vyhlášky 

Do úvodní věty vyhlášky doporučujeme doplnit další 

zmocňovací ustanovení zákona č. 304/2013 Sb., v platném 

znění, která jsou vyhláškou prováděna, a to § 65e odst. 4 a 5 

a § 118g odst. 4 a 5.  

 

Dále doporučujeme z uvedené úvodní věty vyhlášky 

vypustit ty novely zákona č. 304/2013 Sb., kterými nebyla 

měněna zmocňovací ustanovení uvedená v této úvodní větě. 

 

Úvodní věta vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 

Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, 

změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení 

AKCEPTOVÁNO 
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některých vyhlášek, by tedy měla znít: „Ministerstvo 

spravedlnosti stanoví podle § 21, § 65e odst. 4 a 5, § 118e 

odst. 4, § 118g odst. 4 a 5 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.:“  

K čl. I, bodu 2 

V textu, který má být doplněn na konci textu úvodní věty 

vyhlášky, doporučujeme slovo „svěřeneckých“ nahradit 

slovem „svěřenských“, slova „zákona č. 87/2015 Sb., 

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb.,“ vypustit a 

slova „zákon č. 460/2016 Sb.“ nahradit slovy „zákona č. 

460/2016 Sb.“. 

 

Čl. I bod 2 návrhu vyhlášky by tak měl znít: „V úvodní větě 

se za text „§ 21“ vkládá text „, § 65e odst. 4 a 5, § 118e 

odst. 4, 118g odst. 4 a 5 a § 121 odst. 4“ a na konci textu se 

doplňují slova „a o evidenci svěřenských fondů, ve znění 

zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb. (dále jen 

„zákon“)“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Novelizační bod 2 byl vypuštěn. Podle legislativní praxe 

nebývají úvodní věty prováděcích právních předpisů 

měněny, neboť se jedná o nenormativní pasáže, jejichž 

význam je konzumován při vydání tohoto právního předpisu. 

Případné změny prováděného zákona včetně zmocňovacích 

ustanovení se zohledňují v úvodní větě novely prováděcího 

předpisu.   

K čl. I, bodu 3 a 4 

Vzhledem k zavedení legislativních zkratek „evidence 

skutečných majitelů“ a „zahraniční svěřenský fond“ již 

v prováděném zákoně č. 304/2013 Sb. doporučujeme zvážit 

nutnost zavedení těchto legislativních zkratek 

v ustanoveních § 1 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 1 písm. u) 

prováděcí vyhlášky. 

VZATO NA VĚDOMÍ 
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K odůvodnění 

V obecné části odůvodnění, v bodě 2, v první větě 

doporučujeme slovo „svěřenský“ nahradit slovem 

„svěřenských“. 

AKCEPTOVÁNO 

K odůvodnění 

Ve zvláštní části odůvodnění, k článku I, bodu 10 (§ 14b), 

ve druhém odstavci, ve čtvrté větě doporučujeme slovo 

„obsahat“ nahradit slovem „obsahovat“. 

AKCEPTOVÁNO 

K obálce návrhu 

Na obálce návrhu, v části Důvody předložení, doporučujeme 

ve druhém odstavci nahradit text „§ § 21“ textem „§ 21“ a 

ve třetím odstavci přeformulovat poslední větu; formulaci 

„Dále se chce“ nepovažujeme za zcela vhodnou a slovní 

spojení „o výši“ nenavazuje obsahově na přecházející část 

věty. 

 

V souvislosti s označením jednotlivých částí návrhu 

římskými číslicemi, uvedenými na obálce v části Obsah, si 

dovolujeme upozornit na nesprávné očíslování vlastního 

návrhu vyhlášky (má být II., nikoli III.). 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

 

Mgr. Markéta Adámková 

e-mail: 

marketa.adamkova@mmr.cz 

tel.: 234 154 025 

K úvodní větě vyhlášky 

Doporučujeme předkladateli překontrolovat a případně 

upravit znění úvodní věty tak, aby v ní byla obsažena 

všechna zmocňovací ustanovení zákona, která budou na 

základě novely vyhlášky prováděna. V tomto kontextu 

doporučujeme posoudit, zda by nemělo být v úvodní větě 

kupříkladu uvedeno i ustanovení § 65e odst. 4 a 5 či 

ustanovení § 118g odst. 4 a 5 zák. č. 304/2013 Sb.  

