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Nový zákon o evidenci skutečných majitelů 

 

Novela zákona o obchodních korporacích 
 

Vážení klienti a přátelé,  

 

dnem 1. června 2021 vstoupí v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který 

oproti stávající právní úpravě zavádí řadu změn, mezi které patří nová definice skutečného 

majitele, veřejnost evidence skutečných majitelů (částečná), automatický průpis údajů 

z obchodního rejstříku do této evidence (v některých případech), zavedení soudního řízení o 

nesrovnalostech a sankce. Níže stručně uvádíme některé bližší informace k těmto změnám. 

 

Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s 

koncovým vlivem. Koncovým příjemcem je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo 

získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu. Osoba s koncovým vlivem v 

obchodní korporaci je každá fyzická osoba, která je ovládající osobou. V případě, že 

skutečného majitele nelze určit, je jím každá osoba ve vrcholném vedení. 

 

Veřejná část evidence skutečných majitelů bude přístupná v elektronické podobě na 

stránkách Ministerstva spravedlnosti a bude obsahovat např. informace o jménu skutečného 

majitele, státu, ve kterém má bydliště, roku a měsíci narození, státním občanství, údaje o 

povaze postavení i o datu, od kterého je či byla fyzická osoba skutečným majitelem. 

 

K automatickému průpisu údajů z obchodního rejstříku do evidence skutečných 

majitelů dojde zejména u fyzické osoby, která je zapsána v OR jako společník s.r.o. 

s podílem větším než 25%, jako jediný akcionář a.s. či např. jako skutečný majitel právnické 

osoby, která je zakladatelem ústavu. 

 

Orgán veřejné moci a povinná osoba dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou povinni oznamovat soudu nesrovnalosti 

v evidenci skutečných majitelů. Soud v evidenci skutečných majitelů následně vyznačí 

poznámku nesrovnalosti a vyzve zapsanou osobu k jejímu odstranění. Nebude-li nesrovnalost 

odstraněna nebo vyvrácena, zahájí soud řízení o nesrovnalosti, přičemž v návaznosti na to 

může soud uložit některou z nově zakotvených sankcí. 

 

Maximální výše nově stanovené pokuty činí 500 000,- Kč, pokutu lze uložit v případě, že 

povinná osoba řádně nezajistí zápis údajů do evidence skutečných majitelů a následně 
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nezjedná nápravu ani do 15 dnů nebo pokud skutečný majitel neposkytne potřebnou 

součinnost při zápisu do evidence. 

 

Pokud skutečný majitel obchodní korporace není zapsán v evidenci skutečných 

majitelů: 

 

- nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních 

zdrojích a podíl na likvidačním zůstatku jemu, ani právnické osobě, jejímž je 

rovněž skutečným majitelem 

 

- nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat 

hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník on, ani právnická 

osoba, jejímž je rovněž skutečným majitelem. 

 

Obchodní korporace, které neuskutečnily zápis skutečného majitele podle dosavadního 

zákona, musí provést zápis podle nového zákona bezodkladně po 1. červnu 2021, v některých 

případech se lze spolehnout na automatický průpis z obchodního rejstříku (viz shora).  

 

Obchodní korporace, které uskutečnily zápis skutečného majitele podle dosavadního zákona, 

musí zkontrolovat a upravit zapsané údaje ve lhůtě 6 měsíců, tj. do 1. 12. 2021. 

 

Ostatní právnické osoby (např. ústavy, spolky) mají na zápis do evidence lhůtu 6 měsíců, tj. 

do 1. 12. 2021, pokud však uskutečnily zápis skutečného majitele podle dosavadního zákona, 

mají na úpravu a zapsaných údajů lhůtu 12 měsíců, tj. do 1. 6. 2022. 

 

 

Dále Vás informujeme, že jsou v účinnosti novely zákona o obchodních korporacích a zákona 

o veřejných rejstřících, které přinášejí řadu změn, jejichž výčet by přesahoval praktické 

možnosti tohoto memoranda. Ujednání společenské smlouvy (či stanov), která odporují 

donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích po novele, pozbyla závaznosti a 

obchodní korporace je povinna přizpůsobit společenskou smlouvu (či stanovy) nové právní 

úpravě do 1. 1. 2022. Změny zákona o veřejných rejstřících mj. daly rejstříkovým soudům 

větší pravomoci ve vztahu k zapsaným osobám, které neplní rejstříkové povinnosti; např. 

v případě, že se nepodaří doručit výzvu soudu k založení chybějících účetních závěrek do 

sbírky listin, zahájí soud řízení o zrušení obchodní korporace.  

 

 

 

K aplikaci nových právních úprav a souvisejícímu právnímu poradenství jsme Vám plně 

k dispozici. 

 

S úctou 

 

JUDr. Filip Hruška 

advokát 

 


