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§ Kto	je	skutočným	majiteľom?	
§ ODPORÚČANIA	

Vážení	klienti,	

Novela	 českého	 zákona	 č.	 253/2008	 Sb.,	 o	 niektorých	
opatreniach	 proti	 legalizácii	 výnosov	 z	 trestnej	 činnosti	a	
financovaniu	terorizmu,	sa	dotkne	každej	právnickej	osoby	
a	zverenského	fondu	v	ČR,	teda	aj	dcérskych	a	sesterských	
spoločností	 slovenských	 subjektov.	 Od	 1.	 1.	 2018	 je	
potrebné	 bezodkladne	 zaistiť	 dokumentáciu	 totožnosti	
skutočného	 majiteľa	 a	 nechať	 takúto	 osobu	 zapísať	 do	
neverejnej	evidencie	vedenej	príslušnými		súdmi.	Už	teraz	je	
najvyšší	čas	sa	na	tieto	zmeny	pripraviť.	

	

JUDr.	Jakub	Vozáb,	Ph.D.	
advokát	
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Evidencia	skutočných	majiteľov	v	ČR	od	1.	1.	2018	
Mgr.	Tomáš	Vavro		
vavro@vozab.com	

Dňa	1.	1.	2018	nadobúda	účinnosť	novela	českého	zákona	č.	253/2008	Sb.,	o	niektorých	opatreniach	
proti	legalizácii	výnosov	z	trestnej	činnosti	a	financovaniu	terorizmu	(ďalej	len	„Zákon“),	ktorá	zavádza	
novú	neverejnú	evidenciu	skutočných	majiteľov	a	z	ktorej	vyplývajú	dve	základné	povinnosti.	

	

Povinná	interná	dokumentácia	totožnosti	skutočných	majiteľov	
Všetky	právnické	osoby	a	správcovia	zverenských	fondov	v	ČR	(teda	aj	dcérske	a	sesterské	spoločnosti	
slovenských	 subjektov)	 sú	 povinné	 viesť	 interné	 záznamy	 o	 overení	 totožnosti	 ich	 skutočných	
majiteľov.	Nové	ustanovenie	§	29b	ods.	1	Zákona	v	danej	súvislosti	uvádza,	že:	„Právnická	osoba	vedie	
a	priebežne	zaznamenáva	aktuálne	údaje	k	zisteniu	a	overeniu	totožnosti	svojho	skutočného	majiteľa	
vrátane	údajov	o	skutočnosti,	ktorá	zakladá	postavenie	skutočného	majiteľa	či	iného	odôvodnenia,	prečo	
je	táto	osoba	považovaná	za	skutočného	majiteľa.“	

To	predpokladá	tiež	evidenciu	dokumentov	preukazujúcich	spomínané	skutočnosti,	teda	hlavne	výpisy	
z	obchodných	registrov,	registrov	obchodných	komôr	a	iných	analogických	organizácií	cudzích	štátov.	

Tieto	záznamy	musia	byť	podľa	Zákona	vedené	po	celú	dobu	trvania	vzťahu	so	skutočným	majiteľom	a	
ďalej	po	dobu	10	rokov	od	zániku	tohto	vzťahu.	

Nad	rámec	toho	budú	právnické	osoby	a	správcovia	zverenských	fondov	v	prípade	pochybností	povinné	
na	 žiadosť	 povinnej	 osoby	 podľa	 Zákona,	 Finančného	 analytického	 úradu,	 súdu,	 orgánu	 činného	 v	
trestnom	 konaní,	 orgánu	 Finančnej	 správy	 Českej	 republiky	 alebo	 Colnej	 správy	 Českej	 republiky	
vysvetliť,	kto	je	alebo	bol	jej	skutočným	majiteľom	a	uviesť	údaje	potrebné	na	overenie	jeho	totožnosti.	

	

Povinný	zápis	do	neverejnej	evidencie	skutočných	majiteľov	
Ďalej	 všetky	 právnické	 osoby	 zapísané	 v	 českých	 verejných	 registroch,	 rovnako	 ako	 zverenské	 fondy	
zapísané	v	evidencii	zverenských	fondov,	sú	povinné	zaistiť	zápis	údajov	o	ich	skutočných	majiteľoch	
do	 novo	 zriadenej	 neverejnej	 evidencie,	 ktorú	 povedú	 registrové	 súdy	 a	 do	 ktorej	 budú	 mať	 v	
špecifických	 prípadoch	 prístup	 len	 orgány	 verejnej	 správy	 a	 verejní	 obstarávatelia	 v	 rámci	 overenia	
údajov	o	skutočných	majiteľoch	uchádzačov	o	verejnú	zákazku.		

Právnické	osoby,	ktoré	boli	zapísané	v	českom	obchodnom	registri	pred	účinnosťou	novely	Zákona	sú	
podľa	prechodného	ustanovenia	novely	Zákona	povinné	oznámiť	registrovému	súdu	údaje	o	skutočnom	
majiteľovi	 do	1	 roka	odo	dňa	nadobudnutia	účinnosti	 novely	 Zákona.	 Tu	nastáva	problém	pri	 určení	
lehoty,	nakoľko	novela	Zákona	bola	účinná	od	1.	1.	2017,	s	výnimkou	ustanovení	týkajúcich	sa	neverejnej	
evidencie	skutočných	majiteľoch,	ktoré	nadobúdajú	účinnosť	až	dňom	1.	1.	2018.	Jednoročná	lehota	pre	
splnenie	oznamovacej	povinnosti	právnických	osôb	zapísaných	v	českom	obchodnom	registri	by	teda	
mala	začať	plynúť	dne	1.	1.	2018	a	skončí	zrejme	až	dňom	1.	1.	2019.		

