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Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně spravedlnosti ze dne 27. 6. 2019, s termínem dodání stanovisek 
do 26. 7. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
  
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

1. K ustanovením § 3 odst. 1 a § 4 odst. 3 návrhu zákona 
Doporučujeme, aby v § 3 odst. 1 a § 4 odst. 3 návrhu zákona byla slova „větší 
než“ nahrazena slovem „alespoň“, neboť dle čl. 3 odst. 6 písm. a) bodu i) 
druhého pododstavce konsolidovaného znění směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání 
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES 
stačí již vlastnictví 25 % akcií k tomu, aby se jednalo o naplnění indikačních 
hodnot. 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Čl. 3 odst. 6 písm. a) bod i) konsolidované IV. AML 
směrnice specificky stanoví, že „Indikátorem přímého 
vlastnictví je akciový podíl 25 % plus jedna akcie či 
vlastnický podíl větší než 25 %“. Stávající znění 
navrhovaného § 3 odst. 1 je doslovnou transpozicí. 
 

2. K ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) návrhu zákona 
Doporučujeme, aby v § 4 odst. 4 písm. a) návrhu zákona bylo slovo „osob“ 
nahrazeno slovem „osoby“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

3. K ustanovení § 7 písm. d) návrhu zákona 
V § 7 písm. d) návrhu zákona doporučujeme zvážit, zda část této skupiny není 
obsažena již v písm. c), tedy zda školské právnické osoby zřízené státem nebo 
územně samosprávným celkem nejsou zahrnuty pod pojmy „státní příspěvkové 
organizace a příspěvkové organizace územně samosprávných celků“. Je-li 
tomu tak, pak doporučujeme vypustit slova „státem, územními samosprávnými 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Školská právnická osoba je specifickou právní formou 
právnické osoby odlišnou od příspěvkové organizace. Viz 
také § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 
podle kterého „Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehož 
předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
celky nebo“. „svazek obcí“), zřizuje školy a školská zařízení jako 

školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace 
podle zvláštního právního předpisu“. 

4. K ustanovení § 8 odst. 3 návrhu zákona 
V ustanovení § 8 odst. 3 návrhu zákona doporučujeme vypustit čárku před 
slovy „a dále“, neboť se jedná o poměr slučovací. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Čárka před slovy „a dále“ uzavírá vloženou větu vedlejší 
„po kterou je fyzická osoba skutečným majitelem“ a 
nevztahuje se k větě hlavní. 

5. K ustanovení § 8 odst. 4 návrhu zákona 
Doporučujeme, aby ustanovení § 8 odst. 4 návrhu zákona znělo takto: „Na 
žádost povinné osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „povinná osoba“), 
Finančního analytického úřadu, soudu, orgánu činného v trestním řízení, 
orgánu Finanční správy České republiky nebo orgánu Celní správy České 
republiky sdělí evidující osoba údaje podle odstavce 1 a 2.“. V této souvislosti 
pak doporučujme patřičně upravit znění § 17 odst. 2 písm. j) návrhu zákona, 
kde je zkratka „povinná osoba“ zavedena, neboť má být zavedena na místě, 
kde se s pojmem pracuje poprvé.  
Bez ohledu na to, zda bude tato změna akceptována, doporučujeme rovněž 
upravit znění tohoto ustanovení uvedené v rozdílové tabulce návrhu právního 
předpisu s předpisy EU (s. 9), neboť jeho dikce i význam jsou odlišné od 
navrhovaného znění ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Legislativní zkratka byla přesunuta do § 8 odst. 4 návrhu 
(čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 
Rozdílová tabulka nebyla změněna, čl. 30 odst. 2 
konsolidované IV. AML směrnice se vztahuje na údaje 
podle čl. 30 odst. 1 směrnice, který je kromě 
navrhovaných ustanovení o zápisu údajů do evidence 
skutečných majitelů transponován i ustanoveními § 8 odst. 
1 a 2 návrhu. 
 

6. K ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) bodu 1 návrhu zákona 
Doporučujeme v ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1 návrhu zákona vložit 
za slovo „z“ slovo „území“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

7. K ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) bodu 4 návrhu zákona 
Doporučujeme, aby v ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) bodě 4 návrhu zákona 
byla slova „navázal nebo navázala“ nahrazena slovem „navázali“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

8. K ustanovení § 13 návrhu zákona 
Doporučujeme, aby v návětí § 13 návrhu zákona bylo slovo „zapíší“ nahrazeno 
slovem „zapisuje“ a slovo „propíší“ nahrazeno slovem „propisuje“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Po vzoru § 25 (a další) zákona č. 304/2013 Sb. slova 
v návětí § 13 návrhu upravena na „zapíše“ a „propíše“. 

9. K ustanovení § 13 písm. c) a g) návrhu zákona 
V § 13 písm. c) návrhu zákona doporučujeme vypustit slovo „, existuje-li,“ a 
v písm. g) vypustit slova „, bylo-li jim přiděleno“. Tyto podmínky jsou 
redundantní, neboť v případě neexistence těchto položek nebude předmětná 
informace zapsána či propsána, a to i bez zákonné úpravy. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ačkoliv lze dovozovat nadbytečnost obou podmínek, 
navržené znění lze považovat za lépe návodné a v souladu 
se zavedenou legislativní praxí. Viz např. § 25 odst. 1 
písm. e) nebo § 56 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb. 

10. K ustanovení § 15 odst. 1 návrhu zákona 
Doporučujeme, aby návětí ustanovení § 15 odst. 1 návrhu zákona znělo: 
„Ministerstvo umožní získat způsobem umožňujícím dálkový přístup 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Návětí upraveno následovně:  
„Ministerstvo umožní komukoli získat způsobem 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
elektronický výpis údajů“. Tato dikce odpovídá znění § 7 odst. 3 či § 118g 
odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, 
a není důvod se od ní odchylovat. Při srovnání s tímto zákonem je pak zřejmé, 
že možnost získat výpis údajů bude dána komukoliv, neboť návrh zákona 
neuvádí žádná omezení (srov. např. § 65e odst. 4 či § 118g odst. 4 zákona o 
veřejných rejstřících). 

umožňujícím dálkový přístup elektronický výpis údajů“. 
Považujeme za vhodné a pro uživatele návodné do návrhu 
výslovně uvést možnost získání výpisu pro kohokoli, 
protože na rozdíl od zákona č. 304/2013 Sb. návrh obecně 
nestanovuje, že se údaje mají uveřejňovat (§ 65a odst. 1 
ve spojení s § 3 dost. 1 zákona č. 304/2013 Sb.). 

11. K ustanovení § 15 odst. 2 návrhu zákona 
Doporučujeme upravit dikci ustanovení § 15 odst. 2 návrhu zákona, aby bylo 
zřejmé, že potvrzení o nezapsání může získat osoba, které se toto potvrzení 
týká (tedy o tom, že není zapsána), nikoli kdokoli o komkoli. Rovněž 
doporučujeme zpřesnit i důvodovou zprávu (s. 73). V tomto ohledu dále 
doporučujeme namísto slova „zajistí“ užívat slovo „umožní“, neboť je 
v daném kontextu příhodnější. Rovněž pokládáme za vhodné přidržet se 
terminologie užívané nejen v zákonu o veřejných rejstřících, ale i v důvodové 
zprávě (zejména s. 77—78). 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Návětí upraveno následovně:  
„Ministerstvo umožní komukoli … získat …“. 
Záměrem je umožnit získat potvrzení komukoli. Pokud 
nejsou žádné údaje v evidenci skutečných majitelů, bude 
to moci kdokoli zjistit. Je pak také vhodné, aby každý o 
této skutečnosti (o stavu v evidenci) mohl získat potvrzení 
(tj. o nezapsání). Důvodová zpráva bude doplněna. 

12. K ustanovení § 17 odst. 1 návrhu zákona 
V návětí ustanovení § 17 odst. 1 návrhu zákona doporučujeme vypustit slova 
„v rozsahu všech údajů o skutečném majiteli“. Toto doplnění je redundantní, 
neboť výpis, resp. opis bez dalšího je nutno pokládat za výpis, resp. opis, který 
obsahuje všechny údaje (srov. § 14 odst. 1 písm. a) a b) návrhu zákona). 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 17 odst. 1 (po přeznačení § 16) návrhu bylo 
upraveno v návaznosti na připomínku Notářské komory 
k terminologii § 14 návrhu, který byl zrušen. 
Ustanovení § 17 (po přeznačení § 16) odst. 1 návrhu nově 
hovoří o „úplném výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů nebo údajů, které byly vymazány bez 
náhrady nebo s nahrazením novými údaji“. 

13. K ustanovením § 17 odst. 1 písm. b) a § 48 odst. 2 písm. a) návrhu 
zákona 
V ustanoveních § 17 odst. 1 písm. b) a § 48 odst. 2 písm. a) návrhu zákona 
doporučujeme vypustit čárku před slovem „a“, neboť v obou případě se jedná 
o poměr slučovací. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V obou případech čárka před slovem  „a“ uzavírá 
vloženou větu vedlejší. 

14. K ustanovení § 17 odst. 2 návrhu zákona 
Doporučujeme, aby návětí ustanovení § 17 odst. 2 návrhu zákona znělo 
„Ministerstvo umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup získat 
elektronický výpis nebo opis“. Bude-li tato připomínka akceptována, bude 
nutné následně upravit pád ve výčtu jednotlivých subjektů, kterým má být 
umožněno výpis nebo opis získat (např. písm. a) by tedy mělo znít „soudu 
nebo insolvenčnímu správci pro účely soudního řízení“). 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

15. K ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) a d) návrhu zákona 
V rámci zachování přehlednosti a jasného výkladu doporučujeme, aby v § 17 

NEAKCEPTOVÁNO 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
odst. 2 návrhu zákona písmeno c) znělo „orgán činný v trestním řízení pro 
účely trestního řízení“ a za písmeno c) bylo vloženo nové písmeno d), které by 
znělo „státní zastupitelství pro účely výkonu jeho působnosti“ (srov. dikci 
§ 17 odst. 2 písm. i) návrhu zákona) a dosavadní písmena d)-n) byla označena 
jako písmena e)-o). 
16. K ustanovení § 17 odst. 3 návrhu zákona 
V ustanovení § 17 odst. 3 návrhu zákona doporučujeme slovo „zajistí“ 
nahradit slovem „umožní“ (srov. bod 12). 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

17. K ustanovení § 19 odst. 1 návrhu zákona 
Doporučujeme, aby v ustanovení § 19 odst. 1 návrhu zákona věta první zněla 
„K řízení o zápisu skutečného majitele je příslušný krajský soud, v jehož 
obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis týká.“. Větu druhou téhož 
ustanovení pak doporučujeme pro přehlednost vyčlenit do nového odstavce 2 a 
v souvislosti s tím pak přečíslovat dosavadní odstavce 
2-4 na odstavce 3-5. Tyto změny odpovídají dikci ustanovení § 75 odst. 1 a 2 
zákona o veřejných rejstřících, na který je odkazováno v důvodové zprávě (s. 
80).  
Doporučujeme rovněž ke zvážení možnost převzetí úpravy obsažené 
v ustanovení § 76 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících, která upravuje postup 
po nabytí právní moci usnesení o přenesení místní příslušnosti. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navržené znění považujeme za přehledné a logické. První 
odstavec řeší příslušnost soudu v případě zápisu 
skutečného majitele právnických osob, přičemž pro 
pobočný spolek (jakožto právnickou osobu se zvláštní 
povahou subjektivity) platí speciální pravidlo. 
Ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., nebylo 
přejato, jelikož svou povahou jde spíše o pravidlo soudní 
administrativy (respektive funkcionality soudní aplikace) 
a mělo by být upraveno ve vnitřním kancelářském řádu 
(Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 
2001, č. j. 505/2001–Org). 

18. K hlavě III návrhu zákona  
V hlavě III návrhu zákona chybí úprava postupu pro situace, kdy soud ve 
smyslu § 29 návrhu zákona prozkoumá údaje o skutečnostech, které se do 
evidence skutečných majitelů zapisují, a dojde ke zjištění, že informace 
v podaném návrhu nevyplývají z předložených písemností či jiných zdrojů. 
Úprava takového postupu pak chybí i pro řízení konané notářem. 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Pokud soud dojde ke zjištění, že informace v podaném 
návrhu nevyplývají z předložených písemností či jiných 
zdrojů, rozhodne podle § 30 návrhu o zápisu, přičemž 
vydá zamítavé rozhodnutí. Není přitom nebytné výslovně 
psát, že soud věcně návrh zamítá, jelikož to je z hlediska 
civilního procesu standardní (ostatně ani pro rejstříkové 
řízení dle zákona č 304/2013 Sb. není výslovně upraveno 
zamítnutí návrhu). 
V případě notáře je řešení obdobné, tzn., že notář v daném 
případě žádosti nevyhoví. I v tomto případě je pak 
výslovná úprava daného následku nadbytečná. 

19. K ustanovení § 26 návrhu zákona 
Doporučujeme, aby v ustanovení § 26 odst. 1 návrhu zákona věta druhá zněla 
„Návrh může za pobočný spolek podat také hlavní spolek.“, jelikož výraz 
„návrh“ je zavedenou legislativní zkratkou (§ 20 odst. 1 návrhu zákona). Ze 
stejného důvodu doporučujeme, aby v § 26 odst. 2 návrhu zákona byla slova 
„na zahájení řízení o zápisu skutečného majitele“ nahrazena slovy „týkající 

NEAKCEPTOVÁNO 
Máme za to, že textace „Návrh může za pobočný spolek 
podat také hlavní spolek“ nemá zcela stejný význam jako 
nevržené znění; bylo by možné dovozovat, že hlavní 
spolek podává návrh jako zástupce pobočného spolku a 
tedy by se formálně nestal účastníkem řízení (srov. § 27 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
se“. návrhu). 

Ve vztahu k úpravě § 26 odst. 2 návrhu považujeme 
stávající návrh a uživatelsky srozumitelnější.   

20. K ustanovení § 27 návrhu zákona 
V § 27 návrhu zákona doporučujeme vypustit slova „, není-li navrhovatelem 
evidující osoba“, neboť jsou redundantní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 

21. K ustanovení § 28 odst. 1 písm. d) návrhu zákona 
V § 28 odst. 1 písm. d) návrhu zákona doporučujeme vypustit slova „, jsou-li 
v cizím jazyce“, neboť je zcela postačující odkaz na § 24 návrhu zákona. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vypuštěním slov „, jsou-li v cizím jazyce“ by pravidlo 
vyznívalo tak, že se musí dokládat překlad u všech 
písemností; byť by to nedávalo smysl, chceme se 
potenciálnímu zmatení uživatelů zákona vyhnout. 

22. K ustanovení § 28 odst. 3 návrhu zákona 
V § 28 odst. 3 návrhu zákona doporučujeme slova „poučení, jak lze nedostatky 
odstranit“ nahradit slovy „konkrétních nedostatků, pro které návrh odmítl“, 
neboť není úlohou soudu poskytovat poučení o tom, jak nedostatky odstranit, 
nýbrž které nedostatky je třeba odstranit; v opačném případě by mohlo 
docházet k formalizovanému poučení, které obecně konstatuje, že je třeba 
návrh doplnit v souladu se zákonem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Návrh pracuje se zažitou formulací, viz § 89 zákona č. 
304/2013 Sb.  
Z hlediska podatele přitom považujeme za vhodnější 
navrhované znění, protože s informací, jak odstranit 
nedostatky, je implicitně spojena také potřeba tyto 
nedostatky označit; to ostatně plyne i z toho, že soud 
uvede důvody odmítnutí.  

23. K ustanovení § 34 odst. 1 návrhu zákona 
V § 34 odst. 1 návrhu zákona doporučujeme slovo „použije“ nahradit slovem 
„použijí“. Slova „doložena žádost o“ doporučujeme nahradit slovy „doložen 
návrh na“. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Plurál upraven. Notáři se podává žádost, nikoli návrh. 
Návrh je vyhrazen pro soudní řízení.   
 

24. K ustanovení § 38 odst. 1 návrhu zákona 
Doporučujeme, aby v § 38 odst. 1 návrhu zákona byla slova „větším než“ 
nahrazena slovem „alespoň“, viz odůvodnění připomínky č. 1. 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Viz vysvětlení k  připomínce Ministerstva dopravy. 

25. K ustanovení § 48 odst. 1 návrhu zákona 
Doporučujeme, aby ustanovení § 48 odst. 1 návrhu zákona znělo takto: „Soud 
může rozhodnout o nesrovnalosti usnesením i bez jednání.“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

26. K hlavě VI, dílu 2 návrhu zákona 
Doporučujeme zvážit úpravu následků nesrovnalostí, které jsou uvedeny 
v části první, hlavě VI, dílu 2 návrhu zákona v § 51 a 52. Stanoví-li návrh 
zákona v § 51, že „[p]ráva a povinnosti z právního jednání, na základě kterého 
skutečný majitel získává prospěch nebo uplatňuje koncový vliv, nelze [za 
určitých okolností] vymáhat“ není zřejmé, zda se bude z povahy věci jednat o 
naturální obligaci či v případě dobrovolného splnění takového závazku půjde 
o bezdůvodné obohacení, případně bude mít takové jednání jiné důsledky. Cíl 
tohoto ustanovení deklarovaný v důvodové zprávě, tedy vytvoření „prostředí 

AKCEPTOVÁNO 
Navrhované § 51 a 52 (po přeznačení § 52 až 54) byly 
upraveny tak, aby přinášel menší výkladové nejasnosti a 
administrativní zátěž. Ze stejného důvodu byla upravena i 
důvodová zpráva. 
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nejistoty“ (s. 106 důvodové zprávy) má být ve smyslu návrhu zákona 
realizován způsobem, který přináší spíše nejistotu výkladovou. Směřuje-li 
navrhované ustanovení především vůči profesionálním fiktivním majitelům 
(s. 106 důvodové zprávy), je třeba uvést, že právě tito profesionálové 
si zpravidla budou vědomi, že během jejich správy právnické osoby dochází 
k praní špinavých peněz, pročež ustanovení o tom, že závazky, na jejichž 
základě je takové jednání umožněno, jsou nevymahatelné, může mít stěží vliv 
na jejich výsledné chování. Z těchto důvodů nepokládáme navrhovanou 
úpravu za řešení nastíněného problému, totiž že tradiční formy 
veřejnoprávních sankcí nemají kýžený účinek, neboť „pachatel závažné 
hospodářské trestné činnosti nebude motivován k evidenční činnosti“ 
(s. 104 důvodové zprávy). Za obdobně abstraktní co do užití pak pokládáme 
i následek uvedený v § 52 návrhu zákona, neboť bylo-li by jeho důsledkem 
porušení péče řádného hospodáře ze strany statutárního orgánu, je iluzorní 
se domnívat, že by proti takovému statutárnímu orgánu zasáhl onen skutečný 
majitel, kterému z takového jednání plyne prospěch. 
27. K ustanovení § 60 návrhu zákona 
Doporučujeme účinnost stanovenou v § 60 návrhu zákona upravit tak, aby 
odpovídala transpoziční lhůtě obsažené v čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 
směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní 
peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Změny, které nový zákon přinese, jsou podmíněny 
rozsáhlými úpravami v informačním systému skutečných 
majitelů. Příprava a realizace nových funkcionalit 
v informačním systému si nutně žádá určitý čas, přičemž 
návrh předpokládá nejrychlejší možný průběh úprav 
systému.  
Zároveň podotýkáme, že významná část požadavků 
předmětné směrnice bude v předstihu řešena také novelou 
zákona č. 304/2013 Sb., jak je navrhováno změnovým 
zákonem předkládaným Ministerstvem financí 
(https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNBDJKEVE2). 

28. K návrhu prováděcího předpisu 
V nadpisu návrhu vyhlášky doporučujeme slovo „Vyhláška“ psát s malým 
počátečním písmenem. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

29. K čl. II návrhu prováděcího předpisu 
Doporučujeme účinnost návrhu vyhlášky stanovit tak, aby odpovídala 
účinnosti návrhu zákona, s nímž je předkládána, viz připomínka č. 27. 

NEAKCEPTOVÁNO 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo financí 30. K § 2 materiálu 

S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády není možné, aby pro 
jeden pojem bylo současně uvedeno jeho vymezení a zavedena legislativní 
zkratka, pokud je zkratka uvedena na konci tohoto vymezení. Požadujeme 
proto, aby byl text upraven v souladu s Legislativními pravidly vlády, např. 
aby písmeno a) bylo upraveno takto: "a) právním uspořádáním 1.svěřenský 
fond, 2.zahraniční svěřenský fond, 3.podílový fond, " a současně, aby do § 2 
byla doplněna písmena b) a c) (a následující písmena odpovídajícím způsobem 
přeznačena) ve znění "b) zahraničním svěřenským fondem svěřenský fond 
řídící se právem jiného státu, c) podílovým fondem podílový fond podle 
zákona upravujícího investiční společnost a investiční fondy," 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

31. K § 2 písm. b) bodu 3 materiálu 
Viz též k § 6 odst. 4 - nejsme si jisti, zda je správné považovat podílový fond 
pro potřeby AML za obdobu svěřenského fondu. Domníváme se, že za tímto 
účelem měla být v rámci přípravy návrhu provedena hlubší analýza, a to 
včetně komparace se zahraničními úpravami (například, zda aplikují čl. 31 
odst. 1 směrnice i na „mutual funds“). Nicméně pokud dojdeme k závěru, že je 
to tak správně, pak navrhujeme doplnit i obdobné zahraniční fondy (typicky 
občané ČR často vlastní lucemburské fondy, typicky jde o právní formu 
"mutual fund") - samozřejmě je zde otázka extrateritoriality, nicméně u 
svěřenského fondu se počítá i se zahraničními subjekty bez právní osobnosti, 
čili by měl být zvolen obdobný přístup i zde. Postačí hovořit o "zahraničním 
investičním fondu bez právní osobnosti", nicméně pokud je zájmem dosáhnout 
i na podfondy (to by mělo být zváženo, nicméně zdá se to být rozumným), pak 
třeba § 1 odst. 4 písm. b) nařízení vlády č. 243/2013 Sb. používá ve vztahu k 
podfondům pojem "zařízení" a lze se touto definicí přímo inspirovat 
(„Používá-li toto nařízení pojem "zahraniční investiční fond", rozumí se jím v 
případě zahraničního investičního fondu, který vytváří zařízení srovnatelná s 
podfondy, toto zařízení; přitom platí, že zařízení není srovnatelné s 
podfondem, lze-li majetek v tomto zařízení použít ke splnění dluhu, který není 
dluhem tohoto zařízení,“). Dále upozorňujeme na Sněmovní tisk č. 398, který 
v zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZISIF“) provádí změnu spočívající v 
přesunu a přeformulaci stávajícího § 169 odst. 3 věty za středníkem do nového 
§ 169a v tomto znění: „§ 169a Používá-li tento zákon pojem „investiční fond“, 
„fond kolektivního investování“ nebo „fond kvalifikovaných investorů“, 
rozumí se jím v případě investičního fondu, který vytváří podfondy, podfond 

AKCEPTOVÁNO  
Bylo rozhodnuto o nezařazení podílových fondů pod 
režim zákona o evidenci skutečných majitelů 
(v návaznosti na společné jednání Ministerstva financí, 
České národní banky a Ministerstva spravedlnosti). 
Podílové fondy byly z působnosti zákona vyloučeny 
především z níže uvedených důvodů. 
 
