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Navrhovaný právní předpis (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 pozdějších předpisů) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. 
Ustanovení (čl., 
odst., písm., bod, 

apod.) 
Obsah 

Bod 1 1. Na konci textu § 18 se doplňují slova „s textovou 
vrstvou nebo ve formátu Extensible Hypertext 
Markup Language (přípona XHTML)“. 

32013L0050 Čl. 1 odst. 3 písm. 
b)  
[čl. 4 odst. 7 
směrnice 
2004/109/ES] 

Článek 4 se mění takto: 

… 

b) doplňuje se nový odstavec, který zní: 

„7.  S účinkem od 1. ledna 2020 se veškeré výroční 
finanční zprávy připravují v jednotném 
elektronickém formátu pro podávání zpráv za 
podmínky, že Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) zřízený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 
(19) provede analýzu nákladů a přínosů. 

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy) vypracuje návrhy regulačních 
technických norem pro upřesnění elektronického 
formátu pro podávání zpráv s náležitým ohledem na 
stávající i budoucí technologické možnosti. Před 
přijetím návrhů regulačních technických norem 
provede Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) odpovídající posouzení 
možných elektronických formátů pro podávání 
zpráv a uskuteční vhodné praktické zkoušky. 
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy) předloží Komisi tyto návrhy 
regulačních technických norem do 31. prosince 
2016. 

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené ve druhém 
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pododstavci postupem podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

32019R0815 Čl. 3 Jednotný elektronický formát pro podávání 
zpráv 
Emitenti připraví celé výroční finanční zprávy ve 
formátu XHTML 

32019R0815 Čl. 4 Značkování konsolidovaných účetních závěrek 
podle IFRS 
1. Obsahují-li výroční finanční zprávy 
konsolidované účetní závěrky podle IFRS, emitenti 
tyto konsolidované účetní závěrky značkují. 
2.   Emitenti značkují minimálně zveřejnění 
specifikovaná v příloze II, jsou-li tato zveřejnění v 
dotčených konsolidovaných účetních závěrkách 
podle IFRS obsažena. 
3.   Emitenti mohou značkovat i jiná zveřejnění 
uvedená v konsolidovaných účetních závěrkách 
podle IFRS, než která stanoví odstavec 2. 
4.   Pro značky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 
emitenti použijí značkovací jazyk XBRL a 
taxonomii obsahující prvky stanovené v základní 
taxonomii. V případech, v nichž není v souladu s 
odstavcem 4 přílohy IV vhodné použít prvky 
základní taxonomie, emitenti vytvoří prvky 
rozšiřující taxonomie, jak stanoví příloha IV. 

32019R0815 Čl. 5 Značkování ostatních částí výročních finančních 
zpráv 
1.   Emitenti se sídlem v členských státech mohou 
kromě částí stanovených v článku 4 značkovat i 
všechny ostatní části svých výročních finančních 
zpráv, pokud použijí značkovací jazyk XBRL a 
taxonomii specifickou pro dotčené části a uvedená 
taxonomie je v souladu s taxonomií stanovenou 
členským státem, v němž mají sídlo. 
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2.   Emitenti se sídlem v třetích zemích neznačkují 
žádné jiné části svých výročních finančních zpráv 
vyjma konsolidovaných účetních závěrek podle 
IFRS. 

32019L1151 Čl. 1 odst. 6 
[čl. 16 odst. 6 
směrnice (EU) 
2017/1132] 

Článek 16 se nahrazuje tímto: 
„Článek 16 
Zveřejnění v rejstříku 
… 
6.   Členské státy zajistí, aby všechny listiny a údaje 
podané při vytvoření společnosti, zápisu pobočky 
do rejstříku nebo ukládání prováděného společností 
nebo pobočkou rejstříky uložily ve strojově 
čitelném formátu umožňujícím vyhledávání nebo 
jako strukturované údaje.“ 

 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32013L0050 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU ze dne 22. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví 
prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES 

32019R0815 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro 
podávání zpráv 

32019L1151 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, 
pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností 
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