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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh nařízení vlády, 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.   

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 8. 4. 2019, s termínem dodání 
stanovisek do 30. 4. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce.  
 
Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 
Ministerstvo financí  
 
JUDr. Stanislava Vosková 
e-mail: Stanislava.Voskova@mfcr.cz 
 
 

K Čl. I 
Stávající úprava § 198 odst. 2 OZ vyžaduje 
zveřejnění vstupu do likvidace společně s 
výzvou pro věřitele, aby přihlásili své 
pohledávky. 
Navrhovaná úprava, tedy zveřejnění podle § 
65 písm. b) zákona č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob a o evidenci svěřenských fondů, na 
který odkazuje předkládací zpráva, 
neobsahuje požadavek na zveřejnění výzvy 
pro věřitele.   
Z důvodu souladnosti právních předpisů 
požadujeme do vkládaných odstavců 2 a 3 za 
slova „je splněna uveřejněním zápisu vstupu 
do likvidace“ vložit slova „společně s výzvou 
pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky,“. 
Tato připomínka je zásadní. [následně 
změněno na doporučující] 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Doplňující vyjádření MF: 
U likvidace právnické osoby zapsané do jiného veřejného rejstříku by 
se při zápisu vstupu do likvidace zároveň do veřejného rejstříku 
vhodně, např. do části „ostatní skutečnosti“, uvedla informace 
oznámení o vstupu do likvidace a zároveň informace obsahující 
výzvu pro věřitele s uvedením lhůty k přihlášení pohledávek. Takový 
zápis by se provedl dvakrát (s dvoutýdenním odstupem). 
 
U likvidace právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku by se 
při zápisu vstupu do likvidace zároveň do obchodního rejstříku 
vhodně, např. do části „ostatní skutečnosti“, uvedla informace 
oznámení o vstupu do likvidace a zároveň informace obsahující 
výzvu pro věřitele s uvedením lhůty k přihlášení pohledávek. 
 
Dále by se s dvoutýdenním odstupem uveřejnilo v obchodním 
věstníku oznámení o vstupu do likvidace a výzva pro věřitele. 
 
Výše uvedeným způsobem by se dle našeho názoru dosáhlo cíle 
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snížení administrativy a snížení, resp. odstranění, nákladů s touto 
administrativou spojených. U právnických osob zapsaných do jiného 
rejstříku by nevznikly žádné náklady na uveřejnění oznámení a výzvy 
v obchodním věstníku, u právnických osob zapsaných v obchodním 
rejstříku by došlo ke snížení nákladů na polovinu – tak jako u Vámi 
navrženého řešení. Zároveň by bylo takové řešení v souladu s 
ustanovením občanského zákoníku a s požadavky transparentnosti. 
 
Vyjádření MSp: 
Ustanovení bude upraveno tak, aby předmětem zápisu do veřejného 
rejstříku byla také výzvy pro věřitele. Zároveň se vyjasní, že 
navrhovaná úprava je fakultativní a nepředstavuje nahrazení plnění 
povinnosti stanovené § 198 odst. 2 OZ, ale je toliko jeho alternativou. 
Nepovažujeme za vhodné povinovat právnické osoby nezapisované 
do OR k dvojímu zápisu uvedených skutečností. Předně takovéto 
řešení není prakticky možné, jelikož ve veřejném rejstříku zapsané 
údaje nelze nahradit stejnými údaji. Dále by pak podle nás dvojí 
zveřejnění/uveřejnění představovalo přílišní formalizmus, které by v 
praxi nebyl nijak přínosný a pouze by zvyšoval administrativní zátěž 
soudu a likvidátorů.  
 
Je třeba si uvědomit, že povinnost dvojího zveřejnění je dána 
historicky, a sice původní tištěnou podobou Obchodního věstníku 
(věřitel tak měl větší možnost, že si výzvu zrovna přečte). Za 
existence elektronické online podoby veřejného rejstříku, který je na 
rozdíl od Obchodního věstníku zcela volně a zdarma přístupný, 
postrádá dvojí uveřejnění smysl. Byť je již pravidlo o dvojím 
zveřejnění § 198 odst. 2 OZ zásadně bezúčelné, jeho případná úprava 
by přestavovala složitý legislativní proces otevření občanského 
zákoníku, což nepovažujeme za proporcionální a efektivní řešení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBD5GCMV3)



3 

 

Naopak vidíme cestu v úsporné změně nařízení, která pravidlo § 198 
odst. 2 OZ neobchází, ale pouze stanovuje další možnost, jak v něm 
stanovanou povinnost splnit (v souladu se zmocněním § 3018 OZ). 
Navržené znění zároveň umožňuje, aby likvidátor stanovil pro 
věřitele lhůtu dle svého uvážení, vždy však minimálně takovou, aby 
vyhovovala kritériím § 198 odst. 2 OZ. 
 