Obecně je rozdíl mezi funkcemi svěřenských fondů a 
podílových fondů. Podílové fondy jsou nástroje k 
investičním operacím, přičemž pravidelně sdružují 
majetek množství menších investorů. Obhospodařovatel 
(investiční společnost) pak jako profesionál profituje ze 
zajišťování služby, tj. zhodnocování investic podílníků. 
Oproti tomu svěřenské fondy slouží vždy ke zvláštnímu 
účelu určenému zakladatelem, typicky ke správě určitého 
majetku podle zakladatelem určených pravidel. Zpravidla 
je vložení majetku do svěřenského fondu motivováno 
snahou zajistit dlouhodobou stabilní správu vyčleněného 
majetku a zajistit tak konkrétní hodnotu do budoucna pro 
další generace.    
Role, práva a funkce osob figurujících ve struktuře 
svěřenského fondu lze jen velmi obtížně připodobnit k 
fungování podílových fondů. Zásadní rozdíl je mezi 
obmyšlenými, kteří sice mohou mít ze svěřenského fondu 
prospěch, ale jsou určeni někým jiným a podílníky, kteří 
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investičního fondu, ledaže z tohoto zákona plyne něco jiného.“. Toto pravidlo 
se v jiných zákonech nepoužije, pokud je zájem toto využít, je nutno to 
obdobně stanovit, případně stanovit odkazem: § 169a ZISIF se použije 
obdobně. Současně je otázkou, proč nejsou zahrnuty i jiné non-subjekty, jako 
například účastnické fondy nebo transformované fondy. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

aktivně a z vlastního rozhodnutí do podílového fondu 
vstupují. Rozdílná je i role svěřenského správce a 
obhospodařovatele podílového fondu. Svěřenský správce 
je do značné míry vázán pravidly statutu a je zároveň pod 
dohledem protektora a obmyšlených. Obhospodařovatel je 
pak zásadně nezávislý na podílnících a typicky je to on, 
kdo pravidla obhospodařování a investování stanovil.   
Z právně-interpretačního hlediska nelze podílový fond 
považovat za právní uspořádání strukturou nebo funkcí 
podobné svěřenskému fondu ve smyslu čl. 31 odst. 1 IV. 
AML směrnice. Lze se domnívat, že jestliže směrnice 
příkladmo zmiňuje pouze vysoce specifické právní formy 
fiducie, Treuhandu či fideicomisu, které znají právní řády 
pouze několika málo členských států, nebylo záměrem 
evropského zákonodárce vztáhnout působnost evropské 
směrnice i na v Evropě obecně rozšířenou a zažitou právní 
formu podílového fondu. 
V tomto smyslu lze vyložit (a zároveň poukázat na) velmi 
obtížnou aplikaci pravidel IV. AML směrnice pro určení 
skutečného majitele právního uspořádání obdobného 
svěřenskému fondu na podílové fondy. Směrnice za 
skutečného majitele takového právního uspořádání určuje 
podle čl. 3 odst. 6 písm. c) IV. AML směrnice fyzickou 
osobu nebo osoby v rovnocenném nebo obdobném 
postavení, jaké mají osoby uvedené v písmeni b), tj. 
zakladatelé, svěřenští správci, tzv. protektoři, obmyšlení 
nebo jakékoliv jiné fyzické osoby, které v konečném 
důsledku vykonávají kontrolu. Pokud by se mělo takové 
pravidlo vztáhnout na podílové fondy, znamenalo by to 
zejména v případě otevřených podílových fondů nutnost 
evidování neustále proměnlivého množství mnohdy až 
několika tisíců podílníků. Postavení dalších subjektů 
zúčastněných na podílovém fondu, které by analogicky 
odpovídaly výše uvedeným osobám figurujícím ve 
svěřenském fondu, je neméně problematické - např. 
obhospodařovatel je vždy právnická osoba, atd. 
Podílové fondy nejsou rizikovými subjekty z hlediska 
AML. Investiční společnosti obhospodařující podílové 
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fondy jsou povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 
Sb. a v návaznosti na to mají povinnost identifikace a 
kontroly klienta, tj. v tomto případě podílníka. 

32. K § 6 odst. 3 materiálu 
Požadujeme slova „Má se za to, že skutečným majitelem“ nahradit slovy 
„Platí, že skutečným majitelem“. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení 
využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, ve 
znění směrnice 2018/843 požaduje, aby u svěřenských fondů byly za skutečné 
majitele považovány všechny vyjmenované osoby (zakladatel, správce, 
obmyšlený…). Transpozice tohoto požadavku směrnice není podle našeho 
názoru navrhovaným textem dostatečně zajištěna. V souladu s návrhem zákona 
o evidenci skutečných majitelů budou tyto osoby považovány za skutečného 
majitele pouze v tom případě, že budou fakticky naplňovat materiální 
vymezení skutečného majitele. Tento přístup je, i vzhledem k argumentům 
obsaženým v důvodové zprávě pochopitelný, nicméně podle našeho výkladu 
směrnice v případě svěřenských fondů zavádí u všech těchto kategorií osob 
nevyvratitelnou právní domněnku, že jde o skutečného majitele. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 
 

33. K § 13 písm. a) materiálu 
V § 13 písm. a) požadujeme za slovo „narození“ doplnit čárku a vložit slova 
„rodné číslo či obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen“. Odůvodnění: 
Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) v rámci procesu správy daní 
dlouhodobě naráží na problematiku nedokonalého ztotožnění fyzických osob, 
a to zejména v oblasti zpracování analytických údajů ve vyhledávací a 
kontrolní činnosti. V řadě případů je možné jen s vynaložením obrovského 
úsilí či zcela nemožné ztotožnit fyzické osoby angažované v právnických 
osobách (v pozicích statutárních zástupců, vlastníků daňových subjektů atd.), u 
nichž nebylo v minulosti do příslušných rejstříků zapsáno rodné číslo. GFŘ 
jako centrální orgán vykonávající rozsáhlé analytické činnosti tak disponuje 
praktickými negativními zkušenostmi, kdy osoby zapsané jménem, příjmením 
a datem narození nejsou jednoznačně určeny. 
Připomínku nezbytnosti jednoznačné identifikace fyzických osob GFŘ 
uplatňovalo již při konstituování základních registrů (ZR), včetně jednání na 
Ministerstvu vnitra k této problematice. Podle poznatků GFŘ je uvedená 
kombinace jméno + příjmení + datum narození nejednoznačná v několika 
desítkách tisíc případů občanů ČR. K tomu je nezbytné vzít v úvahu, že systém 
bude obsahovat údaje i o zahraničních fyzických osobách v postavení 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
V návaznosti na akceptovanou připomínku byly též 
náležitě upraveny příslušné části důvodové zprávy.  
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skutečných majitelů. 
Nedostatečná identifikace fyzických osob bude, odvisle od přijatého 
technického řešení, způsobovat duplicity či chybnost záznamů. 
Kombinace identifikátorů fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a 
adresa ztotožnění fyzických osob podstatně zlepšuji, nicméně k tomuto opět z 
rozsáhlých negativních praktických poznatků uvádíme, že z technického 
hlediska je adresa problematický údaj v případě, že v rámci systému nebude 
adresa vždy ztotožňována na RUIAN. V případě zahraničních fyzických osob 
(cizinců) je tento problém ještě znatelnější, jelikož běžně dochází k 
nesprávnému formálnímu zápisu adresy. Dále požadavek na rodné číslo 
vychází z daňových zákonů, které taxativně uvádějí jako daňový identifikátor 
fyzické osoby její rodné číslo a pro potřeby daně je označují jako "Daňové 
identifikační číslo", což je veřejný údaj. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
34. K § 17 odst. 2 materiálu 
Požadujeme do ustanovení doplnit nová písmena: 
„xx) Ministerstvo financí pro účely výkonu jeho působnosti podle zákona o 
hazardních hrách.“ 
„yy) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pro účely výkonu jeho 
působnosti podle jiného právního předpisu.“ 
Rozhodnutí, kam přesně tyto subjekty zařadit (tedy konkrétní písmena 
ustanovení) necháváme na předkladateli. 
Ministerstvo financí potřebuje možnost získat opis nebo výpis údajů pro účely 
výkonu své působnosti podle zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“). Podle 
ustanovení § 6 odst. 1 bod 6 zákona o hazardních hrách, může být 
provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, pouze 
právnická osoba s průhlednou vlastnickou strukturou, ze které je zřejmé, kdo 
je jejím skutečným majitelem. V souladu s ustanovením § 88 odst. 2 písm. a) 
bodem 5 a v návaznosti na ustanovení § 91 a § 92 zákona o hazardních hrách 
je dále jednou z náležitostí u vydání základního povolení předložení seznamu 
osob, kteří jsou skutečnými majiteli, a prokázání jejich bezdlužnosti a 
bezúhonnosti. Pro úplnost doplňujeme, že obdobnou právní úpravu obsahuje 
zákon o hazardních hrách i v případě správního řízení ve věci vydání pověření 
k odbornému posuzování a osvědčování. Možnost Ministerstva financí získat 
opis nebo výpis údajů zvýší právní jistotu Ministerstva financí při vydávání 
základního povolení a umožní ověření informací poskytnutých ze strany 
žadatelů o základní povolení. Obdobný efekt bude mít umožnění získání opisu 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
V návaznosti na akceptovanou připomínku byla též 
doplněna důvodová zpráva (ve smyslu argumentace 
připomínky). 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
či výpisu údajů v rejstříku v rozsahu všech údajů na správní řízení o vydání 
pověření k odbornému posuzování a osvědčování. 
Dále požadujeme možnost získat opis nebo výpis údajů pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZVSM) pro účely výkonu jeho 
působnosti podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
201/2002 Sb.“), a to zejména podle ust. § 4 (zahájení řízení na podnět MF či 
NKÚ) a § 11 (doložený majetkový zájem státu a účast v řízení) zákona č. 
201/2002 Sb.   ÚZSVM sice v návaznosti na ust. § 25 odst. 2 zákona č. 
201/2002 Sb, kdy všechny organizační složky státu a státní organizace jsou 
povinny včas a úplnosti poskytnout Úřadu informace, údaje, podklady a 
součinnost nezbytné pro řízení, si může o takové údaje zažádat od jiné státní 
instituce (tedy např. přímo MSp, FAÚ, či třeba NKÚ); domníváme se však, že 
zejména s ohledem na možnou rizikovost důsledků časových prodlev v 
takových situacích je daleko vhodnější a hospodárnější, aby měl přístup zřízen 
napřímo. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
35. K § 17 odst. 2 písm. l) a m) materiálu 
Přímý odkaz na konkrétní nařízení EP a Rady (EU) nepovažujeme za vhodný z 
důvodu jejich změn v čase. Uváděné předpisy se vztahují k aktuálnímu 
programovému období 2014-2020, přičemž už jsou připravovány předpisy na 
programové období 2021-2027. Požadujeme obecnější odkaz na příslušné 
předpisy Evropské unie. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

36. K části čtvrté 
Požadujeme, aby skutkové podstaty přestupků odpovídaly všem povinnostem 
obsaženým v § 8 až 10 návrhu.  
Chybí sankce za porušení povinností stanovených § 8 návrhu pro evidující 
osobu (např. povinnost uchovávat údaje uvedené v § 8 odst. 1 a 2 po 
stanovenou dobu). Přitom je zcela zásadní, aby evidující osoba příslušné údaje 
uschovala po stanovenou dobu, a to nejen pro případy následně prováděných 
kontrol. Inspiraci sankcionování této povinnost lze hledat např. v zákoně č. 
242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedena 
následující skutková podstata: 
„Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 10 let“; za 
porušení této povinnosti může být uložena pokuta až do výše 4 mil. Kč. 
Chybí sankce za porušení povinnosti stanovené v § 10 návrhu, tedy 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
K sankci ve vztahu k § 10 návrhu 
Do § 53 (po přeznačení § 55) návrhu byl doplněn 
přestupek odpovídající porušení povinnosti stanovené v § 
10 návrhu. V této souvislosti byly též provedeny nezbytné 
související změny v hlavě VI, dílu 1 návrhu. 
K sankcím ve vztahu k § 8 návrhu 
Ve vztahu k povinnostem v § 8 návrhu se lze domnívat, že 
stanovení přestupků za jejich porušení není nezbytné. I 
podle metodiky Ministerstva vnitra Zásady tvorby právní 
úpravy přestupků platí následující: 
 „Zakotvení skutkové podstaty přestupku je přípustné až 
poté, co předkladatel vyhodnotí, že nejsou k dispozici 
takové nástroje, které jsou k dosažení daného cíle stejně 
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neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany skutečného majitele, koncového 
příjemce a osob, jejichž prostřednictvím koncový příjemce získává prospěch 
nebo je uplatňován koncový vliv. 
Obáváme se, že bez sankce pro tyto osoby může nastat situace, kdy skutečný 
majitel zapsán není, ale chybí zavinění evidující osoby. V takovém případě 
pak nelze sankcionovat ani evidující osobu, ani osobu, která neposkytla 
součinnost; důsledkem je pak nízká motivace tuto povinnost splnit. 
Co se týká § 53 odst. 1 písm. a) návrhu, navrhujeme docílit splnění této 
povinnosti institutem pořádkové pokuty (§ 62 správního řádu) nebo jeho 
obdobě nebo pokutou za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a 
daňového řádu) s možností opakovaného uložení až do okamžiku splnění této 
povinnosti, tak, aby nemuselo být řízení v případě nesplnění náročně 
opakováno. 
Navrhujeme rovněž zvážení zvýšení horních sazeb hranic pokuty.  
Navrženou úpravu považujeme z výše uvedených důvodů za odporující 
požadavku IV. AML směrnice na účinné, přiměřené a odrazující sankce. 
Dále se s ohledem na formulačně podobnou skutkovou podstatu přestupků 
uvedených v § 53 odst. 1 materiálu, ale poměrně zásadním rozdílu v horní 
hranici pokuty za tyto přestupky, požaduje doplnit do zvláštní části důvodové 
zprávy k tomuto ustanovení vysvětlení jejich rozdílné závažnosti, např. za větu 
„V prvním případě uplynutí lhůty dané usnesením vyzývajícím k nápravě 
(podle § 45 návrhu), v druhém případě právní moc usnesení, které potvrzuje 
nesrovnalost (podle § 48 odst. 3 návrhu).“ vložit věty „Nižší horní hranice 
sazby pokuty v prvním případě, kdy absentuje zapsání jakýchkoli údajů do 
evidence, ve srovnání s případem druhým, vychází z nižší společenské 
škodlivosti této situace, kdy je pouhým nahlédnutím do evidence snadno 
odhalitelné, že se v ní nachází nesrovnalost, což znamená, že osoby spoléhající 
na evidenci nemohou být touto cestou oklamány. Navíc lze předpokládat, že 
uvedené případy budou spíše výsledkem neznalosti na straně evidující osoby 
než záměrného jednání z její strany a že budou jak prostřednictvím hlášení ze 
strany orgánů veřejné moci, tak ze strany povinných osob podle AML zákona 
napraveny.“ 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

vhodné nebo vhodnější (efektivita) a které současně 
představují méně intenzivní zásah do právního postavení 
adresáta veřejné správy (tzv. subsidiarita uplatňování 
odpovědnosti za přestupek).“ 
Povinnosti § 8 návrhu je třeba vnímat v kontextu úpravy 
celého navrhovaného zákona, především s ohledem na 
evidenční povinnost evidující osoby (§ 9 odst. 1 návrhu), 
která již přestupky kryta je. Byť tedy lze povinnost podle 
§ 8 návrhu vnímat formálně samostatně, od jejich plnění 
se odvíjí i materiální plnění povinnosti v § 9 odst. 1 
návrhu. Do značné míry lze také evidování údajů 
v evidenci vnímat jako plnění povinností § 8 návrhu.   
Nadto uvádíme, že posuzování porušení povinnosti podle 
§ 8 návrhu, které by podle § 54 (po přeznačení § 57) 
návrhu prováděli obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, by typicky vyžadovalo vyhodnocení 
předběžné otázky, zda zaznamenávané údaje jsou úplné, 
přesné a aktuální. Správní orgán by tak musel provádět 
hodnocení, které návrh svěřuje výhradně soudu v rámci 
řízení o nesrovnalosti.     
Nelze konečně odhlédnout od toho, že § 8 návrhu je 
zásadně převzetím stávajícího § 29b zákona č. 253/2008 
Sb., přičemž ani ten nestanovuje k daným povinnostem 
korelující sankce.  
K pokutám podle § 53 (po přeznačení § 55) návrhu 
Pokuta byla zvýšena. Zároveň byly výše pokut 
sjednoceny, jelikož i s ohledem na vznešenou připomínku 
bylo předkladatelem shledáno, že společenská závažnost 
zápisu žádných údajů může být stejně závažná jako zápis 
chybných údajů (v případě chybných údajů lze uvažovat 
např. jen o drobné chybě či nepřesnosti a naopak zápis 
žádného údaje může vypovídat o dlouhodobé cílené snaze 
ignorovat zákonnou povinnost). 
S ohledem na transpozici požadavku na účinné, přiměřené 
a odrazující sankce poukazujeme také na existenci 
soukromoprávních sankcí v § 51 a 52 ((po přeznačení § 52 
až 54) návrhu, které lze považovat za dostatečně 
odrazující. 
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Vyjádření Ministerstva financí:  
MF s vypořádáním souhlasí. 
V novém znění nám však není zcela jasný účel nového 
§ 56, resp. jeho vztah k § 21 zákona č. 250/2016 Sb. 
Domníváme se, že by měla plně postačit možnost liberace 
podle tohoto ustanovení a speciální pravidlo v § 53a 
považujeme za příliš mírné. 
 
Doplnění Ministerstva spravedlnosti:  
Domníváme se, že navržené speciální liberační  pravidlo 
je vhodné s ohledem na fakt, že je jednak navázáno na 
určité rozhodnutí soudu (podle § 48 odst. 2 návrhu) a 
jednak nepracuje s podmínkou veškerého možného úsilí 
(jako § 21 zákona č. 250/2016 Sb.); tato podmínka by 
v určitých případech mohla evidující osoby stavět do 
značně neproporcionální pozice. 

37. K § 59 materiálu 
Požadujeme vypustit. 
Ustanovení je částečně duplicitní s bodem 20 čl. XXII návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další 
zákony související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů, 
který předložilo Ministerstvo financí. Tato skutečnost je deklarována i ve 
zvláštní části důvodové zprávy k § 56 návrhu zákona o evidenci skutečných 
majitelů. Podle Legislativních pravidel vlády se rovněž ve zrušovacím 
ustanovení uvádí pouze rušené celé předpisy, případně části nebo články 
zákona, pokud se jedná o novely. V případě části páté zákona o veřejných 
rejstřících se o novelu nejedná; zrušení má proto být provedeno mimo 
zrušovací ustanovení, jak činí výše zmiňovaný bod 20 čl. XXII návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, a další zákony související s těmito zákony a zákonem o evidenci 
skutečných majitelů, který předložilo Ministerstvo financí. 
Již účinné novely (zákony č. 368/2016 Sb. a 287/2018 Sb.) pak není nutné 
rušit, staly se integrální součástí právního předpisu. 

AKCEPTOVÁNO  
Upraveno. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
38. K obecné části důvodové zprávy, bod 7 
Nesouhlasíme s tím, aby materiál zakládal nárok na budoucí navyšování 
personálních kapacit a prostředků na platy v dotčených organizačních složkách 
státu. Předkladatel se konkrétní kvantifikaci dopadů do této oblasti vyhnul, 
pouze připouští, že přechod kompetencí bude představovat zvýšené nároky na 
stávající personální zabezpečení, přičemž v současnosti se nárok na přijetí 
nových státních úředníků neuplatňuje. Pro jednoznačné vyloučení dopadů do 
parametrů státního rozpočtu a systemizace požadujeme do všech relevantních 
částí materiálu jednoznačně uvést, že s navrženou právní úpravou nejsou a 
nebudou spojeny žádné požadavky na navýšení personálních kapacit a 
prostředků na platy a případná realokace kompetencí bude řešena souvztažnou 
realokací personálních kapacit. Bez této deklarace nemohou být vyloučeny 
budoucí požadavky na navýšení kapacit za účelem zajištění legislativou 
zavedených úloh a kompetencí. Pokud tuto garanci není schopen předkladatel 
do materiálu zařadit, je nutno vypracovat přehled s konkrétními personálními a 
finančními dopady. V tomto případě by šlo o rozpor s Ministerstvem financí. 
Dodáváme, že v současné době je politika vlády v této oblasti více restriktivní, 
což dokládají úsporná opatření zařazená do schváleného rozpočtu na rok 2019 
i do návrhu státního rozpočtu na rok 2020. Nepokládáme za účelné na jedné 
straně místa krátit a na druhé je přidávat zpět. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Máme za to, že formulace v obecné části důvodové 
zprávy, bodě 7, nezakládají nároky na navyšování 
personálních kapacit a dalších prostředků. Materiál toliko 
konstatuje, že v souvislosti se změnami v agendě 
evidování skutečných majitelů soudům mohou výdaje 
vzniknout (stejně jako některé stávající výdaje mohou 
zaniknout). Jedná se o konstatování, nikoli formulaci 
nároku ve vztahu k parametrům státního rozpočtu.  
Co se týče materiálního zajištění výkonu soudních agend, 
platí, že je nezbytné posuzovat činnost soudu komplexně. 
Obecně nelze určité změny v rámci jedné z mnoha agend 
soudu přímo spojovat s potřebou navýšení jeho 
financování.  
Předmětný odstavec v obecné části důvodové zprávy, 
bodě 7, bude upraven následovně: 
Náklady spojené s návrhem zákona lze spatřovat i v 
agendě pro příslušné soudy, které budou vést řízení o 
zápisech skutečného majitele do evidence a řízení o 
nesrovnalostech v evidenci. Výdaje mohou vzniknout 
příslušným soudům v souvislosti s potřebou 
technologického, personálního a kapacitního zajištění 
výkonu této agendy. V kontextu všech plánovaných změn 
však na druhé straně určité stávající procesy související s 
evidováním skutečného majitele odpadnou (lze 
předpokládat, že agenda a administrace zápisů se ve 
značné míře přesune na notáře) a náklady soudu se tak v 
těchto oblastech sníží. Lze tak uvažovat i o krytí nákladů 
relokací aktuálních kapacit. 
 
Vyjádření Ministerstva financí:  
MF s vypořádáním nesouhlasí. 
Trváme na uvedení konkrétního ustanovení, že „s 
navrženou právní úpravou nejsou a nebudou spojeny 
žádné požadavky na navýšení personálních kapacit a 
prostředků na platy a případná realokace kompetencí 
bude řešena souvztažnou realokací personálních kapacit“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK2EUWGI)



16 
 

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Pokud není možné této připomínce vyhovět, bude MF 
trvat na rozporu. 
 
Vyjádření Ministerstva spravedlnosti:  
Předmětný odstavec v obecné části důvodové zprávy, 
bodě 7, byl upraven následovně: 
Náklady spojené s návrhem zákona lze spatřovat i v 
agendě pro příslušné soudy, které budou vést řízení o 
zápisech skutečného majitele do evidence a řízení o 
nesrovnalostech v evidenci. Výdaje mohou vzniknout 
příslušným soudům v souvislosti s potřebou 
technologického, personálního a kapacitního zajištění 
výkonu této agendy. V kontextu všech plánovaných změn 
však na druhé straně určité stávající procesy související s 
evidováním skutečného majitele odpadnou (lze 
předpokládat, že agenda a administrace zápisů se ve 
značné míře přesune na notáře) a náklady soudu se tak v 
těchto oblastech sníží. S navrženou právní úpravou tak 
nejsou a nebudou spojeny žádné požadavky na navýšení 
personálních kapacit a prostředků na platy a případná 
realokace kompetencí bude řešena souvztažnou realokací 
personálních kapacit. 

