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392

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2008,

kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů
na zápis do obchodního rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 32
odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formu-
lářích na podávání návrhů na zápis do obchodního
rejstříku, (dále jen „vyhláška“) se mění takto:

1. V § 2 se za větu prvou vkládá nová věta, která
zní: „V přehledu příloh č. 15 až 19 této vyhlášky je
obsažen seznam přikládaných listin (příloh), kterými
se dokládá zápis přeměny obchodní společnosti nebo
družstva a evropské družstevní společnosti do obchod-
ního rejstříku.“.

2. V Přehledu příloh k formuláři č. 1 akciová spo-
lečnost vyhlášky se za odstavec s označením „Základní
kapitál“ vkládá nový odstavec, který zní:

„Právo výkupu účastnických cenných papírů

Návrh na zápis práva výkupu účastnických cen-
ných papírů akciové společnosti podle § 183i a následu-
jících obchodního zákoníku se dokládá následujícími
listinami:

a) notářský zápis o usnesení valné hromady akciové
společnosti podle § 183i obchodního zákoníku,

b) doklad o tom, že hlavní akcionář předal bance
nebo obchodníkovi s cennými papíry peněžní pro-
středky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.“.

3. Přehled příloh č. 15 (společný pro formulá-
ře č. 1 až 12) k návrhu na zápis přeměn právnických
osob (změna právní formy, fúze, rozdělení, převod
jmění na společníka) a povinného výkupu se zrušuje.

4. Za dosavadní „Přehled příloh k formuláři č. 13
výmaz zapsané fyzické nebo právnické osoby“ se vklá-
dají nové přehledy příloh č. 15 až 19, které zní:

„Přehled příloh č. 15 (společný pro formuláře 1, 2, 5,
6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis vnitrostátní fúze:

Skutečnosti zapisované v případě vnitrostátní fúze
obchodní společnosti nebo družstva a evropské druž-
stevní společnosti (dále jen „družstvo“) se dokládají:

a) stejnopis notářského zápisu prokazujícího roz-
hodnutí o fúzi, a to

1. při fúzi veřejné obchodní společnosti nebo ko-
manditní společnosti stejnopis notářského zá-
pisu o souhlasu každého společníka s fúzí podle
§ 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev,

2. při fúzi společnosti s ručením omezeným stej-
nopis notářského zápisu o rozhodnutí valné
hromady o fúzi podle § 17 odst. 3 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních spo-
lečností a družstev, popřípadě stejnopis notář-
ského zápisu o souhlasu společníka nebo spo-
lečníků s fúzí uděleným mimo valnou hromadu
spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom,
že rozhodnutí o fúzi bylo přijato podle § 18
odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
popřípadě § 130 obchodního zákoníku,

3. při fúzi akciové společnosti nebo evropské spo-
lečnosti (dále jen „akciová společnost“) stejno-
pis notářského zápisu o rozhodnutí valné hro-
mady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí
představenstva nástupnické akciové společnosti
o fúzi podle § 129, 132 a 133 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu
o rozhodnutí představenstva zanikající akciové
společnosti podle § 132 a 133 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, spolu s prohlášením představenstva
akciové společnosti, jež nekonala valnou hro-
madu, o tom, že oprávnění akcionáři nepožáda-
li o svolání valné hromady podle § 131 a 132
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev, nebo že se tohoto
práva podle § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev,
vzdali,

4. při fúzi družstva stejnopis notářského zápisu
o rozhodnutí členské schůze (shromáždění de-
legátů) družstva o fúzi podle § 23 odst. 3 zá-
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kona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev,

b) stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu
orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo
podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství s fúzí podle § 15 odst. 3 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě
prohlášení osoby zúčastněné na fúzi, že nastala
domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15
odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev,

c) konečná účetní závěrka zúčastněné obchodní spo-
lečnosti nebo družstva podle § 11 odst. 1 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev, a zpráva auditora, jestliže se ta-
kové ověření vyžaduje,

d) mezitímní účetní závěrka zúčastněné obchodní
společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 2 zá-
kona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva
auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření
vyžaduje,

e) zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společ-
nosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření,
jestliže se takové ověření vyžaduje,

f) doklad o poskytnutí jistoty věřiteli zúčastněné ob-
chodní společnosti nebo družstva podle § 35
odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev, pokud zákon její
poskytnutí vyžaduje, nebo prohlášení zúčastněné
obchodní společnosti nebo družstva, že právo na
poskytnutí jistoty nebylo uplatněno,

g) vymazává-li se obchodní společnost nebo družstvo
z obchodního rejstříku v důsledku fúze, souhlas
správce daně s výmazem zanikající obchodní spo-
lečnosti nebo družstva z obchodního rejstříku po-
dle § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

h) zapisují-li se v souvislosti s fúzí osoby, které jsou
statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo oso-
by, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či
kontrolní komise, doklady prokazující splnění
podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny
v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10
a 12,

i) zapisují-li se v souvislosti s fúzí osoby, které jsou
oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní
společnosti nebo družstva, podpisové vzory těchto
osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,

j) zapisují-li se v souvislosti s fúzí v rámci zápisu

nástupnické obchodní společnosti nebo družstva
i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle
§ 31 odst. 3 obchodního zákoníku,

k) zapisuje-li se v souvislosti s fúzí předmět podni-
kání (činnosti) nástupnické obchodní společnosti
nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvěd-
čující oprávnění k činnosti, která má být zapsána
do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního
zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné
z informačních systémů veřejné správy nebo jejich
částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky
nebo seznamy,

l) zapisuje-li se v souvislosti s fúzí sídlo nástupnické
obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho
změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou
uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5,
9, 10 a 12,

m) je-li účastníkem fúze dlužník, ohledně něhož pro-
bíhá insolvenční řízení, rozhodnutí soudu o schvá-
lení reorganizačního plánu podle § 5 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnos-
tí a družstev, a § 348 zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů,

n) při fúzi akciové společnosti nebo společnosti s ru-
čením omezeným posudek znalce na ocenění jmění
zanikající společnosti s ručením omezeným nebo
akciové společnosti podle § 73, § 90 odst. 2 a § 135
odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev, není-li součástí
znalecké zprávy o fúzi, v takovém případě se při-
kládá znalecká zpráva o fúzi,

o) navrhuje-li se v souvislosti s fúzí zápis zástavního
práva k obchodnímu podílu podle § 42 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev, doklady prokazující zastavení ob-
chodního podílu nebo akcií, jež mají být vymě-
něny za obchodní podíl, zápis, jehož zastavení se
navrhuje,

p) při fúzi akciové společnosti doklad o tom, že ak-
ciová společnost předala peněžní prostředky po-
třebné k vyplacení doplatků pověřené osobě podle
§ 107 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev,

q) je-li nástupnickou společností akciová společnost,
doklad o tom, že kótované listinné akcie potřebné
k výměně jak pro společníky zanikajících obchod-
ních společností, tak akcionáře nástupnické ak-
ciové společnosti byly předány pověřené osobě
podle § 138 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev,

r) je-li nástupnickou společností akciová společnost,
doklad o doručení žádosti centrálnímu depozitáři,

Sbírka zákonů č. 392 / 2008Částka 127 Strana 6147



popřípadě Středisku cenných papírů, podle § 143
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, o vydání akcií potřebných
k výměně pro společníky zanikajících obchodních
společností nebo doklad o doručení informace
o změně údajů v akciích akcionářů nástupnické
akciové společnosti, mají-li být vydány nebo změ-
něny zaknihované akcie,

s) při fúzi akciové společnosti jako zanikající společ-
nosti do nástupnické společnosti s ručením ome-
zeným prohlášení zanikající akciové společnosti,
že žádnému z akcionářů nevzniklo právo vystou-
pit z akciové společnosti nebo že žádný z oprávně-
ných akcionářů nevyužil práva vystoupit z akciové
společnosti podle § 159 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
anebo doklady prokazující vystoupení akcionáře
z akciové společnosti,

t) bude-li se v souvislosti s fúzí vymazávat odštěpný
závod nebo zapisovat změny týkající se takového
odštěpného závodu, listiny přikládané k návrhu na
zápis odštěpného závodu, jež jsou uvedeny v pře-
hledu příloh k formuláři č. 6,

u) vzdal-li se společník veřejné obchodní společnosti,
komanditní společnosti nebo společnosti s ručením
omezeným práva na výměnu podle § 7 písm. b)
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, po zveřejnění projektu fúze
podle § 33 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev, někte-
rou z listin prokazující vzdání se práva, jež jsou
uvedeny v § 9 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
nebo prohlášení každé zúčastněné veřejné ob-
chodní společnosti, komanditní společnosti nebo
společnosti s ručením omezeným, že se žádný spo-
lečník práva na výměnu nevzdal.

