
 
 
 
Zápis skutečného majitele 
26.11.2018, Zdroj: justice.cz (justice.cz) 

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; 
ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků pak musí svého skutečného majitele zapsat do 
1. ledna 2021. 

Co je evidence skutečných majitelů? 

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve 
znění účinném od 1. ledna 2018 (dále také jen „rejstříkový zákon“), zřizuje evidenci skutečných majitelů k 1. 
lednu 2018. V podrobnostech viz § 118b a násl. rejstříkového zákona. 

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují 
zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidence je neveřejná a je vedena rejstříkovými 
soudy. Evidováni jsou skuteční majitelé: 

1. právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle rejstříkového zákona, 
2. svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. 

Je třeba zdůraznit, že evidence není veřejným rejstříkem ve smyslu rejstříkového zákona. To mimo jiné 
znamená, že se na ni neuplatní režim známý pro veřejné rejstříky. Není zde režim materiální publicity, právo 
podat návrh na zápis má pouze zapsaná osoba nebo svěřenský správce, nevede se rejstříkové řízení, nejsou 
stanoveny přímé sankce za nesplnění povinnosti k zápisu atd. V podrobnostech viz zde. 

Kdo je skutečný majitel? 

Pojem skutečného majitele vymezuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálně platném znění (tzv. „AML zákon“), a to konkrétně ve svém 
§ 4 odst. 4. Materiální definice skutečného majitele je následující: 

"Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo 
nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní 
osobnosti." 

Skutečný majitel je tedy vždy člověk, fyzická osoba. Jde o člověka ve specifickém postavení k určité 
právnické osobě (či ke svěřenskému fondu). Za skutečného majitele lze obecně označit toho, kdo již nemá 
nikoho dalšího nad sebou a kdo zásadním způsobem řídí činnost právnické osoby, a/nebo z její činnosti 
profituje. Skutečným majitelem tak typicky je ten, kdo vlastní významný podíl na entitě nebo je příjemcem 
významného podílu jejích výnosů. 

Určení skutečného majitele je úkolem každé právnické osoby (či svěřenského fondu). Je tedy na právnické 
osobě, respektive na členech jejích orgánů, aby skutečného majitele identifikovali. Tato povinnost plyne z § 29b 
odst. 1 AML zákona. 

Způsob identifikace skutečného majitele se může lišit s ohledem na právní formu právnické osoby, u níž se 
skutečný majitel zjišťuje. Hledání skutečného majitele pak může být složitější u těch subjektů, které jsou 
součástí nějaké širší struktury. 

Právnické osoby vlastněné či zřizované obcí zapíší do evidence skutečných majitelů svého ředitele 
v případě příspěvkové organizace, jednatele v případě společnosti s ručením omezeným či například 
představenstvo u akciové společnosti. 

Spolek, obecně prospěšná společnost a společenství vlastníků 

U těchto právnických osob je indikátorem pozice skutečného majitele to, že daný člověk: 

1. disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv nebo 
2. má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků. 

Nad rámec zákonných ukazatelů skutečného majitele se lze v případě uvedených, obvykle neziskových 
právnických osob domnívat, že velmi často vůbec skutečného majitele ve smyslu materiální definice mít 
nebudou. V takovém případě se do evidence skutečných majitelů jako skutečný majitel zapíše (podobně jako u 



obchodních korporací) obvykle člověk, který je členem (či zástupcem člena – právnické osoby) statutárního 
orgánu dané právnické osoby. To neznamená, že např. spolek nemůže mít skutečného majitele ve smyslu 
materiální definice; takové případy však nejsou pravidlem. 

Uvedené se uplatní také ve vztahu k dalším právnickým osobám vedeným ve spolkovém rejstříku – pobočné 
spolky, zahraniční spolky, pobočné spolky zahraničních spolků, zájmová sdružení právnických osob, odborové 
organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace 
zaměstnavatelů. 

