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VYHLÁŠKA 

ze dne 11. prosince 2013, 

kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., 

o průmyslové bezpečnosti 

 

 Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 135 písm. g) zákona č. 412/2005 

Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona 

č. 255/2011 Sb.: 

 

Čl. I 

Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti, se mění takto: 

                                                                            

1. V příloze č. 5 písm. a) body a5.3) a a5.4) znějí: 

 

„a5.3) Statutární orgán - právnická osoba České republiky 

   a5.3.1 Obchodní firma 

   a5.3.2 Identifikační číslo osoby 

   a5.3.3 Funkce od 

   a5.3.4 Funkce do 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* veřejná obchodní společnost, 

* komanditní společnost, 

* společnost s ručením omezeným, 

* akciová společnost, 

* družstvo. 

 

a5.4) Statutární orgán - právnická osoba zahraniční 

   a5.4.1 Obchodní firma 

   a5.4.2 Identifikační údaj 

   a5.4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána  

   a5.4.4 Číslo zápisu 

   a5.4.5 Sídlo 

   a5.4.6 Stát 

   a5.4.7 Funkce od 

   a5.4.8 Funkce do 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* veřejná obchodní společnost, 

* komanditní společnost, 

* společnost s ručením omezeným, 

* akciová společnost, 

* družstvo.“. 



 

2. V příloze č. 5 písm. a) se v bodě a7.1) za položku a7.1.11 vkládá nová položka 

a7.1.12, která zní: 

 

„a7.1.12 Podíl společníka představován kmenovým listem   ANO/NE“ 

Dosavadní položky „a7.1.12 až a7.1.15“ se označují jako položky „a7.1.13 až 

a7.1.16“. 

 

3. V příloze č. 5 písm. a) se v bodě a7.2) za položku a7.2.14 vkládá nová položka 

a7.2.15, která zní: 

 

„a7.2.15 Podíl společníka představován kmenovým listem   ANO/NE“ 

Dosavadní položky „a7.2.15 až a7.2.18“ se označují jako položky „a7.2.16 až 

a7.2.19“. 

 

4. V příloze č. 5 písm. a) se v bodě a7.3) za položku a7.3.5 vkládá nová položka 

a7.3.6, která zní: 

 

„a7.3.6 Podíl společníka představován kmenovým listem   ANO/NE“ 

Dosavadní položky „a7.3.6 až a7.3.9“ se označují jako položky „a7.3.7 až a7.3.10“. 

 

5.  V příloze č. 5 písm. a) se v bodě a7.4) za položku a7.4.9 vkládá nová položka 

a7.4.10, která zní: 

 

„a7.4.10 Podíl společníka představován kmenovým listem   ANO/NE“ 

Dosavadní položky „a7.4.10 až a7.4.13“ se označují jako položky „a7.4.11 až 

a7.4.14“. 

 

6. V příloze č. 5 písm. a) bod a10) zní: 

 

„a10) Základní kapitál společnosti 
 a10.1 Základní kapitál 
 a10.2   Od 
 a10.3   Do 
Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 
* společnost s ručením omezeným. 
 
a10) Základní kapitál společnosti 
  a10.1 Základní kapitál 
  a10.2 Počet akcií 
  a10.3 Podoba akcie 
  a10.4 Jmenovitá hodnota 
  a10.5 Forma akcie 
  a10.6   Od 
  a10.7   Do 
  a10.8 Způsob evidence akcií 



  a10.9 Akcie podléhají centrální evidenci (Centrální depozitář cenných papírů) 
ANO/NE 
Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé:  
* akciová společnost. 
 
a10) Základní kapitál a výše základních členských vkladů 
 a10.1 Výše základního kapitálu 
 a10.2 Měna 
 a10.3 Výše základních členských vkladů 
 a10.4 Měna 
Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 
* družstvo. 
 
a10) Zakladatel a výše kmenového jmění 
 a10.1 Zakladatel 
 a10.2 Kmenové jmění 
Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 
* státní podnik.“. 
 
7. V příloze č. 5 písm. a) se za bod a12.2) doplňují body a12.3) a a12.4), které znějí: 

 

„a12.3) Dozorčí rada - právnická osoba České republiky 

   a12.3.1 Obchodní firma 

   a12.3.2 Identifikační číslo osoby 

   a12.3.3 Funkce od 

   a12.3.4 Funkce do 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* společnost s ručením omezeným, 

* akciová společnost. 

 

a12.4) Dozorčí rada - právnická osoba zahraniční 

   a12.4.1 Obchodní firma 

   a12.4.2 Identifikační údaj 

   a12.4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

   a12.4.4 Číslo zápisu 

   a12.4.5 Sídlo 

   a12.4.6 Stát 

   a12.4.7 Funkce od 

   a12.4.8 Funkce do 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* společnost s ručením omezeným, 

* akciová společnost.“. 