Ostatné	právnické	osoby	zapísané	v	iných	verejných	registroch	pred	účinnosťou	novely	Zákona	sú	potom	
povinné	oznámiť	údaje	o	skutočných	majiteľoch	registrovému	súdu	do	3	rokov	od	účinnosti	príslušnej	
novely	Zákona,	teda	v	zmysle	vyššie	uvedeného	výkladu	zrejme	až	do	1.	1.	2021.	

Novo	vznikajúce	právnické	osoby	a	zverenské	fondy	budú	tieto	údaje	zapisovať	už	pri	svojom	prvozápise.	
Návrh	na	zápis	zmien	zapísaných	údajov	o	skutočných	majiteľoch	je	potom	nutné	podať	registrovému	
súdu	bez	zbytočného	odkladu	po	vzniku	rozhodnej	skutočnosti.	
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Kto	je	skutočným	majiteľom?	

Skutočným	 majiteľom	 sa	 pre	 účely	 Zákona	 rozumie	 fyzická	 osoba,	 ktorá	 má	 fakticky	 alebo	 právne	
možnosť	vykonávať	priamo	alebo	nepriamo	rozhodujúci	vplyv	v	právnickej	osobe,	v	zverenskom	fonde	
alebo	v	inom	právnym	usporiadaní	bez	právnej	subjektivity.	Ďalej	platí	právna	domnienka,	že	za	splnenia	
týchto	podmienok	je	skutočným	majiteľom:	
a) u	obchodnej	korporácie	fyzická	osoba,	

1. ktorá	sama	nebo	spoločne	s	osobami	konajúcimi	v	zhode	disponuje	viac	než	25	%	hlasovacích	práv	tejto	
obchodnej	korporácie	alebo	má	podiel	na	základnom	imaní	väčší	než	25	%,	

2. ktorá	sama	nebo	spoločne	s	osobami	konajúcimi	v	zhode	ovláda	osobu	uvedenú	v	bode	1,	
3. ktorá	má	byť	príjemcom	aspoň	25	%	zisku	tejto	obchodnej	korporácie,	alebo	
4. ktorá	 je	 členom	 štatutárneho	 orgánu,	 zástupcom	právnickej	 osoby	 v	 tomto	 orgáne	 alebo	 v	 postavení	

obdobnom	postaveniu	 člena	 štatutárneho	orgánu,	 ak	 skutočný	majiteľ	 nie	 je	 alebo	ho	nemožno	určiť	
podľa	bodov	1	až	3,	

b) u	spolku,	obecne	prospešnej	spoločnosti,	spoločenstva	vlastníkov	jednotiek,	cirkvi,	náboženskej	spoločnosti	
alebo	inej	právnickej	osoby	podľa	zákona	upravujúceho	postavenie	cirkví	a	náboženských	spoločností	fyzická	
osoba,	
1. ktorá	disponuje	viac	než	25	%	jej	hlasovacích	práv,	
2. ktorá	má	byť	príjemcom	aspoň	25	%	z	ňou	rozdeľovaných	prostriedkov,	alebo	
3. ktorá	 je	 členom	 štatutárneho	 orgánu,	 zástupcom	právnickej	 osoby	 v	 tomto	 orgáne	 alebo	 v	 postavení	

obdobnom	postaveniu	 člena	 štatutárneho	orgánu,	 ak	 skutočný	majiteľ	 nie	 je	 alebo	ho	nemožno	určiť	
podľa	bodov	1	alebo	3,	

c) u	nadácie,	ústavu,	nadačného	 fondu,	zverenského	 fondu	 alebo	 iného	právneho	usporiadania	bez	právnej	
subjektivity	fyzická	osoba	alebo	skutočný	majiteľ	právnickej	osoby,	ktorá	je	v	postavení	
1. zakladateľa,	
2. zverenského	správcu,	
3. obmysleného,	
4. osoby,	v	ktorej	záujme	bola	založená	alebo	pôsobí	nadácia,	ústav,	nadačný	fond,	zverenský	fond	alebo	iné	

usporiadanie	bez	právnej	subjektivity,	ak	obmyslený	nie	je	určený,	
5. osoby	oprávnené	k	výkonu	dohľadu	nad	správou	nadácie,	ústavu,	nadačného	fondu,	zverenského	fondu	

alebo	iného	právneho	usporiadania	bez	právnej	subjektivity.	

Pokiaľ	v	právnickej	osobe	žiadna	takáto	osoba	nepôsobí,	pre	účely	zápisu	do	evidencie	sa	za	skutočného	
majiteľa	považuje	člen	štatutárneho	orgánu,	zástupca	právnickej	osoby	v	tomto	orgáne	alebo	osoba	v	
postavení	obdobnom	postaveniu	člena	štatutárneho	orgánu.	

Odporúčania	

Každá	právnická	osoba	a	správca	zverenského	fondu	by	mali	mať	od	1.	1.	2018	k	dispozícii	aktuálnu	
dokumentáciu	totožnosti	skutočného	majiteľa	ako	novú	súčasť	korporačnej	dokumentácie,	čo	obnáša	
doloženie	vlastníckej	štruktúry	právnickej	osoby	či	zverenského	fondu	až	na	úroveň	fyzických	osôb	na	
vrchole	 skupiny.	Na	 žiadosť	povinných	osôb	podľa	Zákona	alebo	 stanovených	úradov	bude	potom	
potrebné	totožnosť	skutočného	majiteľa	doložiť	či	upresniť.	

Všetky	právnické	osoby	a	správcovia	zverenských	fondov	by	mali	po	1.	1.	2018	zaistiť	zápis	skutočného	
majiteľa	do	neverejnej	evidencie	vedenej	registrovými	súdmi.	

	(príspevok	je	dostupný	taktiež	na	http://law.vozab.com/czech-cs/publications)



	

	

	


