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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 pozdějších předpisů  
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 9. 11. 2020, s termínem dodání stanovisek do 
1. 12. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce.  
 
Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 
Ministerstvo financí  
 
JUDr. Stanislava Vosková 
e-mail: 
Stanislava.Vosková@mfcr.cz 
 
Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.  
tel.: 257 043 260,  
e-mail: michal.tulacek@mfcr.cz 
 
JUDr. Jiří Kroupa 
tel.: 257 044 015,  
e-mail: jiri.kroupa@mfcr.cz 
 

Z návrhu není zřejmé, na základě jakých kritérií byly zvoleny pouze 
dva navržené formáty (pdf a XHTML), nikoliv pak další formáty jako 
je HTML, modernější HTML 5 nebo jiné běžně rozšířené formáty 
používané programy MS Word a MS Excel (doc, docx, xls, xlsx). Dále 
se dává ke zvážení, zda je vhodné definovat formát pomocí přípony, a 
to zejména v návaznosti na to, že soubory ve formátu XHTML 
standardně nemají ani příponu XHTML, ani xhtml (standardně se 
používá přípona html). 
ZÁSADNÍ 

VYSVĚTLENO 
Formát XHTML byl zvolen v návaznosti na stanovení 
evropského předpisu. Jak formát PDF (s textovou vrstvou), tak 
XHTML splňují požadavek na strojovou čitelnost a zároveň 
jsou standardně čitelné i lidským okem. To je s ohledem na 
funkce sbírky listin zásadní. 
Není vyloučeno, že v budoucnu dojde k rozšíření přípustných 
formátů, ale nyní se touto cestou z technických důvodů 
vydávat nechceme. Je možné, že to v budoucnu změníme, 
například z důvodu úplného elektronického podání vyvíjeného 
ze strany MV nebo dle nových požadavků ze strany EU. 
Chceme proto nyní být v povolování nových formátů spíše 
rezervovanější; významnější změny budou případně provedeny 
koncepčně. 
Dokumenty z MS Word a MS Excel zpravidla nejsou 
strukturované, resp. zpravidla neobsahují strukturovaná data. 
Byť tato argumentace se dá použít i na PDF, formát PDF byl 
stanoven historicky, má výhodu v tom, že jej lze jednoduše 
podepsat a chceme zamezit změnám v rámci další distribuci. 
Mírnou nevýhodou docx apod. je, že jdou obtížněji zobrazit v 
prohlížeči.  
Máme za to, že formát XHTML je v porovnání k HTML 5 s 
svým způsobem konzervativnější ve smyslu jeho struktury. 
XHTML je v zásadě HTML + XML vrstva – tedy formát více 
určený pro strukturovaná data. Předně je však XHTML 
upraven s ohledem na požadavek evropských předpisů.  
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O jaký typ dokumentu se jedná, lze zjistit ze zdrojového kódu 
stránky, kde je deklarováno, o jaký typ HTML (zda HTML5 
nebo XHTML) se jedná.  

