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Evidence skutečných majitelů od 1. 1. 2018
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. Od 1. 1. 2018 je
třeba bezodkladně zajistit dokumetnaci totožnosti
skutečného majitele a nechat takovou osobu zapsat 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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Dne 1. 1. 2018 nabývá účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon“), která zavádí novou neveřejnou
evidenci skutečných majitelů. Z nové právní úpravy vyplývají dvě základní povinnosti.

Povinná interní dokumentace totožnosti skutečných majitelů
Všechny právnické osoby a správci svěřenských fondů jsou dále povinni vést interní záznamy o ověření
totožnosti jejich skutečných majitelů. Nové ustanovení § 29b odst. 1 Zákona k tomu uvádí: „Právnická
osoba vede a průběžně zaznamenává aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného
majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění,
proč je tato osoba považována za skutečného majitele.“
To předpokládá rovněž evidenci dokumentů prokazujících tyto skutečnosti, tedy zejména výpisy
z rejstříků obchodních komor a jiných analogických organizací cizích států apod.
Tyto záznamy musí být podle Zákona vedeny po celou dobu trvání vztahu se skutečným majitelem a dále
po dobu 10 let od zániku tohoto vztahu.
Nad rámec toho budou právnické osoby a správci svěřenských fondů v případě pochybností povinni na
žádost povinné osoby dle Zákona, Finančního analytického úřadu, soudu, orgánu činného v trestním
řízení, orgánu Finanční správy České republiky nebo Celní správy České republiky sdělit, kdo je nebo byl
jejím skutečným majitelem a uvést údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti.

Povinný zápis do neveřejné evidence skutečných majitelů
Dále všechny právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících, stejně jako svěřenské fondy zapsané
v evidenci svěřenských fondů, jsou povinny zajistit zápis údajů o jejich skutečných majitelích do nově
zřízené neveřejné evidence, kterou povedou rejstříkové soudy a do které budou mít ve specifických
případech přístup pouze orgány veřejné správy a zadavatelé veřejných zakázek v rámci ověření údajů o
skutečných majitelích uchazečů o veřejnou zakázku.
Právnické osoby již zapsané v obchodním rejstříku před účinností novely Zákona jsou dle přechodného
ustanovení novely Zákona povinny oznámit rejstříkovému soudu údaje o skutečném majiteli do 1 roku
ode dne nabytí účinnosti příslušné novely Zákona. Zde nastává problém při určení lhůty, neboť novela
Zákona byla účinná od 1. 1 .2017, ovšem s výjimkou právě ustanovení týkajících se neveřejné evidence
údajů o skutečných majitelích, která nabývají účinnosti až dnem 1. 1. 2018. Striktně vzato tedy
jednoroční lhůta pro splnění oznamovací povinnosti právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku
začne plynout dnem 1. 1. 2018 a skončí tedy zřejmě až dnem 1. 1. 2019.
Ostatní právnické osoby již zapsané v jiných veřejných rejstřících před účinností novely Zákona jsou
potom povinny oznámit údaje o skutečných majitelích rejstříkovému soudu do 3 let od účinnosti
příslušné novely Zákona, tedy ve smyslu výše uvedeného výkladu zřejmě až do 1. 1. 2021.
Nově vznikající právnické osoby a svěřenské fondy budou tyto údaje zapisovat již při prvozápisu. Návrh
na zápis změn zapsaných údajů o skutečných majitelích je potom nutné podat rejstříkovému soudu bez
zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.
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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,
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 po 1. 1. 2018 zajistit zápis skutečného
majitele do neveřejné evidence vedené rejstříkovými soudy.
(příspěvek je dostupný rovněž na http://law.vozab.com/czech-cs/publications)
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