 

V úvodní větě návrhu vyhlášky však jsou podle našeho 

AKCEPTOVÁNO 
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názoru uvedeny některé zákony, které nenovelizují nyní 

uváděná zmocňovací ustanovení zákona č. 304/2013 Sb. Jde 

například o zákon č. 87/2015 Sb. či o zákon č. 192/2016 Sb. 

atd. Proto doporučujeme předkladateli, aby zároveň 

překontroloval a případně upravil znění úvodní věty ve 

smyslu čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

K bodu 2  

Doporučujeme předkladateli novelizační bod 2 vypustit a 

postupovat podle předchozí připomínky. 

AKCEPTOVÁNO 

K bodu 10 (k § 14b a k § 14c) 

Doporučujeme zvážit, zda výčet uvedený v ustanovení § 14b 

odst. 1 písm. a) až d) je výčtem kumulativním ve smyslu čl. 

42 Legislativních pravidel vlády. Pokud ano, pak 

doporučujeme na konci písm. c) nahradit čárku slovem „a“. 

Rovněž tak v §  14c odst. 2 doporučujeme, jde-li mezi 

písmeny a) a b) o kumulativní výčet, upravit znění podle čl. 

42 Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

K odůvodnění 

Na straně 1 doporučujeme v prvním odstavci zrušit slovo 

„usnesením“ za slovy „usnesením vlády“. 

AKCEPTOVÁNO 

K odůvodnění 

Doporučujeme na straně 2 doplnit na konec názvu bodu 2 

obecné části odůvodnění slova „včetně souladu se 

zákonným zmocněním k jejímu vydání“.  

AKCEPTOVÁNO 

K odůvodnění 

Doporučujeme na straně 3 překontrolovat a případně upravit 

název směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/849 ze dne 20. května 2015 tak, aby odpovídal názvu, 

který je uveden v EUR-Lexu. Rovněž tak doporučujeme na 

straně 8 upravit text směrnice Evropského parlamentu a 

AKCEPTOVÁNO 
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Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 tak, aby odpovídal 

názvu, který je uveden v EUR-Lexu. 

K odůvodnění 

Doporučujeme na straně 11 nahradit slova „zákona č. 

300/2000 Sb.“ slovy „zákona č. 300/2008 Sb.“, má-li tu jít o 

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů. 

AKCEPTOVÁNO 

K odůvodnění 

Na straně 13 doporučujeme upravit citaci zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo obrany 

 

Miroslava Dušová  

 e-mail: 

sekretariat.sprav@army.cz 

tel.: 973 200 102 

K § 14d 

V § 14d odst. 2 větě druhé slovo „přístup“ nahradit slovem 

„přístupu“.  

 

Odůvodnění: Jedná se o opravu překlepu v normativním 

textu. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

 

Mgr. Milan Votava 

e-mail: votava@mpo.cz 

tel. linka: 3452  

Obecně k označení částí materiálu – upozorňujeme, že 

označení částí materiálu neodpovídá označení uvedenému 

na „obálce pro meziresortní připomínkové řízení“, 

konkrétně část „návrh vyhlášky“ a část „odůvodnění“ je 

shodně označena jako materiál III. Doporučujeme tedy 

opravit označení předmětných částí materiálu, dále 

upozorňujeme, že část materiálu „předkládací zpráva“ není 

součástí materiálu. 

AKCEPTOVÁNO 

K nadpisu vyhlášky – doporučujeme za označení roku 

„2017“ doplnit čárku (viz čl. 33 LPV). 

AKCEPTOVÁNO 

K úvodní větě vyhlášky – doporučujeme úvodní větu 

upravit v souladu s čl. 38 LPV, tedy nová zákonná zmocnění 

upravit přímo v úvodní větě vyhlášky (viz obsah 

novelizačního bodu 2). Vzhledem k navržené úpravě úvodní 

AKCEPTOVÁNO 
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věty doporučujeme novelizační bod 2 zrušit (upozorňujeme, 

že tento novelizační bod obsahuje pojem „svěřeneckých 

fondů“ namísto „svěřenských fondů“. 

K novelizačnímu bodu 4 – doporučujeme slova „písmena t) 

až v), které znějí“ nahradit slovy „písmena t) až v), která 

znějí“. 

