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Veřejný seznam
• Seznam vedený orgánem nadaným
veřejnou mocí. Databáze.
• Ve kterém jsou povinně zaznamenávány 1)
určité osoby, nebo 2) určité skutečnosti
• Rejstřík – Seznam (teorie: R=osob / S=věcí)
• Tento rejstřík je veřejně přístupný
• a většinou zápisem do něj vznikají práva a
povinnosti bez ohledu na seznámení se s
obsahem

Rejstříky vztahující se k podnikání
• Obchodní rejstřík
• Živnostenský rejstřík
• Rejstřík ochranných známek, rejstřík
označení původu a zeměpisných označení
• Katastr nemovitostí
• Rejstřík emitentů.
• Spolkový r., r.ústavů, nadační r.
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Obchodní rejstřík
•
•
•
•

Nejvýznamnější z rejstříků (pro podnikání)
Jeden z veřejných rejstříků
Vedou krajské soudy (+ MěS v Praze)
Zvláštní řízení (v rámci občanského
soudního řízení, nesporného)
• Soud v prvním stupni jedná většinou
prostřednictvím vyšších soudních
úředníků

PRAMENY PRÁVA
KOMUNITÁRNÍ ZÁKLAD
A TUZEMSKÁ ÚPRAVA
(HMOTNĚ PRÁVNÍ A PROCESNĚ PRÁVNÍ)

Komunitární prameny
• 1.směrnice Rady 68/151/EHS o právu
obchodních společností,
• Směrnice EP a R 2003/58/ES
• Směrnice nemají přímý účinek, avšak
členské státy je musí transponovat do
národního prostředí.
• V CZ se transpozice děje většinou přijetím
nového právního předpisu (zákona)
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Vnitrostátní prameny – hmotná úprava
• Hmotně právní úprava: NOZ: §120-121, Zákon
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob, vyhláška 323/2013 Sb. + zvláštní
zákony (např. zákon o bankách, zákon o státním
podniku). ZOK (obecně)

Hmotně právní normy určují:
• KDO je zapsán
• KTERÉ skutečnosti jsou zapsány
• JAKÉ JSOU PRÁVNÍ NÁSLEDKY ZÁPISU

Vnitrostátní prameny – procesní úprava
• Procesní úprava: Z 304/2013 Sb., o veř.rejstřících
pr. a f.osob, Zákon 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních (zejm. § 85-93), Občanský
soudní řád (Z 99/1963 Sb.), Zákon o soudních
poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
549/1991 Sb.
• Zákon 358/1992 Sb., Notářský řád
Procesní normy upravují:
• KDO VEDE obchodní rejstřík
• JAKÝM ZPŮSOBEM jsou zápisy (změny)
prováděny,
• Úprava soudního procesu

Kým a jak je veden obch.rejstřík?
• Obchodní rejstřík je vedený rejstříkovými soudy =
krajské soudy (de lege lata)
• Rejstřík je veden v elektronické podobě (srv. §
1/3,4 ZVRPFO). CZ tím splňuje požadavek
1.směrnice Rady 68/151/EHS o právu obchodních
společností, ve znění Směrnice EP a R 2003/58/ES
• ??? Dřívější úvahy de lege ferenda – diskuze o vedení
rejstříku okresními soudy, (event. privátními
registrátory), popř. veřejným úřadem
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Vnitřní struktura obchodního rejstříku
• Oddíly a vložky
• Oddíl obsahuje podnikatele dle právní formy
(např. oddíl B – akciové společnosti, oddíl C –
společnosti s ručením omezeným, oddíl Dr –
družstva)
• Vložka obsahuje konkrétní společnost
• Údaje o zápisu v obchodním rejstříku (případně v
jiných rejstřících) je podnikatel včetně oddílu a
vložky povinen uvádět na obchodních listinách
(srov. např. § 7 ZOK)

FUNKCE
OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
PRINCIPY PUBLICITY
FORMÁLNÍ A MATERIÁLNÍ

Hlavní funkce obchodního rejstříku
• Poskytování základních informací o
obchodních partnerech (podnikatelských
subjektech) – pro soukromoprávní osoby a
veřejnoprávní úřady (orgány),
• Ochrana třetích osob a jejich dobré víry –
pozitivní a negativní princip publicity (srv.
§ 8-10 ZVRPFO)
• Obchodní rejstřík je jeden z veřejných
rejstříků (Z 304/2013 Sb.,) je každému
přístupný
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Formální publicita (§ 3-7 ZVRPFO)
• Rejstřík je každému přístupný 1) u soudu
NEBO 2) prostřednictvím dálkového
přístupu (na Internetu - www.justice.cz)
• Každý může nahlížet do rejstříku a
pořizovat z něj výpisy či opisy (u
kterékoliv ze zapsaných osob)
• Každý může žádat o úplný / částečný opis
/kopii kteréhokoliv dokumentu, který je
uložen ve Sbírce listin

Výpisy a kopie dokumentů
• Výpis nebo kopie v listinné podobě (tedy tištěná) –
jen je-li výslovně vyžádána
• Bez požadavku shora – elektronický výpis
(elektronická podoba, datová zpráva, soubor)
• Úředně ověřený výpis / kopie – na žádost – kopie
vyhotovená a ověřená soudem
• Ověřený elektronický výpis / kopie – je-li
vyžádána žádostí obsahující zaručený
elektronický podpis s kvalifikovaným
certifikátem, bude vydán výpis ověřený
elektronickou značkou (srv. dále Z 227/2000 Sb.)

