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Povinné zápisy do evidence skutečných
majitelů obchodních společností nejpozději do
1. 1. 2019
Kdo je skutečným majitelem?
DOPORUČENÍ

Vážení klienti,
Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
se dotkne každé právnické osoby a svěřenského fondu, či jiné
analogické entity bez právní subjektivity. Nejpozději do
1. 1. 2019 musí všechny obchodní společnosti zajistit zápis
skutečného majitele do neveřejné evidence vedené
rejstříkovými soudy. Již nyní je nejvyšší čas se na přicházející
změny připravit.

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D.
advokát
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Povinné zápisy do evidence skutečných majitelů
obchodních společností nejpozději do 1. 1. 2019
Mgr. Tomáš Vavro
vavro@vozab.com

Obchodní společnosti musí nejpozději do 1. 1. 2019 zajistit zápis skutečných majitelů do nově zřízené
neveřejné evidence skutečných majitelů vedené rejstříkovými soudy.
S ohledem na skutečnost, že mnozí zadavatelé veřejných zakázek vyžadují předložení aktuálního výpisu
z této evidence již nyní, níže uvádíme několik základních informací:
-

Zápis je povinný, pro existující obchodní společnosti nejpozději do 1. 1. 2019
Evidence skutečných majitelů je neveřejná
Zápis do evidence skutečných majitelů lze provést pouze elektronicky
Zápis do evidence skutečných majitelů není zatím zpoplatněn soudním poplatkem

Obchodní společnosti se sídlem na Slovensku budou muset již brzy splnit analogickou zápisnou
povinnost, neboť povinné zápisy tzv. konečných uživatelů výhod do obchodního rejstříku začnou
probíhat již od 1. 11. 2018. Bližší informace naleznete v našem slovenském newsletteru, který je
dostupný také na našich webových stránkách www.vozab.com.

Kdo je skutečným majitelem?
Skutečným majitelem se pro účely Zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost
vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném
právním uspořádání bez právní osobnosti. Dále platí právní domněnka, že za splnění těchto podmínek je
skutečným majitelem:
a) u obchodní korporace fyzická osoba,
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv
této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení
obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů
1 až 3,
b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti
nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická
osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení
obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu
1 nebo 2,
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c)

u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní
osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení
1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné
uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu
nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Pokud v právnické osobě žádná taková osoba nepůsobí, pro účely zápisu do evidence se za skutečného
majitele považuje člen statutárního orgánu, zástupce právnické osoby v tomto orgánu nebo osoba v
postavení podobném postavení člena statutárního orgánu.

Doporučení
Každá právnická osoba i správce svěřenského fondu by měli mít od 1. 1. 2018 k dispozici aktuální
dokumentaci totožnosti skutečného majitele jako novou součást korporátní dokumentace, což obnáší
doložení vlastnické struktury právnické osoby či svěřenského fondu až na úroveň fyzických osob na
vrcholu skupiny. Na žádost povinných osob podle Zákona nebo stanovených úřadů bude potom třeba
totožnost skutečného majitele doložit či upřesnit.
Všechny právnické osoby a správci svěřenských fondů by měli zajistit zápis skutečného majitele do
neveřejné evidence vedené rejstříkovými soudy. Obchodní společnosti tak musí učinit nejpozději do
1. 1. 2019.
(příspěvek je dostupný rovněž na http://law.vozab.com/czech-cs/publications)
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