Přehled příloh č. 16: (společný pro formuláře 1, 2, 5, 6,
9, 10 a 12) k návrhu na zápis přeshraniční fúze spo-
lečnosti s ručením omezeným, akciové společnosti,
evropské společnosti, družstva nebo evropské druž-
stevní společnosti (dále jen „přeshraniční fúze“), fúze
při založení evropské společnosti nebo fúze při za-
ložení evropské družstevní společnosti (dále jen
„nadnárodní fúze“) a přeshraniční fúze veřejné ob-
chodní společnosti a komanditní společnosti:

Skutečnosti zapisované v případě nadnárodní fúze
obchodní společnosti nebo družstva se dokládají:

a) zapisuje-li se nadnárodní fúze a nástupnická práv-
nická osoba má sídlo v České republice, popřípadě
některá ze zanikajících právnických osob má sídlo
v České republice
1. osvědčení notáře podle § 210, popřípadě podle

§ 208 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev, nebo podle
§ 18a, popřípadě § 16 zákona č. 627/2004 Sb.,
o evropské společnosti, ve znění pozdějších
předpisů, anebo podle § 19, popřípadě § 17 zá-
kona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní
společnosti, ve znění pozdějších předpisů,

2. je-li zapisována přeshraniční fúze, osvědčení
vydaná k tomu příslušnými orgány členských
států, v nichž mají sídla zahraniční zúčastněné
korporace, v souladu s právními předpisy upra-
vujícími přeshraniční fúze těchto členských
států, a to za každou zúčastněnou korporaci
jedno osvědčení podle § 212 písm. b) zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních spo-
lečností a družstev,

3. je-li v souvislosti se zápisem české nástupnické
společnosti vymazávána i česká zanikající spo-
lečnost s ručením omezeným, akciová společ-
nost, evropská společnost nebo družstvo, stej-
nopis notářského zápisu o fúzi, a to

a. je-li zanikající nebo nástupnickou obchodní
společností česká společnost s ručením ome-
zeným, stejnopis notářského zápisu o roz-
hodnutí valné hromady o fúzi podle § 17
odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, popří-
padě stejnopis notářského zápisu o souhlasu
společníka nebo společníků s fúzí uděleným
mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem
oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí
o fúzi bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19
odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, popří-
padě § 130 obchodního zákoníku, popřípadě
doklad o rozhodnutí jednatele o fúzi podle
§ 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev,

b. je-li zanikající nebo nástupnickou obchodní
společností česká akciová společnost, stejno-
pis notářského zápisu o rozhodnutí valné
hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev, nebo stejnopis notářského
zápisu o rozhodnutí představenstva nástup-
nické akciové společnosti nebo o fúzi podle
§ 133 a § 211 písm. c) zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, nebo zanikající akciové společ-
nosti podle § 133 a § 211 písm. c) zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, spolu s prohlášením
představenstva akciové společnosti, jež neko-
nala valnou hromadu, o tom, že oprávnění
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akcionáři nepožádali o svolání valné hro-
mady podle § 131 a 132 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, nebo že se tohoto práva podle
§ 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev, vzdali,

c. zaniká-li nebo vzniká-li družstvo, stejnopis
notářského zápisu o rozhodnutí členské
schůze (shromáždění delegátů) družstva
o fúzi podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev,

4. konečná účetní závěrka české zúčastněné ob-
chodní společnosti nebo družstva podle § 11
odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, a zpráva au-
ditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,

5. mezitímní účetní závěrka české zúčastněné ob-
chodní společnosti nebo družstva podle § 11
odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, pokud se
vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření,
jestliže se takové ověření vyžaduje,

6. zahajovací rozvaha nástupnické obchodní spo-
lečnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zá-
kona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, a zpráva auditora o jejím
ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

7. při fúzi akciové společnosti nebo společnosti
s ručením omezeným, posudek znalce na oce-
nění jmění české zanikající společnosti s ručením
omezeným nebo akciové společnosti podle
§ 73, § 90 odst. 2 a § 135 odst. 2 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních spo-
lečností a družstev, není-li součástí znalecké
zprávy o fúzi, v takovém případě se přikládá
znalecká zpráva o fúzi, nebo doklad o ocenění
vyžadovaný právním řádem, jímž se řídí zahra-
niční zúčastněné korporace, ledaže se takové
ocenění nevyžaduje,

8. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí
osoby, které jsou statutárním orgánem nebo
jeho členem, nebo osoby, které jsou členy do-
zorčí rady, správní rady či kontrolní komise,
doklady prokazující splnění podmínek pro vý-
kon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh
k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly vy-
žádány a zkontrolovány notářem podle § 208
odst. 4 nebo § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev,

9. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí
v rámci zápisu nástupnické obchodní společ-

nosti nebo družstva i jiné osoby, písemný sou-
hlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního
zákoníku, ledaže byl vyžádán a zkontrolován
notářem podle § 208 odst. 4 nebo § 210 odst. 4
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev,

10. zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí
předmět podnikání (činnosti) nástupnické ob-
chodní společnosti nebo družstva anebo jeho
změna, doklady osvědčující oprávnění k čin-
nosti, která má být zapsána do obchodního rej-
stříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud
nejsou tyto informace zjistitelné z informačních
systémů veřejné správy nebo jejich částí, které
jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo se-
znamy, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány
notářem podle § 208 odst. 4 nebo § 210 odst. 4
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev,

11. zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí
sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo
družstva anebo jeho změna, doklady prokazu-
jící umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu
příloh k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly
vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 208
odst. 4 nebo § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev,

12. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí
osoby, které jsou oprávněné jednat jménem ná-
stupnické obchodní společnosti nebo družstva,
podpisové vzory těchto osob podle § 38i
odst. 2 obchodního zákoníku,

13. zapisuje-li se fúze při založení evropské společ-
nosti, která má monistickou strukturu, doklad
prokazující, že správní rada evropské společ-
nosti rozhodla podle § 35 odst. 2 zákona
č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve
znění pozdějších předpisů, že evropská společ-
nost bude řízena předsedou-generálním ředite-
lem nebo jiným generálním ředitelem, bylo-li
takové rozhodnutí přijato před podáním ná-
vrhu na zápis do obchodního rejstříku, anebo
prohlášení předsedy správní rady, že takové
rozhodnutí správní rada dosud nepřijala,

14. navrhuje-li se výmaz organizační složky pod-
niku zahraniční zúčastněné korporace z českého
obchodního rejstříku a zápis této složky jako
odštěpného závodu, i listiny přikládané k ná-
vrhu na zápis odštěpného závodu, jež jsou uve-
deny v přehledu příloh k formuláři č. 6,

15. navrhuje-li se výmaz organizační složky pod-
niku zahraniční zúčastněné korporace z českého
obchodního rejstříku, i doklady prokazující
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zrušení organizační složky podniku zahraniční
osoby,

b) zapisuje-li se nadnárodní fúze, žádná ze zúčastě-
ných společností neměla sídlo v České republice
a nástupnická právnická osoba má mít sídlo v Čes-
ké republice
1. osvědčení notáře podle § 210 zákona č. 125/

/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, nebo podle § 18a zákona č. 627/
/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění poz-
dějších předpisů, anebo podle § 19 zákona
č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společ-
nosti, ve znění pozdějších předpisů,

2. je-li zapisovaná přeshraniční fúze, osvědčení
vydaná k tomu příslušnými orgány členských
států, v nichž mají sídla zahraniční zúčastněné
korporace, v souladu s právními předpisy upra-
vujícími přeshraniční fúze těchto členských
států, a to za každou zúčastněnou korporaci
jedno osvědčení podle § 212 písm. b) zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních spo-
lečností a družstev,

