
IV. 

1 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených 

usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady vlády 

rozhodl na základě žádosti předkladatele a jím předloženého přehledu dopadů návrhu právního 

předpisu, že se toto hodnocení v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády neprovede. 

OBECNÁ ČÁST 

1. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Podle § 198 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), 

má likvidátor zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby do likvidace, společně s výzvou pro věřitele, 

aby přihlásili své pohledávky (dále jen „oznámení o likvidaci“). Oznámení o likvidaci je třeba 

zveřejnit dvakrát, a to v Obchodním věstníku (§ 3018 OZ).  

Stejného efektu, jakým je zveřejnění v obchodním věstníku, se dosahuje povinným uveřejněním 

zápisu o vstupu do likvidace ve veřejném rejstříku (ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, 

dále jen „rejstříkový zákon“). Z hlediska vymezení pojmu zveřejnění podle § 3018 OZ je však za 

současného právního stavu využití služeb Obchodního věstníku nezbytné, byť přidaná hodnota oproti 

uveřejnění zápisu ve veřejném rejstříku je minimální. 

Zveřejnění oznámení o likvidaci je zpoplatněno. V rámci likvidace právnické osoby tak vedle 

případných nákladů likvidace vznikají další náklady za úkon, jehož efektu je dosaženo již uveřejněním 

vstupu do likvidace ve veřejném rejstříku. Zejména v případě likvidace spolků se jedná o významný 

výdaj, jelikož spolky jsou v rámci rejstříkového řízení osvobozeny. Platba za zveřejnění v Obchodním 

věstníku je významným a často jediným nákladem likvidace spolku. V případě spolků, které nemají 

žádný majetek, představuje platba Obchodnímu věstníku častou překážku v dobrovolném zrušení 

a likvidaci spolku. 

Lze přitom dodat, že vydávání Obchodního věstníku zabezpečuje Ministerstvo vnitra ČR. 

Provozovatelem Portálu veřejné správy v oblasti vydávání Obchodního věstníku je na základě 

smlouvy společnost Economia, a. s., která je i příjemcem plateb za zveřejnění. Dvojí zveřejnění 

oznámení o likvidaci v současnosti (dle ceníku Obchodního věstníku) představuje náklad 2178 Kč (2 x 

900 + DPH), respektive 2614 Kč (2 x 1080 + DPH). 
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2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů  

Cílem návrhu je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob nahrazením 

zveřejnění oznámení o likvidaci (v Obchodním věstníku) již dnes také povinným uveřejněním 

vybraných údajů ve veřejném rejstříku. Chce se využít existující mechanismus uveřejňování vstupu do 

likvidace a údajů o likvidátorovi ve veřejném rejstříku [§ 65 písm. b) rejstříkového zákona], který se 

efektem vyrovná zveřejnění oznámení o likvidaci v Obchodním věstníku. Veřejný rejstřík je všem 

zdarma veřejně přístupný na internetu. Není nutná jakákoli registrace, veškeré informace jsou 

dostupné okamžitě. Veřejný rejstřík je také dostupný v režimu otevřených dat. 

Návrh diferencuje mezi právnickými osobami zapisovanými do obchodního rejstříku a právnickými 

osobami zapisovanými do ostatních veřejných rejstříků (právnické osoby neziskové povahy). 

V případě právnických osob založených nikoli za účelem podnikání či dosahování zisku lze 

předpokládat, že množství potenciálních věřitelů těchto osob je zpravidla nižší. Např. velká část 

spolků za celou dobu svého fungování žádný majetek ani dluhy nemá. Lze proto u těchto osob 

vycházet z úvahy, že pro zajištění ochrany věřitelů je postačující uveřejnění údajů o likvidaci pouze ve 

veřejném rejstříku. 

V případě obchodních korporací se ponechává povinnost alespoň jednoho zveřejnění v Obchodním 

věstníku. Úprava reflektuje povahu obchodních korporací sloužících obecně k podnikání, s čímž je 

spojena i vyšší pravděpodobnost existence věřitelů. V zájmu zajištění maximální ochrany věřitelů tak 

je jedno zveřejnění oznámení o likvidaci v Obchodním věstníku zachováno.  

Pro úplnost je třeba uvést, že ochrana věřitelů by měla být primárně zajišťována především činností 

likvidátora, který by měl věřitele aktivně zjišťovat a jemu známé věřitele o vstupu právnické osoby do 

likvidace vyrozumět adresně (§ 198 odst. 1 OZ). 

