
  

ODŮVODNĚNÍ 
 

 
I. OBECNÁ ČÁST 

 
1. K nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění nezbytnosti změn  
 

Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka 
s cennými papíry upravuje obsah informačních povinností obchodníka s cennými  
papíry a způsob jejich plnění.   
 

Podle § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční 
zprávu jejich uložením do Sbírky listin obchodního rejstříku. Účetní jednotky, které podle 
zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní 
závěrku a výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní 
banky.  
 

Vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické 
podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin 
(dále jen „vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku“) nabyla účinnosti dne 1. 1. 2007. Tato 
vyhláška stanovila obligatorní elektronickou podobu listin, které se zasílají do obchodního 
rejstříku.  
 

Návrh novely vyhlášky upravuje způsob zasílání výroční zprávy tak, aby byl v souladu 
s vyhláškou o digitalizaci obchodního rejstříku.  
 
2. Zhodnocení souladu navrhované úpravy se zákonem  

 
Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním a dále je v souladu s ostatními 

platnými právními předpisy, včetně ústavních. 
 
 
3. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
a zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty práva Evropské unie 
 

V současné době povinné subjekty zasílají výroční zprávu České národní bance pouze 
v listinné podobě. Tento způsob neodpovídá vyhlášce o digitalizaci obchodního rejstříku, 
která požaduje elektronickou podobu datových zpráv zasílaných obchodnímu rejstříku mj. 
podle § 21a zákona o účetnictví. Vyhláška je v souladu s právem Evropské unie.  

 
 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady a dopady na životní prostředí. 
 

Vzhledem k tomu, že elektronický formát pdf je ve finanční sféře běžně používaným 
formátem nepředpokládají se zvýšené finanční nároky na povinné subjekty.   
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Z návrhu vyhlášky nevyplývají zvýšené nároky na rozpočet České národní banky, 
státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 
 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné sociální dopady či dopady na životní prostředí. 
 
 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  
 

K § 3 
 

V souvislostí s digitalizací obchodního rejstříku se stanoví povinnost zasílat výroční 
zprávu v podobě potřebné pro rejstříkové soudy; v současné době se jedná o formát pdf (viz 
vyhlášku o digitalizaci obchodního rejstříku). Výroční zprávu zašle obchodník s cennými 
papíry České národní bance primárně elektronickou poštou. V případě větších souborů je 
stanovena povinnost zaslat České národní bance výroční zprávu na CD-R médiu. Ustanovení 
vychází z technické specifikace pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin 
obchodního rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR (uveřejněné na stránkách 
www.justice.cz), která uvádí, že PDF soubory do velikosti 8 MB lze předávat pomocí 
elektronické pošty, větší dokumenty je potřebné předat na CD-R médiu, určitá omezení ale 
mohou být i na straně poskytovatele internetového připojení povinné osoby. Technická 
specifikace Ministerstva spravedlnosti ČR uvádí další podrobnosti ohledně způsobu zasílání 
listin obchodnímu rejstříku.  

 
K § 6 
 
 Jedná se o technickou změnu v souvislosti s tím, že bylo upuštěno od požadavku na 
písemnou formu výroční zprávy pro účely dohledu. 
 
 
K Čl. II 
 

Navrhuje se účinnost na 15. den od vyhlášení vyhlášky ve Sbírce. S ohledem na počet 
a jednoduchost změn, které návrh vyhlášky zavádí, se tím poskytuje dostatečný časový 
prostor k seznámení se s novou úpravou a pro realizaci změn. 
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