3. projekt fúze,
4. zahajovací rozvaha nástupnické obchodní spo-

lečnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zá-
kona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, a zpráva auditora o jejím
ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

5. je-li nástupnickou obchodní společností ak-
ciová společnost nebo společnost s ručením
omezeným, posudek znalce na ocenění jmění
zanikající zahraniční zúčastněné korporace
nebo jiný doklad o ocenění jejího jmění,

6. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí
osoby, které jsou statutárním orgánem nebo
jeho členem, nebo osoby, které jsou členy do-
zorčí rady, správní rady či kontrolní komise,
doklady prokazující splnění podmínek pro vý-
kon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh
k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly vy-
žádány a zkontrolovány notářem podle § 210
odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev,

7. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí
v rámci zápisu nástupnické obchodní společ-
nosti nebo družstva i jiné osoby, písemný sou-
hlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního
zákoníku, ledaže byl vyžádán a zkontrolován
notářem podle § 210 odst. 4 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev,

8. zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí
předmět podnikání (činnosti) nástupnické ob-

chodní společnosti nebo družstva anebo jeho
změna, doklady osvědčující oprávnění k čin-
nosti, která má být zapsána do obchodního rej-
stříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud
nejsou tyto informace zjistitelné z informačních
systémů veřejné správy nebo jejich částí, které
jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo se-
znamy, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány
notářem podle § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev,

9. zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí
sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo
družstva anebo jeho změna, doklady prokazu-
jící umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu
příloh k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly
vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 210
odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev,

10. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí
osoby, které jsou oprávněné jednat jménem ná-
stupnické obchodní společnosti nebo družstva,
podpisové vzory těchto osob podle § 38i
odst. 2 obchodního zákoníku,

c) zapisuje-li se nadnárodní fúze, nástupnická práv-
nická osoba má sídlo v zahraničí a zanikající práv-
nická osoba má sídlo v České republice, popřípadě
nástupnická právnická osoba měla před fúzí slou-
čením sídlo v České republice
1. osvědčení notáře podle § 208 zákona č. 125/

/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, nebo podle § 16 zákona č. 627/2004
Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších
předpisů, anebo podle § 17 zákona č. 307/2006
Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění
pozdějších předpisů,

2. stejnopis notářského zápisu prokazujícího roz-
hodnutí o zrušení české obchodní společnosti
nebo družstva, a to
a. je-li zanikající obchodní společností česká

společnost s ručením omezeným, popřípadě
nástupnická společnost byla před fúzí slou-
čením českou společností s ručením omeze-
ným, stejnopis notářského zápisu o rozhod-
nutí valné hromady o fúzi podle § 17 odst. 3
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev, popřípadě
stejnopis notářského zápisu o souhlasu spo-
lečníka nebo společníků s fúzí uděleným
mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem
oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí
o fúzi bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19
odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, popří-
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padě § 130 obchodního zákoníku, popřípadě
doklad o rozhodnutí jednatele o fúzi podle
§ 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev,

b. je-li zanikající obchodní společností česká
akciová společnost, popřípadě nástupnická
obchodní společnost byla před fúzí slouče-
ním českou akciovou společností, stejnopis
notářského zápisu o rozhodnutí valné hro-
mady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu
o rozhodnutí představenstva nástupnické ak-
ciové společnosti o fúzi podle § 133 a § 211
písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, nebo za-
nikající akciové společnosti podle § 133
a § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a druž-
stev, spolu s prohlášením představenstva ak-
ciové společnosti, jež nekonala valnou hro-
madu, o tom, že oprávnění akcionáři nepo-
žádali o svolání valné hromady podle § 131
a 132 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, nebo že
se tohoto práva podle § 9 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, vzdali,

c. zaniká-li české družstvo, popřípadě nástup-
nické družstvo bylo před fúzí sloučením čes-
kým družstvem, stejnopis notářského zápisu
o rozhodnutí členské schůze (shromáždění
delegátů) družstva o fúzi podle § 23 odst. 3
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev,

3. konečná účetní závěrka české zúčastněné ob-
chodní společnosti nebo družstva podle § 11
odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, a zpráva au-
ditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,

4. mezitímní účetní závěrka české zúčastněné ob-
chodní společnosti nebo družstva podle § 11
odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, pokud se
vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření,
jestliže se takové ověření vyžaduje,

5. vymazává-li se v důsledku založení evropské
společnosti fúzí nebo v důsledku založení
evropské družstevní společnosti fúzí česká zú-
častněná akciová společnost nebo družstvo, do-
klad osvědčující zápis evropské společnosti
nebo evropské družstevní společnosti do zahra-
ničního rejstříku,

6. navrhuje-li se zápis organizační složky podniku

nástupnické zahraniční korporace, i listiny, jež
jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7,

d) zapisuje-li se podle § 189 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti
nebo komanditní společnosti a některá ze zúčast-
něných společností měla sídlo v České republice,

1. týká-li se zápis české veřejné obchodní společ-
nosti nebo komanditní společnosti, listiny uve-
dené v Přehledu příloh č. 15,

2. je-li nástupnickou společností česká veřejná ob-
chodní společnost nebo komanditní společnost,
osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem
členského státu, jehož právem se zahraniční
osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stano-
vené zahraničním právním řádem pro zápis fúze
v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán,
prohlášení zahraniční osoby, že takové osvěd-
čení orgán členského státu nevydává a že splnila
požadavky stanovené zahraničním právním řá-
dem pro zápis fúze v zahraničí,

3. půjde-li o výmaz české veřejné obchodní spo-
lečnosti nebo komanditní společnosti a nástup-
nická osoba má sídlo v zahraničí, doklad pro-
kazující zápis této fúze do zahraničního rej-
stříku,

4. má-li nástupnická osoba sídlo v zahraničí,
a v souvislosti s výmazem české veřejné ob-
chodní společnosti nebo komanditní společ-
nosti se navrhuje zápis organizační složky pod-
niku zahraniční osoby, i listiny, jež jsou uve-
deny v přehledu příloh č. 7,

5. má-li nástupnická veřejná obchodní společnost
nebo komanditní společnost sídlo v České re-
publice a navrhuje-li se výmaz organizační
složky podniku zahraniční zúčastněné osoby
z českého obchodního rejstříku a zápis této
složky jako odštěpného závodu, i listiny přiklá-
dané k návrhu na zápis odštěpného závodu, jež
jsou uvedeny v přehledu příloh k formuláři č. 6,

6. stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu
orgánu veřejné moci podle českého zákona
nebo podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství s fúzí podle § 15
odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, pokud se
vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčast-
něné na fúzi, že nastala domněnka souhlasu ta-
kového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev,

e) zapisuje-li se podle § 189 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
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přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti
nebo komanditní společnosti a žádná ze zúčastně-
ných společností neměla sídlo v České republice,
1. osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem
členského státu, jehož právem se zahraniční
osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stano-
vené zahraničním právním řádem pro zápis fúze
v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán,
prohlášení zahraniční osoby, že takové osvěd-
čení orgán členského státu nevydává a že splnila
požadavky stanovené zahraničním právním řá-
dem pro zápis fúze v zahraničí,

2. měla-li zahraniční zúčastněná osoba zapsanou
organizační složku podniku v České republice
a navrhuje-li se zápis této organizační složky
jako odštěpného závodu, i listiny uvedené v pře-
hledu příloh č. 6, jinak doklad prokazující roz-
hodnutí o zrušení této organizační složky,

3. projekt fúze,
4. zahajovací rozvaha nástupnické obchodní spo-

lečnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření,
jestliže se takové ověření vyžaduje,

5. podpisové vzory osob, které jsou oprávněné
jednat jménem nástupnické obchodní společ-
nosti podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,

6. zapisují-li se v souvislosti s touto fúzí v rámci
zápisu nástupnické obchodní společnosti i jiné
osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31
odst. 3 obchodního zákoníku,

7. stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu
orgánu veřejné moci podle českého zákona
nebo podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství s fúzí podle § 15
odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, pokud se
vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčast-
něné na fúzi, že nastala domněnka souhlasu ta-
kového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev,

8. doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která
má být zapsána do obchodního rejstříku podle
§ 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto
informace zjistitelné z informačních systémů
veřejné správy nebo jejich částí, které jsou ve-
řejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

9. doklady prokazující umístění sídla, jež jsou
uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 5
a 10,

f) zapisuje-li se podle § 189 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,

přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti
nebo komanditní společnosti, v České republice
mají sídlo pouze zanikající obchodní společnosti
a nástupnická osoba má mít sídlo zahraničí
1. listiny uvedené v Přehledu příloh č. 15 ve

vztahu k české zanikající obchodní společnosti,
2. osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem
členského státu, jehož právem se bude zahra-
niční osoba řídit, o tom, že splnila požadavky
stanovené právním řádem tohoto státu pro zá-
pis fúze, popřípadě není-li takový orgán, pro-
hlášení české zanikající obchodní společnosti
učiněné ve formě notářského zápisu, že takové
osvědčení orgán členského státu nevydává a že
splnila požadavky stanovené zahraničním práv-
ním řádem pro zápis fúze do zahraničního rej-
stříku,

3. byla-li již fúze zapsána do zahraničního rej-
stříku, doklad osvědčující provedení tohoto zá-
pisu nebo prohlášení české zanikající obchodní
společnosti učiněné ve formě notářského zá-
pisu, že fúze bude zapsána v zahraničí až po
zápisu fúze do obchodního rejstříku, popřípadě
že se podle práva, jímž se bude nástupnická
osoba řídit, takový zápis nevyžaduje,

4. jestliže se v souvislosti s výmazem české veřejné
obchodní společnosti nebo komanditní společ-
nosti navrhuje zápis organizační složky pod-
niku zahraniční osoby, i listiny, jež jsou uve-
deny v přehledu příloh č. 7.

Přehled příloh č. 17 (společný pro formuláře 1, 2, 5, 6,
9, 10 a 12) k návrhu na zápis rozdělení:

Skutečnosti zapisované v případě rozdělení ob-
chodní společnosti nebo družstva se dokládají:

a) má-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní spo-
lečnost nebo družstvo sídlo v České republice a ná-
stupnická obchodní společnost nebo družstvo
nebo nástupnické obchodní společnosti nebo
družstva mají nebo budou mít sídlo v České repu-
blice
1. stejnopis notářského zápisu prokazujícího roz-

hodnutí o rozdělení, a to
a. při rozdělení veřejné obchodní společnosti

nebo komanditní společnosti stejnopis no-
tářského zápisu o souhlasu každého společ-
níka s rozdělením podle § 16 odst. 2 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev,

b. při rozdělení společnosti s ručením omeze-
ným stejnopis notářského zápisu o rozhod-
nutí valné hromady o rozdělení podle § 17
odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
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obchodních společností a družstev, popří-
padě stejnopis notářského zápisu o souhlasu
společníka nebo společníků s rozdělením
uděleným mimo valnou hromadu spolu se
stejnopisem oznámení jednatele o tom, že
rozhodnutí o rozdělení bylo přijato podle
§ 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev, popřípadě § 130 obchod-
ního zákoníku,

c. při rozdělení akciové společnosti stejnopis
notářského zápisu o rozhodnutí valné hro-
mady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, popřípadě i stejnopis notářského
zápisu o souhlasu akcionáře nebo akcionářů
s rozdělením s nerovnoměrným výměnným
poměrem uděleným mimo valnou hromadu
podle § 22 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a druž-
stev, včetně stejnopisu oznámení představen-
stva o rozhodnutí o rozdělení s nerovnoměr-
ným výměnným poměrem akcií podle § 22
odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev,

d. při rozdělení družstva stejnopis notářského
zápisu o rozhodnutí členské schůze (shro-
máždění delegátů) družstva o rozdělení po-
dle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev,

2. stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu
orgánu veřejné moci podle českého zákona
nebo podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství s rozdělením podle
§ 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, pokud
se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zú-
častněné na rozdělení, že nastala domněnka
souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev,

3. konečná účetní závěrka zúčastněné obchodní
společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 1
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev, a zpráva auditora,
jestliže se takové ověření vyžaduje,

4. mezitímní účetní závěrka zúčastněné obchodní
společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 2
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev, pokud se vyžaduje,
a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se
takové ověření vyžaduje,

5. zahajovací rozvaha nástupnické obchodní spo-
lečnosti nebo družstva nebo rozdělované ob-

chodní společnosti nebo družstva podle § 11
odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, a zpráva au-
ditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření
vyžaduje,

6. doklad o poskytnutí jistoty věřiteli zúčastněné
obchodní společnosti nebo družstva podle § 35
odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, pokud zá-
kon její poskytnutí vyžaduje, nebo prohlášení
zúčastněné obchodní společnosti nebo druž-
stva, že právo na poskytnutí jistoty nebylo
uplatněno,

7. vymazává-li se obchodní společnost nebo druž-
stvo z obchodního rejstříku v důsledku rozdě-
lení, souhlas správce daně s výmazem zanikající
obchodní společnosti nebo družstva z obchod-
ního rejstříku podle § 35 odst. 2 zákona č. 337/
/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů,

8. zapisují-li se v souvislosti s rozdělením osoby,
které jsou statutárním orgánem nebo jeho čle-
nem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí
rady, správní rady či kontrolní komise, doklady
prokazující splnění podmínek pro výkon
funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh
k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

9. zapisují-li se v souvislosti s rozdělením osoby,
které jsou oprávněné jednat jménem nástup-
nické obchodní společnosti nebo družstva,
podpisové vzory těchto osob podle § 38i
odst. 2 obchodního zákoníku,

10. zapisují-li se do obchodního rejstříku v souvis-
losti s rozdělením v rámci zápisu obchodní spo-
lečnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný
souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchod-
ního zákoníku,

11. zapisuje-li se v souvislosti s rozdělením před-
mět podnikání (činnosti) obchodní společnosti
nebo družstva anebo jeho změna, doklady
osvědčující oprávnění k činnosti, která má být
zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 ob-
chodního zákoníku, pokud nejsou tyto infor-
mace zjistitelné z informačních systémů veřejné
správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými
evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

12. zapisuje-li se v souvislosti s rozdělením sídlo
nástupnické obchodní společnosti nebo druž-
stva anebo jeho změna, doklady prokazující
umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu pří-
loh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

13. je-li účastníkem rozdělení dlužník, ohledně ně-
hož probíhá insolvenční řízení, rozhodnutí sou-
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du o schválení reorganizačního plánu podle § 5
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev, a § 348 zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů,

14. při rozdělení akciové společnosti nebo společ-
nosti s ručením omezeným, posudek znalce na
ocenění jmění zanikající společnosti s ručením
omezeným nebo akciové společnosti a jeho
částí nebo části jmění rozdělované obchodní
společnosti podle § 253, § 282 odst. 2 a § 307
ve vazbě na § 135 odst. 2 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, není-li součástí znalecké zprávy
o rozdělení, v takovém případě se přikládá zna-
lecká zpráva o rozdělení,

15. navrhuje-li se v souvislosti s rozdělením zápis
zástavního práva k obchodnímu podílu podle
§ 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev, doklady pro-
kazující zastavení obchodního podílu nebo ak-
cií, jež mají být vyměněny za obchodní podíl,
zápis jehož zastavení se navrhuje,

16. je-li nástupnickou společností akciová společ-
nost, doklad o tom, že akciová společnost pře-
dala peněžní prostředky potřebné k vyplacení
doplatků pověřené osobě podle § 291 odst. 2 ve
vazbě na § 107 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a druž-
stev,

17. je-li nástupnickou společností akciová společ-
nost, doklad o tom, že kótované listinné akcie
potřebné k výměně jak pro společníky zanika-
jících společností, tak akcionáře nástupnické
společnosti byly předány pověřené osobě podle
§ 307 ve vazbě na § 138 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a druž-
stev,

18. je-li nástupnickou společností akciová společ-
nost, doklad o doručení žádosti centrálnímu de-
pozitáři, popřípadě Středisku cenných papírů
podle § 307 ve vazbě na § 143 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, o vydání akcií potřebných k výměně
pro společníky zanikajících společností nebo
doklad o doručení informace o změně údajů
v akciích akcionářů nástupnické akciové společ-
nosti, mají-li být vydány nebo změněny zakni-
hované akcie,

