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Částka 145

Rozeslána dne 22. prosince 2011

Cena Kč 44,–

O B S A H:
413. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů
414. V y h lá š k a o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
415. V y h lá š k a o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro
zápis do obchodního rejstříku
416. V y h lá š k a o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání
osvědčení pro přeshraniční přeměnu
417. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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413
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8:
Čl. I
Změna vyhlášky
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb., vyhlášky č. 349/2007 Sb., vyhlášky č. 469/2008 Sb. a vyhlášky č. 419/2010 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje
středníkem a doplňují se písmena c) až h), která znějí:
„c) metodu ocenění při pořízení souboru movitých
věcí se samostatným technicko-ekonomickým
určením;
d) metodu oceňování při přeměně společnosti nebo
družstva (dále jen „společnost“) podle zákona
upravujícího přeměny obchodních společností
a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“), včetně
úprav prováděných v rámci přeměn společnosti ke
dni zápisu do obchodního rejstříku s účinky od
rozhodného dne;
e) metodu sestavení zahajovací rozvahy při přeměně
společnosti;
f) úpravy při přeshraniční přeměně nebo převodu
podniku;
g) metodu ocenění při nabytí více než jedné složky
majetku převodem či přechodem, včetně možnosti
použití způsobu oceňování podle § 24 odst. 3
písm. a) bodu 1 v případě přeshraniční přeměny,
vkladu nebo prodeje podniku;
h) ocenění majetku a závazků při přeměně společnosti včetně okamžiku účtování o ocenění reálnou
hodnotou.“.

2. V § 6 odst. 3 písm. d) větě první se slova „ , s výjimkou změny právní formy,“ zrušují.
3. V § 6 odst. 3 písm. d) větě třetí a čtvrté se slova
„nebo od rozhodného dne přeměny“ zrušují a na konci
věty třetí se doplňují slova „ , v případě přeměny společnosti se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny“ a na konci věty čtvrté se doplňují slova „ , v případě přeměny společnosti se tento
goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny“.
4. V § 7 odst. 6 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje
číslem „4“.
5. V § 7 odst. 10 větě první se slova „ , s výjimkou
změny právní formy,“ zrušují, ve větě druhé a třetí se
slova „nebo od rozhodného dne přeměny“ zrušují a na
konci věty druhé se doplňují slova „ , v případě přeměny společnosti se tento oceňovací rozdíl k nabytému
majetku odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny“ a na konci věty třetí se doplňují slova „ , v případě přeměny společnosti se tento oceňovací rozdíl
k nabytému majetku odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny“.
6. V § 11 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6,
který zní:
„(6) Položka „C.III.6. Stát – daňové pohledávky“
obsahuje zejména pohledávky z titulu přímých a nepřímých daní a uhrazených daňových záloh. Pokud účetní
jednotka podle § 16 odst. 3 zaúčtuje rezervu na daň
z příjmů, nevykáže položku „C.III.6. Stát – daňové
pohledávky“ v celkové výši, ale sníženou o předpokládanou daň do výše uhrazených záloh na daň z příjmů. Účetní jednotka popíše tuto skutečnost v příloze v účetní závěrce.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
7. V § 14a odst. 1 větě první se slova „oceňovací
rozdíly při uplatnění reálné hodnoty při přeměně
účetní jednotky“ nahrazují slovy „rozdíly mezi oceněním majetku a závazků v účetnictví zanikající účetní
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jednotky nebo části účetní jednotky rozdělované odštěpením a oceněním jmění při přeměně společnosti
podle zákona o přeměnách k rozvahovému dni pro
ocenění“.
8. V § 14a odst. 1 se za větu první vkládá věta
„Pro účely této vyhlášky se rozvahovým dnem pro
ocenění rozumí den, k němuž byla sestavena účetní závěrka využitá pro ocenění jmění posudkem znalce pro
projekt přeměny společnosti.“ a věty třetí až poslední
se zrušují.
9. V § 14a odst. 2 větě první se slova „u nástupnických účetních jednotek“ zrušují a věty třetí až poslední se zrušují.
10. V § 14a se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Položka „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ obsahuje u majetku a závazků,
které byly vykázány v účetní závěrce využité pro ocenění jmění pro projekt přeměny společnosti, oceňovací
rozdíly, které se vztahují k úbytkům tohoto majetku
a závazků v období ode dne následujícího po rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne.“.
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nebo rovny předpokládané dani, účetní jednotka položku „B.I.3. Rezerva na daň z příjmů“ neuvede.“.
15. V § 39 odst. 1 větě první se za slovo „které“
vkládají slova „ovládají tuto účetní jednotku nebo v ní“
a slova „nebo rozhodující vliv12a) na této účetní jednotce“ se zrušují.
16. V § 39 odst. 2 větě první se za slova „účetních
jednotek,“ vkládají slova „které účetní jednotka ovládá
nebo“ a slova „nebo rozhodující vliv12a)“ a slova
„těchto obchodních společností nebo družstev“ se zrušují.
17. V § 39 odst. 2 větě druhé se slova „obchodních
společností nebo družstev“ nahrazují slovy „účetních
jednotek“.
18. V § 39 odst. 2 větě třetí se slovo „účetního“
zrušuje a slova „těchto obchodních společností nebo
družstev“ se nahrazují slovy „účetních jednotek, které
ovládá nebo v nichž má podstatný vliv“.
19. V § 39 odst. 11 větě poslední se slova „této
konsolidující účetní jednotky nebo osoby“ zrušují.

11. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně
nadpisu zní:

20. V § 39 odst. 12 větě třetí se slovo „položky“
zrušuje a věta poslední včetně poznámky pod čarou
č. 14 se zrušuje.

„§ 15a

21. V nadpisu § 47 se slova „(K § 4 odst. 8 zákona)“ zrušují.

Výsledek hospodaření minulých let
Položka „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ obsahuje rozdíly ze změn účetních metod
a část odložené daně podle § 59 odst. 6. Dále obsahuje
opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Účetní jednotka popíše
použití položky „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření
minulých let“ v příloze v účetní závěrce.“.
12. V § 16 odst. 2 se slova „Rezerva na důchody
a podobné závazky“ nahrazuje slovy „Položka „B.I.2.
Rezerva na důchody a podobné závazky““.
13. V § 16 odst. 3 se slova „daňové povinnosti“
nahrazují slovem „daně“ a na konci textu odstavce se
doplňují slova „a zaúčtuje se ve výši předpokládané
daně“.
14. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují věty
„Účetní jednotka uvede položku „B.I.3. Rezerva na daň
z příjmů“ ve výši vytvořené rezervy snížené o uhrazené
zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto zálohy nižší
než předpokládaná daň. Pokud jsou tyto zálohy vyšší

22. § 54 včetně nadpisu zní:
„§ 54
Ocenění majetku a závazků
při přeměně společnosti a okamžik účtování
(1) Při přeměně společnosti z titulu změny právní
formy nebo z titulu převodu jmění na společníka, který
nevede ani nepovede účetnictví po zápisu přeměny do
obchodního rejstříku, se neúčtuje o oceňování majetku
a závazků reálnou hodnotou, a to ani v případě, že zákon o přeměnách ocenění jmění při přeměně společnosti vyžaduje.
(2) Pokud zákon o přeměnách vyžaduje u zanikající společnosti nebo u společnosti rozdělované odštěpením, které jsou účetní jednotkou (dále jen „zanikající
účetní jednotka“ a „účetní jednotka rozdělovaná odštěpením“), ocenění jmění při přeměně společnosti, použijí tyto účetní jednotky při ocenění majetku a závazků
reálnou hodnotou způsob ocenění podle § 24 odst. 3
písm. a) bodu 1 nebo 2 zákona; obdobně postupuje
nástupnická společnost, která je účetní jednotkou (dále
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jen „nástupnická účetní jednotka“), nebo přejímající
společník, který je účetní jednotkou, v případě uvedeném v odstavci 7.
(3) Účetní jednotka účtuje o ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou podle odstavce 2 na základě
ocenění jmění posudkem znalce pro projekt přeměny
společnosti provedeného k rozvahovému dni pro ocenění.
(4) Pokud se rozhodný den shoduje se dnem otevření účetních knih, který následuje po rozvahovém dni
pro ocenění, nebo pokud se rozhodný den neshoduje se
dnem otevření účetních knih, který následuje po rozvahovém dni pro ocenění a zároveň se neshoduje se
dnem zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku, zanikající účetní jednotka nebo účetní jednotka
rozdělovaná odštěpením účtuje k rozhodnému dni
o ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou, a to
po otevření účetních knih.
(5) Pokud se rozhodný den neshoduje se dnem
otevření účetních knih, který následuje po rozvahovém
dni pro ocenění, a zároveň se neshoduje se dnem zápisu
přeměny společnosti do obchodního rejstříku, zanikající účetní jednotka nebo účetní jednotka rozdělovaná
odštěpením
a) účtuje při ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou způsobem ocenění podle § 24 odst. 3
písm. a) bodu 2 zákona pouze o reálné hodnotě
majetku a závazků, které vykázala v účetní závěrce ke dni předcházejícímu rozhodný den; o oceňovacích rozdílech, které se vztahují k úbytkům
majetku a závazků v období mezi rozvahovým
dnem pro ocenění a rozhodným dnem, se účtuje
prostřednictvím účtu vykazovaného v položce „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“, nebo
b) při ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou
způsobem ocenění podle § 24 odst. 3 písm. a)
bodu 1 zákona o položce „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ neúčtuje; existuje-li ocenění jmění posudkem znalce k rozhodnému
dni a došlo-li mezi rozvahovým dnem pro ocenění
a rozhodným dnem ke změně položky „B.II.9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“, účetní
jednotka zaúčtuje tuto změnu na příslušný účet
vykazovaný v položce „B.II.9. Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku“ souvztažně s příslušným
účtem vykazovaným v položce „A.II.6. Rozdíly
z ocenění při přeměnách společností“.
(6) V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 ná-
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stupnická účetní jednotka nebo přejímající společník,
který je účetní jednotkou, účtuje o převzetí oceňovacích rozdílů vzniklých z ocenění majetku a závazků
reálnou hodnotou při úpravách v souladu s § 54b k datu
zápisu přeměny do obchodního rejstříku s účinky od
rozhodného dne.
(7) Pokud se rozhodný den shoduje se dnem zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku, nástupnická účetní jednotka nebo přejímající společník,
který je účetní jednotkou, účtuje o ocenění majetku
a závazků reálnou hodnotou podle odstavce 5 k rozhodnému dni, a to po otevření účetních knih. Zanikající
účetní jednotka nebo účetní jednotka rozdělovaná odštěpením o ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou neúčtuje.“.
23. Nadpis § 54a zní: „Ocenění majetku a závazků při přeshraniční přeměně společnosti a okamžik účtování“.
24. V § 54a odstavec 1 zní:
„(1) Pokud zákon o přeměnách vyžaduje ocenění
jmění při přeshraniční přeměně společnosti zanikající
zahraniční osoby nebo části zahraniční osoby rozdělované odštěpením a není-li toto ocenění jmění vykázáno
v její účetní závěrce sestavené nejpozději ke dni předcházejícímu rozhodný den, nástupnická účetní jednotka, která má nebo má mít sídlo v České republice,