V souvislosti s úpravou přípustného formátu dokumentů, které jsou 
vkládány do sbírky listin vedené rejstříkovými soudy, je třeba postavit 
najisto vztah navrhované úpravy k připravovanému projektu, který 
umožní některým účetním jednotkám předávat účetní závěrky do 
sbírky listin prostřednictvím finančních úřadů. Předmětná změna, která 
byla v rámci její přípravy komunikována též s Ministerstvem 
spravedlnosti, byla realizována cestou poslaneckého pozměňovacího 
návrhu k tzv. daňovému balíčku pro rok 2021 (sněmovní tisk č. 910), 
který by měl být projednán na prosincové schůzi Senátu. Uvedená 
možnost předání se poprvé použije v případě účetních závěrek 
sestavených za účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a 
skončilo nejdříve 31. prosince 2021.   
Po stránce legislativní bude nová možnost upravena v novém § 21b 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi, budou moci 
předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku 
prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů, přičemž 
toto podání bude muset obsahovat údaj o rozsahu, v jakém má být 
účetní závěrka předána rejstříkovému soudu, a bude jej možné učinit 
pouze jako přílohu daňového přiznání nebo dodatečného daňového 
přiznání k dani z příjmů podaného v elektronické podobě, které není 
nepřípustné, a pouze ve formátu, struktuře a za podmínek zveřejněných 
podle daňového řádu správcem daně z příjmů. Budou-li tyto podmínky 
splněny, správce daně z příjmů bez zbytečného odkladu předá 
rejstříkovému soudu účetní závěrku v požadovaném rozsahu v 
elektronické podobě prostřednictvím propojení informačních systémů 
veřejné správy, přičemž povinnost účetní jednotky zveřejnit účetní 
závěrku bude splněna okamžikem, kdy bylo podání učiněno u 
příslušného správce daně z příjmů. 
Z výše uvedeného vyplývá závěr, že formát, v němž bude učiněno 
podání vůči finančnímu úřadu, obsahující účetní závěrku, nebude 
vyplývat z nyní předkládaného návrhu nařízení vlády, ale bude 
zveřejněn finančním úřadem podle daňového řádu. Následné předání 
účetní závěrky rejstříkovému soudu proběhne „v elektronické podobě 
prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy“, tj. na 

AKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Navrhovaná úprava je připravována s vědomím budoucí právní 
úpravy a následného fungování mechanismu, který umožní 
některým účetním jednotkám předávat účetní závěrky do 
sbírky listin prostřednictvím finančních úřadů. 
Návrhem měněné formáty elektronických listin jsou stanoveny 
ve vztahu k návrhům činěném vůči rejstříkovému soudu ze 
strany veřejnosti. Úprava § 18 nařízení vlády nemá za cíl 
regulovat, v jakých formátech mohou listiny být předávány 
prostřednictvím jiných subjektů, konkrétně finančních úřadů.  
Budoucí technická úprava informačního systému veřejných 
rejstříků bude zcela respektovat technické nastavení na straně 
informačního systému využívaného finančními úřady, včetně 
formátů předávaných elektronických dokumentů zveřejněných 
finančním úřadem podle daňového řádu.  
Ministerstvo spravedlnosti tedy plně sdílí předestřené závěry 
Ministerstva financí.  
Ve výše uvedeném duchu bude doplněno odvodnění návrhu 
(do části 4.). 
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něj nyní předkládaný návrh nařízení vlády bezprostředně nedopadá, 
přičemž úprava nového § 21b zákona o účetnictví zde bude 
představovat úpravu speciální (nadto ještě vyšší právní síly). Lze 
přitom předpokládat, že konkrétní nastavení komunikačních kanálu a 
použitých formátů mezi orgány Finanční správy České republiky a 
rejstříkovými soudy bude předmětem další ujednání mezi těmito 
orgány a resortem Ministerstva spravedlnosti.    
 
Ministerstvo financí proto v souvislosti s předloženým návrhem 
nařízení vlády vznáší dotaz, zda výše uvedené závěry ohledně vztahu 
předloženého návrhu nařízení vlády a projektu předávání účetních 
závěrek do sbírky listin rejstříkových soudů Ministerstvo spravedlnosti 
sdílí, resp. zda byly tyto skutečnosti vzaty v úvahu při přípravě nyní 
předloženého návrhu nařízení vlády. 
ZÁSADNÍ 
U Rozdílové tabulky je chybně uvedeno předpokládané datum nabytí 
účinnosti – má být uveden rok 2021. 

AKCEPTOVÁNO 

K Rozdílové tabulce  Celex č. 32013L0050: 
K čl. 1 odst. 3 písm. b) (čl. 4 odst. 7 směrnice 2004/109/ES) – které 
bylo doposud vykazováno jako NT – s odůvodněním - Nerelevantní z 
hlediska transpozice. Jde o zmocnění ESMA a Evropské komise k 
vydání technických norem. Nově bylo celé toto ustanovení 
vyhodnoceno jako DT s uvedením ID. Domníváme se, že ve vztahu k 
některým ustanovením (resp. pododstavcům), by bylo namístě původní 
vyhodnocení ponechat s uvedením ID pro pododstavce, které je třeba 
transponovat.   