19. při rozdělení akciové společnosti, jestliže je ná-
stupnickou společností společnost s ručením
omezeným, prohlášení zanikající či rozdělované
akciové společnosti, že žádnému z akcionářů

nevzniklo právo vystoupit ze společnosti nebo
že žádný z oprávněných akcionářů nevyužil
práva vystoupit ze společnosti podle § 318 zá-
kona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, anebo doklady prokazu-
jící vystoupení akcionáře ze společnosti,

20. vzdal-li se společník veřejné obchodní společ-
nosti, komanditní společnosti nebo společnosti
s ručením omezeným práva na výměnu podle
§ 7 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, po
zveřejnění projektu fúze podle § 33 písm. a) zá-
kona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, některou z listin proka-
zující vzdání se práva, jež jsou uvedeny v § 9
odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, nebo pro-
hlášení každé zúčastněné veřejné obchodní spo-
lečnosti, komanditní společnosti nebo společ-
nosti s ručením omezeným, že se žádný společ-
ník práva na výměnu nevzdal,

b) má-li alespoň jedna zúčastněná obchodní společ-
nost nebo družstvo sídlo v České republice nebo
alespoň jedna nástupnická obchodní společnost
nebo družstvo má nebo má mít sídlo v České re-
publice a alespoň jedna zúčastněná osoba má nebo
má mít sídlo v zahraničí nebo alespoň jedna ná-
stupnická osoba má nebo má mít v sídlo v zahraničí
a tato osoba je založena podle práva některého
jiného členského státu Evropské unie nebo jiného
státu tvořícího Evropský hospodářský prostor
(dále jen „členský stát“) a současně má sídlo,
ústřední správu nebo hlavní provozovnu v člen-
ském státě (dále jen „zahraniční osoba“)
1. listiny uvedené v písmenu a) ve vztahu k české

zúčastněné obchodní společnosti nebo družstvu
nebo české nástupnické obchodní společnosti
nebo družstvu,

2. osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem
členského státu, jehož právem se zahraniční
osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stano-
vené právním řádem tohoto státu pro zápis roz-
dělení v zahraničí, popřípadě není-li takový
orgán, prohlášení zahraniční osoby, že takové
osvědčení orgán členského státu nevydává a že
splnila požadavky stanovené zahraničním práv-
ním řádem pro zápis rozdělení v zahraničí,

3. bylo-li již rozdělení zapsáno do zahraničního
rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto
zápisu nebo prohlášení zahraniční osoby, že
rozdělení bude zapsáno v zahraničí až po zá-
pisu rozdělení do obchodního rejstříku, popří-
padě že se podle práva, jímž se zahraniční osoba
řídí, takový zápis nevyžaduje,
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4. doklady prokazující, že příslušný orgán zahra-
niční osoby rozhodl o rozdělení,

5. měla-li zahraniční zúčastněná osoba zapsanou
organizační složku podniku v České republice
a navrhuje-li se zápis této organizační složky
jako odštěpného závodu, i listiny uvedené v pře-
hledu příloh č. 6, jinak doklad prokazující roz-
hodnutí o zrušení této organizační složky,

6. má-li nástupnická osoba sídlo v zahraničí,
a v souvislosti s výmazem české obchodní spo-
lečnosti nebo družstva se navrhuje zápis orga-
nizační složky podniku zahraniční osoby, i lis-
tiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7,

c) nemá-li žádná ze zúčastněných osob sídlo v České
republice a alespoň jedna nástupnická obchodní
společnost nebo družstvo má mít sídlo v České
republice,
1. osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem
členského státu, jehož právem se zahraniční
osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stano-
vené právním řádem tohoto státu pro zápis roz-
dělení v zahraničí, popřípadě není-li takový
orgán, prohlášení zahraniční osoby, že takové
osvědčení orgán členského státu nevydává a že
splnila požadavky stanovené zahraničním práv-
ním řádem pro zápis rozdělení v zahraničí,

2. bylo-li již rozdělení zapsáno do zahraničního
rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto
zápisu nebo prohlášení zahraniční osoby, že
rozdělení bude zapsáno v zahraničí až po zá-
pisu rozdělení do obchodního rejstříku, popří-
padě že se podle práva, jímž se zahraniční osoba
řídí, takový zápis nevyžaduje,

3. doklady prokazující, že příslušný orgán zahra-
niční osoby rozhodl o rozdělení,

4. projekt rozdělení,
5. zahajovací rozvaha nástupnické obchodní spo-

lečnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zá-
kona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, a zpráva auditora o jejím
ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

6. podpisové vzory osob, které jsou oprávněné
jednat jménem nástupnické obchodní společ-
nosti nebo družstva podle § 38i odst. 2 obchod-
ního zákoníku,

7. zapisují-li se v souvislosti s tímto rozdělením
v rámci zápisu obchodní společnosti nebo druž-
stva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob
podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,

8. stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu
orgánu veřejné moci podle českého zákona
nebo podle přímo použitelného předpisu

Evropských společenství s rozdělením podle
§ 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, pokud
se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zú-
častněné na rozdělení, že nastala domněnka
souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev,

9. doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která
má být zapsána do obchodního rejstříku podle
§ 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto
informace zjistitelné z informačních systémů
veřejné správy nebo jejich částí, které jsou ve-
řejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

10. doklady prokazující umístění sídla, jež jsou
uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1,
2, 5, 9, 10 a 12,

11. zapisují-li se v souvislosti s rozdělením osoby,
které jsou statutárním orgánem nebo jeho čle-
nem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí
rady, správní rady či kontrolní komise, doklady
prokazující splnění podmínek pro výkon
funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh
k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

12. je-li nástupnickou obchodní společností ak-
ciová společnost nebo společnost s ručením
omezeným, posudek znalce na ocenění jmění
zanikající zahraniční osoby nebo jiný doklad
o ocenění jejího jmění,

13. navrhuje-li se v souvislosti s rozdělením zápis
zástavního práva k obchodnímu podílu podle
§ 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev, doklady pro-
kazující zastavení obchodního podílu nebo ak-
cií, jež mají být vyměněny za tento obchodní
podíl,

14. je-li nástupnickou společností akciová společ-
nost, doklad o tom, že kótované listinné akcie
potřebné k výměně jak pro společníky zanika-
jících společností, tak akcionáře nástupnické
společnosti byly předány pověřené osobě podle
§ 307 ve vazbě na § 138 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a druž-
stev,

15. je-li nástupnickou společností akciová společ-
nost, doklad o doručení žádosti centrálnímu de-
pozitáři, popřípadě Středisku cenných papírů
podle § 307 ve vazbě na § 143 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, o vydání akcií potřebných pro spo-
lečníky nástupnické společnosti,

16. měla-li zahraniční zúčastněná osoba zapsanou
organizační složku podniku v České republice
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a navrhuje-li se zápis této organizační složky
jako odštěpného závodu, i listiny uvedené v pře-
hledu příloh č. 6, jinak doklad prokazující roz-
hodnutí o zrušení této organizační složky,

d) v České republice má sídlo pouze zanikající ob-
chodní společnost nebo družstvo a nástupnické
osoby mají mít sídlo v zahraničí
1. listiny uvedené v písmenu a) ve vztahu k české

zanikající obchodní společnosti nebo družstvu,
2. osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem
členského státu, jehož právem se bude zahra-
niční osoba řídit, o tom, že splnila požadavky
stanovené právním řádem tohoto státu pro zá-
pis rozdělení, popřípadě není-li takový orgán,
prohlášení české zanikající obchodní společ-
nosti nebo družstva učiněné ve formě notář-
ského zápisu, že takové osvědčení orgán člen-
ského státu nevydává a že splnila požadavky
stanovené zahraničním právním řádem pro zá-
pis rozdělení do zahraničního rejstříku,

3. bylo-li již rozdělení zapsáno do zahraničního
rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto
zápisu nebo prohlášení české zanikající ob-
chodní společnosti nebo družstva učiněné ve
formě notářského zápisu, že rozdělení bude za-
psáno v zahraničí až po zápisu rozdělení do
obchodního rejstříku, popřípadě že se podle
práva, jímž se bude nástupnická osoba řídit, ta-
kový zápis nevyžaduje,

4. jestliže se v souvislosti s výmazem české ob-
chodní společnosti nebo družstva navrhuje zá-
pis organizační složky podniku zahraniční oso-
by, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh
č. 7.