nebo přejímající společník, který je nebo bude účetní
jednotkou, použije při účtování o ocenění reálnou hodnotou § 54 obdobně, s výjimkou postupu podle § 54
odst. 6, jelikož v tomto případě nástupnická účetní jednotka nebo přejímající společník, který je účetní jednotkou, nepřebírá ocenění majetku a závazků reálnou
hodnotou, ale účtuje o tomto ocenění.“.
25. Poznámka pod čarou č. 16a se zrušuje.
26. V § 54a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Zanikající účetní jednotka nebo účetní jednotka rozdělovaná odštěpením, která je českou právnickou osobou, při přeshraniční přeměně společnosti
o ocenění jmění reálnou hodnotou neúčtuje.
(3) Pokud je v případě uvedeném v odstavci 2 alespoň jednou z nástupnických účetních jednotek účetní
jednotka, která má nebo má mít sídlo v České republice, použijí zanikající účetní jednotka i nástupnická
účetní jednotka při účtování o ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou § 54 obdobně.
(4) Účetní jednotka při přeshraniční přeměně společnosti, z titulu změny právní formy, přeshraničního
přemístění sídla nebo z titulu převodu jmění na společ-
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níka, který nevede ani nepovede účetnictví po zápisu
přeměny do obchodního rejstříku, neúčtuje o oceňování
majetku a závazků reálnou hodnotou, a to ani v případě,
že zákon o přeměnách ocenění jmění vyžaduje.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 5
až 7.
27. V § 54a odst. 5 větě první se slovo „lze“ nahrazuje slovy „může účetní jednotka“ a za větu první se
vkládá věta „V tomto případě účetní jednotka postupuje podle § 54.“.
28. V § 54a se odstavec 7 zrušuje.
29. Za § 54a se vkládá nový § 54b, který včetně
nadpisu zní:
„§ 54b
Úpravy prováděné s účinky od rozhodného dne
(1) Při přeměně společnosti, kdy se rozhodný den
neshoduje se dnem zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku, zúčastněná společnost, která je
účetní jednotkou (dále jen „zúčastněná účetní jednotka“), přejímající společník, který je účetní jednotkou, nástupnická účetní jednotka, která nebyla zúčastněnou účetní jednotkou, nebo účetní jednotka uvedená
v § 17 odst. 5 zákona upraví, za účelem dosažení cíle
stanoveného v § 10 zákona o přeměnách, ke dni zápisu
přeměny společnosti do obchodního rejstříku účetnictví s účinky od rozhodného dne.
(2) Nástupnická účetní jednotka nebo přejímající
společník, který je účetní jednotkou, při přeměně společnosti, kdy se rozhodný den neshoduje se dnem zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku,
v souladu s odstavcem 1 účtuje ke dni zápisu přeměny
do obchodního rejstříku s účinky od rozhodného dne
zejména
a) o převzetí nebo úbytku aktiv a pasiv zanikající
účetní jednotky nebo účetní jednotky rozdělované
odštěpením,
b) o převzetí nebo úbytku oceňovacích rozdílů k majetku a závazkům podle § 54 a 54a,
c) o dalších skutečnostech podle § 14 odst. 2,
d) o použití oceňovacího rozdílu vykázaného v položkách uvedených v § 14a odst. 1 až 3, pokud
provádí rozdělení těchto položek,
e) o převzetí nebo úbytku nákladů a výnosů zanikající účetní jednotky nebo účetní jednotky rozdělované odštěpením.
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(3) Při přeshraniční přeměně společnosti nástupnická účetní jednotka nebo přejímající společník, který
je účetní jednotkou, provádí úpravy podle odstavců 1
a 2 tak, aby skutečnosti zaúčtované u zahraniční zanikající osoby v období od rozhodného dne do dne
zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku
byly v účetnictví nástupnické účetní jednotky nebo
přejímajícího společníka, který je účetní jednotkou, zaúčtovány v souladu se zákonem a touto vyhláškou.
(4) Nástupnická účetní jednotka nebo přejímající
společník, který je účetní jednotkou, může o účetních
případech uvedených v odstavci 2 písm. a) až d) účtovat při sestavení zahajovací rozvahy, je-li takovýto postup efektivní.
(5) Účetní případy podle odstavce 4 jsou účetními
případy běžného účetního období podle § 3 odst. 3
zákona.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí při
změně právní formy a přeshraničním přemístění sídla.“.
30. V § 57 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Účetní jednotka, která využije metodu komponentního odpisování podle § 56a, neúčtuje o rezervě na
opravy hmotného majetku.“.
31. V § 58 odst. 2 se slova „a vykázání“ nahrazují
slovem „vykázání“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a vykázání rezervy na daň z příjmů a uhrazených záloh na daň z příjmů“.
32. V § 59 odst 6. větě první se slova „V prvním
roce“ nahrazují slovy „Při prvním“.
33. V § 63 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Pokud konsolidující účetní jednotka zahrne
do konsolidované účetní závěrky účetní jednotku s odlišným rozvahovým dnem, který předchází o méně než
3 měsíce rozvahový den, ke kterému se konsolidovaná
účetní závěrka sestavuje, zohlední skutečnosti, které
nastaly v účetnictví zahrnované účetní jednotky mezi
těmito rozvahovými dny, jsou-li významné. Informace
o této skutečnosti konsolidující účetní jednotka uvede
v příloze v konsolidované účetní závěrce.“.
34. V příloze č. 1 se v „PASIVA CELKEM“ za
položku „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“ vkládá
položka „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ a za položku „A.IV.2. Nerozdělená ztráta minulých let“ se vkládá položka „A.IV.3. Jiný výsledek
hospodaření minulých let“.
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společnosti podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky,
se použijí poprvé v účetním období, které započne
1. ledna 2012 nebo později, pokud není v bodě 3 stanoveno jinak.
2. V případech, kdy byl projekt přeměny vypracován podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění účinném do
31. prosince 2011, postupuje se při účtování o přeměně