Vyjádření MF: 
Ministerstvo financí i nadále trvá na odůvodněnosti připomínky 
uplatněné k Vámi navrhovanému nařízení vlády, 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. Domníváme se, že Vámi navrhovaná úprava není 
legislativně správným řešením. Pakliže daná úprava ustanovení § 
198 odst. 2 občanského zákoníku neodpovídá požadavkům praxe, pak 
se jako správné legislativní řešení jeví novela předmětného 
ustanovení občanského zákoníku. Variantou by také mohlo být 
nalezení jiného způsobu řešení, které však zároveň bude naplňovat 
dikci občanského zákoníku.  
 
Pokud předmětné ustanovení § 198 odst. 2 občanského zákoníku 
stanoví výslovně podmínku zveřejnění oznámení společně s výzvou 
„nejméně dvakrát za sebou“, pak je podle našeho názoru nutné tuto 
podmínku dodržet. Vámi navržená úprava nařízení však tuto 
podmínku v podstatě věcně zruší. Takové řešení podle našeho 
názoru představuje tzv. nepřímou novelizaci, kterou považujeme 
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za nepřípustnou. Není-li technicky možné zápis likvidace včetně 
výzvy věřitelům uvést do veřejného rejstříku dvakrát po sobě, jak 
jsme navrhovali, pak bylo by podle našeho názoru legislativně 
korektním řešením jedno ze zveřejnění ponechat i pro právnické 
osoby nezapsané v obchodním rejstříku v dosavadním režimu, tedy v 
Obchodním věstníku. Náklady dotčených právnických osob spojené 
se zveřejněním v obchodním věstníku se sice zcela neodstraní, avšak 
sníží se na polovinu, přičemž se domníváme, že jednorázová částka 
900 Kč + DPH, resp. 1080 Kč + DPH není v daném případě 
neúměrná. 
 
V zájmu neblokování možnosti dalšího legislativního postupu však 
tuto připomínku měníme na doporučující s tím, že konečné 
posouzení legislativní vhodnosti a přípustnosti zvoleného řešení 
ponecháváme na Legislativní radě vlády, resp. jejích pracovních 
komisích. 

K Čl. III 
Nabytí účinnosti nařízení vlády doporučujeme stanovit konkrétním datem. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Účinnost stanovena 
na 1. srpen 2019. 

K Důvodové zprávě, Obecné části 
V bodě 5. ve druhém odstavci doporučujeme slovo „prostřední“ nahradit slovem „prostředí“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno.  

K Důvodové zprávě, Obecné části 
V části 7. je uvedeno, že navrhovaná podzákonná právní úprava není v rozporu se 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.“. Upozorňujeme, že tato směrnice 
byla dne 25. května 2018 zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

AKCEPTOVÁNO  
 
Upraveno. 
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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 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů - GDPR). Doporučujeme text náležitě upravit. 
K Důvodové zprávě, Zvláštní části, K článku I, novému odstavci 2 
Do první věty za text „§ 198 OZ“ doporučujeme doplnit text „odst. 2“, neboť nová úprava se 
má týkat pouze zveřejnění dle tohoto ustanovení, přičemž povinnost dle § 198 odst. 1 OZ 
zůstává nedotčena. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 

Ministerstvo kultury 
 
JUDr. Lenka Houdková 
e-mail: lenka.houdkova@mkcr.cz 
tel.: 257 085 263 
 

K nadpisu nařízení vlády 
V souladu s čl. 32 písm. b) Legislativních pravidel vlády doporučujeme za číslovku 2019 
doplnit čárku.  
Dále s ohledem na to, že nařízení vlády č. 351/2013 Sb. již bylo novelizováno, doporučujeme 
doplnit na konec nadpisu za název nařízení č. 351/2013 Sb. slova „, ve znění nařízení vlády  
č. 434/2017 Sb.“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 