Ověřené výstupy

z informačních systémů veřejné správy (Z 365/2000 Sb.)

• Upravuje Zákon 365/2000 Sb.(ve znění zákona
81/2006 Sb.)
• Z inf. systémů veř.správy nebo z těch částí, které
jsou veřejnými evidencemi, rejstříky, nebo
seznamy, vydávají správci na požádání úplný
nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v
elektronické podobě v tomto informačním
systému.
• Takový výpis v listinné podobě je veřejnou
listinou
•
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… § 9a Z 365/2000 Sb.
• Ověřením výstupu z informačního systému
veřejné správy se rozumí ověření té
skutečnosti, že se listina, která vznikla
převedením výstupu z informačního
systému veřejné správy z elektronické do
listinné podoby, doslovně shoduje s
obsahem výstupu z informačního systému
veřejné správy. Ověření se provede ověřovací
doložkou, (obsah stanoven cit.zak.)

Kdo může vydat ověřený výstup (Z365/2000 Sb.)
• Notář
• Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecná
úřad, úřad městské části nebo úřad městského
obvodu územně členěného statutárního města,
úřad městské části Hlavního města Prahy (seznam
stanovený prováděcím předpisem – vyhláška
ministerstva vnitra 550/2006 Sb. – srov.např. pro
Olomoucký kraj - obecní úřady obcí: Hanušovice,
Hlubočky, Javorník, Kojetín, Moravský Beroun,
Němčice nad Hanou, Zlaté Hory)
• Držitel poštovní licence
• Hospodářská komora České republiky

Charakter ověřeného výstupu

(Z365/2000 Sb.)

• § 9 Z 365/2000 Sb.
• (4) Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy
(dále jen "ověřený výstup") se rozumí listina, která vznikla
úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné
správy z elektronické do listinné podoby a jejíž doslovná
shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy
byla ověřena (§ 9a).
• (5) Ověřené výstupy, které vydal notář nebo obecní úřad,
jsou veřejnými listinami; také ověřené výstupy, které vydal
držitel poštovní licence nebo Hospodářská komora České republiky,
potvrzují, není-li dokázán opak, pravdivost toho, co je v nich
osvědčeno nebo potvrzeno.
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Příklad
•
•
•
•
•
•

Datum zápisu
Obchodní firma
Sídlo
Identifikační číslo
Právní forma
Předmět podnikání

•

Statutární orgán
jednatel

•

Společníci
identifikace
podíl
vklad
Základní kapitál

•
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Materiální publicita (§8-10 ZVRPFO)
• Pozitivní stránka – zápis je právně účinný vůči
každému (ode dne provedení zápisu rejstříkovým
soudem) – (navazuje také na § 120 + § 121 NOZ)
•

•

ZVRPFO: § 8/(2) Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba
namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí
osobě byly známy dříve. Těchto údajů a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže
dovolávat u jednání uskutečněných do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí
osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.
(3) Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu listin, neodnímá-li jim
skutečnost nezveřejnění účinnost.

• Negativní stránka – pokud třetí osoba jedná v důvěře v
zápis v rejstříku, nemůže se zapsaná osoba dovolávat
toho, že zápis neodpovídá skutečnosti, důvěra třetích
osob je chráněna – § 8 ZVRPFO

Konstitutivní a deklaratorní zápisy
• Konstitutivní zápis – zápis / změna je
účinný/á od provedení soudem – např.
vznik společnosti, prokura atd.
• Deklaratorní zápis – právní skutečnost
závisí na jiných skutečnostech
(podmínkách), než je zápis do rejstříku –
např. vznik funkce jednatele

Účinky zápisu (fikce) - § 10ZVRPFO
• (1) Od okamžiku zveřejnění zápisu osoby, která je členem
orgánu právnické osoby, se nikdo nemůže vůči třetím osobám
dovolávat porušení právních předpisů nebo zakladatelského
právního jednání při její volbě nebo jmenování, ledaže zapsaná
osoba prokáže, že třetí osoba o tomto porušení věděla. Tím není
dotčeno právo dovolávat se neplatnosti volby nebo jmenování
postupem podle jiného zákona.
• (2) Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na zápis osoby,
která je členem orgánu právnické osoby, hledí se na její povolání
do funkce, jako by se nestalo; tím nejsou dotčena práva třetích
osob nabytá v dobré víře. Zamítavé rozhodnutí rejstříkový soud po
nabytí právní moci zveřejní.
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ZAPSANÉ OSOBY
A (O NICH) ZAPSANÉ SKUTEČNOSTI

Zapsané osoby (a skutečnosti) - § 42 an. ZVRPFO
• Obchodní korporace (ZOK, z 90/2012 Sb.) – vše
povinné zápisy
• FO – podnikatel na území ČR, splňující obratový
test dle § 45 (výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané

hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za 2 po sobě
bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 000 000 Kč) povinné
zápisy

• Zahraniční F/P osoby mimo EU (§ 44 ZVRPFO),
jejich pobočky - povinné zápisy
• Fyzické osoby (CZ)/ostatní (EU)/ostatní
ESVO(EFTA) –§ 42/b, § 43 - dobrovolný zápis
•

Poznámka: Povinný zápis F.O. provozující živnost průmyslovým způsobem byl
zrušen společně se zrušením živnosti provozované průmyslovým způsobem (od
01.07.2008)