39. K obecné části důvodové zprávy, bod 7 
V předloženém návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů je v důvodové 
zprávě uveden finanční dopad na státní rozpočet ve výši 10 000 000 Kč, a to 
zejména na provedení technické a funkční revize stávajícího informačního 
systému evidence skutečných majitelů, plus další náklady spojené s návrhem 
zákona, spočívající v nové agendě pro příslušné soudy, které nově budou vést 
řízení o zápisech skutečného majitele do evidence a řízení o nesrovnalostech. 
Výdaje příslušným soudům mohou vzniknout v souvislosti s potřebou 
technologického, personálního a kapacitního zajištění výkonu této agendy. 
Nesouhlasíme, aby s přijetím navržené právní normy bylo spojeno navýšení 
finančních prostředků do rozpočtových kapitol. Navrhujeme, aby tyto nároky 
byly zabezpečeny v rámci finančních prostředků rozpočtové kapitoly 
Ministerstva spravedlnosti a i zde aby nedošlo k jejich dodatečnému navýšení, 
a to jak v roce 2020 (v případě nabytí účinnosti k 1. prosinci 2020), tak i v 
dalších letech. K navrhované účinnosti nemáme výhrady. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Jak bylo uvedeno k předchozí připomínce, předkladatel 
nemá za to, že by předmětné formulace v důvodové 
zprávě zakládaly navýšení do rozpočtových kapitol.  
Ve vztahu k financování změn informačního systému 
skutečných majitelů však platí, že ze stávajících 
finančních prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva 
spravedlnosti daný náklad bude krytí takového nákladu 
velmi problematické. V oblasti investic disponuje 
příslušný útvar Ministerstva spravedlnosti (odbor 
informatiky) rozpočtem ve výši 91,2 mil. Kč v roce 2019 
a 98,7 mil. Kč v roce 2020. Tento objem výdajů slouží k 
financování již definovaných potřeb ICT justičních 
organizačních složek. Pro úplnost lze uvést, že v oblasti 
investic nemá Ministerstvo spravedlnosti rezervu, kterou 
by mohl na uvedený účel využít. 
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Je přitom třeba vnímat, že problém zabezpečení nového 
nákladu (především) na rok 2020 spojeného se 
zpracováním nových funkcí informačního systému je dán 
krátkou transpoziční lhůtou. Ta Ministerstvu spravedlnosti 
neumožnila předmětná náklad přesně kvantifikovat, ani se 
dostatečně připravit na jeho krytí. Ministerstvo 
spravedlnosti  se proto bude pravděpodobně snažit pokrýt 
daný náklad prostřednictvím nadpožadavků. Proto 
Ministerstvo spravedlnosti nechce věc financování 
informačního systému skutečných majitelů  kategoricky 
uzavírat v rámci důvodové zprávy. 
Zároveň lze dodat, že nebudou-li nové funkční požadavky 
na informační systém zajištěny, nebude směrnice, jejímž 
gestorem je Ministerstvo financí (respektive FAÚ), 
transponována. 
 
Vyjádření Ministerstva financí:  
MF s vypořádáním nesouhlasí. 
Podobně jako u předchozí připomínky   trváme na 
skutečnosti,  aby uvedené předpokládané  nároky byly 
zabezpečeny v rámci finančních prostředků rozpočtové 
kapitoly Ministerstva spravedlnosti a i zde aby nedošlo k 
jejich dodatečnému navýšení.   
I v případě této připomínky bude MF trvat na rozporu. 
 
Vyjádření Ministerstva spravedlnosti:  
Předmětný odstavec v obecné části důvodové zprávy, 
bodě 7, byl upraven následovně: 
Předně bude nezbytné, aby informační systém splňoval 
požadavky na soudní a notářskou aplikaci (s ohledem na 
potřebu provádění zápisů). Dále bude nutné vyvinout další 
funkce, aby fungování odpovídalo požadavkům 
evropského práva (požadavek kontroly údajů zápisy, 
poznámek nesrovnalosti, poskytování různých forem 
přístupu k údajům atd.). Plánované zavedení 
automatického sdílení některých informací ve veřejných 
rejstřících s evidencí skutečných majitelů si pak vyžádá 
rozsáhlé technické zásahy jak v informačním systému 
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skutečných majitelů, tak informačním systému veřejných 
rejstříků. Celkové počáteční náklady na systémové úpravy 
lze odhadovat na 10 000 000 Kč. Uvedené předpokládané  
nároky budou zabezpečeny v rámci finančních prostředků 
rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti a nedojde 
k jejich dodatečnému navýšení. 

40. Obecně k materiálu 
Doporučujeme v celém návrhu prověřit používání spojky "a" mezi 
jednotlivými písmeny, resp. body a v případech, kdy se nejedná o slučovací 
spojení, ji nahradit čárkou. Viz např. § 2 písm. a), § 3 odst. 2, § 4 odst. 
4 a další). Doporučujeme omezit používání vět členěných středníky ve 
prospěch kratších samostatných vět začínajících velkým písmenem. Viz např. 
§ 21 odst. 3, § 23 odst. 1 a další. 

AKCEPTOVÁNO 

41. K § 1 materiálu 
Vzhledem k tomu, že dané ustanovení provádí povinnost odkázat ve 
vnitrostátním prováděcím opatření na směrnici EU, jak je stanoveno v 
čl. 4 odst. 1 směrnice 2018/843/EU, doporučujeme dané ustanovení označit 
jako transpoziční ustanovení v souladu s Legislativními pravidly vlády 
a Metodickými pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Dále v této 
souvislosti doporučujeme doplnit srovnávací tabulku ke směrnici 2018/843/EU 
tak, aby bylo zřejmé, že čl. 4 odst. 1 směrnice 2018/843/EU byl do českého 
práva proveden a povinnost plynoucí ze směrnice tedy splněna. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

42. K § 2, § 8 odst. 4 a § 17 odst. 2 písm. j) 
V textu návrhu se objevuje pojem „povinná osoba“ již v § 8 odst. 4, přičemž 
až v § 17 odst. 2 písm. j) je vysvětleno, že tento pojem se vztahuje k zákonu 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu a pojem je zde zaveden ve formě legislativní zkratky. Doporučujeme 
proto tento pojem definovat již v § 2 (ve vymezení pojmů) nebo v § 8 odst. 
4 (kde se poprvé vyskytuje). 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

43. K § 2 písm. c) materiálu a k § 4 odst. 1 materiálu 
Pojem „ovládání“ ZOK příliš nepoužívá (aniž by jej definoval, tak je použit 
v § 78 a 82). Doporučujeme zvážit upřesnění odkazu, případně jiné pojmy, 
např. „je-li ovládající osobou“. Viz k tomu třeba § 10b/1/c ZPKT (256/2004 
Sb.): „k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými 
papíry,“. 
Podobně v § 4 odst. 1 by měl odkaz směřovat na § 75 ZOK a mělo by se 
hovořit o domněnce, že se jedná o ovládající osobu. Toto obdobně platí i ve 

NEAKCEPTOVÁNO 
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vztahu k § 4 odst. 4 písm. a). 
44. K § 2 písm. f) a g) materiálu 
Doporučujeme zvážit, zda nemá být použit pojem "uplatňování koncového 
vlivu", protože pojem "uplatňování vlivu" není definován. 

AKCEPTOVÁNO 

45. K § 2 písm. h) bodu 1 materiálu 
Navrhované ustanovení stanoví definiční znaky osoby ve vrcholném vedení. 
Jedním ze znaků je, že zajišťuje „každodenní“ řízení výkonu činnosti 
právnické osoby. Dle důvodové zprávy předkladatel vychází při vymezení 
pojmu vrcholného vedení z doporučení FATF. Toto doporučení FATF jako 
podmínku stanoví „každodenní nebo pravidelné“ (srovnej „daily or regular 
affair“) řízení právnické osoby, což se zdá vhodnější než omezení na 
„každodenní řízení“. Dikce zvolená v navrhovaném ustanovení může vyústit 
v doslovný, tj. příliš úzký výklad tohoto ustanovení, v důsledku čehož nemusí 
dopadnout na všechny zamýšlené situace. Dáváme na zvážení, zda s ohledem 
na cíl směrnice 2015/849/EU, resp. 2018/843/EU není vhodnější použít širší 
definici osob ve vrcholném vedení. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

46. K § 2 písm. j) až m) materiálu 
Z hlediska jednoty terminologie doporučujeme používat jednotně buď 
„nahrazení novými údaji“ anebo o „výmazu s nahrazením novými údaji“. 
Současný návrh používá oba termíny promiscue. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
V návaznosti na akceptovanou připomínku byly náležitě 
upraveny další relevantní ustanovení návrhu. 

47. K § 2 písm. k) materiálu 
Text písmene k) doporučujeme v zájmu přehlednosti členit pomocí bodů, a to 
takto "k) zápisem provedení 1. prvního zápisu údajů o skutečném majiteli do 
evidence skutečných majitelů 2. nebo provedení výmazu platných údajů bez 
náhrady nebo s nahrazením novými údaji,". 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

48. K § 3 odst. 1 materiálu 
Není jasné, co se rozumí pojmem „vlastní zdroje“. Bereme v potaz, že ZOK 
tento pojem vcelku hojně používá, aniž by jej definoval, ale například zákon 
o účetnictví tento pojem nezná a hovoří o "vlastním kapitálu". Pojem vlastní 
kapitál zná i NOZ (§ 383/1/b) či ZOK (např. § 36/2, § 82/2/d, § 139/2, § 227/1, 
§ 228, § 232/b, § 301/1/b, § 311/e, § 319/2, § 350/1, ...). Pojem „vlastní 
kapitál“ považujeme za zdařilejší a určitější pojem. Sice není v ZOK/NOZ 
definován (obchodní zákoník jej v § 6 odst. 4 definoval takto: „Vlastní kapitál 
tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze 
se vykazuje na straně pasiv.“), ale jde o jasně srozumitelný pojem z oboru 
účetnictví (viz např. § 18/2 ZoÚ). Připomínka je doporučující, protože bereme 
na vědomí, že ZOK na řadě míst hovoří o „zisku a jiných vlastních zdrojích“, 
např. § 190/2/g, § 278/1, § 350/1 a § 421/2/h (případně nadpis nad § 40-41). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Návrh hovoří o zisku a jiných vlastních zdrojích. Tyto dva 
pojmy představují vnitřní členění vlastního kapitálu. 
Ačkoliv pojem vlastní zdroje (nebo vlastní kapitál) by 
také dával smysl, návrh se drží terminologie, kterou užívá 
zákon o obchodních korporacích v ustanoveních o 
rozdělování zdrojů. 
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49. K § 5 odst. 1 materiálu 
Vzhledem ke skutečnosti, že definovaný pojem je „osoba ve vrcholném 
vedení“ dáváme ke zvážení, zda nepřeformulovat slova „osoba v jejím 
vrcholném vedení“ tak, aby definovaný pojem zůstal v celku (např. „osoba ve 
vrcholném vedení této korporace“). 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno následovně:  
„Platí, že každá osoba ve  vrcholném vedení korporace je 
jejím skutečným majitelem…“ 

50. K § 5 odst. 1 písm. b) materiálu 
V § 5 odst. 1 písm. b) se stanoví nevyvratitelná právní domněnka, že 
skutečným majitelem korporace je každá osoba v jejím vrcholném vedení, je-li 
v ní uplatňován koncový vliv právnickou osobou, která nemá skutečného 
majitele podle § 7. V důvodové zprávě k tomuto ustanovení se uvádí, že se 
jedná v podstatě o zvláštní případ podle písmene a) tohoto ustanovení, tedy že 
skutečného majitele v tomto případě nelze určit. Tak by tomu však bylo pouze 
v případě, že by v ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) bylo uvedeno např. slovo 
„pouze“. S ohledem na to, že takto ustanovení formulováno není, máme za to, 
že může dojít k situaci, že bude uplatňován koncový vliv jak osobou podle § 7, 
tak jinou osobou. Navrhujeme tak buď ustanovení zpřesnit, nebo do důvodové 
zprávy doplnit postup, který se uplatní v případě kombinace vlivu právnickou 
osobou podle § 7 a jinou osobou. Dále se navrhuje doplnit do důvodové zprávy 
příklad, jak ve vztahu k § 5 postupovat u společností, kde se kombinuje více 
skutečností podle § 5, např. kde má ČR významný podíl na základním kapitálu 
a zároveň se jedná o společnost kótovanou na burze. 

AKCEPTOVÁNO 
Do § 5 návrhu doplněn nový odstavec 2, který upravuje 
situaci, kdy koncový vliv v obchodní korporaci uplatňuje 
osoba, která nemá skutečného podle majitele podle § 7 
návrhu, a zároveň existuje i jiný koncový příjemce.  
V takovém případě jsou skutečnými majiteli korporace 
každá osoba ve vrcholném vedení této korporace a 
skutečný majitel osoby, která je jejím koncovým 
příjemcem. V opačném případě, kdy je osoba podle § 7 
návrhu pouze koncovým příjemcem (např. pokud ČR 
vlastní 26% podíl společnosti), se při zápisu skutečného 
majitele tento minoritní podíl nijak nezohledňuje a evidují 
se pouze další skuteční majitelé. Důvodová zpráva byla 
v tomto smyslu doplněna. 

51. K § 6 odst. 4 materiálu 
Ustanovení je opět formulováno jako transpoziční, ale tím není. Čl. 31 
směrnice hovoří o fiducii, Treuhand či fideikomisi, ale podílový fond tímto 
výslovně není (ač lze pozorovat jisté similarity). Pokud jde o odkaz na § 107 
ZISIF, pak upozorňujeme na Sněmovní tisk 398, který tento institut nahrazuje 
pojmem "promotér investičního fondu" a tato úprava bude nově (cca od 1. 
ledna 2020) v § 188 ZISIF a nikoli v § 107. Chybí zde odkaz na podílníky, 
kteří jsou obdobou beneficientů/obmyšlených. Otázkou je, zda by neměl být 
zahrnut i depozitář podílového fondu, což je jistá obdoba protektora. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bylo rozhodnuto o nezařazení podílových fondů pod 
režim zákona o evidenci skutečných majitelů 
(v návaznosti na společné jednání Ministerstva financí, 
České národní banky a Ministerstva spravedlnosti).  
K důvodům vyloučení podílových fondů z působnosti 
zákona především viz vypořádání připomínky 
Ministerstva financí. 
 

52. K § 7 materiálu 
V textu doporučujeme uvádět subjekty, které nemají skutečného majitele, 
v jednotném čísle (viz čl. 40 odst. 5 Legislativních pravidel vlády). Stát 
doporučujeme uvést v samostatném písmeni, stejně jako územní samosprávný 
celek. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

53. K § 8 odst. 3 materiálu 
Doporučujeme zvážit, zda by v případě zániku právnické osoby 
s nástupnictvím neměla povinnost uchovávat historické údaje o skutečném 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 8 dost. 3 bude upraveno následovně: 
„Evidující osoba uchovává údaje podle odstavce 1 a 2 po 
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majiteli přejít na právního nástupce. 
Podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 
a družstev, představují určité typy přeměn zánik původní společnosti nebo 
původních společností, ale práva a povinnosti přechází na nově vzniklou 
společnost nebo nově vzniklé společnosti, nestanoví-li zvláštní zákon něco 
jiného (srov. § 61 a násl. zákona o přeměnách obchodních společností 
a družstev). 

dobu, po kterou je fyzická osoba skutečným majitelem, a 
dále 10 let od zániku jejího postavení skutečného majitele; 
zanikla-li evidující osoba, která má právního nástupce, 
přechází povinnost na něj.“ 
 

54. K § 8 odst. 4 materiálu 
Ačkoli jsou v právních předpisech nalezitelné obě varianty, doporučujeme za 
slovem „řízení" nahradit spojku „nebo“ čárkou a před slovo "Celní" vložit 
slovo „orgánu". 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

55. K § 11 odst. 1 materiálu 
Navrhované ustanovení požaduje, aby se do evidence zapisovaly, resp. 
propisovaly údaje o skutečných majitelích právnických osob založených podle 
českého právního řádu, přičemž v důvodové zprávě uvádí důvody, které jej 
vedly ke zvolení dikce „osob založených podle českého právního řádu“. Tím 
hlavním je, že český termín „zapsané v rejstříku na jejich území“ použitý 
v čl. 30 odst. 1 směrnice 2015/849/EU je nepřesný a že jiné jazykové verze 
jsou vhodnější. S tímto lze souhlasit, nicméně máme důvodné pochybnosti 
o tom, zda nově zvolený termín „osoby založené podle českého právního řádu“ 
lépe odpovídá směrnici 2015/849/EU. Jiné jazykové verze daného ustanovení 
požadují, aby šlo o osoby zapsané na území členských států- srovnej „legal 
entities incorporated within their territory“, „zaregistrované na ich území“, 
„dass die in ihrem Gebiet eingetragenen Gesellschaften oder anderen 
juristischen Personen angemessene“ nebo „les sociétés et autres entités 
juridiques constituées sur leur territoire“. Tzn. podstatným znakem pro 
evidenci takových právnických osob je jejich zápis na území členských států, 
aniž by byl dále specifikován konkrétní rejstřík, ve kterém by takové osoby 
měly být zapsány. Dle našeho názoru tak směrnice 2015/849/EU cílí na širší 
skupinu právnických osob, než pouze osoby založené podle českého právního 
řádu, tj. než stanoví navrhované ustanovení, čemuž napovídá i cíl směrnice 
2015/849/EU vyjádřený např. v bodě 12 její preambule. 
Navrhované ustanovení tak může vést k zúžení skupiny subjektů, jejichž údaje 
se mají zapisovat do evidence, což by mohlo být v rozporu se směrnicí 
2015/849/EU. Ostatně již dnes je možno do obchodního rejstříku dle § 44 
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, 
zapsat též osoby, které nejsou založeny dle českého právního řádu, avšak 
spadnou do působnosti čl. 30 směrnice 2015/849/EU. Dáváme tedy na zvážení 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno následovně:  
„…právnických osob se sídlem na území České 
republiky.“ 
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zpřesnění formulace navrhovaného ustanovení tak, aby odpovídalo smyslu 
směrnice 2015/849/EU, tj. zde použitému termínu osoby zapsané na jejich 
území. 
56. K § 11 odst. 2 materiálu 
Platí výhrada obdobná jako k § 2 písm. b) bodu 3, tj. není zřejmé, proč pojem 
"právní uspořádání" zahrnuje jen české podílové fondy, když zahrnuje 
i zahraniční svěřenské fondy. Typicky obhospodařovatel se sídlem v ČR může 
obhospodařovat i zahraniční investiční fondy. Současně viz i připomínku 
k § 6 odst. 4, tj. že není jednoznačně zřejmé, že mají být podílové fondy 
zahrnuty. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bylo rozhodnuto o nezařazení podílových fondů pod 
režim zákona o evidenci skutečných majitelů 
(v návaznosti na společné jednání Ministerstva financí, 
České národní banky a Ministerstva spravedlnosti).  
K důvodům vyloučení podílových fondů z působnosti 
zákona především viz vypořádání připomínky 
Ministerstva financí. 

57. K § 13 písm. g), § 41 odst. 2 a § 58 odst. 2 materiálu 
Doporučujeme slovo „upořádání“ nahradit slovem „uspořádání“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

58. K části třetí, nadpisu hlavy II materiálu 
Doporučujeme slovo "Přistup" nahradit slovem "Přístup". 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

59. K § 14 odst. 1 písm. c) materiálu 
Není zcela zřejmé, zda se jedná o potvrzení, že konkrétní právnická osoba či 
právní uspořádání nemají skutečného majitele, nebo zda se jedná o potvrzení, 
že konkrétní fyzická osoba není skutečným majitelem žádné právnické osoba 
či právního uspořádání. Doporučuje se alespoň v důvodové zprávě upřesnit, 
o kterou z těchto variant se jedná. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Potvrzení o nezapsání má vypovídat o tom, že u právnické 
osoby nebo právního uspořádání, kteří mají skutečného 
majitele, není žádný zapásán (ač by měl být); v tomto 
smyslu byla i doplněna důvodová zpráva.  
V návaznosti na připomínku Notářské komory byl § 14 
návrhu zrušen. Potvrzení je nyní předmětem nového § 14 
(před přeznačením § 15) odst. 2 návrhu, přičemž je pojem 
formulován následovně: 
 „potvrzení o tom, že v evidenci skutečných majitelů není o 
skutečném majiteli právnické osoby nebo právního 
uspořádání veden žádný údaj“. 

60. K § 15 odst. 3 materiálu 
Doporučuje se pro zpřesnění doplnit před slovo „systému“ slovo 
„informačního“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 

61. K § 17 odst. 2 písm. n) materiálu 
Doporučuje se toto písmeno vypustit s ohledem na jeho nadbytečnost. 
Oprávnění založené jiným zákonem by bylo speciální normou vůči § 17, tj. 
není nutné přístup normovat tímto způsobem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Návrh přejímá dikci dosavadního § 118g odst. 3 písm. m) 
zákona č. 304/2013 Sb.. Ačkoliv s argumentací 
připomínky lze souhlasit, současná podoba ustanovení 
návrhu je uživatelsky přívětivější. Zároveň bychom 
nechtěli vytvořit mezi adresáty normy zbytečnou nejistotu. 

62. K § 17 odst. 3 materiálu 
Předkladatel podle důvodové zprávy předpokládá, že ustanovení bude 

AKCEPTOVÁNO 
S úpravou prováděcího právního předpisu se samozřejmě 
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provedeno vyhláškou č. 323/2013 Sb., konkrétně její třetí částí. 
Doporučujeme proto tuto vyhlášku novelizovat; konkrétně v úvodní větě 
upravit odkaz na zákonné zmocnění a v § 14b odst. 1 úvodní části ustanovení 
upravit odkaz na osobu (podle platného znění vyhláška odkazuje na § 118g 
odst. 3 rejstříkového zákona, § 118g rejstříkového zákona však bude zrušen). 

počítá. Na změně vyhlášky č. 232/2013 Sb., se však 
značně pracovat až ve chvíli, kdy bude možné mít bližší 
představu o podobě zákona, tj. nejdříve v okamžiku 
schválení návrhu zákona vládou.  

63. K § 18 materiálu 
Podobně jako v připomínce k § 8 odst. 3 doporučujeme zvážit, zda by nebylo 
vhodné rozlišovat mezi zánikem právnické osoby s právním nástupcem a bez 
právního nástupce. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V případě povinnosti podle § 8 odst. 3 návrhu je podle nás 
její přechod na právního nástupce vhodný a účelný.  
V případě evidování daného údaje v evidenci však podle 
nás rozhodující, zda právnická osoba právního nástupce 
má, či nikoli. I pokud právního nástupce mít bude, bude se 
jednat o jinou právnickou osobou, u které bude nutné opět 
zapsat skutečného majitele. Nelze přitom předpokládat, že 
se bude jednat o stejného skutečného majitele, jako 
v případě zaniklé právnické osoby; bude vždy záležet na 
konkrétním případu dané fúze či rozdělení. 

64. K § 24 materiálu 
Za slovem "nevyžaduje" doporučujeme středník nahradit tečkou a následující 
text upravit takto: " Takové sdělení může soud učinit na své úřední desce i pro 
neurčitý počet řízení v budoucnu, a to i ve vztahu k vybraným jazykům." 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

65. K § 27 materiálu 
Doporučujeme ustanovení upravit v zájmu lepší srozumitelnosti takto: 
„Účastníkem řízení o zápisu je evidující osoba a navrhovatel, je-li osobou 
odlišnou od evidující osoby.“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

66. K § 28 odst. 1 písm c) 
Doporučujeme čárku nahradit spojkou „nebo“, aby bylo jasné, že jde 
o alternativní hypotézy. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

67. K § 30 odst. 2 materiálu 
Vyloučení opravného prostředku nepovažujeme za vhodné. Kromě ryze 
formálních nedostatků může dojít k odmítnutí návrhu i v důsledku chybného 
právního posouzení ze strany soudu, například při posuzování existence 
právního zájmu navrhovatele podle § 26 odst. 3 návrhu. V takovém případě 
není pro navrhovatele řešením podat návrh znovu. Doporučujeme proto 
umožnit podání odvolání proti usnesení o odmítnutí alespoň v některých 
případech. 
Pokud této připomínce nebude vyhověno, doporučujeme pak alespoň odlišnou 
úpravu pro řízení o znepřístupnění údajů o skutečném majiteli, kde soud 
posuzuje případný rozpor s veřejným zájmem (podle § 32 odst. 2 návrhu se na 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 30 odst. 2 návrhu upraveno následovně:  
„(2) Odvolání je přípustné pouze proti usnesení, kterým 
soud návrh zamítá nebo kterým vyhovuje návrhu 
podanému podle § 26 odst. 3.“ 
Bude tak umožněno bránit se vůči věcným rozhodnutím, 
při kterých soud provádí posouzení ve smyslu § 29 návrhu 
nebo zkoumá právní zájem podle § 26 odst. 3 návrhu. 
V případě drobných formálních pochybení není pro 
navrhovatele problémem podat návrh znovu, jelikož již 
dnes informační systém skutečných majitelů umožňuje 
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řízení o znepřístupnění údajů o skutečném majiteli mají použít obdobně 
ustanovení upravující řízení o zápisu). 

export dat z rozpracovaného či vyplněného formuláře, a to 
právě za účelem jeho snadného znovupoužití.  