3. Ustanovení § 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky,
se použije poprvé v účetním období, které započne
1. ledna 2013 nebo později.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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414
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2011
o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 32
odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 216/2005 Sb.
a zákona č. 351/2011 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§1
(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na
podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku.
(2) Skutečnosti, které jsou předmětem návrhu na
zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku, se
dokládají příslušnými listinami.
§2
Ministerstvo spravedlnosti uveřejní formuláře a seznam příloh s listinami, kterými se mají dokládat zapisované skutečnosti, na svých internetových stránkách
a zpřístupní je bez zpoplatnění.

ČÁST DRUHÁ

d) označení podnikatele – fyzické osoby, kterého se
návrh týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové
značky, pod kterou je veden, nejde-li o prvozápis,
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,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§4
Veřejná obchodní společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis veřejné obchodní společnosti nebo změnu údajů o veřejné obchodní společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení veřejné obchodní společnosti, které se
zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové
značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,

NÁLEŽITOSTI FORMULÁŘŮ

e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis
nebo výmaz údajů,

HLAVA I

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,

FORMULÁŘE PRO ZÁPIS
JEDNOTLIVÝCH SKUTEČNOSTÍ

g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a

§3

i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.

Podnikatel – fyzická osoba
Náležitosti formuláře návrhu na zápis podnikatele – fyzické osoby nebo změnu údajů o podnikateli –
fyzické osobě jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,

§5
Komanditní společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis komanditní
společnosti nebo změnu údajů o komanditní společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
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b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení komanditní společnosti, které se zápis
týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky,
pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis
nebo výmaz údajů,

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,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.

f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,

§8
Družstvo

g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§6
Společnost s ručením omezeným
Náležitosti formuláře návrhu na zápis společnosti
s ručením omezeným nebo změnu údajů o společnosti
s ručením omezeným jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení společnosti s ručením omezeným, které
se zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové
značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
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,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§7
Akciová společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis akciové společnosti nebo změnu údajů o akciové společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení akciové společnosti, které se návrh týká,
včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod
kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,

Částka 145

Náležitosti formuláře návrhu na zápis družstva
nebo změnu údajů o družstvu jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení družstva, kterého se návrh týká, včetně
oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je
vedeno, nejde-li o prvozápis,
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,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§9
Evropské hospodářské zájmové sdružení
Náležitosti formuláře návrhu na zápis evropského
hospodářského zájmového sdružení nebo změnu údajů
o evropském hospodářském zájmovém sdružení jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení evropského hospodářského zájmového
sdružení, kterého se zápis týká, včetně oddílu
a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedeno, nejde-li o prvozápis,
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,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
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§ 12

h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§ 10
Evropská společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis evropské
společnosti nebo změnu údajů o evropské společnosti
jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení evropské společnosti, které se zápis týká,
včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod
kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
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,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§ 11
Evropská družstevní společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis evropské
družstevní společnosti nebo změnu údajů o evropské
družstevní společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení evropské družstevní společnosti, které se
zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové
značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
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,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.

Podnik zahraniční osoby nebo organizační složka
podniku zahraniční osoby
Náležitosti formuláře návrhu na zápis organizační
složky nebo podniku zahraniční osoby nebo změnu
údajů o organizační složce nebo podniku zahraniční
osoby jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení organizační složky nebo podniku zahraniční osoby, které se zápis týká, včetně oddílu
a čísla vložky spisové značky, pod kterou je veden
nebo vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se jedná o organizační složku podniku nebo podnik zahraniční osoby se sídlem
v členském státě Evropské unie nebo v jiném státě
tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo zda
se jedná o organizační složku nebo podnik zahraniční osoby se sídlem mimo členský stát Evropské
unie nebo mimo stát tvořící Evropský hospodářský prostor,
f) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis
nebo výmaz údajů,
g) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
h) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
i) seznam příloh a
j) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§ 13
Odštěpný závod nebo jiná organizační složka
zapisovaná do obchodního rejstříku
Náležitosti formuláře návrhu na zápis odštěpného
závodu nebo jiné organizační složky podniku zapisované do obchodního rejstříku nebo změnu údajů o odštěpném závodu nebo o jiné organizační složce podniku zapisované do obchodního rejstříku jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu
údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení odštěpného závodu nebo jiné organizační
složky podniku zapisované do obchodního rejstříku, které se zápis týká,
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e) označení zřizovatele, není-li navrhovatelem zřizovatel odštěpného závodu nebo jiné organizační
složky podniku zapisované do obchodního rejstříku,
f) údaj o tom, zda se v rámci navrhované změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
g) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
h) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
i) seznam příloh a
j) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§ 14
Výmaz podnikatele – fyzické osoby
nebo právnické osoby
Náležitosti formuláře návrhu na výmaz podnikatele – fyzické osoby nebo právnické osoby z obchodního rejstříku jsou
a) označení, že se jedná o návrh na výmaz,
b) označení rejstříkového soudu,
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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 úředně ověřený podpis navrhovatelů.
(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.

c) označení navrhovatele,
§ 16

d) označení osoby, která se má vymazat, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je
vedena,
e) označení právního důvodu pro výmaz osoby z obchodního rejstříku,
f) den, ke kterému má být osoba z obchodního rejstříku vymazána,

Rozdělení
Náležitosti formuláře návrhu na zápis rozdělení
jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis rozdělení do
obchodního rejstříku,

g) seznam příloh a

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

h) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.

c) označení navrhovatelů,

§ 15
Fúze
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis fúze
jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis fúze do
obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh
na zápis fúze podává,
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,

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 úředně ověřený podpis navrhovatelů.
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(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
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b) u přejímajícího společníka označení, že převzal
jmění právnické osoby s označením zaniklé právnické osoby.
§ 18
Změna právní formy
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis změny
právní formy jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis změny
právní formy do obchodního 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,

§ 17
Převod jmění na společníka
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis převodu
jmění na společníka jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis převodu
jmění na společníka do obchodního 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 úředně ověřený podpis navrhovatelů.
(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