AKCEPTOVÁNO 

K Rozdílové tabulce Celex č. 32019R0815:  
Obecně: Nedomníváme se, že adaptace tohoto předpisu není nutná, 
neboť se jedná o nařízení s přímo účinností. Což nebrání tomu, aby 
český zákonodárce přijal normu shodnou, nicméně nedomníváme se, 
že se pak jedná o adaptaci právního řádu ČR, tedy nedoporučujeme v 
tabulce uvádět ID a následně adaptační předpis.  
Pokud má v tabulce přes výše uvedené výhrady ID zůstat, 
doporučujeme zkontrolovat, zda vyhodnocení má být DT – tedy dílčí 
transpozice – je otázkou, jak je to tedy nyní transponováno a proč v 
tabulce dílčí transpozice uvedena není – spíše se má jednat o NA s 
uvedením ID, případně DAD.  
- u čl. 4 odst. 2 je u ID navíc písmeno „v“ 

AKCEPTOVÁNO 
Ve srovnávací tabulce bude vyznačeno DAD. 
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- u čl. 4 odst. 3 chybí vyhodnocení. 
K Důvodové zprávě:  
Doporučujeme na str. 1 odůvodnění u citace směrnice 2004/109/ES 
doplnit vysvětlivku – např. obdobně jako na dalších stranách formou 
poznámky pod čarou - že se jedná o požadavek této směrnice ve znění 
směrnice 2013/50/EU, která ji novelizovala. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 
Mgr. Monika Pospíchalová 
tel.: 224 182 420, 
e-mail: 
monika_pospichalova@mzv.cz; 
opl@mzv.cz  

MZV doporučuje přezkoumat, zda v souvislosti s předloženou novelou 
nařízení vlády nevzniká České republice oznamovací povinnost podle 
čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 
23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. 

VYSVĚTLENO 
V kontextu ukládání listin do sbírky listin nejde o systém 
elektronické identifikace. Stanovení požadavku na formát listin 
s elektronickou identifikací nesouvisí. Informační systém 
veřejných rejstříků k vydávání prostředků pro elektronickou 
identifikaci neslouží. 
Odůvodnění bude doplněno. 

MZV dále doporučuje přezkoumat rovněž případný vznik oznamovací 
povinnosti podle čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v 
oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti, a to pokud jde o navržená ustanovení, která se netýkají 
plnění dotčených unijních předpisů (např. ustanovení upravující 
formální náležitosti listin a požadavky na podpis). 

VYSVĚTLENO 
Ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 je třeba konstatovat, že navrhovaná úprava není 
technickým předpisem, protože nereguluje požadavky ani na 
výrobky, ani na služby. Nařízení vlády specificky stanovuje 
požadavky na podávání elektronických návrhů soudu, jde tedy 
o pravidlo soudního procesu (ve smyslu směrnice soudní řízení 
není službou, ve sbírce listin pak nejsou uveřejňovány 
výrobky).  
Odůvodnění bude doplněno. 

K materiálu, čl. II  
S ohledem na čl. 53 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slovo „vlády“ z předmětného textu odstranit. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo vnitra 
 
Mgr. Kateřina Golková 
tel.: 974 817 307, 
mob.: 603 190 223, 
e-mail: 
katerina.golkova@mvcr.cz 
 

K čl. I bodu 2 – k § 18: 
1. Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., resp. zákon č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 
svěřenských fondů, nepoužívají pojem „dokument“. Doporučujeme 
proto, aby byl pojem „dokument“ nahrazen pojmem užívaným v 
dotčených předpisech, čímž bude zamezeno interpretačním potížím. 
Vhodným se nám jeví např. pojem „listina“, za kterou lze podle § 2 
odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb. považovat také listinu, která má 
elektronickou podobu. 
2. Z navrhovaného ustanovení by podle našeho názoru mělo být 
více zřejmé, že na rozdíl od originálu nemusí být listina podaná v 
elektronické podobě (v požadovaném formátu) podepsána, proto 

