
Platné znění zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, 

s vyznačením navrhovaných změn: 

 

 

§ 118c 

 

Evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem. Ustanovení částí první až čtvrté se na evidenci 

skutečných majitelů a údaje o skutečném majiteli nepoužijí, není-li dále stanoveno jinak. 

 

(1) Evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem. Ustanovení částí první 

až čtvrté se na evidenci skutečných majitelů a údaje o skutečném majiteli 

nepoužijí, není-li dále stanoveno jinak. 

(2) Údaje v evidenci skutečných majitelů jsou veřejné pouze v rozsahu údajů o jméně, 

roce a měsíci narození, státu pobytu a státní příslušnosti skutečného majitele a 

dále v rozsahu údajů podle § 118f písm. d). K těmto údajům umožní Ministerstvo 

spravedlnosti bezplatný dálkový přístup. 

(3) Údaje o nezletilých fyzických osobách a osobách s omezenou svéprávností veřejné 

nejsou. 
 

 

 

§ 118g 

 

(1) Údaje o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku podle § 3 až 

5 ani se neuveřejňují.Údaje o skutečném majiteli se zveřejňují v rozsahu podle § 118c. V 

tomto rozsahu se rovněž poskytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku podle § 3 

až 5. 
 

(2) Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může získat zapsaná osoba. Výpis údajů z evidence 

skutečných majitelů může v rozsahu údajů o jméně, státu bydliště, roce a měsíci narození skutečného 

majitele a údajů podle § 118f písm. c) a d) obdržet ten, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením 

trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace 

výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestného činu teroristického 

útoku podle § 311 odst. 2 alinea třetí trestního zákoníku. Na výpis z evidence skutečných majitelů se § 

3 a 4 použijí obdobně. 

 

(3) Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli 

 

a) soudu pro účely soudního řízení, 

 

b) orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a státnímu zastupitelství také pro účely 

výkonu jiné než trestní působnosti, 

 

c) správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro účely výkonu jejich správy, 

 

d) zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost zpravodajských 

služeb, 

 

e) Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu činností podle 

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo 

zákona o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, 

ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, 
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f) České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu a při výkonu 

činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, 

 

g) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě pro účely 

bezpečnostního řízení podle zákona, který upravuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní 

způsobilost, 

 

h) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle jiného právního předpisu, 

 

i) povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta, 

 

j) poskytovateli veřejné finanční podpory podle zákona o finanční kontrole17), 

 

k) řídicímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu pro účely 

výkonu jejich působnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/201318), 

 

l) platební agentuře a certifikačnímu subjektu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201319), 

 

m) tomu, o němž tak stanoví jiný zákon. 

 

(4) Ministerstvo spravedlnosti umožní přístup podle odstavce 3, bude-li zjistitelná identita konkrétních 

fyzických osob, které k údajům o skutečném majiteli přistupují. Způsob přístupu k údajům o skutečném 

majiteli stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

 

(5) Za umožnění přístupu podle odstavce 3 písm. i) a m) náleží náhrada nákladů. Výše této náhrady 

nesmí překročit hodnotu skutečně vynaložených nákladů spojených s provozem a aktualizací aplikace 

umožňující přístup podle věty první. Výši náhrady nákladů a obsah povinností spojených s přístupem 

podle věty první stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

17) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=140790)