c) označení navrhovatele,

e) údaj o tom, že jde o návrh na výmaz a návrh na
zápis,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na výmaz a zápis,
g) den, ke kterému má být změna právní formy zapsána,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatelů.
(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 obchodního rejstříku a
b) u návrhu na zápis označení údajů, které se zapisují
při zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku.
§ 19
Přeshraniční přeměny
(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraniční fúze jsou skutečnosti uvedené v § 15, na zápis
přeshraničního rozdělení skutečnosti uvedené v § 16
a na zápis přeshraničního převodu jmění skutečnosti
uvedené v § 17. V návrhu na zápis se uvede, že se jedná
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.
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(3) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraničního přemístění sídla jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis přeshraničního přemístění sídla do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh
na zápis přeshraničního přemístění sídla podává,
c) označení navrhovatele,
d) 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) údaj o tom, že jde o návrh na výmaz, nebo označení zahraniční právnické osoby před přemístěním
sídla do České republiky, včetně označení zahraničního obchodního rejstříku, v němž byla dosud
zapsána, a čísla tohoto zápisu,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na výmaz, nebo zápis do obchodního rejstříku,
g) den, ke kterému má být přeshraniční přemístění
sídla zapsáno,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatelů.
(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 obchodního rejstříku a označení zahraniční právnické osoby před přemístěním sídla do České republiky, včetně označení zahraničního obchodního rejstříku, v němž byla dosud zapsána, a čísla a dne takového zápisu, pokud se to ve státě nového sídla
právnické osoby vyžaduje.
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přiděleno, a jejím bydlištěm, které se označuje názvem
obce, její části, poštovním směrovacím číslem, názvem
veřejného prostranství, číslem domu a názvem státu,
jde-li o zahraniční osobu.
(2) Právnická osoba se označuje názvem nebo obchodní firmou, identifikačním číslem osoby, je-li jí přiděleno, a jejím sídlem, které se označuje názvem obce,
její části, názvem veřejného prostranství, číslem domu
a názvem státu, jde-li o zahraniční osobu.
(3) Číslem domu se rozumí číslo orientační a popisné. Jsou-li v obci názvy ulic, rozumí se číslem domu
číslo orientační.
§ 21
Dokládat zapisované skutečnosti lze i listinami,
které byly vydány v souladu s právním řádem jiného
členského státu Evropské unie a pokud dokládají tytéž
skutečnosti.
§ 22
(1) Prokazuje-li se bezúhonnost fyzické osoby cizince, k návrhu na zápis se přikládá
a) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad
vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je cizinec občanem, nebo státu,
kde pobýval v posledních třech letech po dobu
nejméně třech měsíců, nebo
b) čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu Evropské
unie, nevydává-li stát, jehož je cizinec občanem,
nebo stát jeho posledního pobytu, příslušný výpis
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný
příslušným soudním nebo správním orgánem.
Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.
(2) Prokazuje-li se bezúhonnost českého občana,
nebo je-li státem posledního pobytu podle odstavce 1
Česká republika, vyžádá si výpis z evidence Rejstříku
trestů soud.
ČÁST TŘETÍ

HL AVA II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 23
Zrušovací ustanovení

§ 20
(1) Fyzická osoba se označuje jménem, jmény
a příjmením, datem narození a rodným číslem, je-li jí

Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích
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na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku.
2. Vyhláška č. 392/2008 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku.
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Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
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415
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2011
o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři
k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 388 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 355/2011 Sb., (dále
jen „zákon“) k provedení § 59z odst. 2 zákona:
§1
Osoba, která žádá o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku, je povinna předložit notáři před
vydáním osvědčení podle § 59z odst. 3 zákona
a) projekt přeshraniční přeměny ve všech jazycích, ve
kterých byl osobami zúčastněnými na přeshraniční
přeměně vypracován a schválen, pokud se takové
schválení vyžaduje,
b) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné zákonem
stanovené evidence právnických osob ne starší
1 měsíce, nebo výpis ze zahraničního obchodního
rejstříku ne starší 2 měsíců, ledaže se do žádné
takové evidence nezapisuje a případně písemné
sdělení, jaké údaje z výpisu z obchodního rejstříku
nebo zahraničního obchodního rejstříku neodpovídají skutečnosti, a zda již byl podán návrh na
zápis nebo výmaz těchto údajů, včetně opisu takového návrhu, je-li žadatelem právnická osoba,
nebo průkaz totožnosti, prokazující jméno, příjmení a bydliště nebo trvalý pobyt fyzické osoby,
je-li žadatelem fyzická osoba,
c) úplné znění zakladatelských dokumentů právnické
osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně ke dni
pořízení výpisu podle písmene b) a čestné prohlášení osoby nebo osob oprávněných jednat jménem
právnické osoby o tom, že předložené znění je
úplné a bylo založeno do sbírky listin obchodního
rejstříku, zahraničního obchodního rejstříku nebo
jiné zákonem stanovené evidence, pokud zákon
takové založení vyžaduje, nebo čestné prohlášení,
že úplné znění dosud založeno není nebo že se
nevyžaduje, a
d) osvědčení uvedené v § 210 odst. 1 písm. a), § 336h
písm. a) a § 359j písm. a) zákona nebo jinou veřejnou listinu vydanou k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právním řádem se za-