Přehled příloh č. 18 (společný pro formuláře 1, 5, 6, 9,
10 a 12) k návrhu na zápis převodu jmění:

Skutečnosti zapisované v případě převodu jmění
na společníka se dokládají:

a) stejnopis notářského zápisu prokazujícího roz-
hodnutí o zrušení obchodní společnosti s převo-
dem jmění na přejímajícího společníka, a to
1. při převzetí jmění veřejné obchodní společnosti

nebo komanditní společnosti stejnopis notář-
ského zápisu o rozhodnutí jediného společníka
veřejné obchodní společnosti podle § 16 odst. 2
a 3 a § 345 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
o převzetí jmění veřejné obchodní společnosti
nebo jediného komplementáře podle § 16
odst. 2 a 3 a § 348 odst. 2 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, o převzetí jmění komanditní společ-

nosti. Je-li přejímajícím společníkem veřejné
obchodní společnosti nebo komanditní společ-
nosti česká společnost s ručením omezeným,
akciová společnost, evropská společnost, druž-
stvo nebo evropská družstevní společnost, je
tímto stejnopisem stejnopis notářského zápisu
o rozhodnutí valné hromady podle § 17 odst. 3
nebo § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev,
nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí
členské schůze (shromáždění delegátů) podle
§ 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, popří-
padě stejnopis notářského zápisu o souhlasu
společníka nebo společníků české společnosti
s ručením omezeným s převzetím jmění uděle-
ným mimo valnou hromadu spolu se stejnopi-
sem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí
o převzetí jmění bylo přijato podle § 18 odst. 2
a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, popří-
padě § 130 obchodního zákoníku. Je-li přejíma-
jícím společníkem česká veřejná obchodní spo-
lečnost nebo komanditní společnost, je tímto
stejnopisem stejnopis notářského zápisu o sou-
hlasu každého společníka veřejné obchodní
společnosti nebo komanditní společnosti s pře-
vzetím jmění podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev,

2. při převzetí jmění společnosti s ručením ome-
zeným stejnopis notářského zápisu o rozhod-
nutí valné hromady o převzetí jmění podle § 17
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev, popřípadě stejnopis
notářského zápisu o souhlasu společníka nebo
společníků s převzetím jmění uděleným mimo
valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení
jednatele o tom, že rozhodnutí o převzetí jmění
bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev, popřípadě § 130
obchodního zákoníku,

3. při převzetí jmění akciové společnosti stejnopis
notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady
podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev,

b) doklady prokazující, že příslušný orgán přejímají-
cího společníka rozhodl o převzetí jmění společ-
nosti s ručením omezeným nebo akciové společ-
nosti,

1. jestliže je přejímajícím společníkem česká ve-
řejná obchodní společnost nebo komanditní
společnost, stejnopis notářského zápisu o sou-
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hlasu každého společníka s převzetím jmění po-
dle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev,

2. jestliže je přejímajícím společníkem společnost
s ručením omezeným, stejnopis notářského zá-
pisu o rozhodnutí valné hromady o převzetí
jmění podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, popřípadě stejnopis notářského zá-
pisu o souhlasu společníka nebo společníků
s převzetím jmění uděleným mimo valnou hro-
madu spolu se stejnopisem oznámení jednatele
o tom, že rozhodnutí o převzetí jmění bylo při-
jato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních spo-
lečností a družstev, popřípadě § 130 obchod-
ního zákoníku,

3. jestliže je přejímajícím společníkem akciová
společnost, stejnopis notářského zápisu o roz-
hodnutí valné hromady o převzetí jmění podle
§ 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev,

4. jestliže je přejímajícím společníkem družstvo,
stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí člen-
ské schůze (shromáždění delegátů) družstva
o převzetí jmění podle § 23 odst. 3 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních spo-
lečností a družstev,

5. jestliže je přejímajícím společníkem jiná česká
právnická osoba, doklady prokazující, že pří-
slušný orgán jiné české právnické osoby roz-
hodl o převzetí jmění,

6. jde-li o zahraničního přejímajícího společníka,
doklady prokazující, že příslušný orgán zahra-
ničního přejímajícího společníka, který není fy-
zickou osobou, rozhodl o převzetí jmění spolu
s osvědčením vydaným k tomu příslušným
orgánem členského státu, jehož právem se za-
hraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky
stanovené právním řádem tohoto státu pro zá-
pis převodu jmění v zahraničí, popřípadě není-li
takový orgán, prohlášení zahraničního přejíma-
jícího společníka, že takové osvědčení orgán
členského státu nevydává a že splnila poža-
davky stanovené zahraničním právním řádem
pro převzetí zahraniční osoby, a v případě, že
cizí právo vyžaduje zápis převzetí jmění do za-
hraničního rejstříku, doklad prokazující, že
tento zápis byl proveden, jinak prohlášení po-
dle předchozí věty musí obsahovat i prohlášení,
že se zápis převzetí jmění do zahraničního rej-
stříku nevyžaduje,

c) doklady prokazující, že přejímající společník byl
ke dni podání návrhu na zápis převodu jmění do

obchodního rejstříku podnikatelem podle § 340
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, neplyne-li tato skutečnost
již z listin, které jsou uloženy ve sbírce listin, nebo
ze stavu zápisu v obchodním rejstříku,

d) stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu
orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo
podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství nebo orgánu Evropské unie s převze-
tím jmění podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností a druž-
stev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení
osoby zúčastněné na převodu jmění na společníka,
že nastala domněnka souhlasu takového orgánu
podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev,

e) konečná účetní závěrka zanikající obchodní spo-
lečnosti podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností a druž-
stev, a přejímajícího společníka, pokud je povinen
vést účetnictví, a zpráva auditora, jestliže se takové
ověření vyžaduje,

f) mezitímní účetní závěrka zanikající obchodní spo-
lečnosti a přejímajícího společníka, pokud je povi-
nen vést účetnictví, podle § 11 odst. 2 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva au-
ditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření
vyžaduje,

g) zahajovací rozvaha přejímajícího společníka podle
§ 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, jestliže má po-
vinnost vést k rozhodnému dni účetnictví, a zpráva
auditora o jejím ověření, pokud se takové ověření
vyžaduje, nebo prohlášení přejímajícího společ-
níka, že není povinen vést účetnictví,

h) je-li účastníkem převzetí jmění dlužník, ohledně
něhož probíhá insolvenční řízení, rozhodnutí
soudu o schválení reorganizačního plánu pod § 5
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, a § 348 zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

i) doklad o poskytnutí jistoty věřiteli zanikající ob-
chodní společnosti nebo českého přejímajícího
společníka podle § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností a druž-
stev, pokud zákon její poskytnutí vyžaduje, nebo
prohlášení zanikající obchodní společnosti nebo
českého přejímajícího společníka, že právo na po-
skytnutí jistoty nebylo uplatněno,

j) souhlas správce daně s výmazem zanikající ob-
chodní společnosti z obchodního rejstříku podle
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§ 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

k) jde-li o zápis převodu jmění veřejné obchodní spo-
lečnosti nebo komanditní společnosti, doklady
prokazující vyplacení vypořádacího podílu podle
§ 346 a 347 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev,

l) je-li zanikající společností akciová společnost, do-
klad vystavený pověřenou osobou podle § 357
odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev, prokazující pře-
dání peněžních prostředků k vyplacení vypořá-
dání.

