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Evidence skutečných majitelů – nové povinnosti na 

obzoru  

Evidence skutečných majitelů v České republice existuje již několik let, valná část podnikatelů však tuto 

evidenci doposud spíše opomíjela. Nedávné odhady uváděly, že svou povinnost ve vztahu k evidenci 

splnilo pouze cca 25 % povinných subjektů. Řada subjektů dokonce začala zápis do evidence řešit teprve 

poté, co byla např. úvěrující bankou vyzvána k předložení výpisu z evidence. Vedle nedostatečné 

informovanosti přispívají k této situaci i nefungující sankce za porušování povinností spojených s evidencí. 

Zásadním průlom do tohoto stavu by měl přinést nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který 

momentálně prochází legislativním procesem a který přináší několik výrazných koncepčních změn. 

Přechod na novou právní úpravu 

Schvalovaný návrh zákona o evidenci 

skutečných majitelů na současnou evidenci 

přímo navazuje a množství údajů v ní doposud 

zapsaných automaticky přebírá. Údaje 

o některých osobách, např. osobách zapsaných 

v obchodním rejstříku jako společníci s.r.o. 

s podílem vyšším než 25 % nebo jediní akcionáři 

akciové společnosti, budou do evidence 

automaticky propsány ze stávajících rejstříků. 

Konkrétní výčet osob, které jsou považovány za 

skutečné majitele (osoby s určitou majetkovou 

účastí, s určitým vlivem, na určité pozici atd.) si 

návrh zákona definuje sám a neodkazuje se již 

na úpravu zákona „o praní špinavých peněz“, 

jako tomu bylo doposud. Návrh zákona rovněž 

obsahuje pravidla pro počítání podílů na 

společnosti při větvení či řetězení společností.  

Zpřístupnění údajů veřejnosti 

Mezi zásadní koncepční změny přinášené 

návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů 

patří bezesporu zpřístupnění údajů zapsaných 

v evidenci. Dosud se s údaji zapsanými 

v evidenci mohl seznámit jen určitý vymezený 

okruh subjektů (soudy, banky, orgány činné 

v trestním řízení atd.). Nyní však bude moci do 

evidence v základním rozsahu nahlédnout 

kdokoli prostřednictvím internetu. 

Sankce za nesplnění povinnosti 

zveřejnit skutečného vlastníka 

Vedle peněžitých pokut až do výše 500.000 Kč 

(pokuta může být udělena i přímo skutečnému 

majiteli, který neposkytuje součinnost) obsahuje 

návrh zákona i některé méně tradiční sankce. 

Skutečný majitel, který není zapsán v evidenci, 

tak např. nebude smět vykonávat hlasovací práva 

při rozhodování nejvyššího orgánu společnosti 

nebo mu nebude moci být vyplacen podíl na zisku 

společnosti. Práva a povinnosti z právního 

jednání zastírajícího osobu skutečného majitele 

vzniklé v době, kdy nebude skutečný majitel 

zapsán v evidenci, nebude možné vymáhat. 

Čas na splnění povinnosti registrovat 

skutečného vlastníka 

Pokud návrh zákona úspěšně projde 

legislativním procesem, nabude účinnosti prvním 

dnem čtvrtého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení. Povinné 

subjekty tak budou mít přibližně tři měsíce na 

registraci skutečného majitele. 

Zápisy do evidence skutečných majitelů pro vás rádi zajistíme a pomůžeme vám tak předejít případným 

sankcím za nesplnění povinností. 

 

  
Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

 

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. 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme projekty napříč několika 

státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným 

řízením a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 

Kontakt  

Jiří Šimek 

Associate 

Email:Jiri.Simek@accace.com  

Tel: +420 222 753 480 

https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
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