
Ročník 2019

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 79 Rozeslána dne 25. července 2019 Cena Kč 49,–

O B S A H :

184. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.

185. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informač-
ního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

186. Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10
odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce

a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku,
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů

o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/
/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/
/2018 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., a zákona
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve
znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb.,
zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zá-
kona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb. a zá-
kona č. 287/2018 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidá-
tora, likvidačního správce a člena orgánu právnické
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otáz-
ky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků práv-
nických a fyzických osob a evidence svěřenských
fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve
znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 13 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Povinnost dvakrát zveřejnit oznámení vstu-
pu právnické osoby zapsané do jiného veřejného rej-
stříku než obchodního rejstříku do likvidace spo-
lečně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohle-
dávky, je také splněna, je-li uveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřej-
ných rejstřících právnických a fyzických osob po
dobu 3 měsíců a 2 týdnů zápis

a) vstupu do likvidace,

b) údajů identifikujících likvidátora a

c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohle-
dávky ve lhůtě určené nejméně v délce 3 měsíců
a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřej-
nění zápisu.

(3) Povinnost poprvé zveřejnit oznámení vstu-
pu právnické osoby zapsané do obchodního rej-
stříku do likvidace společně s výzvou pro věřitele,
aby přihlásili své pohledávky, je také splněna, je-li
uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
podle zákona o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob zápis

a) vstupu do likvidace,

b) údajů identifikujících likvidátora a

c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohle-
dávky v určené lhůtě.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 15 se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.

3. V § 18a se za text „§ 13“ vkládá text „odst. 1
a 4“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

U právnických osob, které vstoupily do likvi-
dace přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se
postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů
zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zá-
kona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb.,
o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do infor-
mačního systému o služebním platu a způsobu jejich
zapisování, se v části tabulky označené nadpisem
„Identifikační údaje“ za položku „6. Stupeň nejvyš-

šího dosaženého vzdělání (kód) AA0223“ vkládá
nová položka 7, která zní:

„7. Kód oboru nejvyššího dosaženého
vzdělání AA1867“.

Dosavadní položky 7 až 46 se označují jako polož-
ky 8 až 47.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.
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Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku
a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby –Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,
U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
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; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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