AKCEPTOVÁNO 

K novelizačnímu bodu 8 – doporučujeme tento bod uvést v 

souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) LPV, tedy např. takto:  

 

„8. Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13c, které včetně 

nadpisů znějí:“. 

AKCEPTOVÁNO 

K novelizačnímu bodu 10 – doporučujeme tento bod uvést 

v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. c) LPV, tedy např. takto: 

 

„10. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně 

nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:“. Dále 

doporučujeme v případě poznámky pod čarou (označení) 

postupovat v souladu s čl. 47 odst. 3 LPV a v případě 

označení nově vkládané části v souladu s čl. 30 odst. 4 LPV 

(nadpis části). Upozorňujeme, že u ustanovení nově 

vkládaného § 14e je uveden skupinový nadpis, ačkoliv se 

„náhrada nákladů“ upravuje pouze v jednom paragrafu. 

Doporučujeme tedy upravit nadpis tohoto ustanovení v 

souladu s čl. 30 odst. 5 až 7 LPV. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo školství mládeže 

a tělovýchovy 

 

JUDr. Jan Goetz    

e-mail: Jan.Goetz@msmt.cz 

K Čl. I, bodu 2.:  

Správně má být uvedeno slovo „svěřenských“. 

Doporučujeme upravit. V platném znění je daný text uveden 

dobře.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Novelizační bod 2 byl vypuštěn. Podle legislativní praxe 

nebývají úvodní věty prováděcích právních předpisů 

měněny, neboť se jedná o nenormativní pasáže, jejichž 

význam je konzumován při vydání tohoto právního předpisu. 
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Případné změny prováděného zákona včetně zmocňovacích 

ustanovení se zohledňují v úvodní větě novely prováděcího 

předpisu.   

K § 14e odst. 2:  

Z jazykového hlediska by spíše mělo být uvedeno 

„oprávněné osobě“. Doporučujeme upravit.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. 

Ministerstvo vnitra 

 

Mgr. Petra Soklová 

e-mail: petra.soklova@mvcr.cz 

tel.: 974 817 317 

K čl. I bodu 10 – k § 14b odst. 1 písm. c): 

V souladu s aktuálně používanými legislativními 

formulacemi doporučujeme slova „e mailovou adresu“ 

nahradit slovy „adresu elektronické pošty“. 

 

Připomínku vztahujeme obdobně k § 14c odst. 3. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 10 – k § 14e odst. 1: 

Jelikož navrhovaný § 14a a 14b zakotvuje „umožnění“ 

dálkového přístupu, domníváme se, že by rovněž náhrada 

nákladů měla být spojena s umožněním dálkového přístupu, 

danou změnou bude dosaženo formulační jednotnosti 

prováděcího právního předpisu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. 

K čl. I bodu 2  - k úvodní větě: 

Upozorňujeme, že dle ustálené legislativní praxe nebývají 

úvodní věty prováděcích právních předpisů měněny, neboť 

se jedná o nenormativní pasáže, jejichž význam je 

konzumován při vydání tohoto právního předpisu. Případné 

změny prováděného zákona včetně zmocňovacích 

ustanovení se zohledňují v úvodní větě novely prováděcího 

předpisu.  Doporučujeme tedy novelizační bod vypustit, ten 

nadto obsahuje zjevně chybně použité slovo „svěřeneckých“ 

namísto slova „svěřenských“. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 3 – k § 1: 

Navrhujeme slova „podle zákona“ za slovem „rejstříku“ 

AKCEPTOVÁNO 
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vypustit pro nadbytečnost. 

K čl. I bodu 4 – k § 2: 

Doporučujeme slovo „které“ v úvodu novelizačního bodu 

nahradit slovem „která“. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 6 – k § 3 odst. 1: 

Pro uvedení novelizačního bodu do souladu s Legislativními 

pravidly vlády doporučujeme číslo „2“ nahradit textem „§ 

2“. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 10 – k části třetí: 

Dle čl. 58 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme uvést novelizační bod ve znění: „Za část 

druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu 

a poznámky pod čarou č. 1 zní:“. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 10 – k § 14d odst. 2: 

Pro lepší srozumitelnost a přehlednost textu daného 

ustanovení doporučujeme slova „znemožnění dálkového 

přístupu“ nahradit slovy „odebrání oprávnění k dálkovému 

přístupu“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

Mgr. Tereza Falusová 

e-mail: 

tereza.falusova@mzcr.cz 

tel.: 224 972 634 

Obecně 

Doporučujeme vydání nové vyhlášky. 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na změnu rozsahu vyhlášky zahrnující i změnu 

názvu vyhlášky a výčtu zmocňovacích ustanovení zákona, 

k jehož provedení se vyhláška vydává, v úvodní větě 

doporučujeme namísto změny vyhlášky č. 323/2013 Sb. 

přijetí vyhlášky nové. Uvedené změny zasahují do samotné 

podstaty vyhlášky a je proto z legislativního hlediska 

vhodnější řešení vydání vyhlášky nové.  

