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Rozsudek SDEU k evidenci skutečných majitelů – jak 
ovlivní veřejnou dostupnost údajů? 

Dne 22. listopadu 2022 došlo k vyhlášení rozsudku Soudního dvora Evropské unie. Podle tohoto rozsudku 

je ustanovení, na základě něhož musí být informace o skutečných majitelích společností vždy k dispozici 

jakékoli osobě z široké veřejnosti, neplatné. 

Stav před rozsudkem 

Na základě evropské směrnice proti praní 

špinavých peněz, českého zákona, který tuto 

směrnici provádí, a zákona o evidenci 

skutečných majitelů mají tuzemské subjekty 

povinnost u příslušného soudu registrovat své 

skutečné majitele, resp. osoby, které 

v konečném důsledku vlastní nebo kontrolují 

právnické osoby či právní uspořádání. Tyto 

zápisy jsou pak vedeny v centrální Evidenci 

skutečných majitelů, informačním systému 

veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo 

spravedlnosti. Tato evidence a údaje v ní 

obsažené byly až doposud zpravidla veřejné, 

tedy přístupné každé osobě prostřednictvím 

internetového portálu. Učinění určitého zápisu 

neveřejným pak bylo výjimečné a podléhalo 

striktním podmínkám, jejichž plnění příslušný 

soud na žádost zapisovaného subjektu 

posuzoval. 

K plnění povinnosti své skutečné majitele uvádět 

a zapisovat jsou dotčené subjekty vedeny pod 

hrozbou přestupků, za které lze uložit pokuty ve 

výši až 500 000 korun. Další, v některých 

případech mnohem znatelnější sankcí pak je 

zákaz vyplacení podílu na zisku u těch 

subjektů, které zápis skutečného majitele 

neprovedly. Na samotného skutečného majitele 

potom cílí zákaz výkonu hlasovacího práva. 

V jeho důsledku skutečný majitel nesmí hlasovat 

v rámci nejvyššího orgánu právnické osoby, 

pokud jako skutečný majitel v evidenci nebyl 

zapsán. Uvedené omezení platí jak pro jeho 

účast přímou (podíl/akcie vlastní sám jako 

fyzická osoba), tak pro účast nepřímou (vliv 

vykonává prostřednictvím jiné právnické osoby). 

Zlomový rozsudek SDEU  

Předmětem rozsudku Soudního dvora Evropské 

unie ze dne 22. listopadu 2022 bylo posouzení 

předběžné otázky, zda zveřejňování informací 

o skutečných majitelích společností široké 

veřejnosti, nezávisle např. na prokázání jejich 

právních zájmů, neomezuje registrované osoby 

na jejich právech nepřiměřených způsobem. 

Soudní dvůr došel k závěru, že přístup široké 

veřejnosti k rozsáhlým informacím o skutečných 

majitelích představuje závažný zásah do práva 

na soukromý život zakotveného v článku 7 

Listiny základních práv Evropské unie a do práva 

na ochranu osobních údajů v článku 8 Listiny. 

Zpřístupněné informace totiž umožňují 

potenciálně neomezenému počtu osob 

informovat se o faktické a finanční situaci 

každého skutečného majitele. V souladu s tímto 

posouzením tak Soudní dvůr rozhodl o tom, že 

ustanovení směrnice zajišťující neomezenou 

veřejnost národních evidencí je neplatné. 

Reakce členských států 

Princip každé evropské směrnice, přičemž 

směrnice proti praní špinavých peněz není 

výjimkou, je stanovit členským státům určitý cíl 

a rámec úpravy, kterou by v rámci svých 

národních právních řádů měly přijmout. 

K provedení směrnic potom každý členský stát 

přijímá vlastní zákony. Přestože rozsudkem 

Soudního dvora došlo pouze ke změně v rámci 

směrnice a prováděcí zákony jednotlivých 

členských států zůstaly beze změn, postačoval 

tento průlomový judikát k vyvolání podstatných 

změn v několika národních evidencích 

skutečných majitelů. Nejméně 6 členských států 

(Lucembursko, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, 
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Irsko a Malta) se totiž spokojilo se změnou na 

úrovni evropského práva a své evidence 

s okamžitou účinností veřejnosti znepřístupnilo. 

V případě České republiky k okamžité reakci 

nedošlo. Nicméně mluvčí Ministerstva 

spravedlnosti již potvrdila, že důsledky ve vztahu 

k české právní úpravě jsou v současnosti 

analyzovány. Ať už bude verdikt ze strany 

tuzemských orgánů jakýkoliv, lze konstatovat, že 

vliv bude mít výlučně na rozsah zveřejňovaných 

údajů a vymezení osob, které budou mít 

k evidenci přístup. Naopak změny se v žádném 

případě nedotknou povinností registrovaných 

osob a sankcí, které lze očekávat v případě jejich 

neplnění. 

Závěrem 

Vzhledem k výše uvedenému lze důrazně 

doporučit i nadále provádět zápisy skutečných 

majitelů do příslušné evidence v souladu 

s relevantní tuzemskou a evropskou legislativou, 

jelikož tyto povinnosti zůstávají bez 

jakýchkoliv změn. I nadále budou subjekty bez 

zapsaných skutečných majitelů sankcionovány 

ve formě pokut, zákazů výplaty zisků či zákazů 

výkonu hlasovacích práv. Na druhou stranu lze 

v důsledku tohoto zlomového rozhodnutí ze 

strany českých veřejných orgánů očekávat 

omezení počtu osob, které budou mít k evidenci 

přístup, či alespoň omezení informací, které 

budou v evidenci široké veřejnosti dostupné. 

Pokud k těmto změnám v blízké budoucnosti 

nedojde, předpokládáme, že se výrazně navýší 

počet individuálních žádostí subjektů 

o znepřístupnění svých zápisů, přičemž nedávné 

rozhodnutí Soudního dvora může složit jako silný 

argument při odůvodnění těchto žádostí. 

 

 

 

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


  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

  

 

 

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 800 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 ve více než 50 zemích a sdružujeme téměř 2 500 

profesionálů. Naše klientela čítá více než 15 000 zákazníků z různých oborů, převážně středně velkých 

firem a mezinárodních společnosti z žebříčku Fortune 500. Měsíčně zpracováváme zhruba 200 000 

výplatních pásek. 

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

Kontakt  

Karel Ryšavý 

Legal Partner 

Email: karel.rysavy@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

Jakub Valenta 

Junior Associate 

Email: jakub.valenta@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

https://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
http://www.circle.accace.com/
https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
mailto:karel.rysavy@accace.com
mailto:jakub.valenta@accace.com