Právnické osoby veřejnoprávní povahy zapisované do veřejného (obchodního) rejstříku 

V případě právnických osob veřejnoprávní povahy se lze domnívat, že u některých z nich je identifikace 
skutečného majitele ve smyslu materiální definice z principu nemožná. V případě subjektů existujících a 
fungujících ve veřejném zájmu se tedy typicky zapíše jako skutečný majitel člověk, který je členem (či 
zástupcem člena – právnické osoby) statutárního orgánu dané osoby. 

Ústav 

U ústavu může být indikátorem pozice skutečného majitele to, že je daný člověk 

1. zakladatelem ústavu nebo 
2. osobou oprávněnou k výkonu dohledu nad správou ústavu (tj. je členem kontrolního orgánu). 

Nadace a nadační fond 

U nadace a nadačního fondu může být indikátorem pozice skutečného majitele to, že je daný člověk 

1. zakladatelem nadace nebo nadačního fondu, 
2. osobou, v jejímž zájmu byla nadace nebo nadační fond založeny nebo působí, nebo 
3. osobou oprávněnou k výkonu dohledu nad správou nadace nebo nadačního fondu (tj. je členem 

kontrolního orgánu). 

Svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond 

U svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu může být indikátorem pozice skutečného majitele 
to, že je daný člověk 

1. zakladatelem svěřenského fondu, 
2. svěřenským správcem svěřenského fondu, 
3. obmyšleným ze svěřenského fondu, nebo 
4. osobou oprávněnou k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu. 

Podle čl. 31 směrnice 2015/849 mají členské státy povinnost zajistit, aby informace o skutečném vlastnictví 
svěřenského fondu byly uchovávány v centrálním registru. Informace o skutečném majiteli svěřenského fondu 
přitom zahrnují na rozdíl od jiných entit vždy i údaje o všech osobách uvedených v bodě 1 až 4. Údaje o těchto 
osobách, jejichž vztah vůči svěřenskému fondu je založen právně, se však primárně zapisují do evidence 
svěřenských fondů. Do evidence skutečných majitelů je tedy již není nutné vždy opětovně zvlášť zapisovat. Do 
evidence skutečných majitelů se zapíše pouze osoba skutečného majitele určená podle jeho materiální definice. 

Rejstříkový zákon (tj. zákon č. 304/2013 Sb.) ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu 
skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce. Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o 
jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací. Nepřímé negativní důsledky spojené s 
nesplněním dané povinnosti mohou nicméně plynout z jiných právních předpisů [srov. např. § 15 zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve 
znění pozdějších předpisů, § 122 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, § 177 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů]. 

Za stav zápisu je v plném rozsahu odpovědná příslušná právnická osoba nebo svěřenský správce svěřenského 
fondu. Rejstříkový soud návrh na zápis údajů zkoumá jen z formálních hledisek, nezkoumá věcnou správnost 
údajů ani míru, v jaké byly tyto údaje doloženy. Nekontroluje ani nevyzývá k opravě údaje, který je v rozporu 
se skutečným stavem. 

Zápis skutečného majitele provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Není-li zvolena možnost zápisu 
skutečného majitele prostřednictvím žádosti u notáře, je třeba využít formulář pro návrh na zápis. Tento 
formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva 
spravedlnosti zde https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular . 



Zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku. Po uplynutí této 
doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou i poté 
osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 
118f písm. d) rejstříkového zákona. 

Více informací na webu https://issm.justice.cz/obecne-informace  

 
Kdo je povinen podat návrh na zápis majitele PO 
 
Důvodová zpráva k § 118d: 
Navrhované ustanovení upravuje aktivní legitimaci k podání návrhu na zápis, jeho změnu nebo výmaz údajů o skutečném 
majiteli do evidence skutečných majitelů… 
 
V rámci jiných zákonů bude legitimovanou osobou např. zřizovatel příspěvkové organizace územního samosprávného celku 
(§ 27 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
 
 