Přehled příloh č. 19 (společný pro formuláře 1, 5, 6, 9,
10 a 12) k návrhu na zápis změny právní formy:

Skutečnosti zapisované v případě změny právní
formy obchodní společnosti nebo družstva a evropské
družstevní společnosti se dokládají:

a) stejnopis notářského zápisu prokazujícího roz-
hodnutí o změně právní formy, a to
1. při změně právní formy veřejné obchodní spo-

lečnosti nebo komanditní společnosti stejnopis
notářského zápisu o souhlasu každého společ-
níka se změnou právní formy podle § 16 odst. 2
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev,

2. při změně právní formy společnosti s ručením
omezeným stejnopis notářského zápisu o roz-
hodnutí valné hromady o změně právní formy
společnosti podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/
/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, popřípadě stejnopis notářského zá-
pisu o souhlasu společníka nebo společníků se
změnou právní formy uděleném mimo valnou
hromadu spolu se stejnopisem oznámení jedna-
tele o tom, že rozhodnutí o změně právní
formy společnosti bylo přijato podle § 18
odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
popřípadě § 130 obchodního zákoníku,

3. při změně právní formy akciové společnosti
nebo evropské společnosti stejnopis notářského
zápisu o rozhodnutí valné společnosti podle
§ 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev,

4. při změně právní formy družstva nebo evrop-
ské družstevní společnosti stejnopis notářského
zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáž-
dění delegátů) družstva o změně právní formy
podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev,

b) stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu

orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo
podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství se změnou právní formy podle § 15
odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev, pokud se vyža-
duje, popřípadě prohlášení osoby měnící svou
právní formu, že nastala domněnka souhlasu tako-
vého orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností a druž-
stev,

c) řádná, mimořádná nebo mezitímní účetní závěrka
sestavená ke dni změny právní formy podle § 365
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, včetně zprávy auditora o je-
jím ověření, jestliže se vyžaduje,

d) jestliže probíhá insolvenční řízení ohledně ob-
chodní společnosti nebo družstva anebo evropské
družstevní společnosti měnící svou právní formu,
rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního
plánu podle § 5 zákona č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, a § 348
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů,

e) doklad o poskytnutí jistoty obchodní společnosti
nebo družstva anebo evropské družstevní společ-
nosti měnící svou právní formu podle § 35 odst. 3
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, pokud zákon její poskyt-
nutí vyžaduje, nebo prohlášení zúčastněné ob-
chodní společnosti nebo družstva, že právo na po-
skytnutí jistoty nebylo uplatněno,

f) při změně právní formy na společnost s ručením
omezeným, na akciovou společnost, nebo druž-
stvo i posudek znalce na ocenění jmění podle
§ 367 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev,

g) při změně právní formy společnosti s ručením
omezeným na veřejnou obchodní společnost nebo
komanditní společnost prohlášení společnosti, že
žádnému ze společníků nevzniklo právo vystoupit
ze společnosti nebo že žádný z oprávněných spo-
lečníků nevyužil práva vystoupit ze společnosti
podle § 376 a následující zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
anebo doklady prokazující vystoupení společníka
ze společnosti, popřípadě stejnopis notářského zá-
pisu o nesouhlasu společníka se změnou právní
formy podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev,

h) při změně právní formy akciové společnosti na ve-
řejnou obchodní společnost, komanditní společ-
nost nebo společnost s ručením omezeným pro-
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hlášení společnosti, že žádnému z akcionářů ne-
vzniklo právo vystoupit ze společnosti nebo že
žádný z oprávněných akcionářů nevyužil práva
vystoupit ze společnosti podle § 382 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev, anebo doklady prokazující vy-
stoupení akcionáře ze společnosti,

i) při změně právní formy družstva na veřejnou ob-
chodní společnost, komanditní společnost nebo
společnost s ručením omezeným prohlášení druž-
stva, že žádnému z členů nevzniklo právo vystou-
pit z družstva nebo že žádný z oprávněných členů
nevyužil práva vystoupit z družstva podle § 383
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, anebo doklady prokazující
vystoupení člena z družstva,

j) při změně právní formy akciové společnosti na
společnost s ručením omezeným, navrhuje-li se zá-
pis zástavního práva k obchodnímu podílu podle
§ 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-
ních společností a družstev, doklady prokazující
zastavení akcií, jež mají být vyměněny za ob-
chodní podíl, zápis jehož zastavení se navrhuje,

k) zapisují-li se v souvislosti se změnou právní formy
osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho
členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady,
správní rady či kontrolní komise, doklady proka-
zující splnění podmínek pro výkon funkce, jež
jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům
č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

l) zapisují-li se v souvislosti se změnou právní formy
osoby, které jsou oprávněné jednat jménem ob-
chodní společnosti nebo družstva, jež změnilo
svou právní formu, podpisové vzory těchto osob
podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,

m) zapisují-li se v souvislosti se změnou právní formy
v rámci zápisu obchodní společnosti nebo druž-
stva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob po-
dle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,

n) zapisuje-li se v souvislosti se změnou právní formy
předmět podnikání (činnosti) obchodní společ-
nosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady
osvědčující oprávnění k činnosti, která má být za-
psána do obchodního rejstříku podle § 37 obchod-
ního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjis-
titelné z informačních systémů veřejné správy
nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi,
rejstříky nebo seznamy,

o) zapisuje-li se v souvislosti se změnou právní formy
sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo
družstva anebo jeho změna, doklady prokazující
umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh
k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

p) při změně právní formy akciové společnosti na
evropskou společnost i

1. doklady prokazující splnění podmínek čl. 2
odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o sta-
tutu evropské společnosti,

2. doklady prokazující způsob zapojení zaměst-
nanců podle čl. 12 odst. 2 nařízení Rady (ES)
č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti,

3. osvědčení podle čl. 37 odst. 6 nařízení Rady
(ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společ-
nosti,

4. doklad prokazující, že správní rada evropské
společnosti, která má monistickou strukturu,
rozhodla podle § 35 odst. 2 zákona č. 627/
/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění poz-
dějších předpisů, že evropská společnost bude
řízena předsedou-generálním ředitelem nebo ji-
ným generálním ředitelem, bylo-li takové roz-
hodnutí přijato před podáním návrhu na zápis
do obchodního rejstříku, anebo prohlášení
předsedy správní rady, že takové rozhodnutí
správní rada dosud nepřijala,

q) při změně právní formy družstva na evropskou
družstevní společnost i

1. doklady prokazující splnění podmínek čl. 2
odst. 1, pátá odrážka nařízení Rady (ES)
č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní spo-
lečnosti,

2. doklady prokazující způsob zapojení zaměst-
nanců podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES)
č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní spo-
lečnosti,

3. osvědčení podle čl. 35 odst. 5 nařízení Rady
(ES) č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní
společnosti.“.

5. V Přehledu příloh k formuláři č. 1 akciová spo-
lečnost vyhlášky se v odstavci s označením „Základní
údaje“ na konci písmene d) doplňují slova „pokud není
tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů ve-
řejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evi-
dencemi, rejstříky nebo seznamy,“.

6. V Přehledu příloh k formuláři č. 2 družstvo
vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“
na konci písmene c) doplňují slova „pokud není tato
skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné
správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými eviden-
cemi, rejstříky nebo seznamy,“.

7. V Přehledu příloh k formuláři č. 3 EZHS vy-
hlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na
konci písmene b) doplňují slova „pokud není tato sku-
tečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné sprá-
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vy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi,
rejstříky nebo seznamy,“.

8. V Přehledu příloh k formuláři č. 4 podnikatel-
-fyzická osoba vyhlášky se v odstavci s označením „Zá-
kladní údaje“ na konci písmene a) doplňují slova „po-
kud není tato skutečnost zjistitelná z informačních sy-
stémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou ve-
řejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.

9. V Přehledu příloh k formuláři č. 5 komanditní
společnost vyhlášky se v odstavci s označením „Zá-
kladní údaje“ na konci písmene b) doplňují slova „po-
kud není tato skutečnost zjistitelná z informačních sy-
stémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou ve-
řejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.

10. V Přehledu příloh k formuláři č. 7 organizační
složka nebo podnik zahraniční osoby vyhlášky se v od-
stavci s označením „Základní údaje“ na konci písme-
ne c) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjisti-
telná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich
částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo
seznamy,“.

11. V Přehledu příloh k formuláři č. 8 příspěvková
organizace vyhlášky se v odstavci s označením „Zá-
kladní údaje“ na konci písmene c) doplňují slova „po-
kud není tato skutečnost zjistitelná z informačních sy-
stémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou ve-
řejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.

