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NÁVRH  

NAŘÍZENÍ VLÁDY  

ze dne…………………2019, 

kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 

správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a 

evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení 
vlády č. 434/2017 Sb. 

 
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 
460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., a 
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci 
svěřenských fondů, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb. a 
zákona č. 287/2018 Sb.: 

 
Čl. I 

V § 13 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, 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence 
údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb., se za odstavec 1 
vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 
 
„(2) Povinnost dvakrát zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby zapsané do jiného veřejného 
rejstříku než obchodního rejstříku do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili 
své pohledávky, je také splněna, je-li uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle 
zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob po dobu 3 měsíců a 2 týdnů zápis  

a) vstupu do likvidace, 
b) údajů identifikujících likvidátora a 
c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě určené nejméně v délce 3 

měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu.  
 
(3) Povinnost poprvé zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby zapsané do obchodního 
rejstříku do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, je také 
splněna, je-li uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob zápis 

a) vstupu do likvidace, 
b) údajů identifikujících likvidátora a 
c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v určené lhůtě.“.  
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Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4. 
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
U právnických osob, které vstoupily do likvidace přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, 
se postupuje podle dosavadních právních předpisů. 
 
 

Čl. III 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti 1. srpna 2019. 
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