68. K § 32 odst. 1 materiálu 
Doporučujeme ustanovení upravit v zájmu lepší srozumitelnosti takto: 
 „(1) Navrhne-li to evidující osoba nebo osoba zapsaná jako skutečný majitel, 
soud údaje nebo jejich část o skutečném majiteli, který není plně svéprávný, 
znepřístupní, není-li to v rozporu s veřejným zájmem.“ (tj. změnit slovosled ve 
vztahu ke slovům „nebo jejich část“). 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

69. K § 33 materiálu 
Doporučujeme slova "odst. 2" nahradit slovy "odst. 1". 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

70. K § 38 odst. 2 písm. a) materiálu 
Doporučujeme slovo „zapsána“ vypustit. Jedná se o duplicitu s ohledem na 
znění uvozující věty, kde je totožné slovo použito. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

71. K § 38 odst. 3 materiálu 
Doporučujeme slovo "sdružená" nahradit slovem "sdružení". 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

72. K § 43 odst. 1 materiálu 
V § 43 odst. 1 navrhujeme slova „může zahájit“ nahradit slovem „zahájí“ 
a zvážit rozšíření části ustanovení, která zní: „je-li to vhodné k ochraně práv 
třetích osob“.  
Z § 42 návrhu vyplývá, že podnět soudu mohou podat jednak orgány veřejné 
moci a jednak povinné osoby. Podle § 43 odst. 1 může soud ale zahájit řízení 
o nesrovnalosti jen, je-li to vhodné k ochraně práv třetích osob. Orgány veřejné 
správy, které učiní podnět soudu ve smyslu § 42 odst. 1 návrhu, tedy v rámci 
výkonu jim svěřených kompetencí, však nejsou dle našeho názoru třetí osobou 
a lze tedy pochybovat, zda soud bude dostatečně legitimován k zahájení řízení 
ve věci ochrany jejich práv (tedy k ochraně veřejného zájmu), bude-li zkoumat 
toliko ochranu třetích osob. Co se týká veřejné části evidence, lze dojít 
k nutnosti opravy z důvodu ochrany třetích osob vždy, v případě neveřejné 
části tomu tak však vždy nemusí být. Dotčené ustanovení by mělo odpovídat 
záměru uvedenému v úvodní části důvodové zprávy k návrhu: „[s] cílem 
udržet krok s novými trendy je třeba přijmout další opatření k zajištění větší 
transparentnosti finančních transakcí, společností a jiných právnických osob, 
jakož i svěřenských fondů a právních uspořádání, která mají podobnou 
strukturu nebo funkci jako svěřenské fondy […] s cílem zlepšit stávající 
preventivní rámec a účinněji bojovat proti financování terorismu“. Dle našeho 
názoru je zde použitý pojem „ochrana práv třetích osob“ nutno chápat jako 
obecné kritérium, přičemž není zřejmé, jakou správní úvahu by měl soud 
aplikovat, aby tuto ochranu účinně zajistil nejen třetím osobám, ale i státu 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Formulace § 43 odst. 1 návrhu byla upravena.  
 
Pokud jde o diskreci soudu při zahajování řízení, 
neposuzuje ochranu práv osob a orgánů, kteří nesrovnalost 
oznámili. V rámci správního uvážení soud hodnotí, zda je 
k ochraně práv třetích osob záhodno vést řízení o 
nesrovnalosti.  Třetími sobami lze rozumět ty, které mají 
či mohou mít, např. obchodní, vztah k evidující osobě. 
Soudu je tak umožněno v některých situacích řízení 
nezahájit, a to tehdy, kde má za to, že byť je v evidenci 
nesrovnalost, není vzhledem k třetím osobám nebezpečná 
či riziková (jde např. o drobnou nesrovnalost nebo jen o 
nepřesnost; avšak postup podle 31 návrhu použít nelze). 
Soud by tam měl řízení o nesrovnalostech vyhradit 
především pro ty situace, kdy může být nesrovnalost 
reálně škodlivá. 
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a jeho orgánům. Zastáváme názor, že soud by měl v situaci, kdy ověří 
pravdivost informací uvedených v oznámení učiněném dle § 42 návrhu, tedy 
že došlo k nesrovnalosti vymezené v § 2 písm. m) návrhu, neprodleně řízení 
zahájit s cílem zajistit odstranění této nesrovnalosti. V daném případě by soudy 
již neměly příslušné řízení zatěžovat složitou úvahou, neboť evidenční údaje 
by měly být podrobovány toliko testu správnosti a v případě neplnění si 
evidenční povinnosti (včetně konstatování nesrovnalosti těchto údajů) by mělo 
dojít neprodleně k „opravě“ a následnému sankčnímu řízení. 
73. K § 48 odst. 1 větě druhé materiálu 
Z ustanovení nevyplývá, v jakých situacích má být jednání nařízené. 
Doporučujeme nejprve zvážit, zda má být nařízení jednání pravidlem nebo 
naopak výjimkou. V závislosti na tom lze pak uvažovat například o formulaci: 
„Soud rozhoduje o nesrovnalosti zásadně bez jednání. Soud nařídí jednání, jen 
považuje-li to za potřebné k potvrzení nebo vyvrácení nesrovnalosti.“ (srov. 
např § 243a a 253 o.s.ř.) nebo naopak „K rozhodnutí o nesrovnalosti soud 
zpravidla nařídí jednání.“ Ke zvážení je i přesunutí tohoto pravidla do 
samostatného odstavce, protože forma rozhodnutí nesouvisí bezprostředně 
s povinností soudu nařídit jednání. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

74. K § 48 odst. 2 a 3 a k § 49 materiálu 
Doporučujeme zvážit reformulaci slov „aniž by o tom vydával rozhodnutí“, 
neboť současné znění návrhu je zavádějící ohledně toho, které rozhodnutí se 
nevydává. Rozhodnutí o nesrovnalosti se totiž v daných případech vydává 
vždy a ustanovení tak má zřejmě mířit na rozhodnutí o zápisu podle § 30, ze 
stávajícího textu však může adresát dovodit, že se má na mysli rozhodnutí 
o nesrovnalosti, případně povinnost jeho písemného vyhotovení. 

AKCEPTOVÁNO 
Slova „aniž by o tom vydával rozhodnutí“ se mají 
vztahovat k provedení daného zápisu. Chce se stanovit, že 
soud nevydává rozhodnutí o provedení zápisu, ale že 
rovnou údaje zapíše (čímž se rozumí i případný výmaz).  
Ustanovení § 48 (po přeznačení § 49) návrhu bylo 
upraveno tak, že v obou odstavcích byla slova „aniž by 
o tom vydával rozhodnutí“ zrušena a zároveň byl doplněn 
následující nový odstavec: 
„Soud zápis podle odstavce 1 nebo 2 provede, aniž by o 
tom vydával rozhodnutí.“ 
Ve stejném ohledu byl upraven § 44 (po přeznačení § 45) 
odst. 1  návrhu. 
Ustanovení § 49 (po přeznačení § 50) návrhu bylo 
upraveno následovně:  
„Zastaví-li soud řízení o nesrovnalosti, poznámku o 
nesrovnalosti vymaže. Soud výmaz poznámky provede, 
aniž by o tom vydával rozhodnutí.“ 

75. K § 52 odst. 3 materiálu 
Doporučujeme slovo „vykovávat“ nahradit slovem „vykonávat“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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76. K § 54 materiálu 
Doporučujeme stanovit zvláštní příslušnost pro případy, kdy pachatel 
přestupku má sídlo nebo bydliště v cizině (např. svěřenský správce, 
obhospodařovatel nebo osoba v obdobném postavení podle § 11 odst. písm. 
b)), případně doplnit důvodovou zprávu o subsidiární užití § 62 zákona 
o odpovědnosti za přestupky. 

AKCEPTOVÁNO 
Do § 54 (po přeznačení § 57) návrhu doplněno následující 
pravidlo: 
„Má-li ten, kdo se dopustil přestupku bydliště nebo sídlo 
mimo území České republiky, je příslušný správní orgán, v 
jehož správním obvodu je soud, který rozhodl podle § 43 
nebo 48.“ 

77. K předkládací zprávě 
Ve čtvrtém odstavci doporučujeme slovo „dodací“ nahradit slovem „dotací“ 
a v pátém odstavci slovo „zákonu” doporučujeme nahradit slovem „zákona”. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

78. K obecné části důvodové zprávy, str. 3 – 4 
Navrhuje se lépe uchopit vztah veřejného rejstříku ve smyslu strany 3 obecné 
části důvodové zprávy a veřejnosti centrálního registru ve smyslu strany 4. 
Skutečnost, že v jednom případě se jedná o výčet některých veřejných registrů 
(obsažený v rejstříkovém zákoně) a v druhém o materiální požadavek na daný 
registr nemusí být pro všechny adresáty normy zřejmá a může tak být mírně 
matoucí. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

79. K obecné části důvodové zprávy, bod 2.3 
Ke zvážení se dává srovnat navrhovanou úpravu i se slovenskou právní 
úpravou této problematiky. 

NEAKCEPTOVÁNO  
Vůči Slovenské republice je v současnosti vedeno řízení 
před Evropskou komisí podle čl. 258 SFEU (Infringement 
number 20170431) pro nedokonalou transpozici Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, které se 
týká i čl. 31 IV. AML směrnice. Slovenskou právní 
úpravu proto nepovažujeme za vhodnou následování (pro 
komparaci byly přitom vybrány ty právní úpravy, které lze 
považovat za zdařilé). 

80. K obecné části důvodové zprávy, bod 8, str. 24 
Doporučujeme změnit zkratku pro zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, na „zákon o zpracování osobních údajů“. Navržené zkrácené 
označení „zákon o ochraně osobních údajů“ se používal pro nyní zrušený 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
Zkratka „zákon o ochraně osobních údajů“ použitá v důvodové zprávě by 
mohla být pro čtenáře zavádějící. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

81. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k § 2 písm. h), str. 38, ppč. č. 94  
Doporučuje se slova „čl. 19 písm. d),“ nahradit slovy „čl. 19 písm. c),“ 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

82. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k § 7 písm. f), str. 55 
Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit do demonstrativního výčtu osob 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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zřízených zákonem nebo mezinárodní smlouvou i Garanční systém finančního 
trhu zřízený § 198 zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení 
krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů a Garanční fond 
obchodníků s cennými papíry zřízený § 128 zákona č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Poslední věta 
předmětného odůvodnění by tudíž zněla: „Jedná se např. o profesní komory 
nebo konkrétní instituce jako je Česká národní banka, Garanční systém 
finančního trhu, nebo Garanční fond obchodníků s cennými papíry.“ 

 

83. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k § 28 odst. 1, str. 86 
Důvodová zpráva uvádí, že při nezaplacení soudního poplatku dojde 
k zamítnutí návrhu. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích, však dojde k zastavení řízení. Doporučujeme upravit. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

84. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k § 38, str. 95 
Větu „Na rozdíl od § 37 návrhu je automatický průpis na základě § 38 návrhu 
založen na předpokladu, že údaje ve veřejném rejstříku již o skutečném 
majiteli vypovídají.“ považujeme za nepřesnou a doporučujeme ji upravit. 
Nelze říct, že by v případě automatického průpisu podle § 37 údaje obsažené 
ve veřejném rejstříku nevypovídaly o skutečném majiteli. Skutečný rozdíl 
mezi průpisem údajů podle § 37 a 38 spočívá v tom, že v prvním případě se 
jedná o právní fikci, zatímco v druhém o právní domněnku. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

85. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k § 42, odst. 2, str. 99 
Doporučuje se nahradit slova „daňové úřady“ slovy „správci daně“ nebo 
„orgány Finanční správy České republiky“ a to z důvodu neexistence 
„daňových úřadů“ v tuzemském právním řádu. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

86. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k § 48 odst. 2 a 3, str. 103 
Větu „Konečně soud může zapsat nové údaje ve shodě se skutečným stavem, 
avšak to jen za předpokladu, že vyšly v řízení najevo.“ doporučujeme upravit 
tak, aby z ní jednoznačně vyplývalo, že pokud skutečný stav vyjde v řízení 
najevo, je soud povinen tyto údaje zapsat bez prostoru pro své uvážení. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

87. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k § 51, str. 106 
Tvrzení „V současnosti nejsou smlouvy zakládající postavení, práva 
a povinnosti fiktivního majitele českým právním řádem nijak reflektovány. Ze 
zásady legální licence pak obecně vyplývá, že nejsou zakázány.“ považujeme 
za neúplné a doporučujeme jeho úpravu. V závislosti na konkrétních 
okolnostech a zejména na skutečném účelu takové smlouvy může mít takové 
jednání občanskoprávní (srov. ustanovení § 555, 583 a 588 občanského 
zákoníku), správněprávní i trestněprávní (srov. ustanovení hlavy 
V a VI trestního zákoníku) důsledky. 

AKCEPTOVÁNO 
Důvodová zpráva k § 51 (po přeznačení § 52) návrhu byla 
upravena. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo 
kultury 

88. K § 14 odst. 1  
V ustanovení se zavádí legislativní zkratky „výpis“ a „opis“, přičemž v obou 
případech se tím podle textu rozumí úředně ověřený „opis“, odlišující se 
rozsahem obsažených údajů, což považujeme za matoucí.                                                     
Výkladové nejasnosti zavedený termín způsobuje i dále v textu – viz např. § 
15 odst. 1, upravující získání elektronického „výpisu“ údajů dálkovým 
přístupem, podle zavedené legislativní zkratky „výpis“ v § 14 odst. 1 písm. a) 
by se v tom případě mělo jednat o úředně ověřený opis údajů.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 14 návrhu bylo v návaznosti na připomínku 
Notářské komory zrušeno. 
Nově se v návrhu užívá pojmů s ohledem na terminologii 
§ 9 zákona č. 365/2000 Sb.:  

 „částečný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů“ 

 „potvrzení o tom, že v evidenci skutečných 
majitelů není o skutečném majiteli právnické 
osoby nebo právního uspořádání veden žádný 
údaj“ 

 „úplný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů“ 

 „úplný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů nebo údajů, které byly vymazány 
bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji“. 

Ministerstvo obrany 89. K § 42 návrhu zákona: 
Z návrhu zákona ani z důvodové zprávy není jasné, jak může oznámení 
nesrovnalosti orgánem veřejné moci příslušnému soudu ohrozit činnost orgánu 
veřejné moci. Podle našeho názoru by se soudu měly oznamovat přinejmenším 
všechny zásadní nesrovnalosti. Navrhujeme proto příslušné ustanovení 
odůvodnit, případně zrušit. 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je objasnit smysl ustanovení. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Smyslem výjimky z informační povinnosti orgánu veřejné 
moci je ochrana primární činnosti orgánu veřejné moci, 
který oznámení podává. Typicky např. nemusí policejní 
orgán považovat ve vztahu k jím prováděnému 
prověřování za účelné, aby evidující osoba získala byť i 
jen nepřímou indicii o tom, že se o její aktivity státní 
orgány zajímají.  
Zvláštní část důvodové zprávy k § 42 odst. 1 doplněna.  

90. K § 16 a k § 17 návrhu zákona: 
Doporučujeme upravit možnost získat elektronický výpis, výpis nebo opis v 
uvedeném rozsahu i od notáře. 
Odůvodnění: 
Dle ustanovení § 12 odst. 3 Návrhu provádí zápis do evidence skutečných 
majitelů soud nebo notář. Považujeme za vhodné, aby v souladu s § 16 odst. 1 
a § 17 odst. 1 Návrhu měl i notář možnost poskytovat předmětný elektronický 
výpis, výpis nebo opis. 

NEAKCEPTOVÁNO  
Notář podle návrhu zákona provádí pouze zápisy do 
evidence. Notář však evidenci nevede (srov. § 12 odst. 2 
návrhu). 
Přístup podle § 16 (po přeznačení § 15) návrhu je 
podmíněn věcným přezkumem žadatele (osvědčení zájmu 
nebo specifický vztah k právnímu uspořádání).  
Přístup §  podle § 17 (po přeznačení § 16) návrhu je pak 
určen pro zákonem vybrané a jasně specifikované 
subjekty, přičemž případné vydávání výpisů nebo opisů 
notáři by předpokládalo ověřování žadatelů, což nebylo 
záměrem předkladatele.  
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
91. K § 42 a násl. návrhu zákona: 
V návrhu § 42 odst. 1 je uvedeno, že je-li zjištěna nesrovnalost, oznámí to 
orgán veřejné moci soudu. Doporučujeme rozšířit o oznamovací povinnost 
nesrovnalostí i vůči notářům. Popřípadě zavést zkrácenou proceduru pro 
nápravu nesrovnalostí pro notáře. 
Odůvodnění: 
Není jasné, z jakého důvodu bylo přistoupeno k zavedení oznamovací 
povinnosti pouze vůči zápisům provedeným soudem. V rámci právní jistoty co 
do důvěry v zapsané údaje považujeme za vhodné rozšířit oznamovací 
povinnost vůči všem subjektům oprávněným k zápisu. 

NEAKCEPTOVÁNO  
Notář podle návrhu zákona provádí pouze zápisy do 
evidence. Notář však evidenci nevede (srov. § 12 odst. 2 
návrhu).  
Postavení soudu a notáře je odlišné. Notáři nesrovnalosti 
posuzovat ani řešit nemají.  
Oznamovací povinnost není vázána k zápisům 
provedeným notáři. Nesrovnalost a její oznámení může 
týkat jakýchkoli zapsaných údajů, bez ohledu na to, kdo je 
zapsal. Formulace v § 42 odst. 1 návrhu pouze specifikuje, 
který soud je příslušný k přijetí oznámení.  

92. Obecně k řízení o zápisu a řízení o nesrovnalosti 
S ohledem na povahu obou řízení a skutečnost, že procesní právo je v českém 
právním řádu poměrně roztříštěno, považujeme za vhodné a systematické 
předmětná řízení systematicky zařadit pod úpravu zákona č. 292/2013 Sb., o 
zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 
Alternativně navrhujeme slova „zákon upravující civilní soudní řízení“ 
konkretizovat. 
Odůvodnění: 
V prvním odstavci je smyslem připomínky zajištění přehlednosti právního 
řádu. 
Co se týče druhého odstavce připomínky, tak civilní soudní řízení je upraveno 
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 
dále zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 
pozdějších předpisů. Z ustanovení není jasné, který z nich se má v případě § 55 
použít. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 55 (po přeznačení § 58) návrhu upraveno 
následovně:  
„Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na 
řízení o zápisu a řízení o nesrovnalosti ustanovení zákona 
upravujícího zvláštní řízení soudní.“ 
Zároveň platí, že v rámci doprovodného zákona (návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů, a další zákony související s tímto zákonem a 
zákonem o evidenci skutečných majitelů) se do zákona č. 
292/2013 Sb. doplňuje, že se podle něj postupuje 
v řízeních podle zákona o evidenci skutečných majitelů.  
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

93. K  § 6 odst. 2 a § 37 odst. 4 písm. a) a b)  
Doporučujeme zvážit, zda je vhodné transponovat  čl. 3 odst. 6 písm. c) IV. 
AML směrnice, který stanovuje domněnku, že skutečným majitelem 
právnických osob, jako jsou např. nadace, jsou osoby v obdobném nebo 
rovnocenném postavení, jako mají fyzické osoby zastávající pozici 
zakladatele, svěřenského správce, osoby vykonávající dohled nad správou 
nebo zastávající pozici obmyšleného v případě svěřenského fondu,  použitím 
pojmu „ředitel“. Konkrétně se tedy jedná o  § 6 odst. 2 a § 37 odst. 4 písm. a) 
a b) navrhovaného zákona. Bude-li se jednat o zaměstnance (např. v případě 
nadací), který podle § 2 zákoníku práce vykonává závislou práci, tj. práci, 
která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 
zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a 
zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně, přičemž závislá práce 
musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a 
odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, 
popřípadě na jiném dohodnutém místě, pak výše uvedené samo o sobě 
vylučuje uplatnění (byť vyvratitelné právní domněnky), že jde o skutečného 
majitele právnické osoby. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pojem ředitel je použit ve vztahu k právní formě ústavu, 
přičemž se jedná o označení jednočlenného statutárního 
orgánu. 
V tomto ohledu je třeba uvést, že smlouva o výkonu 
funkce, na základě které členové statutárního orgánu 
vykonávají svou činnost, není smlouvou pracovní (srov. 
také bohatou judikaturu k problematice souběhu funkcí). 
Člen statutárního orgánu svou funkci nevykonává jako 
zaměstnanec, byť některá jeho práva povinnosti mohou 
být podobná (dovolená, bezpečnost práce apod.).  
Lze se přitom domnívat, že člen statutárního orgánu 
typicky zajišťuje každodenní řízení a vedení právnické 
osoby a jedná za ni. Je mu sice v těchto věcech obecně 
dán rámec prostřednictvím rozhodování nejvyššího 
orgánu, avšak jejich konkrétní provedení je typicky na 
něm. Statutární orgán tedy tak velmi často skutečně mí 
tzv. rozhodující (konečný) vliv, pročež je také skutečným 
majitelem.  

94. K § 28 odst. 1 písm. d) 
Dle návrhu má soud návrh na zahájení řízení o zápisu odmítnout, pokud „k 
němu nebyly doloženy písemnosti o skutečnostech, které mají být do evidence 
skutečných majitelů zapsány, spolu s překladem těchto písemností podle § 24, 
jsou-li v cizím jazyce.“ Ustanovení § 24 však umožňuje překlad ze strany 
soudu nevyžadovat. Navrhované znění § 28 budí pochybnost, zda soud návrh 
vždy nemůže odmítnout z důvodu absence překladu, doporučujeme zpřesnit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Lze se domnívat, že odkazem „předklad těchto písemností 
podle § 24“ návrh dostatečně jasně stanovuje, že překlad 
není náležitostí, je-li podle § 24 návrhu nevyžadován.   

95. K § 52 
Navrhujeme obdobné ustanovení výslovně doplnit rovněž ke svěřenskému 
a podílovému fondu, kde rovněž může vznikat právo na podíl na majetku, resp. 
zisku. Důvodem je, že je zde situace obdobná jako v případě obchodních 
korporací a jedná se o efektivní donucovací prostředek, aby také tyto typy 
subjektů plnily povinnosti stanovené zákonem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Byť lze s argumentací v připomínce obecně souhlasit, 
máme za to, že v případě právních uspořádání, respektive 
konkrétně svěřenských fondů dochází k automatickému 
průpisu obmyšleného. Zároveň platí, že s ohledem na 
existenci evidence svěřenských fondů jsou pravidla plnění 
ze svěřenského fondu vždy dohledatelná ze statusu, který 
je do této evidence vždy zakládán.    
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

96. Obecně k návrhu 
Požadujeme v zákoně uvést definici či výčet rozhodných skutečností. 
Odůvodnění: 
Jedním z cílů zákona je stanovení povinnosti evidující osobě zajistit, aby platné 
údaje o jejím skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního 
uspořádání odpovídaly skutečnému stavu. Tato povinnost je uvedena v § 9. 
Z uvedeného ustanovení dále vyplývá, že povinnost podat návrh na zahájení 
řízení o zápisu do evidence skutečných majitelů nebo žádost o zápis notářem  
je vázána na vznik rozhodné skutečnosti. Jelikož však zákon rozhodné 
skutečnosti nedefinuje ani neuvádí jejich výčet, vzniká výkladový problém, co 
se těmito skutečnostmi rozumí. Tento nedostatek zákona požadujeme napravit. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VYSVĚTLENO 
„Rozhodné skutečnosti“ jsou tzv. neurčitým právním 
pojmem, který je hojně užíván napříč právním řádem. 
Velmi často je pojem využívám také ve vztahu k  běhu 
nějaké lhůty (srov. § 11 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., § 
605 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., § 38k zákona č. 
586/1992 Sb., § 46 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. atd.), 
přičemž výkladové problémy neničí.  
Právní předpisy přitom tento pojem záměrně nespecifikují, 
jelikož cílem je právě postihnout předem jevově 
nevymezitelnou a neuzavřenou množinu skutečností 
(situací). Jakýkoli byť demonstrativní výčet by byl 
v tomto ohledu jednak zbytečný, jednak matoucí.  
Z kontextu navrhovaného pravidla je zřejmé, že 
rozhodnou skutečností je ta, díky které je určitý člověk 
skutečným majitelem. Půjde např. o okamžik, ke kterému 
byl převeden podíl ve společnosti.  

