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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 124

Rozeslána dne 10. října 2013

Cena Kč 40,–

O B S A H:
323. V y h lá š k a o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení
některých vyhlášek
324. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do
Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo
rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.
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323
VYHLÁŠKA
ze dne 2. října 2013
o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů
do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 21 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:
ČÁST PRVNÍ

ČÁST DRUHÁ
NÁLEŽITOSTI FORMULÁŘŮ
HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY

FORMULÁŘE PRO ZÁPIS
JEDNOTLIVÝCH SKUTEČNOSTÍ

§1

§3

Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na
podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů
do veřejného rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstřík“).

Obecné náležitosti

§2
Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách formuláře na zápis, změnu nebo
výmaz údajů o
a) spolku,
b) pobočném spolku,
c) zahraničním pobočném spolku,
d) nadaci,
e) nadačním fondu,
f) ústavu,
g) společenství vlastníků jednotek,

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis osob
uvedených v § 2 nebo změnu údajů o těchto osobách
jsou
a) označení, že jde o návrh na zápis nebo změnu
údajů do rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení právnické osoby nebo fyzické osoby –
podnikatele, které se zápis týká, a nejde-li o prvozápis, oddíl a číslo vložky spisové značky, pod
kterou je osoba vedena,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis
nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,

h) fyzické osobě – podnikateli,

g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,

i) veřejné obchodní společnosti,

h) seznam příloh a

j) komanditní společnosti,

i) datum a podpis navrhovatele.

k) společnosti s ručením omezeným,
l) akciové společnosti,
m) družstvu,
n) evropském hospodářském zájmovém sdružení,
o) evropské společnosti,

(2) Podpis na formuláři v listinné podobě musí být
úředně ověřen, formulář v elektronické podobě musí
být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh
na zápis podává.

p) evropské družstevní společnosti,
q) závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu
zahraniční osoby,
r) odštěpném závodu,
s) obecně prospěšné společnosti.

§4
Pobočné spolky
Kromě náležitostí podle § 3 obsahuje formulář návrhu na zápis pobočného spolku nebo změnu údajů
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o pobočném spolku také označení zřizovatele, není-li
navrhovatelem zřizovatel pobočného spolku.

e) označení právního důvodu pro výmaz osoby z rejstříku,

§5

f) den, ke kterému má být osoba z rejstříku vymazána,

Zahraniční pobočný spolek
Kromě náležitostí podle § 3 a 4 obsahuje formulář
návrhu na zápis zahraničního pobočného spolku nebo
změnu údajů o zahraničním pobočném spolku také
údaj o právu státu, kterým se řídí zahraniční spolek,
a přikazuje-li právo tohoto státu zápis, také údaje o evidenci, včetně čísla zápisu do této evidence, ve které je
zahraniční spolek zapsán.

g) seznam příloh a
h) datum a podpis navrhovatele; ustanovení § 3
odst. 2 se použije obdobně.
§9
Fúze
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis fúze

§6

jsou

Odštěpný závod

a) označení, že jde o návrh na zápis fúze do rejstříku,

Kromě náležitostí podle § 3 obsahuje formulář návrhu na zápis odštěpného závodu nebo změnu údajů
o odštěpném závodu také označení zřizovatele, není-li
navrhovatelem zřizovatel odštěpného závodu.

b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh
na zápis fúze podává,

§7
Závod zahraniční osoby
nebo odštěpný závod zahraniční osoby
Kromě náležitostí podle § 3 a 6 obsahuje formulář
návrhu na zápis závodu nebo odštěpného závodu zahraniční osoby nebo změnu údajů o závodu nebo odštěpném závodu zahraniční osoby také údaj o tom, zda
se jedná o závod nebo odštěpný závod zahraniční osoby se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor
nebo zda se jedná o závod nebo odštěpný závod zahraniční osoby se sídlem mimo členský stát Evropské
unie nebo mimo stát tvořící Evropský hospodářský
prostor.
§8
Výmaz fyzické osoby – podnikatele
nebo právnické osoby
Náležitosti formuláře návrhu na výmaz fyzické
osoby – podnikatele nebo právnické osoby z rejstříku
jsou
a) označení, že jde o návrh na výmaz,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení osoby, která se má vymazat, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je
vedena,

