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Nová úprava evidence skutečných majitelů 

Dne 1. října 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Tato novela 

reaguje na požadavky Evropské komise, dle které stávající tuzemská úprava skutečných majitelů není 

v souladu s evropským právem. Dalšími důvody, proč došlo k vypracování novely, je zejména snížení 

administrativní zátěže evidujících subjektů a zajištění větší transparentnosti organizací. 

Co se s novou právní úpravou 

mění? 

Vymezení skutečného majitele 

Klíčovou změnou, kterou novela přináší, je 

zjednodušení samotné definice skutečného 

majitele. Novela upouští od rozlišení skutečného 

majitele na koncového příjemce a osobu 

s koncovým vlivem a zavádí jednotnou 

materiální charakteristiku skutečného 

majitele. 

Nově tak bude kritériem pro určení skutečného 

majitele pouze přímé či nepřímé vlastnictví 

nebo kontrola v právnické osobě či právním 

uspořádání. Vlastnictví bude vycházet 

z faktického stavu, přičemž určujícím kritériem 

bude vlastnictví 25% podílu (na základním 

kapitálu, hlasovacích právech nebo na zisku). 

A to aniž by bylo současně nezbytné naplnit 

materiální podmínku ovládání. To může 

v důsledku vést k identifikaci více skutečných 

majitelů – významných „hráčů“ ve společnosti, 

kteří však skutečný rozhodující vliv mít nemusí.  

Rozšíření subjektů, které mají 

povinnost evidovat skutečného 

majitele 

Evidenční povinnost budou mít nově i některé 

právnické osoby a právní uspořádání, jež dosud 

tuto povinnost neměly. Evidovat skutečného 

majitele budou muset: 

▪ odborové organizace a organizace 
zaměstnavatelů,  

▪ společenství vlastníků jednotek, 

▪ politické strany a hnutí,  

▪ okresní a regionální komory,  

▪ církve a náboženské organizace 

▪ honební společenstva.  

Prodloužení doby, po kterou nejsou 

hlasovací práva sistována 

Novou právní úpravou dojde také k prodloužení 

doby, po kterou nejsou hlasovací práva 

nezapsaného skutečného majitele sistována (tj. 

nejsou pozastavena), a to z 15 na 30 dní. 

Vzniklo-li postavení skutečného majitele 

v období 30 dní přede dnem konání valné 

hromady, neuplatní se na něj zákaz výkonu 

hlasovacích práv. 

Automatický průpis a zajištění 

změn údajů skutečného majitele 

dle nové právní úpravy 

Aby bylo dosaženo souladu s terminologií nové 

právní úpravy, většina již zapsaných údajů bude 

v evidenci skutečných majitelů propsána 

automaticky, bez nutnosti podat nový návrh na 

zápis či změnu skutečného majitele.   

U většiny subjektů, které budou mít evidenční 

povinnost nově, se k zápisu skutečného majitele 

do evidence také využije mechanismus 

automatického průpisu. 

K automatickým průpisům bude docházet 

během měsíce po nabytí účinnosti novely 

zákona, tj. během měsíce října. Pokud nedojde 

k automatického průpisu, bude třeba zápis 

v evidenci upravit do 6 měsíců, tedy do konce 

března 2023. 

Taktéž právnické osoby, které splnily evidenční 

povinnost podle předchozí právní úpravy 

a nedojde u nich k automatického průpisu, 

budou mít 6 měsíců od nabytí účinnosti novely 

na to, aby v evidenci upravily zápis skutečného 

majitele tak, aby odpovídal novým kritériím.  
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Naše doporučení 

▪ Jelikož většina již zapsaných údajů bude do evidence skutečných majitelů propsána automaticky, 

přijatá novela v zásadě nebude mít na obchodní korporace významný dopad. Nicméně 

doporučujeme zvážit, zda změna definice skutečného majitele nemůže vést k identifikaci více 

skutečných majitelů. Zároveň upozorňujeme, že v případě jakékoliv budoucí změny struktury 

vztahů v obchodní korporaci (např. převodů podílů či akcií) je potřeba zajistit aktualizaci údajů 

v evidenci skutečných majitelů. 

▪ U subjektů, které mají evidenční povinnost nově a k zápisu do evidence se u nich uplatní 

mechanismus automatického průpisu, doporučujeme, aby po uplynutí lhůty k automatickému 

průpisu zkontrolovali, zda zápis skutečného majitele odpovídá skutečnosti. 

 

Rádi vám s touto povinností pomůžeme a připravíme potřebnou dokumentaci. V případě zájmu či dotazů 

se na nás neváhejte obrátit.  

 

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. 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek 

 

https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 

 

Kontakt  

Lenka Brummerová 

Corporate Services Manager 

Email: lenka.brummerova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v Bratislavě a hned o rok později vznikla kancelář v 

Praze, následována pobočkami v Brně a Ostravě. Od té doby jsme si na českém trhu vybudovali pozici 

významného poskytovatele poradenských a BPO služeb. Zaměstnáváme téměř 270 profesionálů a 

staráme se o více než 500 klientů různých velikostí, od lokálních podniků až po velké mezinárodní 

korporace. V rámci skupiny Accace máme již přes 600 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více 

než 2 000 zákazníků. 

O Accace Circle 

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

poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu 

poskytovaných služeb. Globální zastoupení máme téměř ve 40 zemích a sdružujeme přes 2 000 

profesionálů. Naše klientela čítá více než 10 000 zákazníků z různých oborů, převážně středně velkých 

firem a mezinárodních společnosti z žebříčku Fortune 500. Měsíčně zpracováváme zhruba 170 000 

výplatních pásek. 

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.  
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Martina Vaníčková 

Junior Associate 

E-mail: martina.vanickova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 
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