
Zákon o evidenci skutečných majitelů vymezuje,

oproti předchozí úpravě, přesněji samotný pojem

skutečného majitele. Skutečným majitelem je každá

fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo

osobou s koncovým vlivem. U koncového příjemce

je stěžejní hodnotou alespoň 25% podíl na zisku či

jiném majetkovém prospěchu společnosti, ať již

přímo či nepřímo. Za osobu s koncovým vlivem se

považuje osoba s minimálně 40% podílem                       

na hlasovacích právech, nicméně za ni lze

považovat   i jinou osobu, která má na hlasovacích

právech přímý či nepřímý rozhodující vliv.

Zákon o evidenci skutečných majitelů dále nově

zavádí automatický průpis skutečného majitele       

z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence do

evidence skutečných majitelů. V případech, kdy

bude skutečný majitel zjevný z obchodního

rejstříku, tj. u společnosti s ručením omezeným

bude zapsán společník s podílem větším než 25 % 

 a u akciové společnosti bude zapsán jediný

akcionář, budou údaje z takového rejstříku

automaticky propsány do evidence skutečných

majitelů, aniž by společnost podala samostatný

návrh na zápis skutečného majitele do evidence

skutečných majitelů.

NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH
MAJITELŮ JIŽ VSTOUPIL V PLATNOST!

Evidenci údajů o skutečných majitelích doposud upravoval zákon o veřejných rejstřících právnických        

a fyzických osob. 3. února 2021 však vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných

majitelů. Účinnost tohoto nového zákona nastane sice až 1. června 2021, nicméně přináší do oblasti evidence

skutečných majitelů mnoho zásadních změn, jejichž neznalost může mít pro fungování společností fatální

důsledky.

Zpřesnění pojmu skutečného
majitele  
  

K automatickému průpisu však nedojde u osob,

které jsou v obchodním či jiném obdobném

rejstříku zapsány před účinností nového zákona    

o evidenci skutečných majitelů, tedy před          

 1. červnem 2021. Tyto společnosti by měly

neprodleně případné nezapsání do evidence,

potažmo nesoulad v zápisu, napravit, zejména         

s ohledem na nově zavedené sankce.

Automatický průpis skuteč-
ného majitele z obchodního
rejstříku



Jak již uvádíme výše, nový zákon o evidenci

skutečných majitelů zavádí poměrně přísné sankce

za porušení povinnosti zapsat skutečného majitele.

V případě absence správného zápisu může

společnost postihnout hned několik sankcí, a to

jak finančně v podobě pokut, tak i provozně                

a organizačně v podobě zneplatnění korporátních

rozhodnutí či pozastavení výkonu hlasovacích

práv společníků. Pokud skutečný majitel

společnosti nebude v evidenci skutečných majitelů

zapsán, nesmí společnost vyplatit podíl na

prospěchu jemu, ani právnické osobě, kde je

rovněž skutečným majitelem. Zároveň nově platí,

že nezapsaný skutečný majitel nebude moci ani

hlasovat na valné hromadě společnosti.

 +420 211 222 276

 samak.zlin@samak.cz

  www.samak.cz

Nově se zavádí možnost opatřit si výpis údajů        

z evidence skutečných majitelů i ze strany

třetích osob. Údaje o skutečných majitelích již

tedy nebudou zcela tajné a o majetkových

účastech skutečných majitelů se bude moci

dozvědět již prakticky kdokoliv. Bude se

nicméně jednat jen  o výpis částečný, kde bude

uvedeno jméno, příjmení a bydliště skutečného

majitele, údaj      o povaze jeho postavení ve

společnosti, a dále den, od kdy je skutečným

majitelem.

Nově zavedená možnost
získat částečný výpis z 
evidence skutečných
majitelů

Přísnější sankce oproti
stávající právní úpravě

Tyto a další změny přináší nový zákon         

 o skutečných majitelích od 1. června 2021 do

české právní úpravy. Pokud byste chtěli

konkrétní změny blíže konzultovat či pokud

máte v plánu zapsat skutečného majitele         

do evidence skutečných majitelů, neváhejte se

na nás kdykoliv obrátit.

+420 211 222 244

info@samak.cz

www.samak.cz
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