 

8. V příloze č. 5 písm. a) body a13.1) a a13.2) znějí: 

 

„a13.1) Správní rada - fyzická osoba - státní občan České republiky 

   a13.1.1 Jméno 



   a13.1.2 Příjmení 

   a13.1.3 Akademický titul 

   a13.1.4 Rodné číslo 

   a13.1.5 Datum narození 

   a13.1.6 Místo narození 

   a13.1.7 Okres narození 

   a13.1.8 Stát narození 

   a13.1.9 Funkce od 

   a13.1.10 Funkce do 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* akciová společnost. 

 

a13.2) Správní rada - fyzická osoba - cizinec 

   a13.2.1 Jméno 

   a13.2.2 Příjmení 

   a13.2.3 Akademický titul 

   a13.2.4 Datum narození 

   a13.2.5 Místo narození 

   a13.2.6 Okres narození 

   a13.2.7 Stát narození 

   a13.2.8 Bydliště v zahraničí 

   a13.2.9 Stát a doba pobytu 

   a13.2.10 Místo pobytu v  České republice 

   a13.2.11 Státní občanství 

   a13.2.12 Funkce od 

   a13.2.13 Funkce do 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* akciová společnost.“. 

 

9. V příloze č. 5 písm. a) se za bod a13.2) doplňují body a13.3) až a15.2), které znějí: 

 

„a13.3) Správní rada - právnická osoba České republiky 

   a13.3.1 Obchodní firma 

   a13.3.2 Identifikační číslo osoby 

   a13.3.3 Funkce od 

   a13.3.4 Funkce do 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* akciová společnost. 

 

a13.4) Správní rada - právnická osoba zahraniční 

   a13.4.1 Obchodní firma 

   a13.4.2 Identifikační údaj 

   a13.4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

   a13.4.4 Číslo zápisu 

   a13.4.5 Sídlo 



   a13.4.6 Stát 

   a13.4.7 Funkce od 

   a13.4.8 Funkce do 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* akciová společnost. 

 

a14.1) Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, která je členem orgánu 

podnikatele - státní občan České republiky 

   a14.1.1 Jméno 

   a14.1.2 Příjmení 

   a14.1.3 Akademický titul 

   a14.1.4 Rodné číslo 

   a14.1.5 Datum narození 

   a14.1.6 Místo narození 

   a14.1.7 Okres narození 

   a14.1.8 Stát narození 

   a14.1.9 Funkce od 

   a14.1.10 Funkce do 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* veřejná obchodní společnost, 

* komanditní společnost, 

* společnost s ručením omezeným, 

* akciová společnost, 

* družstvo. 

  

a14.2) Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, která je členem orgánu 

podnikatele - cizinec 

   a14.2.1 Jméno 

   a14.2.2 Příjmení 

   a14.2.3 Akademický titul 

   a14.2.4 Datum narození 

   a14.2.5 Místo narození 

   a14.2.6 Okres narození 

   a14.2.7 Stát narození 

   a14.2.8 Bydliště v zahraničí 

   a14.2.9 Stát a doba pobytu 

   a14.2.10 Místo pobytu v  České republice  

   a14.2.11 Státní občanství 

   a14.2.12 Funkce od  

   a14.2.13 Funkce do  

   Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* veřejná obchodní společnost, 

* komanditní společnost, 

* společnost s ručením omezeným, 

* akciová společnost, 



* družstvo. 

 
a15.1) Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu -  státní občan České 
republiky 
   a15.1.1 Jméno 
   a15.1.2 Příjmení 
   a15.1.3 Akademický titul 
   a15.1.4 Rodné číslo 
   a15.1.5 Datum narození 
   a15.1.6 Místo narození 
   a15.1.7 Okres narození 
   a15.1.8 Stát narození 
   a15.1.9 Funkce od 
   a15.1.10 Funkce do 
Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 
* zahraniční osoba, 
* ostatní právnické osoby. 
 
 a15.2) Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu   -    cizinec 
   a15.2.1 Jméno 
   a15.2.2 Příjmení 
   a15.2.3 Akademický titul 
   a15.2.4 Datum narození 
   a15.2.5 Místo narození 
   a15.2.6 Okres narození 
   a15.2.7 Stát narození 
   a15.2.8 Bydliště v zahraničí 
   a15.2.9 Stát a doba pobytu 
   a15.2.10 Místo pobytu v  České republice  
   a15.2.11 Státní občanství 
   a15.2.12 Funkce od  
   a15.2.13 Funkce do  
   Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 
* zahraniční osoba, 
* ostatní právnické osoby.“. 
 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

 

Ředitel: 

Ing. Navrátil v. r. 