Základní zapisované údaje do každého
veřejného rejstříku - §25 ZVRPFO
•
•
•
•
•

•

•

a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od
adresy místa pobytu, zapsané osoby,
b) předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to jiný
zákon,
c) právní forma právnické osoby,
d) den vzniku a zániku právnické osoby,
e) u fyzické osoby, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li
jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa
pobytu,
f) identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud;
identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru
právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci2),
g) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního
orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od
adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením
způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li
členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu,
popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu
funkce zastupuje,
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Základní zapisované údaje do každého
veřejného rejstříku - §25 ZVRPFO
•

•

•

•

•
•

h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů
kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se
od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den
vzniku a zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také
jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa
pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,
i) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa
pobytu, prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, včetně uvedení údaje o tom, že se
prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a
údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc,
j) údaj o tom, že právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl
přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl
tento status vymazán, a důvod jeho odnětí,
k) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá
skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní
zájem, a
l) den, k němuž byl zápis proveden.
U subjektů zapsaných v obch.rejstříku nelze rozhodnout o znepřístupnění
zapsaných údajů veřejnosti (§ 25/2 ZVRPFO)!!!

Doplňující zapisované údaje (závisící na pr. formě) § 48 ZVRPFO

§48/(1) Do obchodního rejstříku se o obchodní korporaci zapíše také
• a) výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nebo akciové
společnosti,
• b) výše vkladu každého společníka, je-li podle jiného zákona vyžadován
zápis těchto osob do obchodního rejstříku, a rozsah splnění vkladové
povinnosti,
• c) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo že byl dán do
zástavy, nájmu nebo propachtován, případný údaj o zániku závazků z
těchto smluv, a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním,
• d) údaj o tom, že se obchodní korporace podřídila zákonu jako celku
postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a
družstvech,
• e) údaj o tom, že členovi orgánu nebo prokuristovi byl pozastaven výkon
funkce podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a
družstev,

Doplňující zapisované údaje (závisící na pr. formě) -

§ 48 ZVRPFO
§48/(1) Do obchodního rejstříku se o obchodní korporaci zapíše také
• f) zástavní právo k podílu v korporaci, ledaže je představován cenným
papírem nebo nesplacenou akcií; nesplacenou akcií se rozumí i případ, kdy
byl splacen emisní kurs, ale akcie nebyla vydána4),
• g) zákaz zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, byl-li zřízen jako věcné
právo5),
• h) u veřejné obchodní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,
popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků,
• i) u komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,
popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků s
uvedením, který ze společníků je komplementář a který komanditista, výše
komanditní sumy každého komanditisty a její změny,
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Doplňující zapisované údaje (závisící na pr. formě) -

§ 48 ZVRPFO
§48/(1) Do obchodního rejstříku se o obchodní korporaci zapíše také

• j) u společnosti s ručením omezeným jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,
popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků, výše
podílu každého společníka, druh podílu a popis práv a povinností s ním spojených
alespoň odkazem na společenskou smlouvu uloženou ve sbírce listin a údaj o tom,
zda byl na podíl vydán kmenový list,
• k) u akciové společnosti rozsah splacení základního kapitálu, počet, forma a
jmenovitá hodnota akcií nebo údaj o tom, že společnost vydá akcie, které nemají
jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu, údaj o tom, zda budou vydány
akcie jako zaknihovaný cenný papír nebo budou imobilizovány, druh akcií a popis
práv a povinností s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy uložené ve sbírce
listin a případné omezení převoditelnosti akcií na jméno; má-li společnost jediného
akcionáře, zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, tohoto akcionáře,
• l) u družstva údaj o tom, zda se jedná o družstvo, bytové družstvo nebo sociální
družstvo a výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu a
• m) u státního podniku označení toho, kdo jménem státu vykonává funkci
zakladatele státního podniku, výše kmenového jmění, minimální výše kmenového
jmění, kterou je státní podnik povinen zachovávat, a určený majetek.

ZÁPISNÉ SPECIALITY
PŘEDZÁPIS OBCHODNÍ FIRMY,
ZÁPIS ODŠTĚPNÉHO ZÁVODU

PŘEDZÁPIS ZVOLENÉ OBCHODNÍ FIRMY
• Obchodní firma - § 423 NOZ (jméno, pod kterým
je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku)

§ 48/2 ZVRPFO:
• (2) Navrhnou-li to všichni zakladatelé, zapíše rejstříkový soud do
obchodního rejstříku obchodní firmu (dále jen „firma“) řádně
založené obchodní korporace; přílohou návrhu je zakladatelské
právní jednání. Není-li podán návrh na zápis obchodní korporace,
jejíž zakladatelé o zápis firmy požádali, do 1 měsíce od zápisu
firmy, rejstříkový soud firmu vymaže.
• PROJEV OCHRANY PRIORITY OBCH.FIRMY (ALE
PRIORITU MÁ STEJNĚ TEN, KDO JÍ PRVNĚ POUŽIL)
• Obchodní firma (obch.jméno) chráněno i Pařížskou unijní
úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví
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ZÁPIS(Y)

ODŠTĚPNÉHO ZÁVODU § 51 ZVRPFO

ZÁVOD – 502 NOZ, POBOČKA (ODŠTĚPNÝ ZÁVOD) § 503
NOZ
§ 51ZVRPFO
(1) Do obchodního rejstříku se o odštěpném závodu zapíše jeho
označení, sídlo nebo umístění, předmět činnosti nebo podnikání, jméno
a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy
místa pobytu, jeho vedoucího.
(2) Odštěpný závod se zapíše do obchodního rejstříku u rejstříkového
soudu, v jehož obvodu je podle sídla podnikatel zapsán.
(3) Odštěpný závod umístěný v obvodu jiného rejstříkového soudu se
zapíše do obchodního rejstříku také u tohoto soudu.