hraniční osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně řídí, které dokládá splnění požadovaných
formalit, provedení předepsaných úkonů a dodržení předepsaných postupů, za každou zahraniční osobu zúčastněnou na přeshraniční přeměně,
nebo veřejnou listinu vydanou v souladu s § 384d
odst. 1 písm. a) nebo § 384m odst. 1 písm. a) zákona.
§2
(1) Osoba, která žádá o osvědčení pro zápis do
obchodního rejstříku, je dále povinna předložit notáři
tyto písemnosti
a) smlouvu o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické právnické osoby podle § 233 zákona
nebo zápis o usnesení vyjednávacího výboru podle
§ 232 odst. 1 zákona,
b) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech
členů statutárního orgánu právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně, kteří jsou oprávněni jednat jménem nebo za právnickou osobu,
o tom, že marně uplynula lhůta pro přijetí usnesení
vyjednávacího výboru nebo pro uzavření smlouvy
o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické
právnické osoby stanovená v § 232 odst. 3 zákona,
aniž byla v této lhůtě smlouva uzavřena nebo
usnesení přijato, nebo
c) rozhodnutí všech právnických osob zúčastněných
na přeshraniční přeměně, že zaměstnanci nástupnické právnické osoby budou mít po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku právo
vlivu podle § 235 zákona.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže
zaměstnanci nástupnické právnické osoby nemají mít
po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku podle § 215 zákona ani podle zákona upravujícího postavení obchodních společností a družstev
právo vlivu. V takovém případě osoba, která žádá vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku,
o tom předloží notáři čestné prohlášení.
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(3) Ustanovení odstavce 1 se rovněž nepoužije,
jestliže zaměstnanci nástupnické právnické osoby nemají mít po účinnosti přeshraniční přeměny podle
právního řádu rozhodného pro posouzení práva vlivu
právo vlivu. V takovém případě osoba, která žádá vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku,
o tom předloží notáři čestné prohlášení.
§3
Osoba, která žádá o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku, dále notáři předloží listiny, které je
nutno přiložit k návrhu na zápis české právnické osoby
nebo zápisu změn u české právnické osoby do obchod-
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ního rejstříku, popřípadě organizační složky podniku
zahraniční osoby.
§4
Zrušuje se vyhláška č. 207/2008 Sb., o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení
přeshraniční fúze.
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
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416
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2011
o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři
k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 388 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 355/2011 Sb., (dále
jen „zákon“) k provedení § 59x odst. 2 zákona:
§1
Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně
je povinna předložit notáři před vydáním osvědčení pro
přeshraniční přeměnu podle § 59x odst. 3 zákona tyto
písemnosti
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem
stanovené evidence právnických osob ne starší
1 měsíce, ledaže se do žádné takové evidence nezapisuje, nebo průkaz totožnosti, prokazující
jméno, příjmení a bydliště nebo trvalý pobyt fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba,
b) sdělení, které údaje z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence neodpovídají skutečnosti a zda již byl podán návrh
na zápis nebo výmaz těchto údajů do obchodního
rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence,
včetně opisu tohoto návrhu,
c) úplné znění zakladatelských dokumentů právnické
osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně ke dni
pořízení výpisu podle písmene a) a čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu o tom, že předložené znění je úplné
a bylo založeno do sbírky listin obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, pokud zákon takové založení vyžaduje, nebo čestné
prohlášení, že úplné znění dosud založeno není
nebo že se nevyžaduje,
d) zprávu o přeshraniční přeměně, pokud se vyžaduje,
e) znaleckou zprávu o přeshraniční přeměně, pokud
se vyžaduje, nebo písemnosti prokazující, že
všichni společníci nebo členové všech právnických
osob zúčastněných na přeshraniční přeměně souhlasili s tím, že znalecká zpráva nebo znalecké
zprávy o přeshraniční přeměně nebudou vypracovány,