97. K § 2 písm. m) 
Požadujeme v § 2 písm. m) namísto pojmu „nesrovnalost“ uvést jiný pojem.   
Odůvodnění: 
Pojem nesrovnalost již v právním řádu existuje, avšak se zcela jiným 
významem. Podle čl. 2 odst. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006, se „nesrovnalostí“ rozumí jakékoli porušení ustanovení unijního 
nebo vnitrostátního právního předpisu týkajícího se jeho uplatňování, které 
vyplývá z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu zapojeného do 
provádění fondů ESI, a v důsledku jehož je nebo by mohl být poškozen 
rozpočet Unie tím, že by byl z rozpočtu Unie uhrazen neoprávněný výdaj. 
V zájmu jednoznačnosti a nezaměnitelnosti pojmů užívaných v právním řádu, 
byť tyto jsou užity v různých avšak souvisejících právních předpisech /na 
citované nařízení č. 1303/2013 je odkazováno v § 17 odst. 2 písm. l) zákona/, 
považujeme za vhodné namísto pojmu „nesrovnalost“ použít jiný pojem.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
 „Nesrovnalost“ (v angličtině discrepancy, ve 
francouzštině divergence) je pojem užívaný českým 
zněním V. AML směrnice, který významově odpovídá 
svému obsahu a též záměru normy.  
Pojem „nesrovnalost“ podle čl. 2 odst. 36 nařízení č. 
1303/2013 je překladem anglického irregularity, příp. 
francouzského irregularité, které významově mnohem 
více akcentuje porušení pravidel.  
S ohledem na jiný význam a kontext pojmu nesrovnalost 
podle evropského nařízení nepovažujeme obavu o možnou 
záměnu obou pojmů či zmatení uživatelů norem za 
důvodnou.   
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
98. K § 7 
Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává jménem státu funkci zakladatele 
obecně prospěšné společnosti Horská služba ČR, jejímž účelem je především 
organizování a provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu a 
vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků hor. Domníváme se, že 
Horská služba ČR, o.p.s. by měla být považována za právnickou osobu, která 
skutečného majitele nemá. Máme však pochybnosti, zda tento výklad lze 
z navrhovaného znění § 7 jednoznačně dovodit. S ohledem na uvedené 
požadujeme potvrzení tohoto výkladu v rámci vypořádání připomínek a 
v souvislosti s tím doplnění důvodové zprávy, nebo doplnění § 7 tak, aby tento 
výklad byl jednoznačný; např. v písm. n) doplnit slova „obecně prospěšná 
společnost, jejímž zakladatelem je Česká republika nebo územní samosprávný 
celek“.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO  
Předně uvádíme, že stávající § 7 návrhu na obecně 
prospěšné společnosti založené Českou republikou 
nedopadá.  
Je však pravdou, že role zakladatele je v případě právní 
formy obecně prospěšné společnosti zcela zásadní (srov. § 
4 odst. 2, § 8 odst. 2, § 12 zákon č. 248/1995 Sb.). Přitom 
podobný význam má zakladatel také v případě právní 
formy ústavu. 
Proto se do § 7 návrhu doplní, že skutečného majitele 
nemá  
„obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž 
zakladatelem je založené Česká republika nebo její územní 
samosprávný celek.“ 

99. K § 14 odst. 1 písm. a) 
Požadujeme v § 14 odst. 1 písm. a) slovo „opisu“ nahradit slovem „výpisu“. 
Odůvodnění: 
V zájmu zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti zákona považujeme úpravu 
ustanovení za nezbytnou. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 14 návrhu bylo v návaznosti na připomínku 
Notářské komory zrušeno. 
Nově se v návrhu užívá pojmů s ohledem na terminologii 
§ 9 zákona č. 365/2000 Sb.:  

 „částečný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů“ 

 „potvrzení o tom, že v evidenci skutečných 
majitelů není o skutečném majiteli právnické 
osoby nebo právního uspořádání veden žádný 
údaj“ 

 „úplný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů“ 

 „úplný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů nebo údajů, které byly vymazány 
bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji“. 

100. K § 17 odst. 2 písm. l)  
Doporučujeme slova „podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013“ nahradit slovy „podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie2)“ a do poznámky pod čarou č. 2 uvést odkaz na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006. 
Odůvodnění: 
Navrhovanou úpravu ustanovení doporučujeme provést v zájmu toho, aby bez 
nutnosti rychlé novelizace (vzhledem k tomu, že poznámky pod čarou nemají 
normativní povahu), bylo ustanovení aplikovatelné i v budoucím programovém 
období, ve kterém budou základní pravidla poskytování dotací upravena nikoli 
stávajícím platným nařízením č. 1303/2013, ale novým nařízením v této 
oblasti, které v současné době prochází legislativním procesem.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
101. K § 51 
Požadujeme § 51 upravit natolik jednoznačně, aby o jeho interpretaci nebylo 
pochyb. 
Odůvodnění: 
Ustanovení má dopadat na ty skutečné majitele, jejichž cílem je obcházet 
zákonné povinnosti nebo usnadňovat majetkovou trestnou činnost. Znění 
ustanovení je ovšem značně nejasné, neboť není zřejmé, zda práva a povinnosti 
z právního jednání, na základě kterého skutečný majitel získává prospěch nebo 
uplatňuje koncový vliv, nelze vymáhat za podmínky, že skutečný majitel není 
v rozporu s tímto zákonem zapsán v evidenci skutečných majitelů, nebo zda 
práva a povinnosti z právního jednání, na základě kterého skutečný majitel 
získává prospěch nebo uplatňuje koncový vliv, nelze vymáhat také za 
podmínky, že skutečný majitel je v evidenci skutečných majitelů zapsán v 
rozporu s tímto zákonem. Tedy není zřejmé, zda se ustanovení vztahuje na 
situaci, kdy není skutečný majitel zapsán vůbec, nebo na situaci, kdy je zapsán 
v rozporu se zákonem.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 51 (po přeznačení § 52) návrhu bylo 
upraveno tak, aby nepřinášelo výkladové nejasnosti a 
administrativní zátěž. Ze stejného důvodu byla upravena i 
důvodová zpráva. 
Slova „v rozporu s tímto zákonem“ byla pro nadbytečnost 
odstraněna. Tím došlo i k vyřešení vytýkaní 
nejednoznačnosti. 

102. K § 52 odst. 1 věta první 
Požadujeme v § 52 odst. 1 upravit větu první natolik jednoznačně, aby o její 
interpretaci nebylo pochyb. 
Odůvodnění: 
Věta „Skutečnému majiteli, který není v rozporu s tímto zákonem zapsán v 
evidenci skutečných majitelů, nesmí obchodní korporace vyplatit podíl na 
prospěchu.“ může být vykládána dvojím způsobem. Lze ji interpretovat tak, že 
se týká skutečného majitele, který není zapsán do evidence skutečných 
majitelů, a to konstituuje rozpor s tímto zákonem, nebo může být 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 52 (po přeznačení § 53 a 54) návrhu bylo 
upraveno tak, aby nepřinášelo výkladové nejasnosti a 
administrativní zátěž. Ze stejného důvodu byla upravena i 
důvodová zpráva. 
Slova „v rozporu s tímto zákonem“ byla pro nadbytečnost 
odstraněna. Tím došlo i k vyřešení vytýkaní 
nejednoznačnosti.    
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interpretována tak, že se týká skutečného majitele, který je zapsán do evidence 
skutečných majitelů, ale zápis byl proveden v rozporu se zákonem. Vzhledem 
k nastíněnému možnému dvojímu výkladu požadujeme větu přeformulovat, aby 
její znění bylo jednoznačné. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
103. K § 59  
Doporučujeme v úvodní části ustanovení slovo „Zrušuje“ nahradit slovem 
„Zrušují“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 59 návrhu bylo zrušeno na základě 
připomínky Ministerstva financí. 

104. K rozdílové tabulce: 
Doporučujeme v rozdílové tabulce na straně 3 ve 4. sloupci v citaci (CELEX 
32018L0843) text „Čl. 1 odst. 16) písm. h)“ nahradit textem „Čl. 1 odst. 16) 
písm. f)“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

105. K tzv. automatickému průpisu  
Zásadní připomínka směřuje k tzv. automatickému průpisu, tedy procesu, kdy 
se právnické osobě, která má již zapsaného skutečného majitele (z titulu jejího 
působení v jiné právnické osobě nebo při správě právního uspořádání) může 
její skutečný majitel automaticky propsat dále do nižších stupňů struktury 
vztahu. V praxi to znamená, že postačí zapsat skutečného majitele pouze 
právnické osobě na vrcholu struktury vztahů a údaje by se měly dále 
automaticky propsat.   Tzv. automatický průpis údaje o skutečném majiteli se 
však netýká všech podnikatelů. Vzhledem k tomu, že k návrhu zákona nebylo 
zpracováno hodnocení dopadů regulace, požadujeme alespoň v důvodové 
přehledně specifikovat skupiny podnikatelů, kterých se povinnost zapsat 
skutečného majitele týká a kterých ne (s ohledem na tzv. automatický průpis). 
Za vhodné považujeme také doplnit informaci, zda předkladatel do budoucna 
plánuje, že by automatický průpis byl možný pro všechny podnikatele.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 38 byla rozvedena. 

106. K návrhu zákona jako celku 
 - předkládaný návrh zákona transponuje pouze část uvedené směrnice 
zbývající část se transponuje návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 
253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, který je v gesci NF. Doporučujeme proto zvážit, zda 
by nebylo vhodné změny, které souvisí s evidencí skutečných majitelů a 
jejichž úpravy jsou navrhovány právě návrhem zákona MF, konkrétně jeho 
ustanovení části první, čl. I bodům 22, 85, 113, 138, 163 a 182; části druhé, čl. 
III bodu 1; části třetí, čl. V bodu 2; části páté, čl. IX bodu 2; části šesté, čl. XI 
bodu 2; části sedmé a osmé; části deváté, čl. XV bodu 3; části desáté a 
jedenácté; části dvanácté, čl. XIX bodu 5; části třinácté; části čtrnácté, čl. XXI 

NEAKCEPTOVÁNO 
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bodu 1; části patnácté, čl. XXII bodů 4, 6, 8, 9, 11 až 16, 20 a 21; části 
šestnácté; části sedmnácté, čl. XXIV bodu 6 a části osmnácté, přesunout právě 
do návrhu zákona s ohledem na jejich úzkou provázanost na návrh zákona, 
stejně jako s ohledem na jejich navrhované nabytí účinnosti k 1. prosinci 2020, 
které je shodné s navrhovaným nabytím účinnosti návrhu zákona. 
107. K návrhu zákona, části třetí, hlavě V., § 38 odst. 1) písm. b),  
doporučujeme před slovo „společníkem“ doplnit slovo „jediným“, obdobně 
jako je upraveno v odst. 2 písm. b) daného ustanovení, případně dané 
ustanovení upravit tím způsobem, aby reflektovalo požadavek na dosažení 
podílu většího než 25 % pomocí obdobného výpočtu, jako je upraveno v § 3 
odst. 2 návrhu zákona. V opačném případě by mohla být do evidence 
skutečných majitelů propisována fyzická osoba, jejíž podíl by nedosáhl u dané 
společnosti s ručením omezením požadované výše podílu více než 25 %, a to 
například pokud by daná fyzická osoba nedisponovala 100 % podílem na 
právnické osobě zapisované do veřejného rejstříku, která je společníkem 
společnosti s ručením omezeným s podílem větším než 25 %. 

AKCEPTOVÁNO 
Do § 38 návrhu byl doplněn odstavec 4, který zní:  
„(4) Pro účely výpočtu výše podílu podle odstavce 1 
písmena b) a vyhodnocení, zda jde o podíl na prospěchu 
nebo na vlivu, se § 3 odst. 2 a § 4 odst. 4 použijí 
obdobně.“ 

108. K návrhu zákona části třetí, hlavě VI., § 43,  
doporučujeme rozšířit možnosti zahájení řízení o nesrovnalosti také o možnost 
učinit tak ze strany soudu, který je příslušný k zápisu, z moci úřední, tedy bez 
nutnosti obdržení oznámení o nesrovnalosti podle § 42, v případě, že se o 
nesrovnalosti dozví v rámci výkonu vlastní činnosti. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

109. K návrhu zákona části třetí, hlavě VI., § 52,  
doporučujeme doplnit o ustanovení, na jejichž základě bude možné vymáhat 
povinnosti a zákazy v tomto ustanovení uvedené, tedy zákaz pro obchodní 
korporaci vyplácet podíl na prospěchu skutečnému majiteli pro případ, že 
skutečný majitel není v rozporu s navrhovaným zákonem zapsán v evidenci 
skutečných majitelů (odst. 1), dále povinnost tento nevyplacený zisk převést na 
účet nerozděleného zisku z minulých let (odst. 2), stejně tak jako za porušení 
zákazu skutečného majitele, který není v rozporu s návrhem zákona zapsán v 
evidenci skutečných majitelů vykonávat hlasovací práva v obchodní korporaci 
(odst. 3). Vedle toho rovněž doporučujeme upravit sankce za porušení těchto 
povinností. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení mají povahu soukromoprávních sankcí. Není 
proto s ohledem na jejich povahu vhodné zavádět 
navazující administrativní sankce. Žalobu na členy 
statutárního orgánu, kteří vyplatí zisk neevidovanému 
skutečnému majiteli, by měli za společnost podávat 
ostatní (menšinoví) společníci nebo akcionáři podle 
ustanovení § 157 a 371 zákona č. 90/2012 Sb., případně 
insolvenční správce.  
Statutární orgán, který zisk i přes zákaz neoprávněně 
vyplatí, se dopustí porušení péče řádného hospodáře. 
Ačkoliv porušení péče řádného hospodáře samo o sobě 
není trestným činem, při vzniku větší újmy společnosti lze 
teoreticky uvažovat o trestném činu porušení povinnosti 
při správě cizího majetku. 

110. K návrhu zákona části páté, § 60  
doporučujeme zvážit, zda by vzhledem ke stanovenému termínu provedení V. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Změny, které nový zákon přinese, jsou podmíněny 
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AML směrnice na 10. ledna 2020, a to i s ohledem na časovou náročnost 
přípravy, vytvoření a zprovoznění nových funkcionalit informačního systému 
skutečných majitelů, která je blíže rozebírána v důvodové zprávě, nebylo 
možné stanovit účinnost dříve než k 1. prosinci 2020, tedy téměř 11 měsíců 
lhůtě k implementaci. 

rozsáhlými úpravami v informačním systému skutečných 
majitelů. Příprava a realizace nových funkcionalit 
v informačním systému si nutně žádá určitý čas, přičemž 
návrh předpokládá nejrychlejší možný průběh úprav 
systému.  
Zároveň podotýkáme, že významná část požadavků 
předmětné směrnice bude v předstihu řešena také novelou 
zákona č. 304/2013 Sb., jak je navrhováno změnovým 
zákonem předkládaným Ministerstvem financí 
(https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNBDJKEVE2).  

111. V důvodové zprávě - obecná část  
doporučujeme provést následující úpravy: na str. 11 první odst. kapitoly 
"Přístup do rejstříku a výpisy" – správně má být „rozšířenou podobu“ namísto 
"podob"; na str. 86 druhý odst. – opravit chybně zapsané číslo zákona - "zákon 
č. 549/1991 Sb." a na str. 99 druhý odst. k hlavě VI – slovo "pokladem" 
nahradit slovem „podkladem“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

Ministerstvo vnitra 112. K § 2 písm. l): 
Definování a používání pojmu „automatický průpis“ považujeme za 
nadbytečné. Sdílení údajů mezi jednotlivými informačními systémy veřejné 
správy upravuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
Zde stanovená pravidla pro sdílení údajů prostřednictvím tzv. referenčního 
rozhraní, respektive informačního systému základních registrů, jsou podle 
našeho názoru dostatečná a aplikovatelná, tudíž není nutné zatěžovat jiné 
právní předpisy popisem těchto procesů. Jiné právní předpisy tyto procesy 
nepopisují, přesto ke sdílení údajů úspěšně dochází. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Automatický průpis nelze ztotožnit se sdílením dat přes 
referenční rozhraní. Sdílení dat představuje převzetí údaje 
o změně určité jednotné kategorie dat (změna adresy, 
jména nebo názvu, atd.) dalšími informačními systémy. 
Automatický průpis je novým úkonem, kterým je 
zapisován („propisován“) nový údaj o skutečném majiteli 
na základě zákonné domněnky navazující na údaje 
v dalších informačních systémech. Automaticky propsané 
údaje lze navíc změnit podle § 40 a 41 návrhu. 
 
Vyjádření Ministerstva vnitra: 
Připomínka byla změna na doporučující.  

113. K § 17 odst. 3: 
Navrhujeme, aby s ohledem na obecnou ústavní výhradu zákona při ukládání 
povinností (čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky a čl. 4 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod) byly náležitosti žádostí upraveny přímo v zákoně, a 
to alespoň rámcově. Prováděcí předpis může stanovit další podrobnosti těchto 
náležitostí.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno v samostatném ustanovení (nově po přeznačení 
§ 17 návrhu). 

114. K § 54: AKCEPTOVÁNO 
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Požadujeme, aby ustanovení bylo doplněno o výslovné konstatování, že 
přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené 
působnosti. Zamezí se tak zbytečným budoucím pochybnostem, byť se 
domníváme, že o přenesené působnosti není v tomto kontextu pochybnosti. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Upraveno. 

115. K  § 12 odst. 2: 
Není nutné uvádět, že evidence skutečných majitelů je vedena v elektronické 
podobě, neboť informační systém veřejné správy je z povahy věci veden v 
elektronické podobě. Doporučujeme proto tuto větu z odstavce vypustit. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

116. K § 15 odst. 1 písm. a) a b): 
Uvítali bychom vysvětlení, proč je rozsah veřejně zpřístupňovaných údajů 
nastaven rozlišně pro právnické osoby a právní uspořádání, přičemž v případě 
právních uspořádání je navíc zveřejňování údajů podmiňováno souhlasem 
skutečného majitele. 

VYSVĚTLENO 
K této otázce se vyjadřuje odůvodnění uvedených 
ustanovení návrhu ve zvláštní části důvodové zprávy. 
Jedná se o transpozici V. AML směrnice. Potřebu 
veřejnosti údajů o skutečném majiteli svěřenských fondů, 
skrze které nejsou ovládány právnické osoby, lze hodnotit 
jako nízkou. 

117. K § 19 odst. 4: 
Dané ustanovení se zabývá změnou místní příslušnosti, kdy stanoví, že při 
změně okolností, dle nichž se posuzuje místní příslušnost, soud usnesením 
přenese svou příslušnost na soud nově příslušný. Dáváme na zvážení, zda je 
toto pravidlo účelné, když například § 11 odst. 1 občanského soudního řádu 
stanoví, že pro určení příslušnosti jsou až do skončení věci rozhodné 
skutečnosti, které jsou v době zahájení řízení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Srov. zvláštní část důvodové zprávy k § 19 odst. návrhu. 

118. K § 21 odst. 3: 
V souladu s aktuálně užívanou legislativní technikou navrhujeme slova 
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahradit slovy „ na svých 
internetových stránkách“. Tímto dojde k přesnému vymezení místa uveřejnění, 
neboť slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ znamenají kdekoliv na 
internetu. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
V kontextu připomínky upraven též § 15 (po přeznačení § 
14) návrhu. 

119. K § 33: 
Byť jsem si vědomi, že předmětné ustanovení je vykazováno jako 
transpoziční, dovolujeme si poznamenat, že na jeho základě dochází de facto 
k popření celého smyslu předmětné právní úpravy. 

VYSVĚTLENO 
Znepřístupnění se týká pouze údajů, které byly dříve 
fakultativně (nad rámec požadavků zákona) uveřejněny na 
základě souhlasu zapsaného skutečného majitele. 

120. K § 52: 
Domníváme se, že českému právnímu řádu spíše odpovídá formulace „podíl  
na zisku“ než „podíl na prospěchu“, doporučujeme proto úpravu ustanovení. 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO  
„Podíl na prospěchu“ je legislativní zkratka zavedená v § 
3 odst. 1, přičemž podíl na zisku je podílem na prospěchu. 

121. K § 55: 
Doporučujeme doplnit odkaz, který „zákon upravující civilní soudní řízení“ 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 55 (po přeznačení § 58) návrhu upraveno 
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má být v tomto případě aplikován, neboť v současné době lze uvažovat o 
dvou, a to o občanském soudním řádu nebo o zákoně č. 292/2013 Sb., o 
zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 

následovně:  
„Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na 
řízení o zápisu a řízení o nesrovnalosti ustanovení zákona 
upravujícího zvláštní řízení soudní.“ 

122. K názvu: 
V souladu s čl. 31 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
slova  
„ze dne….2019“ neuvádět tučně a odstranit za nimi nadbytečnou čárku. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

123. K poznámce pod čarou č. 1: 
Doporučujeme odkaz na poznámku pod čarou doplnit kulatou závorkou, jak 
požaduje čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

124. K § 11 odst. 2 písm. b) bodu 3: 
Slovo „zapsána“ navrhuje zaměnit za slovo „zapsaná“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

125. K nadpisu hlavy II: 
Navrhujeme opravit překlep ve slově „Přistup“, kdy správně by zde mělo být 
slovo „Přístup“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

126. K § 14 odst. 1 písm. c): 
Dáváme na zvážení vhodnost zavádění legislativní zkratky „potvrzení o 
nezapsání“, neboť se jedná o poněkud neobratný výraz, který si vnitřně 
odporuje. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 14 návrhu bylo v návaznosti na připomínku 
Notářské komory zrušeno. 
Potvrzení je nyní předmětem nového § 14 (před 
přeznačením § 15) odst. 2 návrhu, přičemž je pojem 
formulován následovně: 
„potvrzení o tom, že v evidenci skutečných majitelů není o 
skutečném majiteli právnické osoby nebo právního 
uspořádání veden žádný údaj“. 

127. K § 15 odst. 4 písm. a): 
V souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhujeme odstranit 
paragrafovou značku před číslem „33“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

128. K § 23 odst. 5 a § 33: 
Doporučujeme revidovat odkazy na § 15, neboť odstavec 2 není členěn  
na pododstavce, je tedy odkazováno na neexistující ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

129. K § 38 odst. 2 písm. a): 
Navrhujeme slovo „zapsána“ v písmenu a) odstranit pro nadbytečnost, neboť 
tato skutečnost je zohledněna již v návětí odstavce 2. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

130. K § 38 odst. 3: 
Slovo „sdružená“ navrhujeme nahradit výrazem „sdružení“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

131. K § 41 odst. 1: AKCEPTOVÁNO 
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Slovo „ustanovení“ navrhujeme s odkazem na čl. 69 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády vypustit pro nadbytečnost. 

Upraveno. 