ZÁPIS ZÁVODU ČI ODŠTĚPNÉHO ZÁVODU ZAHRANIČNÍ OSOBY
§ 49 ZVRPFO
Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o odštěpném závodu zapíše
a) označení a sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného závodu a jeho identifikační
číslo,
b) předmět podnikání nebo činnosti závodu nebo odštěpného závodu,
c) jméno zahraniční osoby, její právní forma a výše upsaného základního kapitálu v
příslušné měně, je-li vyžadován,
d) právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, také
evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, a číslo zápisu,
e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního orgánu nebo
prokuristy,
f) zapisované údaje požadované tímto zákonem pro vedoucího odštěpného závodu a
adresa místa jeho pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a
ukončení likvidace zahraniční osoby,
h) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční
osoby a
i) ukončení provozu závodu nebo odštěpného závodu v České republice.

•

ZÁPIS ZÁVODU ČI ODŠTĚPNÉHO ZÁVODU
ZAHRANIČNÍ OSOBY – EU/ESVO
§ 50 ZVRPFO
Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a odštěpném závodu zahraniční
osoby, která má sídlo v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě
tvořícím Evropský hospodářský prostor, zapíše
a) jméno, liší-li se od firmy zahraniční osoby, sídlo nebo umístění závodu nebo
odštěpného závodu a jeho identifikační číslo,
b) předmět činnosti nebo podnikání závodu nebo odštěpného závodu,
c) evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li zapsána, a číslo zápisu,
d) jméno zahraniční osoby a její právní forma,
e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního orgánu nebo
prokuristy,
f) zapisované údaje požadované tímto zákonem pro vedoucího odštěpného závodu a
adresu místa jeho pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a
ukončení likvidace zahraniční osoby,
h) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční
osoby a
i) ukončení provozu závodu nebo odštěpného závodu v České republice.
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Zápisy při přeměnách společností
•
•
•
•

Zápis fúze
Zápis převzetí jmění
Zápis rozdělení
Zápis změny právní formy

PROCES ZÁPISU
Aktivní legitimace – Základní a zvláštní.
Zahájení řízení ex offo.
Návrh – formuláře, ověření podpisu.
Důkazy – listiny.
Soudní poplatek.

Proces zápisu (změny) do obchodního rejstříku
• KDY: BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU PO VZNIKU
ROZHODNÉ SKUTEČNOSTI (§ 11/2 ZVRPFO)
• KDO (§11/1): zapsaná osoba (§ 11/1),
• Není-li návrh podán ve lhůtě 15 dnů: Každá osoba, která
osvědčí právní zájem+ doloží listiny - § 11/3(.. Tedy má
zájem na výsledku – např. Společník – zápis splacení vkladu
má objektivní vliv na jeho ručení za závazky)
• PRVOZÁPIS ZALOŽENÉ P.O. – ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
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PRVOZÁPIS ZALOŽENÉ PR.OSOBY – OBCH.KORPORACE
§ 46 ZVRPFO – ZVLÁŠTNÍ AKTIVNÍ LEGITIMACE
• (1) Návrh na zápis založené veřejné obchodní společnosti a
komanditní společnosti do obchodního rejstříku podávají
všichni společníci.
• (2) Návrh na zápis založené společnosti s ručením omezeným
do obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé.
• (3) Návrh na zápis založené akciové společnosti do obchodního
rejstříku podávají všichni členové představenstva nebo
statutární ředitel.
• (4) Návrh na zápis založeného družstva do obchodního
rejstříku podávají všichni členové představenstva nebo
předseda družstva.

SOUHLAS ZAPSANÝCH OSOB
• Ochrana FO/PO, které mají být v rámci
zápisu do veř.rejstříku zapsány (např.
jednatel, společník atd.).
§ 12 ZVRPFO
• Navrhovatel podle § 11 současně s návrhem na zápis doloží souhlas
osob, které se podle tohoto nebo jiného zákona zapisují v rámci
zápisu osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na
zápis dokládaných listin; u výmazu osoby zapsané v rámci zápisu
právnické osoby se souhlas nevyžaduje. Není-li souhlas těchto osob
udělen prohlášením osvědčeným veřejnou listinou, musí být jejich
podpis na listině o udělení souhlasu úředně ověřen.

PŘEDPOKLADY ZÁPISU § 13-17
• Podnikatelské oprávnění, titul k sídlu
§ 13 PODNIKATELSKÉ OPRÁVNĚNÍ
•

•

(1) Navrhovatel zápisu doloží, že osobě, jíž se zápis týká, vznikne nejpozději dnem zápisu
živnostenské nebo jiné oprávnění k činnosti, která má být jako předmět činnosti nebo podnikání
do veřejného rejstříku zapsána, je-li takové oprávnění zákonem vyžadováno; to neplatí, je-li tato
skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou
evidencí, rejstříkem nebo seznamem nebo stanoví-li jiný zákon jinak.
(2) Činnost, kterou podle jiného zákona může vykonávat pouze fyzická osoba, se zapíše jako
předmět činnosti nebo podnikání právnické osoby, jen jestliže navrhovatel prokáže, že tato
činnost bude vykonávána pomocí osoby, která je k tomu oprávněna podle jiného zákona.