VZATO NA VĚDOMÍ 

1. K § 14c odst. 2 písm. a): AKCEPTOVÁNO 
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Požadujeme odstranit čárku před písmenem „a“ 

nacházejícím se na konci věty dle čl. 42 odst. 2 písm. b) 

LPV. 

2. K § 14d  

Slovo „dvě“ nahradit číslicí „2“ dle čl. 43 odst. 1 LPV. 

AKCEPTOVÁNO 

3. K § 14d odst. 2 

Požadujeme nahradit slova „Na žádost“ slovy „Pro 

náležitosti žádosti“, aby bylo zřejmé, že ustanovení § 14b 

upravující náležitosti obsahu žádosti o umožnění přístupu 

oprávněné osoby se použije obdobně i pro žádost o 

znemožnění dálkového přístupu, obdobně jako je uvedeno 

v ustanovení § 13b a 13c. Původně navržený text nebyl 

srozumitelný v tom, na co se má ustanovení § 14b obdobně 

použít. 

NEAKCEPTOVÁNO 

N žádost podle § 14d (žádost o znemožnění) je třeba 

aplikovat obdobně celý § 14b. Formulace „náležitosti 

žádosti“ podle nás nevhodně evokují užší nároky na žádost, 

a sice jen náležitosti podle § 14b odst. 1). Přitom i žádost 

podle § 14d má podléhat požadavkům na formu stanoveným 

v § 14b odst. 2 a 3. 

4. K názvu vyhlášky 

Upozorňujeme na chybějící čárku v názvu vyhlášky za 

číslem 2017. 

AKCEPTOVÁNO 

5. K bodu 4. 

Slovo „písmena“ nahradit slovem „písmene“ a slovo „které“ 

nahradit slovem „která“. 

AKCEPTOVÁNO 

6. K bodu 10. 

Za slovo „včetně“ vložit slova „nadpisu a“. 

AKCEPTOVÁNO 

7. K části třetí 

V části třetí nadpis části uvést tučně. 

AKCEPTOVÁNO 

8. K § 14d odst. 2: 

Upozorňujeme na překlep, kdy místo slova „přístupu“ je 

uvedeno slovo „přístup“. 

AKCEPTOVÁNO 

9.  K § 14e 

Nadpis ustanovení uvést tučně a pod paragraf. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. 

Na závěr doporučujeme upravit formátování, a to zarovnání AKCEPTOVÁNO 
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bodu 3 Čl. I. a úpravu mezery v bodu 1 Čl. I. 

Ministerstvo životního 

prostředí 

 

Mgr. Kristýna Trojanová 

e-mail: 

kristyna.trojanova@mzp.cz 

tel.: 267 122 421 

K bodu novely č. 10 

V textu novelizačního bodu doporučujeme podle vzoru 

uvedeného v čl. 58 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel 

vlády doplnit za slova „se vkládá“ slovo „nová“ a dále 

doplnit číslo poznámky pod čarou, která je součástí 

vkládaného textu („Za část druhou se vkládá nová část třetí, 

která včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:“). 

AKCEPTOVÁNO 

K bodu novely č. 10 

Nadpis části třetí doporučujeme na základě čl. 30 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády uvést tučným písmem. 

AKCEPTOVÁNO 

K bodu novely č. 10 

V § 14a doporučujeme číselné označení odkazu na 

poznámku pod čarou doplnit o poloviční kulatou závorku, 

jak předpokládá čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

Svaz průmyslu a dopravy 

České republiky 

 

JUDr. Jitka Hejduková, CSc. 

e-mail: jhejdukova@spcr.cz 

tel.: 225 279 301 

K bodům 5. a části bodu 8. (navrhovaný § 13b zákona o 

veřejných rejstřících) návrhu 

SP ČR na základě vlastních zkušeností nepředpokládá u 

organizací zaměstnavatelů zásadní problémy s aplikací nově 

zaváděných formulářů pro zápisy do spolkového rejstříku 

týkající se odborových organizací a organizací 

zaměstnavatelů. Současně ale podporuje připomínky 

sociálního partnera ČMKOS a souhlasí s požadavkem, aby 

předkladatel předem umožnil sociálním partnerům se s 

formuláři seznámit a vyzkoušet je v praxi. 