c) označení navrhovatelů,
d) označení právnických osob zúčastněných na fúzi
včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod
kterými jsou vedeny, a při fúzi splynutím i nástupnické právnické osoby, které se návrh týká,
e) údaj o tom, zda a u které právnické osoby jde o návrh na zápis, změnu údajů nebo výmaz,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem
návrhu na zápis nebo změnu nebo označení
právnické osoby nebo osob, které se mají vymazat,
g) den, ke kterému má být fúze zapsána,
h) seznam příloh a
i) datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3
odst. 2 se použije obdobně.
(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis při splynutí, změnu při sloučení nebo
výmaz, se rozumí zejména
a) u nástupnické právnické osoby označení, zda jde
o splynutí nebo sloučení, při splynutí označení
údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby,
při sloučení označení změn zapisovaných údajů,
pokud k nim dochází, a označení zanikajících
právnických osob a
b) u zanikající právnické osoby označení, zda zanikla
v důsledku sloučení nebo splynutí, označení případných dalších zanikajících právnických osob
a nástupnické právnické osoby.
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§ 10

§ 11

Rozdělení

Převod jmění na společníka

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis rozdělení jsou
a) označení, že jde o návrh na zápis rozdělení do
rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh
na zápis rozdělení podává,
c) označení navrhovatelů,
d) označení právnických osob zúčastněných na rozdělení, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky,
pod kterými jsou vedeny, a při rozdělení se vznikem nové nebo nových právnických osob i označení nástupnické právnické osoby nebo osob, kterých se návrh týká,
e) údaj o tom, zda a u které právnické osoby jde o návrh na zápis, změnu údajů nebo výmaz,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické osoby, která se má vymazat,
g) den, ke kterému má být rozdělení zapsáno,
h) seznam příloh a
i) datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3
odst. 2 se použije obdobně.
(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis, změnu nebo výmaz, se rozumí zejména
a) u nástupnické právnické osoby označení, zda jde
o rozštěpení nebo odštěpení sloučením nebo o rozštěpení nebo odštěpení se vznikem nové nebo nových právnických osob, při rozdělení sloučením
označení změn zapisovaných údajů, pokud k nim
dochází, při rozdělení se vznikem nové právnické
osoby nebo osob označení údajů zapisovaných při
vzniku právnické osoby, a označení zanikající
nebo rozdělované právnické osoby a

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis převodu
jmění na společníka jsou
a) označení, že jde o návrh na zápis převodu jmění na
společníka do rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh
na zápis převodu jmění na společníka podává,
c) označení navrhovatelů,
d) označení osob zúčastněných na převodu jmění na
společníka, včetně oddílu a čísla vložky spisové
značky, pod kterými jsou vedeny,
e) údaj o tom, zda a u které osoby zúčastněné na
převodu jmění na společníka jde o návrh na zápis,
změnu údajů nebo výmaz,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické osoby, která se má vymazat,
g) den, ke kterému má být převod jmění na společníka zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3
odst. 2 se použije obdobně.
(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis, změnu nebo výmaz, se rozumí zejména
a) u zanikající právnické osoby označení, že zanikla
v důsledku převodu jmění na společníka, a označení přejímajícího společníka a
b) u přejímajícího společníka označení, že převzal
jmění právnické osoby s označením zaniklé právnické osoby.
§ 12
Změna právní formy
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis změny
právní formy jsou
a) označení, že jde o návrh na zápis změny právní
formy do rejstříku,

b) u zanikající právnické osoby při rozštěpení označení, že zanikla v důsledku rozštěpení, a označení
všech nástupnických právnických osob, nebo

b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh
na zápis změny právní formy podává,

c) u rozdělované právnické osoby při odštěpení
označení, že došlo k odštěpení, označení nástupnické právnické osoby nebo všech nástupnických
právnických osob a označení změn zapisovaných
údajů, pokud k nim dochází.

d) označení právnické osoby, jež mění svou právní
formu, včetně oddílu a čísla vložky spisové
značky, pod kterou je vedena,

c) označení navrhovatele,

e) údaj o tom, že jde o návrh na výmaz a návrh na
zápis,
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f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na výmaz a zápis,

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na výmaz, nebo zápis do rejstříku,

g) den, ke kterému má být změna právní formy zapsána,

g) den, ke kterému má být přeshraniční přemístění
sídla zapsáno,

h) seznam příloh a

h) seznam příloh a

i) datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3
odst. 2 se použije obdobně.

i) datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3
odst. 2 se použije obdobně.