§ 14 SÍDLO
•
•

•

(1) Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno
sídlo osoby, jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému
veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.
(2) K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka
nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s
nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby
souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně
ověřeny.
(3) Zapsaná osoba musí mít právní důvod užívání prostor uvedených v odstavci 1 po celou
dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsané ve veřejném rejstříku jako její sídlo.
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PŘEDPOKLADY ZÁPISU § 13-17
• Podnikatelské oprávnění, titul k sídlu

§ 15 DORUČOVACÍ ADRESA ZAHRANIČNÍ OSOBY
•

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, sdělí rejstříkovému soudu doručovací adresu na území
České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České
republice; to platí obdobně pro každou změnu těchto údajů.

§ 16 DOLOŽENÍ SOUVISEJÍCÍCH LISTIN (SOUVISLOST SE ZÁKONEM 418/2011 SB.)
• (1) Je-li proti právnické osobě vedeno trestní stíhání nebo vykonává-li trest uložený podle
zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim, doloží
navrhovatel při návrhu na zápis její přeměny nebo při návrhu na její výmaz, že soud povolil
přeměnu nebo zánik této právnické osoby.
• (2) Rejstříkový soud tomu, kdo na tom má právní zájem, sdělí informaci, zda je proti zapsané
nebo zapisované osobě vedeno trestní stíhání podle zákona upravujícího trestní odpovědnost
právnických osob a řízení proti nim.
§ 17 DOLOŽENÍ LISTIN PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PŘEDPOKLADŮ ZÁPISU
•

Listina prokazující splnění povinností podle § 13 až 16 se přikládá k návrhu na
zápis.

Návrh – FORMULÁŘE – 18-21 ZVRPFO

§ 18 NÁVRH POUZE NA FORMULÁŘI (VYHLÁŠKA Č. 323/2013 SB.)
• Návrh na zápis lze podat pouze na formuláři.

§ 19 POVINNÉ DOLOŽENÍ LISTIN JAKO DŮKAZŮ A LISTIN DO SBÍRKY LISTIN
(§66)
• Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného
rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem.
§ 20 VÝJIMKA Z PRAVIDLA – ZÁPISY Z ÚŘEDNÍ POVINNOSTI
• Povinnost podat návrh na zápis na formuláři podle § 18 neplatí v případech, kdy se zápis
provádí nebo mění z úřední povinnosti nebo nebyl-li pro zapisované osoby předepsán formulář
podle § 18.
•
§ 21 (ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ - VYHLÁŠKA 323/2013 SB.)
• Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou náležitosti formulářů na podávání návrhů na
zápis. Formuláře Ministerstvo spravedlnosti zároveň uveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup; tato služba není zpoplatněna.

PODOBA NÁVRHU – listinná či elektronická (§ 22-24 ZVRPFO)
§ 22 ROVNOCENNÁ LISTINNÁ A ELEKTRONICKÁ PODOBA
• (1) Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to platí obdobně pro
dokládání listin o skutečnostech uvedených v návrhu na zápis a listin zakládaných do sbírky
listin. Vláda stanoví, které návrhy na zápis a listiny lze podávat pouze v elektronické podobě.
• (2) Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen.
• (3) Návrh na zápis 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.
•
§ 23 ARCHIVACE NÁVRHŮ
• Návrh na zápis a listiny uchovává rejstříkový soud pouze v elektronické podobě, ledaže to
charakter takového návrhu nebo listiny neumožňuje. Návrh na zápis a listiny doručené v
listinné podobě převede rejstříkový soud bez zbytečného odkladu do elektronické podoby.
§ 24 ČESKÝ JAZYK JAKO JEDNACÍ. VOLITELNĚ MOŽNOST PROVÉST ZÁPIS V
CIZÍM JAZYCE
• Návrh na zápis se podává a zápis ve veřejném rejstříku se provádí v českém jazyce.
Navrhovatel může požádat, aby zápis ve veřejném rejstříku byl proveden také v jakémkoliv
cizím jazyce.

15

NÁVRH NA ZMĚNU ČI VÝMAZ
§ 47 ZVRPFO
• Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může
podat osoba uvedená v § 42.
• MŮŽE = MUSÍ (§ 11 ZVRPFO)

Poplatková povinnost (OSŘ, Z 549/1991 Sb.)
• Za řízení se hradí soudní poplatek, jeho
výše závisí „na požadované akci“
• Prvozápis – 6.000 Kč. AS: 12.000 Kč
• Změna zápisu – 2.000 Kč za návrh (bez
ohledu na počet měněných položek)
• Výmaz – aktuálně bez poplatku
• Hradí se v kolcích na první straně návrhu
• Podmínky event. osvobození jsou
vymezeny v zákoně o soudních poplatcích