VYSVĚTLENO 

S ohledem na režim inteligentních formulářů, jakožto 

vyplňovaných čistě elektronicky, není jejich stanovení 

přílohou vyhlášky nutné.  

 

Již dnes jsou stávající formuláře pro zápis do veřejného 

rejstříku uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva 

spravedlnosti. Ani tyto formuláře pak nemají předlohu 

v příloze vyhlášky, ale jejich obsahové náležitosti jsou 

vypočteny přímo ve vyhlášce (viz zejména její § 3 a 8), 

potažmo přímo v rejstříkovém zákoně – je zřejmé, že 

formulář umožňuje vyplnit (krom obecných náležitostí 

podání) ty údaje, které se zapisují do veřejného rejstříku 

podle rejstříkového zákona [srov. např. § 3 odst. 1 písm. f) 

ve spojení s § 25 odst. 1 rejstříkového zákona]. 
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Ve vztahu k novým formulářům pro (1) odborové 

organizace, (2) mezinárodní odborové organizace, (3) 

organizace zaměstnavatelů a (4) mezinárodní organizace 

zaměstnavatelů platí, že jejich podoba a fungování bude ve 

velké míře odpovídat inteligentnímu formuláři pro zápis 

změny údajů o (či výmaz) spolku.  

 

Inteligentní formulář již dnes umožňuje provádět opravy 

v podání (pomocí tzv. návratového kódu) a samozřejmě též 

navrhovat změny v zapsaných údajích. Formulář též obecně 

nebrání dokončení vyplnění – vyžaduje pouze vyplnění 

údajů, bez kterých formulář jednoduše nemůže plnit funkci 

podání (tj. správná identifikace navrhovatele, formální 

specifikace návrhu, příslušného soudu, datum a podpis). 

 

Určité praktické problémy při vyplňování formulářů mohly 

být spatřovány ve vztahu k návrhu na zápis změny údajů u 

pobočných odborových organizací a pobočných organizací 

zaměstnavatelů (a pobočných organizací u zahraničních 

organizací), na které se nesprávně hledělo jako na obdobu 

pobočných spolků. Tento problém však byl vyřešen novelou 

občanského zákoníku (č. 460/2016 Sb.) účinnou k 28. 2. 

2017. Nově zákon již s pobočnými odborovými 

organizacemi a pobočnými organizacemi zaměstnavatelů 

nepracuje (srov. § 3025 a 3046 občanského zákoníku). Od 1. 

1. 2018, tedy spolu s účinností související změny 

rejstříkového zákona, pak uvedené bude promítnuto i do 

formální podoby formulářů.  
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Dále uvádíme, že fungování inteligentních formulářů, ani 

jejich podoba, nemohou ovlivnit rozhodování rejstříkových 

soudů v konkrétních věcech. Formuláře jako takové jsou 

pouze specifickou formou podání k rejstříkovému soudu.      

K náhradě nákladů spojených s přístupem k údajům o 

skutečném majiteli:  

Jsme si vědomi, že povinnost mimo jiné i osob podle § 118g 

odst. 3 písm. i) zákona o veřejných rejstřících k náhradě 

nákladů spojených s přístupem k údajům o skutečném 

majiteli a zmocnění Ministerstva spravedlnosti určit její výši 

vyhláškou jsou stanoveny přímo tímto zákonem.  

 

Přesto však poukazujeme na to, že plnění této povinnosti je 

nezbytné k tomu, aby tyto osoby mohly s řádnou péčí plnit 

povinnost identifikovat a kontrolovat klienta podle zákona č. 

253/2008 Sb., tedy jde o povinnost soukromé osoby platit 

státu za informace nezbytné pro plnění její povinnosti 

uložené jí státem. Principiálně tak jde o další nevyhnutelnou 

finanční zátěž těchto osob spojenou s faktickým přenesením 

výkonu státní moci (zde kontroly nad směřováním výnosů) 

na tyto osoby. 