K čl. I 
Protože v novelizovaném nařízení vlády má být provedena pouze jedna změna v § 13, 
doporučujeme vyjádřit ji v čl. I přímo, bez použití úvodní věty (viz čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády). 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 

K čl. III 
V ustanovení o nabytí účinnosti se neuvádí „nařízení vlády“, ale pouze „nařízení“ [viz čl. 53 
odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády], doporučujeme proto slovo „vlády“ vypustit. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Upraveno. 
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 K obecné části odůvodnění – Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 

ochraně soukromí a osobních údajů 
Směrnice 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 je již zrušena a ode dne 25. 5. 2018 nahrazena 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 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, byl s účinností ode dne 24. 4. 2019 zrušen zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Doporučujeme proto aktualizovat údaje 
obsažené v bodu 7 obecné části odůvodnění návrhu. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Upraveno. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
JUDr. Dana Tesařová  
e-mail: Dana.Tesarova@mmr.cz  
tel.: 224 861 506 
 
 

K nadpisu: 
Za číslo „2019“ doporučujeme doplnit čárku a na konec nadpisu doporučujeme doplnit 
slova „, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 

K čl. I: 
Článek doporučujeme uvést do souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády a dále 
doporučujeme v úvodní větě doplnit slova „ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 

K čl. III: 
Doporučujeme slovo „vlády“ vypustit. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Upraveno. 

Ministerstvo zemědělství  
 
JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 
e-mail: dominika.naskova@mze.cz  
tel.: 221 814 528 

K názvu a návětí čl. I: 
Doporučujeme s ohledem na již platnou a účinnou novelu předmětného nařízení vlády (č. 
434/2017 Sb.) tuto skutečnost zohlednit v názvu a návětí čl. I návrhu. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Upraveno. 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 
Mgr. Tereza Vizinová 

K materiálu, Čl. I:  
V souladu se čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme začátek článku 
nahradit slovy „V § 13 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 
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e-mail: Tereza.Vizinova@msmt.cz  
tel.: 234 812 611 
 

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, se za odstavec 1 
vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:“. 
 
K materiálu, Čl. III:  
V souladu se čl. 53, odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „Toto 
nařízení vlády nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho 
vyhlášení.“ nahradit slovy „Toto nařízení vlády nabývá účinnosti prvním dnem druhého 
kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 

Ministerstvo vnitra 
 
Mgr. Kateřina Golková 
e-mail: katerina.golkova@mvcr.cz  
tel.: 974 817 307 
 

K nadpisu: 
V souladu s čl. 32 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády navrhujeme  
za číslovkou 2019 doplnit čárku. 

AKCEPTOVÁNO 
  
Upraveno. 

K čl. I – k úvodní větě: 
S ohledem na to, že je navrhována pouze změna jednoho ustanovení právního předpisu, 
doporučujeme uvést návrh do souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. Dále 
pak předkladatele upozorňuje, že v úvodní větě je nezbytné zohlednit, že předmětné 
nařízení vlády již bylo jednou novelizováno (vizte nařízení vlády č. 434/2017 Sb.). 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 

K čl. III – k účinnosti: 
S ohledem na čl. 53 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády navrhujeme pro 
nadbytečnost vypustit slovo „vlády“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 

Ministerstvo dopravy 
 
Mgr. Daniela Heppnerová 
e-mail: daniela.heppnerova@mdcr.cz 
tel.: 225 131 427 

K nadpisu návrhu nařízení vlády 
V nadpisu návrhu nařízení vlády doporučujeme doplnit slova „ve znění nařízení vlády č. 
434/2017 Sb.“. 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, bylo totiž měněno, a to 
nařízením vlády č. 434/2017 Sb. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 
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K článku I návrh nařízení vlády 
V souladu s článkem 55 odst. 3 legislativních pravidel vlády doporučujeme úvodní větu 
uvést v následujícím znění: 
„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, se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které 
znějí:…“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 

K obecné části odůvodnění 
Doporučujeme v kapitole 6 obecné části odůvodnění v souladu s ustanovení čl. 14 odst. 1 
písm. f) legislativních pravidel vlády doplnit zhodnocení současného stavu právní úpravy ve 
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno. 
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