Zveřejňování zápisu do obchodního rejstříku
• NOZ (3018), ZOK (§ 776/1)
• Zveřejňuje se: zápis, změna, výmaz uložení do
sbírky listin – bez zbytečného odkladu po zápisu
• Zveřejňuje rejstříkový soud, ledaže zákon stanoví
povinnost někomu jinému
• Rozsah a způsob – nařízení vlády 503/2000 Sb., o
Obchodním věstníku
• Vydávání OV zabezpečuje ministerstvo vnitra
prostřednictvím Portálu veřejné správy
(www.portal.gov.cz)
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Zveřejnění a uveřejnění
• Zveřejnění – povinně (v Obchodním věstníku)
• Uveřejnění – tehdy, když zákon stanoví povinnost
uveřejnění, ale nestanoví způsob (např. rozsudky
ve věcech obchodních, oznámení / rozhodnutí
správních úřadů týkajících se podnikatelů)

• U supranacionálních společností (EHZS, SE, SCE)
se zveřejňuje i v Úředním věstníku Evropských
společenství (k tomu srov. příslušná nařízení
upravující statut těchto osob)

Obchodní věstník (http://ov.ihned.cz)

SBÍRKA LISTIN
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Sbírka listin - § 66 ZVRPFO
§ 66 ZVRPFO: Sbírka listin obsahuje
• a) zakladatelské právní jednání právnické osoby, statut nadace, statut nadačního fondu nebo
ústavu, je-li vydán, veřejnou listinu o osvědčení průběhu ustavující schůze
družstva a o rozhodnutí ustavující schůze družstva o přijetí stanov,
stanovy družstva, stanovy spolku, usnesení ustavující schůze spolku, byl-li spolek založen usnesením ustavující
schůze, rozhodnutí příslušného orgánu spolku o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, stanovy odborové
organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizace zaměstnavatelů a
oznámení o založení odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezinárodní

po každé změně musí být
uloženo také jejich platné úplné znění,
• b) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném
ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu, likvidátorem,
insolvenčním správcem nebo vedoucím odštěpného závodu nebo které jako
zákonem upravený orgán nebo jako jeho členové jsou oprávněny zavazovat
právnickou osobu nebo ji zastupovat před soudem nebo se takto podílejí na
řízení nebo kontrole právnické osoby, rozhodnutí soudu o vyloučení člena
statutárního orgánu z výkonu funkce podle zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev6) a rozhodnutí o ručení člena
orgánu při úpadku obchodní korporace podle zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev7),
•
organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace, a jejich pozdější změny;

Sbírka listin - § 66 ZVRPFO
§ 66 ZVRPFO: Sbírka listin obsahuje
• c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky,
nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do
sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich
vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a
jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu
auditora o ověření účetní závěrky,
• d) rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší
rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí o přeměně právnické
osoby, rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přeměně právnické osoby,
rozhodnutí soudu o neplatnosti právnické osoby a konečnou zprávu o
průběhu likvidace,
• e) projekt přeměny; byl-li projekt přeměny uveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle zákona upravujícího přeměny
obchodních společností a družstev8), vzniká povinnost uložit projekt
přeměny do sbírky listin až spolu s návrhem na zápis,

Sbírka listin - § 66 ZVRPFO
§ 66 ZVRPFO: Sbírka listin obsahuje
• i) rozhodnutí soudu, kterým byla vyslovena neplatnost projektu přeměny
nebo neplatnost usnesení valné hromady nebo členské schůze, kterým byl
projekt přeměny schválen,
• j) posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu při založení nadace, nadačního fondu, ústavu, společnosti s ručením omezeným bone akciové společnosti nebo při
zvýšení jejich základního nebo nadačního kapitálu,posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu do
družstva, posudek znalce na ocenění jmění při přeměnách obchodních
společností a družstev a posudek znalce na ocenění majetku při úplatném
nabytí majetku akciové společnosti od zakladatelů podle zákona
upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev9),
• k) rozhodnutí soudu vydaná podle zákona upravujícího řešení úpadku,
hrozícího úpadku a oddlužení fyzických a právnických osob, a to
•
•
•
•
•
•

1. usnesení o zahájení insolvenčního řízení,
2. usnesení o předběžných opatřeních,
3. rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu,
4. usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy,
5. usnesení o povolení reorganizace a usnesení o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a
6. usnesení, jímž se insolvenční řízení končí,

•
• l) zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávu
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Sbírka listin - § 66 ZVRPFO
§ 66 ZVRPFO: Sbírka listin obsahuje
• l) zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávu
znalce o jejím přezkoumání,
• m) rozhodnutí soudu o zrušení nebo zúžení rozsahu společného jmění
manželů; v případě nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželů musí být uložena dohoda o vypořádání společného jmění nebo
rozhodnutí soudu, popřípadě prohlášení podnikatele, že k dohodě ani
rozhodnutí soudu nedošlo,
• n) rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva nebo správní rady
akciové společnosti zvýšit základní kapitál,
• o) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti
povinného v obchodní korporaci, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení
výkonu rozhodnutí, vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkaz na
postižení podílu některého společníka ve společnosti, jakož i rozhodnutí o
zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením,
• p) rozhodnutí podle písmene o) týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce
postižením prodeje závodu obchodní korporace nebo jeho části,
•
• q) rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby,

Sbírka listin - § 66 ZVRPFO
§ 66 ZVRPFO: Sbírka listin obsahuje
• q) rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby,
•

r) rozhodnutí příslušného státního orgánu o udělení státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola
podle zákona upravujícího právní poměry vysokých škol10),

• s) doklad o koupi závodu podle ustanovení občanského zákoníku o koupi
závodu11),
• …
• x) rozhodnutí valné hromady o tom, že zaměstnanci nemusí splatit celý
emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných
podmínek,
• y) u právnické osoby, která přemístila své sídlo do zahraničí, doklad o
zápisu do příslušné evidence cílového státu, jehož právem se tato osoba řídí,
pokud právo cílového státu takový zápis přikazuje, a
• z) další listiny, o kterých tak stanoví zákon, nebo o jejichž uložení požádá
zapsaná osoba, má-li na tom právní zájem.