AKCEPTOVÁNO 
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doporučujeme navrhované ustanovení upravit např. takto: „Podpis 
osoby, která listinu podepsala, lze na listině podané v elektronické 
podobě nahradit slovy „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“, které se 
uvedou u příjmení této osoby. V případě úředně ověřeného podpisu se 
dále uvede označení úřadu, který úřední ověření podpisu provedl, 
pořadové číslo úředně ověřeného podpisu, datum úředního ověření 
podpisu a jméno osoby, která úřední ověření podpisu provedla.“. 
K čl. II – k účinnosti: 
Podle zvláštní části odůvodnění je účinnost prováděcího právního 
předpisu stanovena k 1. únoru 2021 s ohledem na včasný soulad právní 
úpravy s požadavky evropského práva, konkrétně požadavky směrnice 
2004/109/ES. Kótovaní emitenti budou vyhotovovat svou výroční 
finanční zprávu poprvé za rok 2020 a musí ji vyhotovit do 4 měsíců od 
skončení účetního období. Je tedy třeba zajistit termín účinnosti 
navrhované změny ještě před 1. dubnem 2021. Z uvedeného plyne, že 
je zájem, aby právní úprava nabyla účinnosti co nejdříve, není tedy dán 
naléhavý obecný zájem odchylovat se od pravidla stanoveného § 3 
odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. Doporučujeme datum nabytí účinnosti 
upravit, případně v odůvodnění uvést relevantní argumentaci 
odůvodňující navrženou odchylku. 

AKCEPTOVÁNO 
V odůvodnění bude doplněna argumentace odůvodňující 
navrženou odchylku. 
 

K nadpisu: 
V souladu s čl. 32 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme v nadpise návrhu za slovy „ze dne …. 2020“ doplnit čárku. 

AKCEPTOVÁNO 

ÚV – KOM 
 
Mgr. et Mgr. Bohumil Peterka 
e-mail: 
peterka.bohumil@vlada.cz 
 
JUDr. Jana Volková 
e-mail: Volkova.Jana@vlada.cz 

Po stránce formální 
Předkladatel částečně splnil 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. 

VZATO NA VĚDOMÍ 
 

Po stránce materiální: 
Předložený návrh je přijímán za účelem implementace 
- 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 
- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. 
prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a 

VZATO NA VĚDOMÍ 
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Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace 
jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv. 
 
Relevantní jsou pro návrh též:  
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. 
prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se 
informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES 
- směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. 
června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností 
Materiálu se dále dotýká v širších souvislostech též  
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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).  
 
Je nutné vyjasnit vztah návrhu ke směrnici Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 
informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti a také vztah k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES - viz připomínka 
níže. 
K Čl. I bodu 1 návrhu a k odůvodnění tohoto článku  
Předkladatel v odůvodnění hovoří o tom, že strojová čitelnost 
podávaných listin bude zajišťována automaticky prostřednictvím 
informačního systému veřejných rejstříků, přičemž listinu, která 
nebude vyhovovat novým formálním požadavkům, nebude možné do 
sbírky uložit. S ohledem na tuto skutečnost máme za to, že by měl být 
vyjasněn vztah tohoto systému k článku 5 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535, zda se nejedná o technický 
předpis, a obdobně by měl být posouzen tento systému ve vztahu k čl. 
9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, zda se 
nejedná o systém elektronické identifikace, který by bylo nutné 
oznámit Evropské komisi. V tomto smyslu požadujeme odůvodnění 
dopracovat.  
 

AKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Odůvodnění bude doplněno.  
Ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 je třeba konstatovat, že navrhovaná úprava není 
technickým předpisem, protože nereguluje požadavky ani na 
výrobky, ani na služby. Nařízení vlády specificky stanovuje 
požadavky na podávání elektronických návrhů soudu, jde tedy 
o pravidlo soudního procesu (ve smyslu směrnice soudní řízení 
není službou, ve sbírce listin pak nejsou uveřejňovány 
výrobky).  
Stejně tak v kontextu ukládání listin do sbírky listin nejde o 
systém elektronické identifikace. Stanovení požadavku na 
formát listin s elektronickou identifikací nesouvisí. Informační 
systém veřejných rejstříků k vydávání prostředků pro 
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elektronickou identifikaci neslouží. 
K Čl. I bodu 1 návrhu a k odůvodnění tohoto článku  
Předkladatel uvádí v odůvodnění také směrnici Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/1151, přičemž na ni odkazuje v kapitole 3. s 
poukazem na čl. 16 odst. 6 konsolidovaného znění směrnice 
2017/1132. Máme však za to, že by měla být dopracována, resp. 
vyjasněna provazba předkládané novely též k čl. 13j směrnice. V tomto 
smyslu by mělo být dopracováno též výkaznictví. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ve vztahu k obchodním korporacím platí, že návrh změny 
nařízení není dostačující vůči požadavku transponované 
směrnice. Vedle požadavků čl. 13j směrnice (EU) 2019/1151 
(o digitalizaci) navržená změna též nepředstavuje úplnou 
transpozici požadavku čl. 16 odst. 6 směrnice. 
Směrnice o digitalizaci (konkrétně požadavek čl. 16 odst. 6 
konsolidovaného znění směrnice o právu obchodních 
společností) stanoví, že „všechny listiny a údaje podané při 
vytvoření společnosti nebo zápisu pobočky do rejstříku mají 
být uloženy ve strojově čitelném formátu umožňujícím 
vyhledávání nebo jako strukturované údaje.“ 
Změna nařízení však míří jen na část dokládaných listin. 
Listinami, kterými se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu 
na zápis (§ 18 nařízení vlády), jsou typicky účetní dokumenty, 
někdy také změny zakladatelského právního jednání, neplyne-
li z nich potřeba změny zápisu údajů ve veřejném rejstříku. 
Směrnice však míří na všechny dokumenty, které se v rejstříku 
zveřejňují, tj. i na ty, kterými se dokládají skutečnosti uvedené 
v návrhu na zápis (zakladatelské právní jednání). 
Pro dosažení řádné transpozice bude v budoucnu třeba, 
minimálně v případě kapitálových společností, požadavek na 
strojově čitelné dokumenty rozšířit.  
Požadavek na strojovou čitelnost všech ve sbírce listin 
uložených listin Ministerstvo spravedlnosti považuje za 
zásadní. Promítnutí požadavku vyžaduje vyřešení podstatných 
otázek týkající se formy a podoby listin předkládaných soudu 
s ohledem na jejich důvěryhodnost. 
K transpozici předmětných požadavků směrnice o digitalizaci 
(čl. 13j a 16 odst. 6) Ministerstvo spravedlnosti přistoupí 
komplexně v návaznosti na aktuálně připravované širší změny 
zákona č. 304/2013 Sb.  
S ohledem na výše uvedené nebude navržená změna 
vykazována jako transpoziční ve vztahu ke směrnici o 
digitalizaci. Bude upraveno výkaznictví i odůvodnění. 

K Čl. I bodu 1 návrhu a k odůvodnění tohoto článku  
Nadto, doporučujeme doplnit do textu návrhu nařízení vlády provazbu 

VYSVĚTLENO 
Smyslem návrhu není stanovit veřejně obchodovatelným 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBWHHY4B8)



8 

 

přímo na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, 
které specifikuje požadavky ukládané navrhovaným nařízením vlády. 
Máme totiž pochybnosti o tom, zda je možné tuto povinnost ukládat 
vnitrostátně obecně pro všechny subjekty, aniž by to nebylo v rozporu 
s nařízením (viz rozsudek Fratelli Variola (34/73). Nařízení Komise 
stanoví, že veřejně obchodovatelné společnosti podávají dokumenty 
jen ve formátu XHTML, zatímco návrh nařízení vlády dává „na výběr“ 
mezi PDF a XHTML. Doporučujeme tedy návrh upravit například 
takto: 
„Listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají 
skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve 
veřejném rejstříku, se podávají pouze v elektronické podobě ve 
formátu Portable Document Format (přípona pdf) s textovou vrstvou, 
nebo, za podmínek stanovených nařízením Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2019/815*), ve formátu Extensible Hypertext Markup 
Language (přípona XHTML). Podpis osoby na podaném dokumentu 
lze nahradit slovy „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení 
osoby, která listinu podepsala. V případě úředně ověřeného podpisu se 
dále uvede označení úřadu, pořadové číslo, datum ověření a jméno 
osoby, která ověření provedla." 
*) 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. 

společnostem povinnost vkládat do sbírky listin účetní 
dokumenty v určitém formátu. Cílem je upravit obecný 
požadavek na formát, aby vůbec splnění dané povinnosti bylo 
umožněno. Sama povinnost pak plyne z přímo použitelného 
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. 

Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR 
 
PhDr. Mgr. Petr Maule, MBA 
tel.: 734 302 000, 
e-mail: maule@amsp.cz 
amsp@amsp.cz 
 

Požaduje doplnění za slova „s textovou vrstvou nebo ve formátu 
Extensible Hypertext Markup Language (přípona XHTML) „ doplnit 
„nebo ve formátu Portable Dokuments Format“. 
Následně by tak čl. 1 odst. 1 zněl: „Na konci textu § 18 se doplňují 
slova „s textovou vrstvou nebo ve formátu Extensible Hypertext 
Markup Language (přípona XHTML) nebo ve formátu Portable 
Dokuments Format“.“ 
 
Odůvodnění: Důvodem navrhované změny je nezvyšování 
administrativní náročnosti zakládání dokumentů a současně umožnit 
použití více formátů pro uložení. Námi navrhovanou úpravou bude 
zachován také prostý scan ve formátu PDF. Dojde tím také ke snížení 
chybovosti při ukládání listin. Může se stát, že autor dokumentu bude 
mít dvě odlišné verze dokumentu, jednu, která vznikla prostým 

NEAKCEPTOVÁNO 
Cílem návrhu je omezit vkládání prostých skenů do sbírky 
listin, jelikož dokumenty v této podobě nejsou jednoduše 
strojově čitelné. Naskenové dokumenty jsou navíc obecně hůře 
čitelné (i lidsky), než elektronické dokumenty.  
Navrhovaná úprava by na chybovost neměla mít zásadní vliv. 
Principem má být to, že jsou vkládány dokumenty vzniklé 
převodem typicky z doc do pdf. V rámci tohoto procesu 
k neshodě mezi dokumenty dojít nemůže. Naopak se jeví 
složitější a zbytné dokument vzniklý ve word navíc tisknout a 
skenovat, když by jej šlo jen převést do pdf a rovnou vložit do 
sbírky listin.  
Chybovost může případně nastat u dokumentů, které jsou 
psané rukou. Těchto je však minimum. Navrhovaná změna pak 
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okopírováním / scanem (bez textové vrstvy), a druhou, která vznikla 
při převodu dokumentu do PDF s textovou vrstvou. Vzhledem k tomu, 
že větší část dokumentů vzniká ve word, jednodušší je možnost ukládat 
pouze „oscanovaný“ dokument. To však není možné za původně 
navrhované úpravy, protože prostý scan nemá textovou vrstvu. 
ZÁSADNÍ 

vede uživatele k tomu, aby dokumenty vytvářeli rovnou 
v textovém editoru (word). 

Krajský soud v Českých 
Budějovicích 

V současné době nemáme vybavení na převod písemných dokumentů 
do PDF-A s textovou vrstvou. Předpokládáme proto, že novelu bude 
doprovázet potřebné technické zajištění. 

VYSVĚTLENO 
Z navrhované úpravy neplyne povinnost soudu převádění 
písemných dokumentů do PDF-A s textovou vrstvou. Soud 
bude i za navrhované úpravy postupovat jako dosud.  
Listiny, kterými se dokládají skutečnosti uvedené v návrhu, 
soud vloží do sbírky listin stejně jako dosud (v běžném PDF). 
Listiny, kterými se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu, 
budou navrhovatelé povinni předkládat soudu ve vymezeném 
formátu PDF s textovou vrstvou. To, zda je dokument 
s textovou vrstvou, informační systém veřejných rejstříků 
rozezná automaticky. 
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