AKCEPTOVÁNO 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. 

ÚV – KOM  

 

Mgr. Bohumil Peterka 

e-mail: 

peterka.bohumil@vlada.cz 

 

Mgr. Barbara Šteiner Baffiová 

e-mail: 

baffiova.barbara@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. 

 

AKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 

Návrh byl sladěn s pravidly vykazování implementace. 

Odůvodnění bylo doplněno. 

 

Za implementační je podle našeho názoru třeba považovat 

(po vypuštění § 14e návrhu) především § 14a a 14c návrhu, 

případně § 14b návrhu.  

 

Ve vztahu k § 14b návrhu platí, že neupravuje přímo 
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 Některá ustanovení návrhu je dle našeho názoru možné 

pokládat za implementační k čl. 30 a 31 směrnice AML. 

Přinejmenším § 14b odst. 2 a 3 a § 14e považujeme za 

implementační vůči čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec 

směrnice, § 14a pak vůči čl. 30 odst. 6 směrnice. Je proto 

nezbytné postupovat v souladu s pravidly vykazování 

implementace, jak je stanoví Legislativní pravidla a 

Metodické pokyny (implementační ustanovení návrhu je 

nutno podtrhnout a označit celexovým číslem (čl. II odst. 1 

Přílohy č. 5 Legislativních pravidel). K návrhu je nutno 

přiložit rozdílovou tabulku (čl. II odst. 2 Přílohy č. 5 

Legislativních pravidel) a aktualizovanou tabulku 

srovnávací (čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních pravidel)). 

 

Čl. 30 odst. 5 směrnice AML dále stanoví, že přístup k 

informacím o skutečném vlastnictví musí být v souladu s 

pravidly pro ochranu údajů. Požadujeme odůvodnění doplnit 

o zhodnocení souladu návrhu s novým obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů, které nabyde účinnosti v příštím 

roce. 

 

Předkladatel nesplnil povinnost uvést v odůvodnění důvody 

pro uplatnění požadavků nad rámec požadavků stanovených 

předpisy EU ve smyslu usnesení vlády ze dne 25. ledna 

2016 č. 64, k aktualizaci Akčního plánu na podporu 

hospodářského růstu a zaměstnanosti České republiky pro 

rok 2016 a další, a to zejména ve vztahu k těmto 

ustanovením předpisů EU: 

- čl. 30 odst. 5, v části týkající se administrativního 

poplatku. 

faktický přístup k informacím ve smyslu čl. 30 odst. 5 

druhého pododstavce AML směrnice; to činí § 14a a 14c 

návrhu. § 14b návrhu upravuje žádost orgánu oprávněných k 

dálkovému přístupu (dle § 65e dost. 3 a 118g odst. 3 

rejstříkového zákona), která je předpokladem faktického 

přístupu. Žádost je mechanismem, jak neomezený a včasný 

přístup zajistit (srov. čl. 30 odst. 6 AML směrnice), nejde 

však o způsob přístupu jako takového (ve smyslu čl. 30 odst. 

5 druhého pododstavce AML směrnice). 

 

Ve vztahu k administrativnímu poplatku ve smyslu čl. 30 

odst. 5 druhého pododstavce AML směrnice platí, že 

náhrada nákladů byla z návrhu vypuštěna. Požadavky nad 

rámec směrnice nejsou v tomto ohledu uplatňovány. 

 

Odůvodnění bylo doplněno o zhodnocení souladu návrhu s 

novým obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  
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K § 14b odst. 2 

Čl. 30 odst. 5 směrnice AML stanoví, že přístup k 

informacím o skutečném vlastnictví může být podmíněn 

registrací online. Máme pochybnosti o zvoleném řešení 

(úředně ověřený nebo elektronický podpis), neboť to zřejmě 

jde nad rámec požadavků směrnice, a požadujeme jej 

vysvětlit v kontextu směrnice AML nebo návrh upravit. 

VYSVĚTLENO 

Čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec AML směrnice stanoví, že 

přístup k informacím o skutečném majiteli musí být v 

souladu s pravidly pro ochranu údajů (a může být podmíněn 

registrací online a zpoplatněn). Právě v souladu s ochranou 

osobních údajů evidovaných skutečných majitelů byl 

zákonodárcem upraven režim, kdy pro umožnění dálkového 

přístupu je nezbytné splnění podmínky zjistitelnosti 

konkrétních fyzických osob, které k údajům o skutečném 

majiteli přistupují (§ 118g odst. 4 rejstříkového zákona).  