Sbírka listin - § 67-68 ZVRPFO
§ 67 (NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU /KRYTÍ ZTRÁTY)
Do sbírky listin se spolu s účetní závěrkou nebo výroční zprávou ukládá návrh
rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečná podoba, nejsou-li
součástí účetní závěrky.
§ 68 (znepřístupnění údajů o členech orgánů)
(1) Navrhne-li to zapsaná osoba společně s návrhem na zápis a je-li to ve
veřejném zájmu, může rejstříkový soud rozhodnout, že se listina ukládaná do
sbírky listin, ve které jsou uvedeny údaje o členech orgánů a o sídle zapsané
osoby, znepřístupní veřejnosti; to neplatí pro obchodní korporace.
(2) Rozhodne-li rejstříkový soud podle odstavce 1, může opis listiny podle § 3
až 5 obdržet pouze zapsaná osoba a ten, kdo na tom má právní zájem.
Ustanovení § 2 odst. 2 se nepoužije.
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Sbírka listin ZAHR.OSOBA- § 69-72
§ 69
Do sbírky listin se o zahraniční osobě, jejím závodu, odštěpném
závodu a pobočném spolku uloží
a) účetní záznamy týkající se zahraniční osoby v souladu s povinností jejich
kontroly, zpracování a zveřejnění podle právního řádu, jímž se zahraniční
osoba řídí; jestliže účetní záznamy nejsou vypracovány v souladu s předpisy
Evropské unie nebo rovnocenným způsobem a jde-li o odštěpný závod
zahraniční úvěrové a finanční instituce, a v případě, že není splněna podmínka
vzájemnosti, uloží se do sbírky listin také účetní záznamy, které se vztahují k
činnosti odštěpného závodu, uvedené v § 66 písm. c),
b) společenská smlouva, stanovy a obdobné listiny, jimiž byla zahraniční osoba
založena, a jejich změny a úplná znění,
c) osvědčení evidence státu, kde má zahraniční osoba sídlo, že je v této evidenci
zapsána, jestliže právo tohoto státu takovouto evidenci přikazuje, a
d) údaj nebo doklad o zatížení majetku zahraniční osoby v jiném státě, je-li
platnost zajišťovacího prostředku vázána na jeho zveřejnění.

Sbírka listin ZAHR.OSOBA- § 69-72
§ 70 [EU PREFEROVÁNI]
(1) Povinnost uložení účetních záznamů podle § 69 písm. a), která se vztahuje
k činnosti odštěpného závodu, neplatí pro zahraniční právnickou osobu, která
se řídí právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor, a její odštěpný závod a pro zahraniční fyzickou
osobu, která je státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a její odštěpný závod.
(2) U zahraniční osoby a jejího odštěpného závodu podle odstavce 1 se do
sbírky listin uloží jen listiny uvedené v § 69 písm. a) části věty před
středníkem a listiny uvedené v § 69 písm. b) a c).
§ 71 SBÍRKA LISTIN PŘI VÍCE ODŠTĚNÝCH ZÁVODECH ZAHR.OS
Působí-li na území České republiky několik odštěpných závodů jedné
zahraniční osoby, mohou být listiny uvedené v § 69 písm. a) a b) uloženy ve
složce sbírky listin jen jedné z nich, a to podle volby zahraniční osoby.
V takovém případě musí být ve složce sbírky listin ostatních odštěpných
závodů téže zahraniční osoby uveden odkaz na rejstříkový soud zvoleného
odštěpného závodu, včetně čísla zápisu.

Sbírka listin ZAHR.OSOBA- § 69-72
§ 72
(1) Zapsaná osoba předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné
skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin.
(2) Rozhodnutí soudu, která se ukládají do sbírky listin, založí rejstříkový
soud. Jestliže je určitý údaj zapsán ve veřejném rejstříku, avšak ve sbírce listin
není uložena odpovídající listina, poznamená rejstříkový soud tuto skutečnost
do sbírky listin a vyzve zapsanou osobu, aby listinu bez zbytečného odkladu
předložila.
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JAZYKOVÉ VERZE LISTIN § 73-74
§ 73

(1) Listiny, jimiž se dokládají zapisované skutečnosti a které se neukládají do sbírky
listin, listiny ukládané do sbírky listin podle § 66 písm. k) až l), r) a s) a y), projekt
přeshraniční přeměny a listiny podle § 69 až 71 vyhotovené v cizím jazyce se
předkládají v originálním znění a současně v překladu do českého jazyka,
ledaže rejstříkový soud sdělí zapsané osobě, že překlad nevyžaduje; takové sdělení může
rejstříkový soud učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.
(2) Je-li vyžadován překlad a jedná-li se o překlad z jazyka, který není úředním jazykem
členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský
prostor, musí být úředně ověřen.

