
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů 

 

 

Zhodnocení platného právního stavu 

Dnes má poskytovatel veřejné finanční podpory možnost vyžadovat prokázání skutečného majitele v 

podmínkách dotace. Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob pak v 

§ 118g odst. 3, písm. j) umožňuje poskytovateli veřejné finanční podpory vstup do evidence skutečných 

majitelů. Není to však jeho povinnost, rovněž není dále určeno, jak s těmito informacemi naloží. 

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Návrh zákona zakotvuje v rozpočtových pravidlech (jak státních, tak i pro územní samosprávy) 

povinnost zjistit skutečného majitele žadatele, je-li žadatel právnickou osobou. Primárně bude toto 

zjištění prováděno automatizovaně, tj. poskytovatel dotace se sám podívá do evidence skutečných 

majitelů. Nemá-li žadatel o dotaci evidovány skutečné majitele, vyzve jej poskytovatel dotace, aby 

údaje doplnil. 

Nejedná-li se o osobu, která se zapisuje do této evidence, pak samozřejmě doplnění není možné - v 

takovém případě je předkládán výpis z obdobné zahraniční evidence. Není-li možné ani to, bude žadatel 

vyzván, aby sdělil jména skutečných majitelů jinou cestou. 

Není-li možné skutečné majitele identifikovat, pak není možné veřejnou podporu poskytnout, žádost 

bude zamítnuta. 

Je dále stanoveno, že zjištěné údaje o skutečném majiteli musejí být uvedeny v rozhodnutí, kterým se 

veřejná podpora poskytuje. 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Současná právní úprava evidence skutečných majitelů prokazatelně přináší značnou administrativní 

náročnost rejstříkovým soudům. Děje se tak zcela zbytečně a reálně hrozí, že tato evidence bude 

poloprázdná analogicky jako sbírka listin obchodního rejstříku. Jestliže podmínkou získání veřejných 

prostředků bude splnění informační povinnosti ve vztahu k evidenci skutečných majitelů, pak tato 

evidence bude úplná a aktuální tak, jak požadovala již IV. AML směrnice. Skutečný majitel příjemců 

veřejných prostředků musí být dohledatelný, jinak hrozí pokračování řady závažných kauz, kdy právě 

anonymita příjemců veřejných prostředků byla klíčových problémem.    

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Navržená úprava by mohla představovat potenciální konflikt s ústavním požadavkem na ochranu 

soukromí skutečných vlastníků, nicméně v tomto případě převažuje veřejný zájem na transparentním 

nakládání s veřejnými prostředky. Ostatně zveřejňování některých osobních údajů o příjemcích 

veřejných prostředků (a skutečný majitel je faktickým příjemcem veřejných prostředků) je v českém 

právním řádu běžné a mnohokrát obstálo i v ústavním přezkumu (viz zejména § 8b zákona 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím). Z důvodu zachování proporcionality je omezen rozsah 

osobních údajů, které budou zveřejňovány - výčet je převzatý z § 118g odst. 2 zákona o veřejných 
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rejstřících právnických a fyzických osob a je tedy totožný z rozsahem osobních údajů poskytnutých 

tomu, kdo osvědčí právní zájem. 

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

Právo EU nezakazuje členským státům prokazování skutečného majitele příjemce dotace, naopak 

obsáhlá legislativa proti legalizací výnosů z trestné činnosti tímto směrem směřuje. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána 

Navrhovateli nejsou známy mezinárodní smlouvy, které by zakazovaly navržený postup, tím spíše, že 

již dnes je takový postup možný dobrovolně. Ohledně souladu s mezinárodními smlouvami o lidských 

právech lze analogicky odkázat na to, co bylo uvedeno u zhodnocení souladu s ústavním pořádkem. 

Úprava například i na Úmluvu OSN proti korupci. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady 

Navrhovaná úprava se netýká samotného rozsahu poskytovaných podpor, pouze procesu přidělování a  

kontroly. Jediné náklady navíc tak budou administrativní náklady na vyhledání osoby v evidenci a 

vykopírování údajů do textu rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že evidence bude poskytovatelům podpor 

zpřístupněna elektronicky a dálkově, jedná se o práci v rozsahu několika málo minut na jedno 

rozhodnutí, nevyžádá si tedy žádné nové personální náklady. 

Na druhé straně může však dojít k značnému zefektivnění využívání veřejných prostředků a tedy i úspor 

pro veřejné rozpočty. 

Uvedené platí jak pro státní rozpočet, tak i pro rozpočty územních samospráv a další veřejné rozpočty 

ze kterých jsou poskytovány veřejné finanční podpory v souladu s oběma novelizovanými zákony. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, 

Zde lze analogicky odkázat na to, co bylo uvedeno výše - zásah do soukromí je odůvodněn zájmem na 

transparentním nakládání s veřejnými prostředky a je sledovanému cíli přiměřený. 

Zhodnocení korupčních rizik, 

Navržená úprava znatelně posílí možnosti kontroly při poskytování veřejných finančních podpor a tedy 

zásadně omezí prostor pro korupci a usnadní její odhalování a trestání.  

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu, 

Zákon nemá dopady na bezpečnost a obranu státu. Zveřejňování informací není širší, než by bylo možné 

dobrovolně dnes. Pokud by se snad dotační projekt týkal bezpečnostně citlivé oblasti, má poskytovatel 

mnoho možností, jak údaje chránit, například jejich zařazením do patřičného stupně utajení, případně 

zvolením jiného postupu než poskytnutí běžné dotace podle zákona o rozpočtových pravidlech. 
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Zvláštní část 

Část první zákona mění takzvaná “velká rozpočtová pravidla”. Vložen je nový § 14r, který ve 

svém odstavci 1 ukládá povinnost poskytovateli veřejné finanční podpory zjistit skutečného 

majitele žadatele (je-li žadatel právnickou osobou) a tuto skutečnost uvést v rozhodnutí. 

Primárně se skutečný majitel zjišťuje z elektronické evidence skutečných majitelů. 

 

Nelze-li skutečného majitele zjistit takto, pak: 

- Pokud má žadatel povinnost skutečné majitele v evidenci uvádět, bude vyzván, ať je 

doplní. 

- Nemá-li žadatel takovou povinnost v České republice, ale v jiném státě ano, pak musí 

doložit výpis z obdobné zahraniční evidence 

- Konečně, pokud nemá takovou povinnost ani v zahraničí, pak musí doložit skutečného 

majitele jinou cestou (následuje demonstrativní výčet prostředků). 

 

Odstavec 4 pak přikazuje poskytovateli žádost bez dohledatelných skutečných majitelů 

zamítnout. 

 

Část druhá provádí analogické změny v tzv. “malých rozpočtových pravidlech”.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=140807)



V Praze dne 31. října 2018 

 

Jakub Michálek, v. r. 

Lukáš Kolářík, v. r. 

František Kopřiva, v. r. 

Mikuláš Ferjenčík, v. r. 

Jan Pošvář, v. r. 

Radek Holomčík, v. r. 

Olga Richterová, v. r. 

Lukáš Bartoň, v. r. 

Martin Jiránek, v. r. 

Lukáš Černohorský, v. r. 

Ondřej Polanský, v. r. 

Petr Třešňák, v. r. 

Lenka Kozlová, v. r. 

Tomáš Martínek, v. r. 

Ondřej Profant, v. r. 

Jan Lipavský, v. r. 

Ivan Bartoš, v. r. 

Mikuláš Peksa, v. r. 

Tomáš Vymazal, v. r. 

Vojtěch Pikal, v. r. 
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