 

Zákon dává právo dálkového přístupu do neveřejné evidence 

pouze vybranému okruhu osob a orgánů (jak to požaduje 

AML směrnice). V souladu se směrnicí mezi tyto subjekty 

pak řadí povinné osoby ve smyslu AML zákona. Má-li být 

do evidence umožněn přístup pouze některým osobám a 

orgánům, je nezbytné v rámci (generální) žádosti o 

umožnění přístupu hodnověrně deklarovat, zda je žadatel 

povinnou osobou. Jinak řečeno, nelze připustit, aby výhradní 

právo přístupu bylo využito někým, kdo jej nemá (čímž by 

došlo též narušení ochrany osobních údajů). Je tak logické, 

že osoba či orgán s právem na umožnění dálkového přístupu 

musí být řádně identifikováni, tj. prostřednictvím úředně 

ověřeného nebo elektronického podpisu. Pouhá registrace je 

logicky v rozporu s požadavkem identifikace.  

 

Dále platí, že žádost o umožnění dálkového přístupu (dle § 

14b návrhu) není konkrétním dálkovým přístupem 

k informacím o skutečném majiteli, ale prostředkem, jak 

zákonem vymezené subjekty (dle § 118g odst. 3 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT4AAKQO)



32 

 

rejstříkového zákona) určí konkrétní, k údajům přistupující 

fyzické osoby (§ 118g odst. 4 rejstříkového zákona). Podle 

zákona je sice dálkový přístup generálně umožněn 

vypočteným osobám a orgánům (§ 118g odst. 3 

rejstříkového zákona), ale tento přístup je dále specifikován 

jako přístup konkrétních fyzických osob (v návrhu je pro ně 

zavedena zkratka „oprávněné osoby“). Až tyto oprávněné 

osoby dálkově přistupují k údajům; činí tak za osobu/orgán 

(dle § 118g odst. 3 rejstříkového zákona) a z jejich vůle, tj. 

jsou jimi delegovány.  

 

V kontextu diskutovaného ustanovení směrnice pak platí, že 

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 

(bez nutnosti užití jejich úředně ověřeného nebo 

elektronického podpisu). Faktický, každodenní přístup těch, 

kteří mají ke kýženým údajům přistupovat, tak není nijak 

omezen či komplikován.  

 

Smysl a účel čl. 30 odst. 5 druhého pododstavce AML 

směrnice, tedy možnost efektivního využívání informací za 

současné ochrany osobních údajů, je navrženým režimem 

plně naplněn. 

K § 14e odst. 1 

Čl. 30 odst. 5 směrnice AML stanoví, že přístup k 

informacím o skutečném vlastnictví může být zpoplatněn, 

poplatky za získání informací však nesmějí převyšovat 

administrativní náklady s tím spojené. V odůvodnění je 

AKCEPTOVÁNO 

Úprava náhrady nákladů byla vypuštěna. 
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vysvětleno, že paušální roční poplatek 2000 Kč byl zvolen z 

důvodu nižší administrativní náročnosti na jeho výběr, což 

se zcela míjí s požadavkem směrnice. 

 

Dále odůvodnění pracuje s tím, že částka 2000 Kč 

představuje podíl počtu žadatelů (povinných osob) na 

celkových nákladech na provoz systému. Je však v rozporu s 

požadavky směrnice účtovat provoz systému využívaného 

mj. orgány státu soukromým osobám. 

Návrh je nutno upravit. 

Nad rámec návrhu: 

Nad rámec předloženého návrhu postrádáme provedení § 

118g odst. 2 zákona o veřejných rejstřících. 

VYSVĚTLENO 

Ustanovení § 118g odst. 2 rejstříkového zákona neobsahuje 

zákonné zmocnění, pročež jej není možné provést 

prováděcím právním předpisem. 

 

Získání výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 118g 

odst. 2 rejstříkového zákona je řešeno v rámci obecné úpravy 

daného zákona.  

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K § 14b odst. 3 

V § 14b odst. 3 dáváme na zvážení, zda slova „ls/xlsx“ není 

třeba nahradit slovy „xls/xlsx“. 

AKCEPTOVÁNO 
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