132. K § 42 odst. 1: 
Doporučujeme normativní text přeformulovat, neboť se v něm opakovaně 
vyskytuje slovo „to“, což činí text nepřehledným. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 42 odst. 1 bylo upraveno následovně: 
„Má-li orgán veřejné moci důvodně za to, že při výkonu 
své činnosti zjistil nesrovnalost, oznámí ji soudu 
příslušnému k zápisu; to neplatí, pokud by oznámení 
nesrovnalosti mohlo ohrozit činnost orgánu veřejné 
moci.“ 

133. K § 48 odst. 3 písm. b): 
Domníváme se, že ve slově „vyšly-li“ by měly být pouze ypsilony. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 

134. K § 50 odst. 1: 
Navrhujeme ustanovení formulačně upravit a větu začít slovy „Pokud 
nebyl….“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

135. K § 52 odst. 1: 
Navrhujeme větu druhou ze stylistických důvodů přeformulovat, např. slovo 
„ví-li“ nahradit spojením „pokud ví“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 51 (po přeznačení § 52) návrhu bylo 
v návaznosti na připomínku Ministerstva pro místní rozvoj 
upraveno tak, aby nepřinášelo výkladové nejasnosti. 

136. K § 52 odst. 3: 
Navrhujeme opravit překlep ve slově „vykovávat“ ve větě první, přičemž 
správně by zde mělo být uvedeno „vykonávat“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

137. K § 60: 
S odkazem na čl. 53 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády navrhujeme  
za slovo „účinnosti“ doplnit slovo „dnem“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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Ministerstvo 
zahraničních věcí 

138. K ust. § 55: 
MZV doporučuje v tomto ustanovení o subsidiárním použití jiného právního 
předpisu na řízení o zápisu skutečného majitele do evidence skutečných 
majitelů a na řízení o nesrovnalosti v této evidenci nahradit nikoli zcela 
jednoznačný pojem „zákon upravující civilní soudní řízení“ (v příslušném 
pádu) pojmem určitějším. Použité sousloví totiž navozuje dojem, že se má 
jednat o občanský soudní řád, nicméně v příslušné pasáži zvláštní části 
důvodové zprávy (viz str. 109) se zmiňuje zákon o zvláštních řízeních 
soudních.  
V této souvislosti MZV připomíná též článek 45 legislativních pravidel vlády, 
podle něhož normativní odkaz na jiný právní předpis, který má být použit, má 
podobu „zkráceného názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího 
jednoznačné určení tohoto jiného právního předpisu“. Normativní odkaz je 
možné doplnit odkazem na poznámku pod čarou obsahující úplnou citaci 
tohoto jiného právního předpisu. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 55 (po přeznačení § 58) návrhu upraveno 
následovně:  
„Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na 
řízení o zápisu a řízení o nesrovnalosti ustanovení zákona 
upravujícího zvláštní řízení soudní.“ 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

139. K nadpisu zákona  
V souladu Legislativními pravidly vlády doporučujeme uvést slova „ze dne 
…… 2019“ netučně. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

140. K § 17: 
V navrženém znění § 17 doporučujeme rozšířit okruh oprávněných osob s 
dálkovým přístupem v rozsahu všech údajů pro Státní pozemkový úřad. 
Odůvodnění: 
Státní pozemkový úřad při výkonu své činnosti mimo jiné zcizuje majetek ve 
vlastnictví ČR a převádí ho na jiné osoby, u kterých není z dostupných listin 
vždy jednoznačně zjistitelný skutečný majitel – koncový příjemce. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

141. K přechodným ustanovením: 
Vzhledem k tomu, že zákon zavádí automatický průpis údajů z veřejných 
rejstříků, bylo by vhodné ponechat pro případy tohoto průpisu počáteční 
přechodné období, kdy by bylo možné namítnout ze strany zapsaných 
skutečných majitelů, resp. evidujících osob nesprávnost (byť i drobnou) 
zápisu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Případnou nesrovnalost budou moci evidující osoby vždy 
moci napravit z vlastní iniciativy (změnou zápisu – srov. § 
40 návrhu) nebo v návaznosti na výzvu soudu k nápravě 
[§ 45 (po přeznačení § 43) návrhu].  

142. K důvodové zprávě: 
Vzhledem k tomu, že navrhovatel hovoří o podstatném přepracování 
informačního systému veřejné správy – evidence skutečných majitelů, bylo by 
vhodné doplnit důvodovou zprávu o přesnější vyčíslení nákladů s tím 
spojených (nikoli jen o počáteční náklady, ale např. o roční náklady systému 
spojené s provozem). Stejně tak doporučujeme do důvodové zprávy doplnit 
přesnější vymezení personálních dopadů nárůstu agendy evidence skutečných 

VZATO NA VĚDOMÍ 
Co se týče materiálního zajištění výkonu soudních agend, 
platí, že je nezbytné posuzovat činnost soudu komplexně. 
Obecně nelze určité změny v rámci jedné z mnoha agend 
soudu přímo spojovat s potřebou navýšení jeho 
financování. Personální posílení soudů je obecně vždy 
otázkou koncepční. Potřeba posílení soudů vychází ze 
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majitelů pro příslušné soudy. skutečných potřeb, posouzení reálného nápadu a 

vyhodnocení jeho struktury.  
V kontextu všech plánovaných změn lze také 
předpokládat, že určité stávající procesy související s 
evidováním skutečného majitele odpadnou (lze 
předpokládat, že agenda a administrace zápisů se ve 
značné míře přesune na notáře) a náklady soudu se tak v 
těchto oblastech sníží. Možnost vyčíslení těchto nákladů a 
úspor je však v tuto chvíli limitovaná neznalostí konkrétní 
podoby budoucích funkcí upraveného systému.   

Úřad vlády ČR – 
odbor kompatibility 

143. Po stránce formální: 
Předkladatel pouze částečně splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 
V návrhu není dostatečně dopracována rozdílová tabulka, chybí srovnávací 
tabulka a v některých případech jsou podtržena ustanovení, jež nejsou 
implementační. Podrobněji níže v jednotlivých připomínkách. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

144. Obecně ke srovnávacím tabulkám: 
Není doložena srovnávací tabulka ke směrnici 2015/849 (AMLD).   

AKCEPTOVÁNO 
Doplněno.  

145. Ke srovnávací tabulce ke směrnici 2018/843 (AML V): 
Ve srovnávací tabulce je u čl. 1 odst. 15 písm. d) a e) a čl. 1 odst. 16 písm. e) 
uvedeno, že jsou transponovány tímto návrhem zákona, nicméně toto vykázání 
neodpovídá rozdílové tabulce, kde tyto články směrnice nejsou k nalezení. 
Tabulky by si měly vzájemně odpovídat, tudíž je nutno zřejmě ve srovnávací 
tabulce upravit místa, kde bude uváděno ID novely (případně doplnit 
rozdílovou tabulku), resp. vyjasnit, zda vůbec mají být ustanovení směrnice 
fakultativního charakteru provedena. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno.  

146. K rozdílové tabulce:  
K § 2 písm. h) – chybí odkaz na čl. 3/12 AMLD 
K § 2 písm. m) 
V RT je k příslušnému stanovení vykázán čl. 1 odst. 16 písm. h), zřejmě se ale 
jedná o písm. f).  
K § 8 odst. 3: 
Požadavek úschovy údajů po dobu 10 let nemá oporu v ustanovení článku 
směrnice 2018/843 (AML V), jež uvádí předkladatel v rozdílové tabulce. Je 

AKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
K § 2 písm. h) [po přeznačení písm. i)]   
Nejedná se o transpozici čl. 3 odst. 12 AML směrnice; 
srov. zvláštní část důvodové zprávy.   
K § 2 písm. m) [po přeznačení písm. n)]   
Upraveno.  
K § 8 odst. 3 
Lhůta není přejata z AML směrnice, ale jejím zavedením 
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zde uveden článek směrnice, který sice stanoví povinnost stanovit účinná 
opatření, nikoliv ale s určením jakékoliv lhůty. Pokud tedy na vymezení lhůty 
předkladatel setrvá zejména s přihlédnutím k naší níže uvedené zásadní 
připomínce ohledně lhůt, bylo by vhodnější ve výkaznictví uvést čl. 1 odst. 16 
písm. j) čtvrtý pododstavec AML V, jež lhůtu přímo stanoví.  
K § 23 
Dvakrát v textu RT nahradit slovo „písemnostmi“ slovem „písemnosti“. 
V návrhu zákona je text uveden správně.  
K § 48 odst. 3 písm. b) 
Slovo „údajů“ nahradit v RT slovem „údaje“.  
Zde také doporučujeme zvážit slovní spojení „nesprávné platné“ údaje (viz též 
doporučující připomínka k návrhu níže).   

se specifikuje požadavek čl. 30 odst. 1 AML směrnice, dle 
kterého členské státy „zajistí, aby společnosti a jiné 
právnické osoby zapsané v rejstříku na jejich území měly 
povinnost získat a mít adekvátní, přesné a aktuální 
informace o svém skutečném majiteli“.  
K § 23 
Upraveno.  
K § 48 odst. 3 [po přeznačení § 48 odst. 2] písm. b) 
Upraveno. 
 

147. K vykazování transpozice podtrháváním: 
Podtrháváním mají být označena pouze ta ustanovení navrhovaného předpisu, 
jimiž je zajišťována transpozice konkrétních ustanovení směrnice. To se týká 
mj. i vymezení definic – v § 2 tak doporučujeme podtrhnout definici 
skutečného majitele či osoby ve vrcholném vedení, ostatní pojmy svůj přímý 
definiční protějšek v AMLD nemají. Vykazování ostatních definic jako 
implementačních je k diskusi – viz připomínky k § 2 dále. 
Z tohoto pohledu je třeba revidovat celý předložený návrh, některé připomínky 
uvádíme výslovně zde. 
K hlavě III a Hlavě IV návrhu - Celou tuto sekci požadujeme nepodtrhávat – 
tedy nevykazovat jako transpoziční, s výjimkou § 29 a § 32 odst. 1, neboť 
přezkum soudem je podstatný pro naplnění čl. 30 odst. 4 a čl. 31 odst. 5 
AMLD.  
Pokud se týče stanovení kompetencí, máme za to, že tyto jsou vůči směrnici 
zakotveny již např. v § 12 odst. 3 návrhu. Ustanovení obsahující procesní 
úkony a pravomoci dle vnitrostátního práva již pak není nutno ve vazbě na 
směrnici vykazovat.  
Navrhujeme též nepodtrhávat a tedy ani nevykazovat § 43, 45 – 50, částky 
stanovící výše sankcí v § 53 a také přechodná ustanovení.  

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

148. Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Požadavek na vedení evidence skutečných majitelů plyne z práva EU. 
Upravuje ho: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. 
května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní 
peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského 

VZATO NA VĚDOMÍ 
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parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, ve 
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 (dále 
též " AMLD") 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 
května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení 
využívání finančního systému k praní peněz nebo financování 
terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (dále též směrnice 
"AML V")  

Úpravu evidence skutečných majitelů prohloubila směrnice AML V tím, že 
zejména podrobněji upravila postavení a evidenci svěřenských fondů  a jejich 
skutečných majitelů, a požadavek evidence rozšířila i na ostatní druhy 
právních uspořádání, které se svěřenským fondům podobají. Směrnice AML V 
rovněž doplnila úpravu informací o skutečném vlastnictví, včetně plánu EU na 
zavedení a propojení sdílených registrů mezi členskými státy EU (tyto registry 
budou napojeny na již existující evropskou centrální platformu – evropské 
elektronické přístupové místo pro veřejné rejstříky podle směrnice EU 
2017/1132 ). K novelizační směrnici AML V bude dále vydána i prováděcí 
legislativa Evropské komise, která upraví věci technických specifikací a 
postupů nezbytných pro propojení centrálních registrů členských států , tedy 
včetně registru upraveného podle předloženého návrhu nového zákona. 
Návrhu se také dotýká: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES 

149. Obecně k pojmosloví návrhu ve vztahu k přeshraničním vazbám: 
Svěřenský fond má i dle směrnice (čl. 31 AMLD, ve znění AML V) a dle 
návrhu protějšek v „zahraničním svěřenském fondu", ale u jiných uskupení 
předkladatel zahraniční vazby uvedeny nemá. V návrhu je uveden podílový 
fond - žádáme vyjasnit, proč není potřeba řešit „zahraniční“ podílový fond. V 
návrhu je též uveden ústav a fundace– zde není potřeba řešit žádný vztah k 
zahraničí? Neexistuje žádný „zahraniční ústav", který by mohl do rozsahu 
AMLD spadnout? Prosíme vyjasnit. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO JINAK, VYSVĚTLENO 
Ve vztahu k podílovým fondům bylo rozhodnuto o jejich 
nezařazení pod režim zákona o evidenci skutečných 
majitelů (v návaznosti na společné jednání Ministerstva 
financí, České národní banky a Ministerstva 
spravedlnosti).  
K důvodům vyloučení podílových fondů z působnosti 
zákona především viz vypořádání připomínky 
Ministerstva financí. 
Ve vztahu k určení skutečného majitele fundací jsou podle 
nás pravidla určování skutečného majitele použitelná i 
k fundacím zahraničním, přičemž pro účely zákona není 
nezbytné zahrnovat pod pojem fundace explicitně i 
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zahraniční právnické osoby fundačního typu. 
 Na rozdíl od právních uspořádání je u právnických osob 
(tj. také fundací a ústavů) pro zápis skutečného majitele 
do české evidence rozhodující, kde mají sídlo (srov. § 11 
odst. 1 návrhu). Přitom v České republice mohou mít sídlo 
jen právnické osoby v právní formě upravené českými 
zákony (§ 138 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.).  
Vztah k zahraničím fundacím tak může být relevantní, 
vyskytuje-li se zahraniční fundace ve struktuře vztahů; pro 
tyto účely jsou však vymezení skutečného majitele dle 
návrhu a § 6  návrhu dostačující.  

150. K § 2 písm. b): 
Je jasné, co je „významný prospěch“ ? – srov. dikce AMLD „vlastní nebo 
kontrolují“ (čl. 3/6) 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VYSVĚTLENO 
Slovům „vlastní nebo kontroluje“ transpozičně odpovídá 
dělení na koncové příjemce (pomyslné „vlastníky“) a 
osoby uplatňující koncový vliv (pomyslné „kontrolující 
osoby“).  
Změněná terminologie transpozice odpovídá tomu, že 
nelze vlastnit právnickou osobu, což je ostatně i důvod pro 
označení „skuteční majitelé“ (ne „skuteční vlastníci“). 
Pojem „významný prospěch“ je proto nutné chápat jako 
obecný termín pro pomyslné „vlastnictví“ právnické 
osoby. Co je významným prospěchem, je pak 
konkretizováno v § 3 návrhu. 
 
Vyjádření OKOM: 
Použití termínu „prospěch“ nebo „významný“ prospěch“ 
nám ani po vysvětlení připomínky není jasné, přitom jde o 
ustanovení transpoziční. Předkladatel uvádí, že 
„významný prospěch“ je vymezen v § 3 návrhu, kde 
ovšem termín „významný prospěch“ není použit, naopak 
je tam mj. zavedena legislativní zkratka obsahující výraz 
„prospěch“, přičemž na různých místech návrhu jsou dále 
používány oba tyto pojmy, tedy jak „významný 
prospěch“, tak „prospěch“ – a to včetně vymezení 
přestupků v § 53 a 53a [po přeznačení § 55 a 56 návrhu]. 
Jelikož pojem „významný prospěch“ se objevuje jen v § 2 
(všude jinde již je „prospěch“), nabízí se i takový výklad, 
že osoba sice má prospěch, ale ne tak velký, aby to byl 
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významný prospěch, a aby tak osoba byla v postavení 
koncového příjemce. 
 
Vyjádření Ministerstva spravedlnosti:  
Souhlasíme, že není vhodné, aby zákon pracoval v rámci 
vymezení s příjemce prospěchu s pojmem „významný 
prospěch“ a dále v zákoně byl používán již jen pojem 
„prospěch“. Uvedené by skutečně mohlo vést k 
nejasnostem a problematické aplikaci. Navrhovali bychom 
proto zpřesnit vymezení koncového příjemce, a to 
následovně:   
 
koncovým příjemcem ten, kdo může mít přímo nebo 
prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání 
(dále jen „nepřímo“) z celkového prospěchu tvořeného při 
činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo při správě 
nebo zániku právního uspořádání jeho významnou část 
(dále jen „prospěch“), a tento prospěch dále nepředává, 
 
Díky zavedení legislativní zkratky již podle našeho názoru 
nemůže být použití pojmu prospěch v dalších ústavních 
zákona nejasné. Zároveň vymezení vyjasňuje, v jakém 
smyslu jde o významný prospěch, respektive přesněji o 
významnou část prospěchu. Jak rozumět v praxi 
prospěchu, tj. stanovit jeho významnou část, pak 
konkretizuje § 3 návrhu, který zavádí domněnky 
koncového příjemce (tedy toho, kdo může mít prospěch). 
Zároveň se domníváme, že je vhodné ponechat pojem 
prospěchu dostatečně obecný, aby pokryl různé způsoby 
prospěchu. 

151. K § 2 písm. e) až g) a § 3 odst. 2 a § 4 odst. 4 - některé základní 
pojmy a násobení a sčítání podílů na vlivu při řetězení a větvení 
Ač věcně proti navržené úpravě nenamítáme, neboť i z důvodové zprávy 
vyplývá, že má směřovat k naplnění cíle směrnice, požadujeme vyjasnit, zda 
definice, a zejména ty výše uvedené, navazují na nějaké konkrétní ustanovení 
směrnice. Uvedená ustanovení návrhu jsou vyznačena jako implementační, 
neboť jsou podtržená, konkrétní požadavky v tomto smyslu ale ve směrnici 
nenalézáme.  

VYSVĚTLENO 
Všechny zmíněné pojmy jsou z širšího hlediska 
transpozicí čl 3 odst. 6 písm. a) bod i), konkrétně slov 
„fyzickou osobu nebo osoby, které v konečném důsledku 
vlastní nebo kontrolují právnickou osobu prostřednictvím 
(…) nepřímého vlastnictví dostatečného akciového či 
vlastnického podílu nebo hlasovacích práv v uvedené 
právnické osobě, včetně akcií na doručitele“. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA Pojmy vymezené v § 2 písm. e) až g) [po přeznačení písm. 

f) až h)] návrhu sice nejsou explicitně převzaty z definic 
směrnice, avšak by bez nich nebylo možné některá 
vymezení směrnice smysluplně a efektivně aplikovat 
(zejména učinit výpočet pro zjištění nepřímého ovládání 
nebo nepřímého přijímání prospěchu, tj. slovy směrnice 
nepřímého vlastnictví podílu). Bez navrženého pojmosloví 
by byl implementovaný požadavek na evidování 
nepřímých skutečných majitelů a na povinování 
právnických osob tímto evidováním v praxi 
neproporcionálně složitý a nejasný. 

152. K § 2 písm. l):  
V souvislosti s výše uvedenou připomínkou uvádíme, že pokud by 
automatický průpis měl být vykazován jako implementační, bylo by vhodnější 
vykazovat jej čl. 30 odst. 4 a čl. 31 odst. 5 směrnice AMLD, ve znění AML V, 
neboť představuje mechanismus ke splnění účelu směrnice, který směrnice 
požaduje. Rovněž pak i § 37 dále. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

153. K § 2 písm. h): 
Jsme toho názoru, že definice vrcholného vedení podle čl. 3 odst. 12 AMLD je 
širší než definice podle § 2 písm. h) návrhu. Požadujeme definice sjednotit. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
S odkazem na podrobné vysvětlení ve zvláštní části 
důvodové zprávy k § 2 písm. h) [po přeznačení písm. i)] 
návrhu uvádíme, že pojem vrcholného vedení užívaný 
v daném kontextu (tj. v čl. 3 odst. 6 IV. AML směrnice) 
má jiný obsah, než pojem vymezený v čl. 3 odst. 12 IV. 
AML směrnice.  

154. K § 4: 
Prosíme o vyjádření, jak je v návrhu týkajícím se úpravy koncového vlivu 
uplatňována „kontrola jinými prostředky“ ve smyslu čl. 3 odst. 6 písm. a) bod 
i) AMLD. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VYSVĚTLENO 
Kontrola jinými prostředky je neurčitý pojem, který 
odpovídá jakémukoli způsobu materiálního uplatňování 
koncového vlivu. Návrh směrnicí užívané spojení 
„kontrola jinými prostředky“ vyjadřuje v rámci pojmu 
koncového vlivu tak, že jej vymezuje jako „jakékoli 
jednání“, tzn. jednání právní i faktické. Při výkladu 
v tomto smyslu analogického § 71 zákona o obchodních 
korporacích se např. uvádí možnost ovlivňování skrze 
vztah věřitel-dlužník, nebo třeba i milenecký vztah. Viz 
také str. 33 důvodové zpráva k návrhu:  
„Jak bylo již řečeno, postavení skutečného majitele může 
být založeno v zásadě neomezenou škálou důvodů, 
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právních i mimoprávních. Vedle zjevných důvodů 
spočívajících v účasti v právnické osobě prostřednictvím 
podílů nebo ve funkci v některém z orgánů právnické 
osoby mohou být pozice koncového příjemce nebo osoby 
uplatňující koncový vliv dány i jinak. Je tak třeba 
zohledňovat smluvní ujednání mezi společníky, nebo 
společníkem a třetími osobami, jakož i např. smlouvy 
s významnými věřiteli právnické osoby“ 
Návrh materiální pojetí uplatňování koncového vlivu 
(stejně jako materiálního pojení koncového příjemce) dále 
implementuje zavedením vyvratitelných domněnek, které 
umožňují jako skutečného majitele zapsat i jinou osobu 
než tu, která splňuje podmínky podle § 4 návrhu. 

155. K § 6 odst. 3: 
Není jasné, kam byl transponován požadavek čl. 3 bodu 6 písm. b) odrážky v) 
směrnice AMLD, ve znění směrnice AML V (čl. 1 bodu 2) dopadající na 
osobu, která v konečném důsledku vykonává kontrolu nad svěřenským 
fondem. Nutno doplnit, popř. vyjasnit. 
Zároveň požadujeme vyjasnit, nakolik sousloví "okruh osob, k jehož 
prospěchu byl svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond zejména zřízen 
nebo je spravován" v odst. 3 písm. d) návrhu koreluje s požadavkem směrnice 
AMLD, ve znění AML V, která v čl. 3 bodu 6 písm. b) odrážce iv) mluví o 
osobách, v jejichž "hlavním zájmu" došlo k založení nebo provozování, což se 
jeví jako vyjádření širší. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VYSVĚTLENO 
Čl. 3 bodu 6 písm. b) bod v) IV. AML směrnice byl 
transponován do § 2 odst. f) [po přeznačení písm. e)] 
návrhu, který stanoví, že skutečným majitelem je každá 
fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo 
uplatňuje koncový vliv, respektive do § 2 písm. c) [po 
přeznačení písm. d)]  návrhu vymezující koncový vliv. 
Obecně má evidující osoba povinnost zajistit, aby platné 
údaje o jejím skutečném majiteli nebo o skutečném 
majiteli právního uspořádání odpovídaly skutečnému 
stavu. Výčet osob § 6 odst. 3 návrhu není taxativním 
výčtem, představuje pouze domněnku o konkrétních 
okruzích osob, že s ohledem na jejich angažmá ve vztahu 
k právnímu uspořádání jsou formálními skutečnými 
majiteli. 
Co se týče pojmu „hlavní zájem“ podle čl. 3 bodu 6 písm. 
b) bod iv) IV. AML směrnice, lze s ohledem na jasné 
vymezení prospěchu v § 2 návrhu mít za to, že nejde o 
pojem totožný s pojmem hlavní zájem. Prospěch je 
kvantifikovaný výhoda, typicky příjem zisku, přičemž jde 
v poměru k celkovému zisku o část významnou. Hlavní 
zájem je oproti tomu podle našeho názoru pojmem širším. 
V čím hlavním zájmu je právní uspořádání zřízeno, bude 
typicky zřejmé ze statusu; bude to tedy formálně 
zjistitelné.   
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Na základě uvedeného byl § 6 odst. 3 návrhu upraven, a to 
následovně [pro přehlednost je písm. d) rozděleno]: 
d) jeho obmyšleným, nebo  
e) z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu byl 
svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond zřízen 
nebo je spravován, není-li obmyšlený určen. 
 