f) projekt přeshraniční přeměny ve znění, v jakém
byl zveřejněn nebo uveřejněn na internetové
stránce osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně,
g) písemnosti osvědčující zveřejnění projektu přeshraniční přeměny nebo jeho uveřejnění na internetových stránkách,
h) prvopis nebo úředně ověřený opis souhlasu společníků se schválením přeměny, nebo opis notářského zápisu, kterým bylo osvědčeno schválení
nebo neschválení přeshraniční přeměny valnou
hromadou, členskou schůzí nebo shromážděním
delegátů, nebo opis notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o schválení přeměny, pokud se vyžadují,
i) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech
členů statutárního orgánu o tom, že jim není
známo, že byl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o přeshraniční přeměně nebo neplatnosti přeshraniční přeměny, nebo že je jim
známo, že takový návrh byl podán, doklad
o tom, že řízení o tomto návrhu bylo pravomocně
zastaveno, popřípadě že návrh byl pravomocně zamítnut nebo odmítnut nebo že řízení probíhá a v jakém je stadiu, pokud byl tento návrh podán, anebo
doklad o tom, že se všechny oprávněné osoby
vzdaly práva na podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o přeshraniční přeměně nebo
neplatnosti přeshraniční přeměny, a
j) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech
členů statutárního orgánu o tom,
1. že byly každému společníkovi nebo členovi
a věřiteli každé české nebo zahraniční právnické
osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně poskytnuty bezplatně veškeré informace podle
§ 59m odst. 1 zákona nebo že tyto informace
byly uveřejněny na internetových stránkách
společnosti,
2. že byly zaměstnancům nebo jejich zástupcům
poskytnuty informace o přeshraniční přeměně
podle § 59n zákona a
3. zda zástupci zaměstnanců využili právo vyjád-
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řit se k projektu přeshraniční přeměny a ke
zprávám o přeshraniční přeměně, pokud se vyžadují, a pokud ano, zda byli společníci nebo
členové seznámeni s těmito stanovisky podle
§ 59o odst. 2 nebo 3 zákona.
§2
Má-li česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně právní formu veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, je povinna předložit notáři též
a) dokumenty uvedené v § 78 odst. 1 nebo § 269
odst. 1 zákona a čestné prohlášení statutárního
orgánu nebo všech členů statutárního orgánu
o tom, že byly tyto dokumenty společníkům doručeny v zákonem stanovené lhůtě 2 týdnů před
tím, než měli přeshraniční přeměnu schválit,
b) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech
členů statutárního orgánu o tom, že byly dokumenty uvedené v písmenu a) uveřejněny v souladu
s § 78 odst. 3 nebo § 269 odst. 3 zákona po stanovenou dobu na internetových stránkách společnosti a že tato stránka umožňovala stažení a vytištění těchto dokumentů,
c) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech
členů statutárního orgánu o tom, že dokumenty
stanovené v písmenu a) byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti v souladu s § 78
odst. 3 nebo § 269 odst. 3 zákona, že internetová
stránka neumožňovala stažení a vytištění těchto
dokumentů a že společnost splnila povinnosti uvedené v § 78 odst. 4 nebo § 269 odst. 4 zákona, nebo
d) pokud nepodléhá přeshraniční přeměna schválení
žádného ze společníků, čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu o tom, že byly údaje stanovené v § 33 odst. 1
písm. b) zákona zveřejněny nebo uveřejněny
v souladu s § 77a nebo 268 zákona.
§3
Má-li česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně právní formu společnosti s ručením
omezeným, je povinna předložit notáři též
a) dokumenty uvedené v § 93 nebo 285 zákona
a čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech
členů statutárního orgánu o tom, že byly tyto dokumenty odeslány ve lhůtě podle § 197, 336d nebo
359c zákona všem společníkům společnosti s ručením omezeným jako listina nebo elektronicky,
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b) úředně ověřený opis vzdání se práva společníka na
zaslání dokumentů uvedených v písmenu a),
c) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech
členů statutárního orgánu o tom, že byly dokumenty uvedené v písmenu a) uveřejněny v souladu
s § 93a odst. 2 nebo § 285a odst. 2 zákona po
stanovenou dobu na internetových stránkách společnosti a že tato stránka umožňovala stažení a vytištění těchto dokumentů, nebo
d) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech
členů statutárního orgánu o tom, že dokumenty
stanovené v písmenu a) byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti v souladu s § 93a
odst. 2 nebo § 285a odst. 2 zákona, že internetová
stránka neumožňovala stažení a vytištění těchto
dokumentů a že společnost splnila povinnosti uvedené v § 93a odst. 4 nebo § 285a odst. 4 zákona.
§4
Má-li česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně právní formu akciové společnosti, je
povinna předložit notáři též
a) dokumenty uvedené v § 119, 299 nebo 363 zákona
a čestné prohlášení všech členů statutárního
orgánu o tom, že byly tyto dokumenty k volnému
nahlédnutí všem akcionářům v sídle akciové společnosti a na valné hromadě akciové společnosti,
jež schválila projekt přeshraniční přeměny, a že
byli všichni akcionáři upozorněni na své právo
do těchto dokumentů nahlížet a pořizovat si z nich
bezplatně opisy a výpisy,
b) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
o tom, že dokumenty uvedené v § 119, 299 nebo
363 zákona byly uveřejněny na internetových
stránkách společnosti v souladu s § 119a, 299a
nebo 363a zákona a že internetová stránka
umožňovala stažení a vytištění těchto dokumentů,
nebo
c) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
o tom, že dokumenty uvedené v § 119, 299 nebo
363 zákona byly uveřejněny na internetových
stránkách společnosti v souladu s § 119a, 299a
nebo 363a zákona, že internetová stránka neumožňovala stažení a vytištění těchto dokumentů
a že společnost splnila povinnosti uvedené v § 119
odst. 2 nebo 3, § 299 odst. 2 nebo 3, nebo § 363
odst. 2 nebo 3 zákona.
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§5
Má-li česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně právní formu družstva, je povinna
předložit notáři též
a) dokumenty uvedené v § 169, 323 nebo 363 zákona,
jestliže se vyžadují, a čestné prohlášení všech členů
statutárního orgánu o tom, že byly tyto dokumenty k volnému nahlédnutí všem členům v sídle
družstva a na členské schůzi družstva, jež schválila
projekt přeshraniční fúze, a že byli všichni členové
upozorněni na své právo do těchto dokumentů
nahlížet a pořizovat si z nich bezplatně opisy a výpisy,
b) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
o tom, že dokumenty uvedené v § 169, 323 nebo
363 zákona byly uveřejněny na internetových
stránkách družstva v souladu s § 169a, 323a nebo
363a zákona a že internetová stránka umožňovala
stažení a vytištění těchto dokumentů, nebo
c) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
o tom, že dokumenty uvedené v § 169, 323 nebo
363 zákona byly uveřejněny na internetových
stránkách družstva v souladu s § 169a, 323a nebo
363a zákona, že internetová stránka neumožňovala
stažení a vytištění těchto dokumentů a že společnost splnila povinnosti uvedené v § 169 odst. 2
nebo 3, § 323 odst. 2 nebo 3, nebo § 363 odst. 2
nebo 3 zákona.
§6
(1) Česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně je povinna předložit notáři čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu o tom, že nevydala dluhopisy. Jestliže česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně vydala dluhopisy, je povinna namísto tohoto
prohlášení předložit notáři
a) emisní podmínky a prospekt, pokud byl uveřejněn,
b) doklad o řádném svolání schůze vlastníků dluhopisů,
c) opis notářského zápisu osvědčujícího schůzi vlastníků dluhopisů,
d) doklad o uveřejnění notářského zápisu osvědčujícího schůzi vlastníků dluhopisů a
e) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech
členů statutárního orgánu o tom, že česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně
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uspokojila veškeré pohledávky vlastníků dluhopisů, kteří požádali o jejich předčasné splacení ve
lhůtě a za podmínek stanovených v zákoně o dluhopisech.
(2) Jestliže schůze vlastníků dluhopisů neproběhla
z důvodů na straně vlastníků dluhopisů, třebaže byla
řádně svolána, je česká právnická osoba zúčastněná na
přeshraniční přeměně povinna předložit notáři namísto
písemností uvedených v odstavci 1 písm. c) až e) čestné
prohlášení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu o této skutečnosti včetně podrobného
popisu důvodů, pro které schůze vlastníků dluhopisů
neproběhla.
§7
(1) Česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně je povinna předložit notáři písemnosti,
a není-li to možné, čestné prohlášení statutárního
orgánu nebo všech členů statutárního orgánu osvědčující, že veškeré pohledávky a jiná práva všech známých
věřitelů byly zajištěny nebo uspokojeny postupem podle § 35 až 39 a 59u zákona nebo že se věřitelé práva na
zajištění nebo uspokojení svých pohledávek vzdali
nebo jej neuplatnili.
(2) Písemnosti nebo čestné prohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat i jmenný seznam věřitelů, kteří
požádali o poskytnutí dostatečné jistoty, a popis způsobu, jakým byly jejich pohledávky dostatečně zajištěny, popřípadě důvodu, pro který byli žadatelé vyloučeni z okruhu osob oprávněných požadovat poskytnutí
dostatečné jistoty.
§8
(1) Česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně je povinna předložit notáři
a) smlouvu o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické právnické osoby podle § 233 zákona
nebo zápis o usnesení vyjednávacího výboru podle
§ 232 odst. 1 zákona,
b) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech
členů statutárního orgánu všech českých právnických osob zúčastněných na přeshraniční přeměně
o tom, že marně uplynula lhůta pro přijetí usnesení
vyjednávacího výboru nebo pro uzavření smlouvy
o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické
právnické osoby stanovená v § 232 odst. 3 zákona,
aniž byla během této lhůty tato smlouva nebo toto
usnesení přijato, nebo rozhodnutí všech právnických osob zúčastněných na přeshraniční přeměně,
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že zaměstnanci nástupnické právnické osoby
budou mít po zápisu přeshraniční přeměny do
obchodního rejstříku právo vlivu podle § 235 zákona, a
c) má-li mít nástupnická právnická osoba své sídlo
mimo území České republiky, čestné prohlášení
statutárního orgánu nebo všech členů statutárního
orgánu o tom, že uzavřená smlouva o rozsahu
práva vlivu zaměstnanců nástupnické právnické
osoby nebo usnesení vyjednávacího výboru jsou
v souladu s právním řádem členského státu, ve
kterém má mít nástupnická právnická osoba své
sídlo.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže zaměstnanci
nástupnické právnické osoby nemají mít po zápisu
přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku podle
§ 215 zákona ani podle zákona upravujícího poměry
obchodních společností a družstev právo vlivu. V takovém případě česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně o tom předloží notáři čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního
orgánu.
(3) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže zaměstnanci
nástupnické právnické osoby nemají mít po účinnosti
přeshraniční přeměny podle právního řádu rozhodného
pro posouzení práva vlivu právo vlivu. V takovém případě česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční
přeměně o tom předloží notáři čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu.