(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na výmaz a zápis, se rozumí zejména
a) u právnické osoby, jež mění právní formu, označení právnické osoby po zápisu změny právní
formy do rejstříku a
b) u návrhu na zápis označení údajů, které se zapisují
při zápisu právnické osoby do rejstříku.
§ 13
Přeshraniční přeměny
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraniční fúze jsou skutečnosti uvedené v § 9, na zápis přeshraničního rozdělení skutečnosti uvedené v § 10 a na
zápis přeshraničního převodu jmění skutečnosti uvedené v § 11. V návrhu na zápis se uvede, že jde o zápis
přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení nebo přeshraničního převzetí jmění.
(2) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraniční fúze nebo rozdělení jsou i údaje o zápisu zahraniční nástupnické právnické osoby a čísla tohoto zápisu.
(3) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraničního přemístění sídla jsou
a) označení, že jde o návrh na zápis přeshraničního
přemístění sídla do rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh
na zápis přeshraničního přemístění sídla podává,
c) označení navrhovatele,
d) jde-li o přemístění sídla do zahraničí, označení české právnické osoby, jež přemístila sídlo do zahraničí, které se návrh týká, včetně oddílu a čísla
vložky spisové značky, pod kterou je vedena,
e) jde-li o přemístění sídla do České republiky, označení zahraniční právnické osoby před přemístěním
sídla do České republiky, včetně označení zahraničního rejstříku, čísla a dne takového zápisu, pokud se to ve státě, v němž byla dosud zapsána,
vyžaduje, a její označení v České republice,

(4) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na výmaz podle odstavce 3, se rozumí zejména
uvedení skutečnosti, že právnická osoba přemístila
sídlo do zahraničí s údaji o její obchodní firmě, názvu
nebo sídle v zahraničí, a označení zahraničního rejstříku, v němž je tato právnická osoba zapsána, včetně
čísla a dne takového zápisu, pokud se to ve státě nového
sídla právnické osoby vyžaduje.
(5) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis podle odstavce 3, se rozumí skutečnosti,
které se zapisují u příslušné formy české právnické osoby do rejstříku.
HLAVA II
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 14
(1) Fyzická osoba se označuje jménem, datem narození a rodným číslem, je-li jí přiděleno, a adresou
místa pobytu, popřípadě také adresou bydliště, a jde-li o fyzickou osobu – podnikatele, identifikačním číslem, je-li jí přiděleno.
(2) Právnická osoba se označuje názvem nebo obchodní firmou, identifikačním číslem osoby, je-li jí přiděleno, a adresou jejího sídla.
(3) Adresou místa pobytu, bydlištěm nebo sídlem
se rozumí tuzemská nebo zahraniční adresa.
(4) Tuzemskou adresou se rozumí adresa přiřazená adresnímu místu vedenému v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí. Tuzemskou
adresu tvoří údaje
a) název obce nebo vojenského újezdu; v Praze se
uvádí název obvodu (Praha 1 až 10),
b) název části obce, není-li totožný s názvem obce;
v Praze se uvádí název katastrálního území,
c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu
místu,
d) název ulice nebo jiného veřejného prostranství,
e) číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační;
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číslo evidenční se označí zkratkou č. ev.; číslo
orientační, pokud bylo přiděleno, se uvede za číslo
popisné nebo evidenční a oddělí se lomítkem.
(5) Zahraniční adresu tvoří zejména název města
(obce) a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní
směrovací číslo (kód ZIP) a název státu.
ČÁST TŘETÍ

Částka 124

tora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem.
2. Vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob
převedení listin do elektronické podoby, způsob
nakládání s převedenými listinami a obligatorní
elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci
obchodního rejstříku).
3. Vyhláška č. 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního
rejstříku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 15

§ 16

Zrušovací ustanovení

Účinnost

Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 479/2000
Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidá-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.
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324
VYHLÁŠKA
ze dne 3. října 2013,
kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách
do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek
zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 92
odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.:
Čl. I

pitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek
zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb., se mění
takto:

Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastu-

1. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 118/2006 Sb.
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2. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2006 Sb.
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Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
PhDr. Kohout v. r.
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UPOZORNĚNÍ O D B Ě RAT E L Ů M
Tato částka je rozesílána přednostně před částkou 121/2013 Sb.

Redakce

13

8 591449 124010
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2013 činí
6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky
jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice:
SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství
– Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému
dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban,
Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: 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 516 205 175. 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.