V tomto smyslu byla upravena důvodová zpráva. 

156. K § 8 odst. 1: 
Ustanovení stanoví povinnost evidující osoby získávat a zaznamenávat údaje 
uvedené v § 13  písm. a) až e), nikoliv ale další písmena tohoto paragrafu. Má 
to nějaký důvod? Je možné, že evidující osoba nemá všechny informace k 
dispozici, i tak ale není logické, když evidující osoba neeviduje údaje podle 
písmene f) a g) paragrafu 13 (tj. údaje o právnické osobě), ale eviduje 
skutečného majitele a popis struktury vztahů v § 13 písm. c), který odkazuje na 
písm.  f) a g), tedy v návaznosti na danou společnost.  Žádáme vysvětlit. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VYSVĚTLENO 
Není třeba, aby evidující osoba evidovala své vlastní 
jméno a identifikační číslo [tj. údaje podle § 13 písm. f) a 
g) návrhu]. Tyto údaje striktně vzato nejsou údaji o 
skutečném majiteli, pročež není nutné v daném kontextu 
povinovat evidující osobu jejich zaznamenáváním ve 
smyslu § 8 odst. 1 návrhu. Dané údaje jsou však 
významné z hlediska § 13 návrhu, jelikož činí obsah 
evidence vnitřně koherentní a přehledný.  
Požadavek podle § 13 písm. c) návrhu se týká potřeby 
uchovávání identifikačních údajů o jiných společnostech 
nebo osobách ve struktuře vztahů; jde v zásadě o věcnou 
podmnožinu údajů o sktruktuře vztahů. 

157. K § 8 odst. 3, § 18 a 39 - lhůty: 
Požadujeme vyjasnit, proč evidující osoba podle § 8 odst. 3 uchovává údaje 
nejdéle do zániku právnické osoby nebo právního uspořádání. Je toto 
navrhováno z důvodu GDPR? A má tato skutečnost nějaký vliv na požadavek 
§ 18 týkající se uchovávání údajů v evidenci skutečných majitelů, který 
vyplývá ze směrnice (čl. 30 odst. 10, čl. 31 odst. 9 směrnice AMLD, ve znění 
AML V), podle kterého je potřeba údaje uchovávat i po zániku právnické 
osoby nebo právního uspořádání, a to až po dobu 10 let? A jak na tento striktní 
požadavek směrnice navazuje § 39, dle kterého, zdá se, naopak zase dojde k 
okamžitému výmazu, tj. bez směrnicí požadované lhůty k uchovávání údajů? 
Požadujeme vyjasnit. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VYSVĚTLENO 
Původně byla doba uchovávání limitována existencí 
právnické osoby (nelze jí stanovovat povinnost, pokud už 
zanikla). V návaznosti na připomínku Ministerstva financí 
však byl § 8 odst. 3 návrhu upraven tak, aby povinnost 
přecházela na právního nástupce. 
Lhůta není přejata z AML směrnice, ale jejím zavedením 
se specifikuje požadavek čl. 30 odst. 1 AML směrnice, dle 
kterého členské státy „zajistí, aby společnosti a jiné 
právnické osoby zapsané v rejstříku na jejich území měly 
povinnost získat a mít adekvátní, přesné a aktuální 
informace o svém skutečném majiteli“.  
Ustanovení je zároveň v zásadě přejato z § 29b odst. 3 
zákona č. 253/2008 Sb. 
Ustanovení § 18 návrhu transponuje čl. čl. 30 odst. 10 a čl. 
31 odst. 9 AML směrnice a upravuje dostupnost údajů 
v evidenci prostřednictvím návrhem upravených 
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mechanismů, tj. získávání výpisů z evidence podle § 15 a 
násl. návrhu.  
Ve vztahu k § 39 návrhu je třeba si uvědomit, že 
automatickou změnu evidenčního režimu údajů, nikoli 
jejich dostupnost v evidenci ve smyslu § 18  návrhu. 
Postupem podle § 39 návrhu dojde tedy k tomu, že údaje o 
zaniklých právnických osobách (a právních uspořádáních) 
již nebudou vedeny jako platné (srov. vymezení platných 
údajů dle § 2 návrhu nebo též vysvětlení k připomínce 
níže), ale jako údaje, které byly vymazány bez náhrady, 
přičemž budou stále dostupné v rámci tzv. úplných 
(historických) výpisů podle § 16 a 17 (po přeznačení § 15 
a 16) návrhu (z upravené textace těchto ustanovení to je 
nyní evidentní). 

158. K § 10: 
 K povinnosti „potřebné součinnosti“: požadujeme dopracovat.  
AMLD v čl. 30 odst. 1 posl. pododstavec stanoví jasně těmto osobám 
povinnost konat, nikoli pouze poskytovat součinnost. Splněním jejich 
povinnosti je pak podmíněno splnění povinnosti evidujících osob podle ust. 
výše. DZ k tomuto ustanovení (str. 63) situaci řeší lehce s tím, že v případech, 
kdy součinnost nebude poskytnuta, bude proveden zápis dle § 5 písm. a) 
návrhu – to je ovšem stav, který je v rozporu s ambicemi AMLD. Žádáme 
vyjádření předkladatele a úpravu návrhu s ohledem na povinnosti skutečných 
majitelů konat ve smyslu požadavku AMLD K tomu dále viz připomínka k § 
53. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 10 návrhu je transpozicí čl. 30 odst. 2, ne čl. 
30 odst. 1 AML směrnice. Čl. 30 odst. 2 IV AML 
směrnice hovoří pouze o požadavku (ne o povinnosti, na 
rozdíl od odst. 1), „aby skuteční majitelé (…) poskytly 
těmto subjektům veškeré informace“.  
Platí však, že v návaznosti na množství obdobných 
připomínek se do § 53 (po přeznačení § 55) návrhu 
doplňuje přestupek spočívající v neposkytnutí součinnosti 
podle § 10 návrhu. 

159. K § 11 odst. 2 a dalším místům návrhu, např. § 37 odst. 1 a 2: 
Ač předkladatel logicky v ustanovení § 11 odst. 2 a v návaznosti na to pak na 
dalších místech návrhu zakládá kritérium bydliště a sídla, neboť ze směrnice 
nepřímo vyplývá, že každý členský stát si ohlídá „své" subjekty, je zároveň 
nutné uvést, že směrnice (čl. 31 odst. 3a směrnice AMLD, ve znění směrnice 
AML V) zakládá pro uchovávání údajů v evidenci kritérium bydliště a usazení, 
což je koncept širší, než koncept sídla. Do konceptu „usazení" spadnou mj. i 
pobočky. V tomto smyslu se tudíž ustanovení směrnice jeví, oproti 
navrženému zákonu, jako širší, postihující více případů. Požadujeme vyjasnit. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Relevantní ustanovení návrhu upravena tak, aby dopadala 
i na případy, kdy má svěřenský správce na území České 
republiky pobočku. 

160. K § 15 odst. 1 písm. b) a § 16 odst. 1:  
Není jasný vztah mezi těmito dvěma ustanoveními. Které ustanovení 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 15 (po přeznačení § 14) odst. 1 písm. b) 
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transponuje podtržené ustanovení § 15 odst. 1 písm. b)? Naopak DZ uvádí, že 
veřejnost údajů v čl. 31 odst. 4 směrnice AMLD, ve znění AML V, 
nevyžaduje. Ustanovení sice věcně nerozporujeme, máme ale za to, že při 
zveřejnění údajů, které jsou uveřejněny v evidenci svěřenských fondů (udělil-li 
skutečný majitel souhlas – viz § 15/1/b)/2. návrhu) není jasná provazba na 
postup podle § 16, podle kterého se musí m.j. osvědčovat zájem, což již je 
směrnicový požadavek. Požadujeme vyjasnit. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

návrhu lze mít za částečnou transpozici čl. 31 odst. 4 
AML směrnice (v rozdílové tabulce opraveno). Některé 
vybrané údaje o skutečném majiteli svěřenského fondu 
jsou v evidenci přístupné ve veřejném režimu. Ačkoli to 
směrnice skutečně nevyžaduje, režim veřejnosti některých 
údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu reflektuje 
faktický stav veřejnosti údajů vedených v evidenci 
svěřenských fondů. Bylo by nelogické, aby stejné údaje 
(typicky některé údaje o svěřenském správci), byly 
v evidenci svěřenských fondů veřejné (podle pravidel 
zákona č. 304/2013 Sb.) a v evidenci skutečných majitelů 
neveřejné.  
Ustanovením § 16 (po přeznačení § 15) návrhu pak 
zajištěn přístup k širší sadě údajů; podle ustanovení lze 
získat vybrané údaje o všech zapsaných skutečných 
majitelích, nikoli jen o těch, kteří jsou současně vedeni 
jako osoby vystupující v rámci svěřenského fondu (a tedy 
zapsané v evidenci svěřenských fondů). 
 
Vyjádření OKOM:  
K vyjádření „Bylo by nelogické…“ 
S (ne)logičností právní úpravy souhlasíme, přesto ale 
máme legislativně-technický dotaz: 
 
§ 15/1/b)/2. návrhu uvádí kumulativně spojku „a“. Z toho 
ale vyplývá, že i když údaje v evidenci svěřenských fondů 
budou veřejné, tak pro účely evidence skutečných majitelů 
bude potřeba pro tytéž údaje souhlas skutečného majitele, 
což je opačný princip, než vůči kterému směřuje 
vysvětlení o (ne)logičnosti úpravy.  
 
Vyjádření Ministerstva spravedlnosti:  
Každý z bodů § 15 (po přeznačení § 14) odst. 1 písm. b) 
návrhu se týká formálně jiné kategorie údajů vedených 
v evidenci skutečných majitelů.  
Podle § 16 (po přeznačení § 15) odst. 1 písm. b) bod 1 
návrhu obsahuje výpis z evidence skutečných majitelů 
platné údaje o skutečném majiteli právního uspořádání, a 
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to v rozsahu těch údajů, které jsou (současně) veřejně 
dostupné v evidenci svěřenských fondů (jde tedy o údaje, 
který mají svůj původ v jiné evidenci a byly do evidence 
skutečných majitelů automaticky propsány). 
Podle § 16 (po přeznačení § 15) odst. 1 písm. b) bod 2 
návrhu obsahuje výpis z evidence skutečných majitelů 
dále platné údaje o skutečném majiteli právního 
uspořádání, a to v rozsahu těch údajů, k jejichž uveřejnění 
v evidenci skutečných majitelů dal skutečný majitel 
souhlas. Jedná se tedy o údaje, které jsou původní, 
zapsané pouze v evidenci skutečných majitelů.  
Pro lepší srozumitelnost bude § 15 (po přeznačení 14) 
odst. 1 návrhu [nyní bez nutnosti dělení do bodů v písmeni 
b)] upraven následovně: 
(1) Ministerstvo umožní komukoli na svých internetových 
stránkách získat částečný výpis z evidence skutečných 
majitelů platných údajů  

a) o skutečném majiteli právnické osoby v rozsahu 
1. jména, státu bydliště, roku a měsíce 

narození, státního občanství skutečného 
majitele,  

2. údajů podle § 13 písm. b) až e) a  
3. případně dalších údajů, k jejichž 

uveřejnění skutečný majitel udělil souhlas 
nebo které již jsou uveřejněny ve veřejném 
rejstříku a byly automaticky propsány 
podle § 37 nebo 38, 

b) o skutečném majiteli právního uspořádání 
v rozsahu údajů, k jejichž uveřejnění skutečný 
majitel udělil souhlas nebo které již jsou 
uveřejněny v evidenci svěřenských fondů a byly 
automaticky propsány podle § 37.  

161. K § 15 odst. 1, § 17 odst. 2 aj. 
Ve shora uvedených ustanoveních i na jiných místech návrhu se objevuje 
formulace „ministerstvo zajistí". Jak bude toto „zajištění" probíhat? A nemělo 
by být toto alespoň rámcově uvedeno v zákoně? 

AKCEPTOVÁNO 
V návaznosti na připomínku Ministerstva dopravy bylo 
ustanovení návrhu přeformulováno tak, aby odpovídalo 
formulacím obdobných ustanovení zákona č. 304/2013 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK2EUWGI)



52 
 

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA Sb. (viz např. § 118g odst. 3). 
162. K § 16 odst. 1 písm. a) a b): 
k písm. a): směrnice AMLD, ve znění směrnice AML V, mluví v čl. 31 odst. 4 
písm. c) o osobě, která může osvědčit „oprávněný zájem". DZ na str. 76 se 
odůvodněním pro vymezení tohoto pojmu zabývá. Je ale otázkou, zda 
navržené vymezení „zájmu" není příliš úzké, kdy i v DZ citovaná preambule 
ke směrnici AML V (recitál 42) odkazuje na činnost nevládních organizací a 
investigativních novinářů. Zároveň žádáme o vyjasnění, zda bude existovat 
nějaký mechanismus opravného prostředku, bude-li odmítnut výpis na základě 
nedostatečně osvědčeného zájmu - tuto verzi rovněž obsahuje recitál 42.  
Dále, AMLD v čl. 31 odst. 4 druhém pododstavci požaduje mezi údaji, které 
mají být sděleny, i údaj o státní příslušnosti skutečného majitele – je 
transponováno? 
k písm. b): provedení směrnice k tomuto ustanovení není srozumitelné 
zejména s ohledem na skutečnost, že směrnice mluví o žadateli, který musí 
držet nebo vlastnit „kontrolní podíl" (viz čl. 31 odst. 4 písm. d) směrnice 
AMLD, ve znění směrnice AML V) 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Domníváme se vymezení oprávněného zájmu, který 
žadatel má vůči soudu osvědčit, je v souladu s recitálem č. 
42 V. AML směrnice, podle kterého lze oprávněný zájem 
shledat u nevládních organizací a novinářů vyvíjejících 
preventivní činnosti v oblasti boje proti praní peněz, 
financování terorismu a souvisejícím predikativním 
trestným činům, nikoli tedy u nevládních organizací a 
novinářů obecně. 
Opravný prostředek, jak o něm hovoří recitál č. 42 V. 
AML směrnice, navrhován není. Žadatel však bude moci 
v případě neúspěšné žádosti podat žádost opětovně.   
Údaj o státní příslušnosti byl do § 16 odst. 1 návrhu 
doplněn. 
Smyslem pravidla v čl. 31 odst. 4 písm. d) IV. AML 
směrnice není zajistit přístup k údajům o právním 
uspořádání někomu, kdo by v zásadě odpovídal vymezení 
skutečného majitele (pravidlo by na daném místě působilo 
i dosti nesystematicky).  
Domníváme se naopak, že podmínka držení nebo 
vlastnění podílu se neváže k žadateli o přístup, ale 
k právnímu uspořádání. Ačkoli taková konstrukce není ve 
směrnice z právního hlediska správně vyjádřena (právní 
uspořádání nemůže držet nebo vlastnit podíl, jelikož nemá 
právní subjektivitu), jde o jediný rozumný výklad daného 
pravidla. Žadatelem tak může být každý, avšak to, zda 
bude žádosti vyhověno, bude záležet na vyhodnocení 
struktury vztahů, ve které právní upořádání figuruje.  
Představený výklad byl také potvrzen zástupcům 
Ministerstva spravedlnosti a Finančního analytického 
úřadu ze strany zástupců Evropské komise na 
transpozičním workshopu k problematice evidování 
skutečného majitele ve smyslu V. AML směrnici (dne 20. 
11. 2018 v Bruselu).  

163. K § 17 odst. 2 písm. l) a m):  
Odkazy na tam uvedená nařízení EU by měly být opatřeny poznámkou pod 
čarou s úplnou citací jejich názvu. Dále obě nařízení, včetně některých 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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kompetencí cit. orgánů fondů EU, již byla novelizována, tudíž by oba odkazy 
měly být doplněny o dovětek "v platném znění". 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
164. K § 17 odst. 4:  
Ustanovení je nevhodně formulováno, a to v závěru „s výjimkou přístupu 
úvěrových institucí a finančních institucí, notářů a advokátů...". Z tohoto 
vyjádření vyplývá, že přístup mohou mít pouze úvěrové a finanční instituce, 
notáři a advokáti. Z navržené formulace by paradoxně vyplývalo, že např. ani 
státní zastupitelství nemůže údaje podle § 32 získat, což by založilo rozpor se 
směrnicí (srov. čl. 30 odst. 5 písm. a) směrnice AMLD, ve znění směrnice 
AML V). Je nutné přeformulovat. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 17 (po přeznačení § 16) odst. 4 návrhu 
upraveno následovně: 
„Jsou-li údaje o skutečném majiteli znepřístupněny podle 
§ 32, ministerstvo k nim přístup podle odstavce 2 písmen 
m) až q) neumožní; to však neplatí pro přístup úvěrových 
a finančních institucí, notářů a advokátů, pokud provádějí 
identifikaci a kontrolu klienta podle zákona o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu.“ [V ustanovení došlo k přeznačení 
písmen] 

165. K § 32: 
Jsme toho názoru, že navrhovaný § 32 nereflektuje plně veškeré podmínky čl. 
30 odst. 9 AMLD, který omezuje svoji aplikaci na výjimečné okolnosti 
potvrzené individuálním posouzením případu. Jsme toho názoru, že je nutno je 
do zákona provést. Návrh v současnosti stanoví de facto automatismus. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 32 návrhu umožňuje znepřístupnění tehdy, 
není-li to v rozporu s veřejným zájmem. O automatismus 
se tedy nejedná.  
Je přitom též brát v potaz, že požadavek stanovený čl. 30 
odst. 9 (a čl. 31 odst. 7a) IV. AML směrnice na 
individuální a detailní posouzení případu směřuje 
především na výjimku spojenou s nepřiměřeným rizikem 
ohrožení skutečného majitele vybranými trestnými činy. 
V tomto ohledu se však ustanovení směrnice 
netransponuje (přičemž směrnice ponechává na diskreci 
členských států, zda a v jaké míře ustanovení transponují. 
 
Vyjádření OKOM:  
Souhlasíme, že poměřování veřejného zájmu a zájmu na 
ochraně soukromí skutečného majitele osoby, která není 
plně svéprávná, nebude automatismem. I v kontextu 
důvodové zprávy tuto podmínku ze směrnice proto 
považujeme za dostatečně transponovanou. Čl. 30 odst. 9 
a čl. 31 odst. 7a však také stanovují, že "Členské státy 
zajistí, aby byly tyto výjimky uděleny na základě 
podrobného hodnocení výjimečné povahy daných 
okolností." Jsme toho názoru, že by bylo vhodné doplnit § 
32 o formulaci zakotvující kategorii výjimečnosti 
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znepřístupnění údajů, např. formulací typu "v případech 
hodných zvláštního zřetele". 
 
Vyjádření Ministerstva spravedlnosti: 
Navrhovaná formulace bude do § 32 návrhu doplněna. 

166. K § 37:  
- viz výše - pobočka a níže – k § 2 písm. l) – výkaznictví 
- v odst. 1 písm. a) chybí osoba, která fakticky vykonává kontrolu - viz 
připomínka výše, k § 6 odst. 3 
- v odst. 2 písm. a) je u zahraničního svěřenského fondu jen svěřenský správce, 
nikoliv další osoby (čl. 31 odst. 1 směrnice AMLD, ve znění AML V – 
zakladatel, osoby vykonávající dohled nad správou, atd.) - proč? Žádáme 
vysvětlit. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VYSVĚTLENO 
Ad odst. 1 písm. a) 
Čl. 3 bodu 6 písm. b) bod v) IV. AML směrnice byl 
transponován do § 2 odst. f) [po přeznačení písm. e)] 
návrhu, který stanoví, že skutečným majitelem je každá 
fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo 
uplatňuje koncový vliv, respektive § 2 písm. c) [po 
přeznačení písm. d)] návrhu vymezující koncový vliv. 
Ad odst. 2 písm. a) 
Aplikovatelnost automatického průpisu je dána zákonným 
nastavením šíře údajů vedených v evidenci svěřenských 
fondů. Jelikož se do evidence svěřenských fondů podle 
zákona č. 304/2013 Sb. (srov. jeho § 65g) zapisuje u 
zahraničního svěřenského fondu pouze osoba svěřenského 
správce, údaje o dalších osobách automaticky propisovat 
nelze. 

167. K § 39:  
- viz výše, k § 8 odst. 3 ad.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VYSVĚTLENO 
Viz vyjádření k připomínce výše. 

168. K § 48 odst. 3 písm. b):  
V textu návrhu se objevuje znění „vymaže nesprávné platné údaje". Chce se 
tím říci, že soud nesprávné a neplatné údaje nevymaže? To by mohl být z 
hlediska směrnice AMLD problém. Žádáme zvážit jiné slovní spojení.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Pojem „platné údaje“ je definován v § 2 písm. j) [po 
přeznačení písm. k)] návrhu, přičemž se nijak nevztahuje 
k  právní nebo faktické správnosti. Jedná se o rozlišení 
mezi aktuálními údaji v evidenci a „historickými“ 
vymazanými údaji. Viz např. textaci ustanovení § 9 odst. 
1 návrhu. 

169. K § 53:  
Postrádáme úpravu sankcí pro skutečného majitele a další osoby, pokud 
neposkytují součinnost podle § 10 návrhu (ve vazbě na nutnost změny 
formulace ustanovení – viz připomínka k § 10 výše). Úprava je nastavená tak, 
že odpovědnost ve formě sankcí ponese pouze evidující osoba, a to i v případě, 
kdy nebude schopna informace od těch dotčených osob přes vynaložení 
značného úsilí získat. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
K sankci ve vztahu k § 10 návrhu 
Do § 53 (po přeznačení § 55) návrhu byl doplněn 
přestupek odpovídající porušení povinnosti stanovené v § 
10 návrhu. V této souvislosti byly též provedeny nezbytné 
související změny v hlavě VI, dílu 1 návrhu. 
K sankcím ve vztahu k § 52 (po přeznačení § 53 a 54) 
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Obdobně nejsou upraveny sankce, pokud v rozporu s § 52 dojde k vyplacení 
podílu ve prospěch skutečného majitele, aniž by byl tento zapsán. 
Jsme názoru, že ponechání příslušných „sankcí“ jen v soukromoprávní rovině 
nemusí být dostačující, např. v případě § 52 je možné si představit, že ani 
vyplácející obchodní korporace, ani skutečný majitel, nebudou na porušení 
povinnost stanovené v tomto ustanovení upozorňovat. Jaké sankční nástroje 
pak bude mít kupř. daňová správa, zjistí-li, že k vyplacení podílu došlo? 
A v neposlední řadě dodáváme, že ačkoliv rozumíme tomu, že přestupkový 
systém musí být realizován prostřednictvím soudu, přesto máme za to, že by 
mohlo být vhodné nastavit ještě zpřísnění v případech, kdy žádný skutečný 
majitel zapsán není. Dle § 53 se totiž musí čekat až na propadnutí přiměřené 
lhůty stanovené soudem podle § 45. Otázka je, zda v případě, kdy se jedná o 
evidentní záležitost, by se nedala pokuta za přestupek uložit okamžitě, aby 
sankce za porušení pravidel vyplývající z AMLD byly skutečně efektivní. 
 Žádáme o vyjádření. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

návrhu 
Do zvláštní části důvodové zprávy k § 52 (po přeznačení § 
53 a 54) byly doplněny další vysvětlení k možnosti 
domáhání se náhrady škody v návaznosti na porušení 
pravidla § 53 (po přeznačení § 55) odst. 1 návrhu. I 
v případě jednočlenné společnosti může náhradu škody 
požadovat např. insolvenční správce. Teoreticky lze 
uvažovat i o naplnění skutkové podstaty § 220 trestního 
zákoníku.  
Administrativní sankce za vyplacení zisku by pak byly 
svým dopadem vůči mimořádně rozsáhlému okruhu 
subjektů zákona (který zahrnuje všechny obchodní 
korporace) nepřiměřené. 
K sankci podle § 53 (po přeznačení § 55) odst. 1 písm. a) 
návrhu 
Stávající režim udělování pokut za přestupky považujeme 
za dostatečně efektivní. Primárním cílem navrženého 
režimu je zajistit neplnění evidence, nikoli trestání 
evidujících osob. Je třeba vzít v potaz, že se návrh 
vztahuje na obrovské množství právnických osob, které 
mohou své povinnosti neplnit z pouhé neznalosti nebo 
nedbalosti. 