§9
Česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční
přeměně je povinna předložit notáři
a) zápisy z usnesení valné hromady nebo členské
schůze všech zahraničních osob zúčastněných na
přeshraniční přeměně, pokud se konaly před podáním žádosti o vydání osvědčení pro přeshraniční
přeměnu a má-li je nebo může mít k dispozici, a
b) opisy všech žalob na zaplacení dorovnání, které
byly proti české právnické osobě zúčastněné na
přeshraniční přeměně podány, jsou-li české osobě
zúčastněné na přeshraniční přeměně známy.

Strana 5435

§ 10
Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně
je povinna předložit notáři
a) pravomocná rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, jež jsou podle právního řádu České
republiky podmínkou účinnosti projektu přeshraniční přeměny, nebo čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního
orgánu o tom, že se žádné takové rozhodnutí nevyžaduje, a
b) vykonatelná rozhodnutí orgánů Evropské unie, jež
jsou podle přímo použitelných předpisů Evropské
unie podmínkou účinnosti projektu přeshraniční
přeměny, nebo čestné prohlášení statutárního
orgánu nebo všech členů statutárního orgánu
o tom, že se žádné takové rozhodnutí nevyžaduje.
§ 11
Mají-li akcionáři české akciové společnosti zúčastněné na přeshraniční přeměně právo na vyplacení doplatku na dorovnání, je česká akciová společnost zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit
notáři potvrzení pověřené osoby, že jí byly předány
peněžní prostředky v potřebné výši.
§ 12
Mají-li se vnitřní poměry nástupnické právnické
osoby řídit právním řádem České republiky, je česká
právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně
povinna předložit notáři písemnosti osvědčující, že zabezpečila obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční osobu, která má sídlo v členském státě a jejíž
předmět podnikání odpovídá činnosti obchodníka
s cennými papíry, jehož prostřednictvím se uskuteční
výměna listinných akcií přijatých k obchodování na
evropském regulovaném trhu, a že mu byly předány
všechny potřebné dokumenty.
§ 13
Zrušuje se vyhláška č. 206/2008 Sb., o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení při přeshraniční fúzi.
§ 14
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
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417
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) a k)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb.,
vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb.,
vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb.,
vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb.,
vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb.,
vyhlášky č. 485/2009 Sb. a vyhlášky č. 315/2010 Sb.,
se mění takto:
1. V § 1 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b)
až d).
2. V příloze č. 1 ve sloupci „Seznam obcí, měst,
městských částí, městských obvodů a vojenských
újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se v názvu
tohoto sloupce slovo „měst,“ zrušuje.
3. V příloze č. 1 v části Moravskoslezský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 2. „Bohumín“, ve sloupci „Matriční úřad“ se vkládá nový
bod 2. „Dolní Lutyně“ a ve sloupci „Seznam obcí,
městských částí, městských obvodů a vojenských
újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za
bod 1. „Bohumín“ vkládá nový bod 1. „Dolní Lutyně“.
Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní bod 2 označuje jako bod 3.
4. V příloze č. 1 v části Moravskoslezský kraj

ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 18. „Orlová“, ve sloupci „Matriční úřad“ a ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 1. „Dolní Lutyně“ zrušuje.
Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní body 2 až 4
označují jako body 1 až 3.
5. V příloze č. 2 vzoru 13 se v prvním odstavci
slova „Obecní úřad v (Municipal office at, Das Gemeindeamt in, …ª½ØÇØß—ÛØâÕâ Ò)“ zrušují.
6. V příloze č. 2 vzoru 13 se v části „rodinný stav“
za slova „vdovec-vdova“ vkládají slova „ , zaniklé
partnerství“, za slovo „widowed“ se vkládají slova
„ , terminated partnerships“, za slova „Witwer/Witwe“
se vkládají slova „ , erloschene Partnerschaft“ a za slova „Ò±ÞÒÕÇ-Ò±ÞÒ—“ se vkládají slova „ , ß—àâ½ÕàÆâÒÞ,
Æâ—ÒŁHÕÕ ½Õ±ÕÙ9ÆâÒØâÕÛÞ½º¼“.
7. V příloze č. 2 vzoru 14 se v prvním odstavci
slova „Obecní úřad v (Municipal office at, Das Gemeindeamt in, …ª½ØÇØß—ÛØâÕâ Ò)“ zrušují.

Čl. II
Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních
právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti
této vyhlášky používány nejdéle do 31. prosince 2020
za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny
uvedené v čl. I v bodech 5, 6 a 7.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:
Kubice v. r.
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– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; 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; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, 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; 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, Bačická 15, 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, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, 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: 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, Kapelní 4; 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 516 205 175. 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.

