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Termín pro zápis do evidence skutečných majitelů se blíží 

S účinností od 1. ledna 2018 byla v České republice spuštěna Evidence údajů o skutečných majitelích 

právnických osob (dále jenom „Evidence“), jež byla zavedena novelou zákona proti praní špinavých 

peněz. Obchodní společnosti a družstva zapsaná do obchodního rejstříku mají povinnost zapsat svého 

skutečného majitele do Evidence nejpozději do 1. ledna 2019.  

Motivací k dodržení termínu je i skutečnost, že návrh na zápis údajů o skutečném majiteli je do 1. ledna 

2019 osvobozen od soudního poplatku. 

 

Kdo je skutečným majitelem právnické 

osoby? 

Skutečným majitelem je fyzická osoba, která má 

fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo 

nebo nepřímo rozhodující vliv ve společnosti, tj. ten, 

kdo si může ve společnosti prosadit zásadní věci 

ohledně jejího fungování. 

▪ Obecně se za tuto osobu považuje ten, kdo 
sám nebo společně s osobami jednajícími 
s ním ve shodě disponuje více než 25 % 
hlasovacích práv této společnosti, nebo má 
podíl na základním kapitálu / na zisku větší 
než 25 %. 

▪ Pokud je společnost ovládána jinými 
společnostmi, tak skutečným majitelem je 
jenom ten na vrcholu struktury. 

▪ Pokud společnost není schopna skutečného 
majitele určit, považují se za skutečné majitele 
členové statutárního orgánu dané společnosti.  

Jaké jsou následky nezapsání 

skutečného majitele do Evidence? 

Pokud právnické osoby do 1. ledna 2019 nesdělí 

a nedoloží informace o svých skutečných majitelích 

do Evidence, žádné přímé sankce jim prozatím 

nehrozí. Nezapsání však může mít negativní dopad 

na obchodní aktivity společností. Mohou se tak 

dostat do problémů při žádostech o poskytování 

finančních služeb, dotací z evropských fondů nebo 

pří zadávání veřejných zakázek. Nevylučuje se, že 

v budoucnu budou přijaty i přímé sankce za 

nezapsání skutečného majitele do Evidence, jak je 

to běžné v jiných státech EU.  

Evidence je neveřejným rejstříkem. Údaje 

o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem 

zápisu z veřejného rejstříku a ani se neuveřejňují. 

V případě zájmu Vám rádi se zápisem skutečného majitele pomůžeme a probereme všechny konkrétní 

dotazy, které můžou při zápisu skutečného majitele vyvstat. Neváhejte nás tedy kontaktovat.  

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po 

zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. 

Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost 

a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé škody a možná 

rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Nela Čechová  

Corporate Services Manager 

Email: Nela.Cechova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, 

Makedonii, Německu, Slovinsku a Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve 

spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 
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