 

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

navržena 

Využívá se zmocnění § 3018 OZ, podle kterého může právní předpis stanovit, že povinnost zveřejnění 

je splněna jinak než zveřejněním v Obchodním věstníku. Navrhovaná úprava je s uvedeným v souladu. 

Navrhované nařízení vlády je v souladu také s obecným zmocněním čl. 78 Ústavy.  
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4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Ustanovení navrhované právní úpravy nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené 

judikatury soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

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 na státní nebo ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládá.  

Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostřední, jelikož představuje také 

zjednodušení procesu likvidace pro obchodní korporace, jakož i snížení nákladů likvidace.   

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. 
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7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh nepřijímá žádná opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální rizika ve vztahu 

k soukromí a ochraně osobních údajů. Navrhovaná úprava tedy žádným způsobem 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 jednotlivců 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 ustanovení § 4 

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

pozdějších předpisů. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nepřijímá žádná opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální korupční rizika.  

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k bezpečnosti nebo 

obraně státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K článku I, novému odstavci 2 

V návaznosti na § 3018 OZ se stanovuje, že povinnost stanovená v § 198 OZ je splněna uveřejněním 

zápisu o vstupu do likvidace a údajů identifikujících likvidátora způsobem umožňujícím dálkový 

přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (tj. na internetovém portále 

veřejného rejstříku). Jak bylo uvedeno v obecné části, většina neziskových právnických osob, zejména 

spolků za celou dobu svého fungování žádný majetek ani dluhy nemá. Lze proto u nich dovodit, že pro 

zajištění ochrany věřitelů je postačující uveřejnění údajů o likvidaci pouze ve veřejném rejstříku. 

Ustanovení bude mít za následek, že likvidátoři právnických osob zapsaných do jiného než 

obchodního rejstříku (tj. zapsaných do rejstříku spolkového, nadačního, ústavů, společenství vlastníků 

jednotek a obecně prospěšných společností) nebudou nuceni zveřejňovat oznámení o likvidaci 

v Obchodním věstníku. Dvojí zveřejnění písemností (oznámení a výzva) bude nahrazeno jediným 

uveřejněním zápisu vstupu do likvidace a údajů identifikujících likvidátora do veřejného rejstříku po 

dobu 3 měsíců a 2 týdnů.  

Nezbytná délka doby uveřejnění se odvíjí od požadavků § 198 OZ. Je třeba zachovat dostatečný 

časový prostor pro přihlášení případných pohledávek neznámých věřitelů. Podle § 198 OZ lze druhé 

oznámení zveřejnit nejdříve po 2 týdnech, přičemž pohledávky musí být možné hlásit alespoň další 3 

měsíce. Dohromady tedy zákon zajišťuje věřitelům, kteří nejsou likvidátorovi známi (známé vyrozumí 

vždy adresně), minimálně 3 měsíce a 2 týdny na přihlášení pohledávek. 

K článku I, novému odstavci 3 

V případě obchodních korporací (a dalších osob zapsaných v obchodním rejstříku) se v návaznosti na 

§ 3018 OZ stanovuje, že povinnost zveřejnit první oznámení o likvidaci je splněna uveřejněním zápisu 

o vstupu do likvidace a údajů identifikujících likvidátora způsobem umožňujícím dálkový přístup 

podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (tj. na internetovém portále 

veřejného rejstříku). Povinnost zveřejnit druhé oznámení o likvidaci v Obchodním věstníku zůstává 

zachována, a to s ohledem na vyšší pravděpodobnost potřeby ochrany věřitelů (prostřednictvím 

informování z více zdrojů). 

Vzhledem k zachování nutnosti druhého zveřejnění oznámení o likvidaci v Obchodním věstníku 

zákonem (§ 198 OZ) stanovená (1) minimální doba trvání prvního zveřejnění, tj. nově uveřejnění ve 

veřejném rejstříku, a (2) minimální lhůta pro přihlášení pohledávek zůstávají nedotčené. 
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K článku II 

V přechodném ustanovení se navrhuje stanovit, že se proces zveřejnění údajů souvisejících s likvidací 

dokončí podle dosavadních právních předpisů u právnických osob, které vstoupily do likvidace přede 

dnem nabytí účinnosti nové úpravy. 

K článku III 

S ohledem na to, že navrhovaná změna nevyžaduje nezbytné úpravy informačních systémů veřejné 

správa a je spojena s finanční úsporou na straně veřejnosti, je navrhováno, aby nařízení nabylo 

účinnosti co nejdříve.  
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