§ 74

(1) Listiny ukládané do sbírky listin podle § 66 písm. a) až j), m) až p), t) až x) a z) ledaže jde o
projekt přeshraniční přeměny, se vyhotovují a ukládají do sbírky listin v českém jazyce. Ve sbírce
listin lze uložit i překlad takové listiny do jakéhokoliv cizího jazyka. Nepůjde-li o překlad listiny
do úředního jazyka členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor, musí být úředně ověřen.
(2) Byl-li projekt přeshraniční přeměny v souladu se zákonem upravujícím přeměny obchodních
společností a družstev vyhotoven ve více jazykových verzích a rozhodným zněním není verze v
českém jazyce, uloží se do sbírky listin i úředně ověřený překlad rozhodného znění projektu
přeshraniční přeměny do českého jazyka.

ZÁPIS NOTÁŘEM
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Zápis notářem § 108-118
•
•
•
•

Předpoklady § 108-112
Provedení § 113-118
§ 117 obrana proti zápisu notářem
§ 118 povaha zápisu notářem

PŘEDPOKLADY ZÁPISU NOTÁŘEM

1) Podkladový zápis, 2) přiloženy všechny listiny + 3) odpovědnost
notáře za legalitu

§ 108 (ŽÁDOST + ZÁKONNÉ PODMÍNKY)
Notář provede zápis na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis,
jestliže
• a) zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu pro zápis do
veřejného rejstříku nebo v notářském zápisu o rozhodnutí orgánu
právnické osoby sepsaných podle jiného zákona (dále jen „podkladový
notářský zápis“),
• b) podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že
obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se
zakladatelským jednáním právnické osoby, popřípadě že byly splněny
formality nebo právní jednání, ke kterým jsou právnická osoba nebo její
orgán povinny, nebo
• c) notáři byly předloženy všechny listiny, které tento nebo jiný zákon
požadují pro zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin.

PŘEDPOKLADY ZÁPISU NOTÁŘEM
§ 109 (ZÁVISLOST NA NOTÁŘSKÉM ZÁPISU O OSVĚDČENÍ)

• Mají-li být některá právní jednání uskutečněna až po rozhodnutí
orgánu právnické osoby nebo po jiném právním jednání, o kterém
je podkladový notářský zápis, provede notář zápis do veřejného
rejstříku pouze, je-li jejich uskutečnění osvědčeno notářským
zápisem o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku sepsaným
podle zákona upravujícího postavení notáře a jeho činnost (dále jen
„notářský zápis o osvědčení“). – např. přeměny +
supranacionální korporace
§ 110 (FAKTICKÉ PROVEDENÍ ZÁPISU)
• Zápis do veřejného rejstříku provede notář, který sepsal podkladový
notářský zápis. Má-li být proveden zápis do veřejného rejstříku
notářem na základě více podkladových notářských zápisů,
popřípadě také na základě notářského zápisu o osvědčení, provede
notář zápis pouze, sepsal-li všechny takové notářské zápisy.
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PŘEDPOKLADY ZÁPISU NOTÁŘEM
§ 111 (SUPRANACIONÁLNÍ KORPORACE)

Na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis provede zápis
zapisovaných skutečností notář, který sepsal osvědčení podle jiného zákona,
jde-li o osvědčení
• a) o provedení úkonů a splnění formalit pro přemístění zapsaného sídla
podle nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské
společnosti (SE) nebo podle nařízení Rady Evropských společenství o
statutu evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich
provedení,
• b) o splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské
společnosti nebo evropské družstevní společnosti vzniklé fúzí, nebo
• c) o splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční
přeměny.

§ 112 (POVINNÉ ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ ZÁPISU)
• Nejsou-li podmínky podle § 108 až 110 splněny, notář
odmítne provést zápis do veřejného rejstříku; to nebrání
zapsané osobě podat návrh na zápis podle § 78.

SANKCE
POŘÁDKOVÉ POKUTY
A ZVLÁŠTNÍ MOŽNOST ZRUŠENÍ P.O.

Sankce – následky za porušení povinností
Pořádkové pokuty (§104) – do 100.000,- Kč
• Za neuposlechnutí výzvy - nesdělení
skutečností potřebných k rozhodnutí
• Za neuposlechnutí výzvy – nedoložení
listin, které mají být založeny do sbírky
listin
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Neuposlechnutí se závažnými důsledky
§ 105 ZVRPFO - zejména
• Nepředložení aktualizovaných listin
zakládaných do sbírky dle § 66 a)-c)
(zakladatelské dokumenty, listiny o
vzniku/zániku funkce, výroční zprávy +
účetní závěrky)
• Vyvratitelná domněnka porušení péče
řádného hospodáře členem st.orgánu - §
106/2 (+ § 51 an. ZOK)

Sankce – opakované porušení povinností

nebo se závažnými důsledky pro třetí osoby
• Za neuposlechnutí výzvy dle § 104
ZVRPFO
• Nutno sdělit možný následek a poskytnout
přiměřenou lhůtu k odstranění
• SANKCE: rejstříkový soud může i bez
návrhu zrušit PO s likvidací (je-li právní
zájem a možné závažné důsledky pro třetí
osoby)

Internetové stránky
• Obchodní listiny (§ 7 ZOK + NOZ)
• Povinnost uvádět údaje na obchodních
listinách
• Vybrané právní formy (AS, SE, Dr.) rovněž
např. svolávání VH – průběžné
informování = uveřejňování(dle ZOK)
• Sankce – pořádkové pokuty dle § 104
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