12. V Přehledu příloh k formuláři č. 9 společnost

s ručením omezeným vyhlášky se v odstavci s označe-
ním „Základní údaje“ na konci písmene c) doplňují
slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z infor-
mačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které
jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.

13. V Přehledu příloh k formuláři č. 10 veřejná
obchodní společnost vyhlášky se v odstavci s označením
„Základní údaje“ na konci písmene b) doplňují slova
„pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních
systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou ve-
řejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.

14. V Přehledu příloh k formuláři č. 11 přemístění
cizí právnické osoby se v odstavci s označením „Zá-
kladní údaje“ na konci písmene d) doplňují slova „po-
kud není tato skutečnost zjistitelná z informačních sy-
stémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou ve-
řejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.

15. V Přehledu příloh k formuláři č. 12 jiné právní
formy vyhlášky se v odstavci s označením „Základní
údaje“ na konci písmene b) doplňují slova „pokud není
tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů ve-
řejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evi-
dencemi, rejstříky nebo seznamy,“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.
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393

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2008,

kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží
a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou

a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.

Český statistický úřad a Ministerstvo financí sta-
noví podle § 319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní
zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/
/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého
a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o ob-
chodu mezi Českou republikou a ostatními členskými
státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky
č. 563/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova „o zboží, které je před-
mětem obchodu mezi členskými státy Společenství“
nahrazují slovy „do systému Intrastat2a) o zboží, které
bylo odesláno do jiného členského státu Společenství
nebo z něj bylo přijato“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

„2a) Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 638/2004.“.

2. V § 2 se věta druhá včetně poznámky pod čarou
č. 4 zrušuje.

3. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 5, 5a, 6, 7, 7a
a 8 zní:

„§ 3

(1) Fyzická nebo právnická osoba povinná k dani
z přidané hodnoty5) nebo identifikovaná k dani z při-
dané hodnoty v České republice5a), která je povinna za
poskytování informací podle nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) o statistice Společenství obchodu
se zbožím mezi členskýni státy6) (dále jen „zpravodaj-
ská jednotka“), předává údaje o odeslaném nebo při-
jatém zboží, které není pro celní nebo daňové účely
deklarováno na jednotném správním dokladu, celnímu
úřadu na výkazu pro Intrastat, jestliže dosáhne prahu
pro vykazování stanoveného zvlášť pro odeslání a zvlášť
pro přijetí zboží. Způsob dosažení prahů a výše jejich
hodnot pro vykazování jsou uvedeny v příloze č. 2
k této vyhlášce.

(2) Informace pro Intrastat poskytuje zpravodaj-
ská jednotka od referenčního období7), kterým je

a) kalendářní měsíc odeslání nebo přijetí zboží, ve
kterém zpravodajská jednotka dosáhla prahu pro
vykazování, až do konce následujícího kalendář-
ního roku nebo do dne ukončení platnosti daňo-
vého identifikačního čísla k dani z přidané hod-
noty přiděleného v České republice, nebo

b) kalendářní měsíc následující po měsíci odeslání
nebo přijetí zboží, pokud je shodný s měsícem,
ve kterém vznikla zpravodajské jednotce povin-
nost přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného
členského státu Společenství7a) nebo přiznat daň
z přidané hodnoty při pořízení zboží z takového
státu8).

(3) Do výkazů pro Intrastat se uvádějí údaje o ode-
slaném anebo přijatém zboží bez ohledu na skutečnost,
zda obchodní transakce, při které zboží prokazatelně
překračuje státní hranici České republiky, je uskuteč-
ňována s osobou registrovanou nebo neregistrovanou
k dani z přidané hodnoty.

5) § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění zákona č. 261/2007 Sb.

5a) § 96 zákona č. 235/2004 Sb.
6) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/

/2004.
7) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 638/2004.

7a) Čl. 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 638/2004.

8) § 22 a 25 zákona č. 235/2004 Sb.“.

4. V § 4 odst. 2 se ve větě první slova „ , vykáže“
nahrazují slovy „po dosažení některého z prahů pro
vykazování stanovených v bodě 1. přílohy č. 2 k této
vyhlášce, oznámí“ a slova „v negativním hlášení“ se
nahrazují slovy „ve výkazu pro Intrastat, který se
v tomto případě pro účely této vyhlášky označuje jako
negativní hlášení“.

5. V § 4 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „Po
jednorázovém dosažení prahu pro vykazování s před-
pokladem, že ve stejném kalendářním roce se žádné jiné
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odeslání nebo přijetí zboží neuskuteční, se negativní
hlášení nevyhotovuje. Za jednorázové dosažení prahu
pro vykazování se považuje i odeslání nebo přijetí ně-
kolika zbožových zásilek v průběhu nejvýše dvou re-
ferenčních období, pokud zboží v nich tvoří jednu uce-
lenou dodávku, nebo se jedná o součásti jednorázově
dodávaného zboží, anebo rozloženou zásilku zboží.“.

6. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Celnímu úřadu se výkazy pro Intrastat pře-

dávají, pokud není dále stanoveno jinak, elektronicky
způsobem a za podmínek jím stanovených a zveřejně-
ných na úřední desce Celní správy České republiky.
Písemně na tiskopisech v listinné podobě se mohou vý-
kazy pro Intrastat předávat celním úřadům jen v přípa-
dech, ve kterých zpravodajská jednotka vykazuje za
jedno referenční období údaje o odeslaném nebo o při-
jatém zboží maximálně na 15 číslovaných řádcích pří-
slušného tiskopisu, zpracovaných na jednom listě.“.

7. V § 5 odst. 3 se ve větě první číslo „10.“ na-
hrazuje slovem „desátého“ a ve větě druhé se čís-
lo „12.“ nahrazuje slovem „dvanáctý“.

8. Na konci textu § 6 se doplňují slova „a ve lhůtě
stanovené pro předání prvního výkazu rovněž každý
vznik povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat z dů-
vodů dosažení prahu pro vykazování“.

9. V § 7 odst. 1 se slova „platí pro uvádění údajů
do výkazů pro Intrastat pravidla“ nahrazují slovy „se
pro zpracování údajů do výkazů pro Intrastat uplatňují
pravidla“ a na konci textu se doplňují slova „a způsobu
podávání informací o pohybu sledovaných druhů zboží
uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, v části I. „Způ-
sob dosažení prahů pro vykazování a jejich výše“ v bo-
dech 4 a 5 a v části II. „Seznam sledovaných druhů
zboží““.

10. V § 8 věta třetí zní: „Oprava výkazu pro In-
trastat se předává stejnou formou, jaká byla použita pro
předání výkazu podle § 5 odst. 2.“.

11. Ustanovení § 9 až 11 se označují skupinovým
nadpisem, který zní: „Ustanovení přechodná a zrušo-
vací“.

12. V § 9 ve větě první se číslo „2005“ nahrazuje
číslem „2010“.

13. V § 9 větě druhé se slovo „Uvádění“ nahrazuje
slovem „Zpracování“.

14. Pod označení § 12 se vkládá nadpis, který zní:
„Účinnost“.

15. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15
až 17 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
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16. Příloha č. 2 včetně poznámek pod čarou č. 18
až 21 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
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17. Příloha č. 3 včetně poznámek pod čarou č. 22
až 28 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
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18. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
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19. Příloha č. 5 včetně poznámek pod čarou č. 29
až 35 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
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22. Příloha č. 6 včetně poznámky pod čarou č. 36
zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

(1) Při vyhotovení a opravách výkazů pro Intra-
stat za referenční období před účinností této vyhlášky
se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

(2) Ustanoveními bodů 4 a 5 části I přílohy č. 2
k této vyhlášce se řídí i zpravodajské jednotky, které
nevykazují v roce 2009 údaje pro Intrastat o odeslaném

nebo přijatém zboží, protože nepřekročily hodnoty
osvobozujících prahů stanovených před nabytím účin-
nosti této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda Českého statistického úřadu:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr financí:

Ing. Kalousek v. r.
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Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG,
spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX,
Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída
Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad.
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské
nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; Praha 8:
Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12
hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r.o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan,
K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; Ústí nad
Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů
včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec:
Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání
novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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