170. K § 57:  
Chybí úprava případu, kdy evidující osoba je obchodní korporací, ale 
nezajistila zápis - jak se bude postupovat v tomto případě, aby byl nastaven 
efektivní systém naplňující cíl směrnice AMLD? V DZ je sice uvedeno, že tak 
již obchodní korporace měly učinit, avšak pokud se tak nestalo, bude 
nastupovat přestupkové řízení dle § 53 an. této úpravy?  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VYSVĚTLENO 
Jak zmiňuje důvodová zpráva, na obchodní korporace, 
které nezajistily dle dosavadních právních předpisů zápis 
žádných údajů o svých skutečných majitelích, se 
přechodné ustanovení nevztahuje. Tyto společnosti jsou 
povinny zapsat své skutečné majitele bez zbytečného 
odkladu po nabytí účinnosti nového zákona (§ 9 odst. 1 
věta druhá návrhu). Pokud tak neučiní, mělo by být 
zahájeno řízení o nesrovnalosti a navazující přestupkové 
řízení. 

171. K § 58 odst. 1:  
V tomto ustanovení je zavedeno pravidlo, že propisování údajů se nevztáhne 
na skutečné majitele, kteří jsou již zapsaní. To však velmi zneefektivní celý 
systém. Máme obavy, že toto pravidlo dopadne na všechny, kteří jsou zapsaní 
do evidence před účinností tohoto zákona, ale informace o nichž nejsou úplné, 
přesné či aktualizované. Na tyto osoby se tudíž má vztáhnout úprava, že již 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 58 (po přeznačení § 61) odst. 1 návrhu 
stanoví, že pokud je již skutečný majitel zapsán podle 
dosavadní úpravy, nedojde k automatickému průpisu. To 
reflektuje skutečnost, že zapsaný skutečný majitel nemusí 
ve specifických případech odpovídat skutečnému majiteli, 
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nikdy nebude možné použít automatické průpisy, pakliže tyto osoby nevyužijí 
možnosti dle odst. 2?  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

který by byl automaticky propsán na základě údajů ve 
veřejném rejstříku (z tohoto důvodu mají § 3 a 4 návrhu 
podobu vyvratitelných domněnek a umožňuje se manuální 
zápis; viz § 40 a 41 návrhu). Každá evidující osoba, která 
již zapsala svého skutečného majitele podle dosavadních 
předpisů, může kdykoliv požádat o aktivaci 
automatického průpisu podle § 58 (po přeznačení § 61) 
odst. 2 návrhu.  
Pokud by zákon zaváděl přepis již zapsaných údajů, stavěl 
by tím aplikaci vyvratitelné domněnky nad explicitní 
označení skutečného majitele ze strany evidující osoby, 
což by bylo proti smyslu úpravy. 
Zároveň však platí, že zapsala-li evidující osoba 
skutečného majitele podle dosavadních předpisů, 
provedený zápis bude ve většině případů vyhovující i 
z hlediska požadavků nové úpravy. V praxi tak evidující 
osoba požádá o nastavení automatického průpisu až 
případně v okamžiku potřeby změny v zápise skutečného 
majitele. 

172. K § 60: 
Předkladatelem navrhovaná účinnost je stanovena 1. prosince 2020, ačkoliv 
dle čl. 4 odst. 1 směrnice AML V členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 10. ledna 
2020. Požadujeme opravit na dřívější datum. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Změny, které nový zákon přinese, jsou podmíněny 
rozsáhlými úpravami v informačním systému skutečných 
majitelů. Příprava a realizace nových funkcionalit 
v informačním systému si nutně žádá určitý čas, přičemž 
návrh předpokládá nejrychlejší možný průběh úprav 
systému.  
Zároveň podotýkáme, že významná část požadavků 
předmětné směrnice bude v předstihu řešena také novelou 
zákona č. 304/2013 Sb., jak je navrhováno změnovým 
zákonem předkládaným Ministerstvem financí 
(https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNBDJKEVE2). 
 
Vyjádření OKOM:  
Čl. 30 a 31 směrnice, ve znění směrnice AML V, jsou 
promítány zejména prostřednictvím předloženého návrhu 
zákona. Pozdní předložení, resp. účinnost právní úpravy, 
tak bude podle našeho názoru mít vliv na plnění 
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legislativních závazků ČR vůči EU (zejména včasnost 
transpozice). Přitom je velmi malá naděje, že 
předkladatelem uvedené vysvětlení bude přijatelné pro 
Evropskou komisi. Doporučujeme zvážit ev. upravené 
legislativní řešení, ve vazbě na současně předkládanou 
novelu AML zákona (kde platí stejný požadavek co do 
transpozice směrnice AML V). 
 
Vyjádření Ministerstva spravedlnosti:  
Dovolujeme si upozornit na to, že návrh zákona o 
evidenci skutečných majitelů (ZESM) je s novelou AML 
zákona (předkládanou ze strany MF) koordinován (včetně 
sladění nabytí účinnosti relevantních částí). Platí tedy, že 
do té doby, než nabude účinnost ZESM, bude platit 
stávající úprava jak AML zákona, tak rejstříkového 
zákona. Platí přitom, že stávající AML zákon a úprava 
v rejstříkovém zákoně představuje řádnou transpozici IV. 
AML směrnice a již dnes ji lze považovat za minimálně 
částečnou transpozici V. AML směrnice. 
 
Ačkoli se např. novým ZESM nově vymezuje skutečný 
majitel, neznamená to, že stávající definice skutečného 
majitele není řádnou transpozicí pojmu vymezeného v č. 3 
odst. 6 AMLD. Nové vymezení v českém zákoně však 
považuje předkladatel za potřebné vzhledem k širšímu 
využití a častější aplikaci tohoto institutu větším spektrem 
osob. Nové vymezení skutečného majitele (v návrhu v § 2 
a dále) není formálně z hlediska transpozice nezbytné, ale 
přesto jej lze považovat za vhodné.  
 
Zároveň je pravdou, že některé požadavky V. AMLD jsou 
imanentně spojeny s funkcemi a mechanismy 
informačního systému evidence skutečných majitelů. 
Návrh ZESM je pak z velké části (např. část druhé hlavy I, 
II, IV, V, VI) neaplikovatelný, pokud současně neexistuje 
funkční informační systém podporující nové nezbytné 
funkce (současný informační systém např. neumožňuje 
provádět ze strany soudy změny v zapsaných údajích, 
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nebyl-li podán návrh na změnu ze strany navrhovatele; 
logicky tedy také nezná funkce zápis poznámek 
nesrovnalostí). Účinnost je proto navrhována tak, aby bylo 
možné včas zprovoznit informační systém.  
 
Považujeme také za podstatné zdůraznit, že snahou 
gestora transpozice je ještě před účinností ZESM 
transponovat dočasně (než nabyde účinnost ZESM) 
významnou část požadavků V. AMLD v rámci novely 
AML zákona, respektive související novelou zákona č. 
304/2013 Sb. Cílem je prioritně zajistit směrnicí 
požadovanou veřejnost údajů v evidenci skutečných 
majitelů, přičemž tato technická změna je v zásadě 
proveditelná i v rámci stávajícího informačního sytému 
evidence skutečných majitelů. 

173. K § 1: 
v písm. b) je překlep, místo „která“ má být správně uvedeno „které“ 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Text upraven na „(…) práva a povinnosti vznikající 
v souvislosti (…)“. 

174. K § 12: 
Odkazujeme na připomínku výše v části Stav relevantní právní úpravy v právu 
EU k prováděcí legislativě Evropské komise; dále lze použít obdobně pravidla 
směrnice 2017/1132 pro obchodní rejstřík. 

VZATO NA VĚDOMÍ 

175. K nadpisu nad § 14:  
Překlep - má být uvedeno "Přístup" 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

176. K § 15 odst. 1 písm. d): 
Ustanovení není srozumitelné, druhé „podle" je zřejmě navíc. 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení máme za správně formulované.  
Má být poskytován výpis v rozsahu platných údajů podle 
§ 13 písm. h) a j) návrhu, což jsou však svou povahou 
vždy údaje o údajích; např. údaj o dni zápisu určitého 
údaje. Podmínkou veřejnosti těchto údajů však je, že se 
týkají veřejných údajů (např. údaj o jménu skutečného 
majitele). Přitom údaje, které jsou veřejně dostupné 
výpisem, jsou vypočteny v § 15 (po přeznačení § 14) odst. 
1 písm. a) až c) návrhu (tedy v předchozích písmenech). 
Proto ustanovení normuje, že jde o „údaje podle § 13 
písm. h až j), týkají-li se [některého] údaje podle § 15 (po 
přeznačení § 14) odst. 1 písm. a) až c) [tj. některého z 
veřejných údajů]“ 
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177. K § 30 odst. 3 a § 34 odst. 4:  
Namísto slov „svěřenského fondu" by bylo vhodné v těchto ustanoveních užít 
širší vymezení vložením „právního uspořádání". 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

178. § 43 odst. 1:  
Ustanovení by asi spíše mělo znít, že „soud, který je příslušný k zápisu, zahájí 
řízení…, je-li to vhodné k ochraně práv třetích osob". Diskrece, že soud 
„může", ale nemusí vždy, je již vtělena v poslední části věty, kde je uvedeno 
„je-li to vhodné“. V případě stávajícího textu je úprava diskrece dle našeho 
názoru již nad běžný rámec. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

179. K § 56: 
- odst. 1: k účinnosti tohoto zákona viz připomínka výše k § 60 
- odst. 2: odkaz na část návrhu v části věty za středníkem je chybný 

NEAKCEPTOVÁNO 
Odkaz v § 56 (po přeznačení § 59) odst. 2 návrhu máme 
za správný. 
Stanovením nepoužití části třetí hlavy II se chce říci, že 
takto vymazané údaje nebudou vůbec prostřednictvím 
evidence přístupné (protože se podle nové úpravy již 
vůbec neevidují). Hlava II přitom upravuje přístup do 
evidence. 

180. K Důvodové zprávě: 
Bod 4. obecné části důvodové zprávy je poměrně kusý, mělo by zde být 
uvedeno, že návrh nejen transponuje novelu AML V, ale upřesňuje i dosavadní 
transpozici AML IV. 
Ve druhém odstavci doporučujeme vypustit označení „V.“ – upřesnit tak, že 
cílem návrhu je dosáhnout cílů AMLD jako celku – není třeba mluvit o dvou 
směrnicích, když jde nakonec o jeden předpis. 
Dále doporučujeme v důvodové zprávě zmínit, že k AMLD bude ještě vydána 
prováděcí legislativa, viz připomínka uvedená výše v části Stav relevantní 
právní úpravy v právu EU. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu 
vlády 

181. K § 3 odst. 1 a § 4 odst. 3 návrhu zákona 
Požadujeme, aby v § 3 odst. 1 a § 4 odst. 3 návrhu zákona byla slova „větší 
než“ nahrazena slovem „alespoň“. 
Dle čl. 3 odst. 6 písm. a) bodu i) konsolidovaného znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení 
využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 
2006/70/ES stačí již vlastnictví 25 % akcií k tomu, aby se jednalo o 
skutečného majitele. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VYSVĚTLENO 
Čl. 3 odst. 6 písm. a) bod i) konsolidované IV. AML 
směrnice specificky stanoví, že „Indikátorem přímého 
vlastnictví je akciový podíl 25 % plus jedna akcie či 
vlastnický podíl větší než 25 %“. Stávající znění 
navrhovaného § 3 odst. 1 je doslovnou transpozicí. 
 

182. K § 55 návrhu zákona 
V § 55 návrhu zákona je uvedeno: „Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, 
použijí se na řízení o zápisu a řízení o nesrovnalosti ustanovení zákona 
upravujícího civilní soudní řízení.“.  
Požadujeme upravit znění tohoto ustanovení, neboť neexistuje právní předpis 
upravující civilní soudní řízení.  
Civilní soudní řízení je upraveno dvěma procesními právními předpisy a to, 
zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Z navrhovaného znění zákona jednoznačně nevyplývá, která z těchto dvou 
procesních norem má být v případě nesrovnalostí použita (i když z celkového 
kontextu návrhu zákona lze usuzovat, že se jedná o zákon o zvláštních řízeních 
soudních).   
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 55 (po přeznačení § 58) návrhu upraveno 
následovně:  
„Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na 
řízení o zápisu a řízení o nesrovnalosti ustanovení zákona 
upravujícího zvláštní řízení soudní.“ 
 

183. K § 60 návrhu zákona 
Požadujeme upravit účinnost stanovenou v § 60 návrhu zákona tak, aby 
odpovídala transpoziční lhůtě obsažené v čl. 4 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 
směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní 
peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU. 
Transpoziční lhůta je stanovena následovně: „Členské státy uvedou v účinnost 
právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 
10. ledna 2020.“.  
Pokud je již v současné době zřejmé, že Česká republika nebude schopna 
dodržet transpoziční lhůtu stanovenou směrnicí, požadujeme upravit účinnost 
takovým způsobem, aby zákon nabyl účinnosti co nejdříve po jeho vyhlášení 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Změny, které nový zákon přinese, jsou podmíněny 
rozsáhlými úpravami v informačním systému skutečných 
majitelů. Příprava a realizace nových funkcionalit 
v informačním systému si nutně žádá určitý čas.  
Zároveň podotýkáme, že významná část požadavků 
předmětné směrnice bude v předstihu řešena také novelou 
zákona č. 304/2013 Sb., jak je navrhováno změnovým 
zákonem předkládaným Ministerstvem financí 
(https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNBDJKEVE2). Návrh zákona o evidenci 
skutečných majitelů (ZESM) je tedy koordinován s 
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ve Sbírce zákonů (patnáctým dnem od jeho vyhlášení nebo dnem jeho 
vyhlášení).  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

novelou AML zákona (předkládanou ze strany MF) 
(včetně sladění nabytí účinnosti relevantních částí). Platí 
tedy, že do té doby, než nabude účinnost ZESM, bude 
platit stávající úprava jak AML zákona, tak rejstříkového 
zákona. Platí přitom, že stávající AML zákon a úprava v 
rejstříkovém zákoně představuje řádnou transpozici IV. 
AML směrnice a již dnes ji lze považovat za minimálně 
částečnou transpozici V. AML směrnice. 
 
Ačkoli se např. novým ZESM nově vymezuje skutečný 
majitel, neznamená to, že stávající definice skutečného 
majitele není řádnou transpozicí pojmu vymezeného v č. 3 
odst. 6 AMLD. Nové vymezení v českém zákoně však 
považuje předkladatel za potřebné vzhledem k širšímu 
využití a častější aplikaci tohoto institutu větším spektrem 
osob. Nové vymezení skutečného majitele (v návrhu v § 2 
a dále) není formálně z hlediska transpozice nezbytné, ale 
přesto jej lze považovat za vhodné.  

Bezpečnostní 
informační služba 

184. Obecná k § 17 odst. 3 
Úprava dálkového přístupu způsoby uvedenými ve vyhlášce č. 323/2013 Sb. 
není vhodná ve vztahu ke zpravodajské službě.  V souvislosti s navrhovanou 
úpravou požadujeme úpravu výše uvedené vyhlášky. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Stávajících praktických nedostatků ve způsobu 
přistupování některých orgánů veřejné moci do evidence 
skutečných majitelů jsme si vědomy.   
S ohledem na potřeby anonymity přistupování 
zpravodajských služeb do evidence bylo do nového § 17 
návrhu doplněno pravidlo, které zajistí možnost zřízení 
dálkového přístupu i bez bližší identifikace oprávněných 
osob ze strany správce systému (Ministerstvo 
spravedlnosti). Přidělování přístupů a kontrola jejich 
využívání konkrétními uživateli bude plně v režii 
zpravodajské služby. 
Současně se počítá s úpravou prováděcího právního 
předpisu.  

185. K sankcím  
Ačkoliv předkladatel předpokládá, že peněžité sankce nejsou základním 
donucovacím prostředkem, považujeme jejich výši za neadekvátní, protože 
částka 250 000,- Kč může být pro některé evidující osoby zcela zanedbatelná. 

AKCEPTOVÁNO 
Limity pokut byly zvýšeny. 
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Česká národní 
banka 

186. Obecná připomínka 
Požadujeme zajistit provázanost účinnosti ustanovení v aktuální novele AMLZ 
a souvisejících předpisů odkazujících na definici skutečného majitele v ZoSM 
a účinnosti ZoSM. 
Odůvodnění: 
Jsme si vědomi, že oba legislativní návrhy (novela AMLZ a souvisejících 
předpisů a návrh zákona o evidenci skutečných majitelů) jsou předloženy do 
legislativního procesu současně. Jsme však toho názoru, že je nezbytné řídit 
riziko, že by došlo ke změnám v legislativním procesu a účinnost obou návrhu 
nastala v různou dobu. 
S ohledem na skutečnost, že novely AMLZ a souvisejících předpisů v 
navrženém znění odkazují na definici skutečného majitele obsaženou v ZoSM, 
je nezbytné zamezit možnosti vzniku situace, při níž by v průběhu 
legislativního procesu došlo ke změnám majícím za následek účinnost novely 
AMLZ a souvisejících předpisů dříve, než by nastala účinnost ZoSM. Taková 
situace by měla za následek, že definice skutečného majitele v AMLZ i dalších 
předpisech by odkazovala na „zákon upravující evidenci skutečných majitelů“, 
což je v současné době zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, který 
odkazuje na definici skutečného majitele podle AMLZ. Tím by došlo k 
definici kruhem a podstatná část dotčených předpisů by nebyla aplikovatelná. 
Máme za to, že možným řešením by bylo podmínění účinnosti předmětných 
ustanovení AMLZ a souvisejících předpisů s účinností ZoSM, nebo přesun 
definice skutečného majitele zpět do AMLZ.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

VZATO NA VĚDOMÍ 
Připomínka se týká primárně návrhu novely zákona č. 
253/2008 Sb. (a dalších zákonů), pročež bude řešena 
v rámci vypořádání vedeného jejím předkladatelem (tj. 
Ministerstvem financí). Vypořádáním ze strany 
Ministerstva financí dojde i k vypořádání této korelující 
připomínky. 
 
Z věcného hlediska pak v zásadě souhlasíme 
s požadavkem navázání účinnosti příslušných částí návrhu 
novely zákona č. 253/2008 Sb. (a dalších zákonů) na 
účinnost zákona o evidenci skutečných majitelů, avšak 
upozorňujeme, že takové stanovení účinnosti není 
legislativními pravidly vlády předvídáno (čl. 53). 
 
 

187. K § 2 písm. a) bodu 3 ZoSM [definice právního uspořádání] 
Navrhujeme rozšířit okruh subjektů, které budou podřazeny pod definici 
právního uspořádání. Jako vhodné řešení navrhujeme doplnit do nového 
písmene novou sběrnou kategorii. Jde zejména o zahraniční uspořádání, jež 
jsou obdobné povahy jako české podílové fondy, či tuzemské i zahraniční 
podfondy SICAV i další uspořádání. 
Odůvodnění: 
Návrh vymezuje skutečného majitele pro tři specifické typy uspořádání bez 
právní osobnosti (a samostatně pak v dalším textu pro fundace), opomíjí však 
další taková uspořádání, případně jejich substruktury. Příkladem je 
problematika určení skutečného majitele v případě akciové společnosti 
s proměnným základním kapitálem („SICAV“). Podíl na podfondu se pro 
účely určení skutečného majitele ve vztahu k majetku v podfondu zdá být 
podstatnější než podíl na SICAV jako celku. Další nejasnost může vznikat ve 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bylo rozhodnuto o nezařazení podílových fondů pod 
režim zákona o evidenci skutečných majitelů 
(v návaznosti na společné jednání Ministerstva financí, 
České národní banky a Ministerstva spravedlnosti).  
K důvodům vyloučení podílových fondů z působnosti 
zákona především viz vypořádání připomínky 
Ministerstva financí. 
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spojení s tzv. oddělenou pozůstalostí (§ 1677 a násl. OZ), vyloučit nelze ani 
další, zejména zahraniční uspořádání podobné povahy.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
188. K § 3 odst. 2 a § 4 odst. 4 ZoSM [výpočet nepřímého podílu] 
Navrhujeme tato ustanovení přepracovat směrem k vyšší určitosti a 
normativnosti.  
Odůvodnění: 
Pravidla, která se pokouší formulovat § 3 odst. 2 a § 4 odst. 4 zákona jsou 
v zásadě logická, v zahraničí se podobných konstrukcí používá a podobný 
výpočet je také v materiálu Společné obecné pokyny k obezřetnostnímu 
posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním 
sektoru.1 
Nicméně navrhovaná vyjádření v zákoně nejsou pro účely právního předpisu 
dostatečně určitá a způsob výpočtu nevyplývá ze zákona, ale ve skutečnosti až 
z důvodové zprávy, případně jej lze chápat při znalosti úprav v zahraničí. 
Běžný adresát normy bez textu důvodové zprávy nemůže pochopit, co se po 
něm žádá, tedy jakým způsobem má podíly vypočítat. To platí zejména u § 3 
odst. 2, ve kterém se odkazuje na podíly na prospěchu. Právní norma 
má dopadat nejen na velké korporace s právními a ekonomickými poradci, ale 
na řadu malých podnikatelů, a to s přísnými sankcemi pro případ neoznámení. 
Sankce pak budou dopadat i na osoby, které usilovaly svoji povinnost v dobré 
vůli splnit, nicméně pro složitost normy nesplnily. Pro názornost odkazujeme 
na zmíněné obecné pokyny, které totéž pravidlo srozumitelně vysvětlují. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navrhovatelé nepředpokládají, že primárním zdrojem 
neprofesionálních adresátů normy při určování skutečného 
majitele bude samotný text zákona. Pro účely pomoci 
adresátům při jednotlivých výpočtech lze např. využít 
metodik nebo doplňujících informací na stránkách 
informačního systému skutečných majitelů. Alternativou 
je kazuističnost a nepřehlednost zákona.  
 
V tomto kontextu lze zmínit, že i citované Společné 
obecné pokyny k obezřetnostnímu posuzování nabývání 
nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním 
sektoru jsou pouze výkladovým nenormativním 
materiálem, který obsahuje názor evropských orgánů 
dohledu na to, jak by unijní právní předpisy měly být 
uplatňovány v konkrétní oblasti (str. 1 odst. 2). 
 
Domníváme se také, že běžný malý podnikatel nebude 
figurovat ve společnosti se složitou strukturou vztahů. 
Pokud bude naopak navázán na složitější majetkovou 
strukturu, může mu výrazně pomoci automatický průpis 
skutečného majitele napojené právnické osoby podle § 38 
odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) návrhu. 
 
Vyjádření České národní banky: 
Vypořádání nemůžeme pro stále trvající rozpor bohužel 
považovat za akceptovatelné. 
 
Vyjádření Ministerstva spravedlnosti: 
V návaznosti na připomínky vzešlé z jednání s ČNB bylo 
znění § 4 odst. 4 návrhu upraveno společně s důvodovou 
zprávou.  
Nová formulace by měla zaručit, že řetězení, ve kterém je 

 
1 Viz https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_CS.pdf. 
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alespoň jedna neovládaná právnická osoba, se pro účely 
výpočtu nepoužije, neboť v takovém případě se výpočet 
vlivu v řetězení násobí nulou. Upravená důvodová zpráva 
by nyní měla být lépe uchopitelná, doplněny byly příklady 
i vysvětlení. 
 
Vyjádření České národní banky: 
S pomocí důvodové zprávy, pečlivém čtení návrhu 
zákona, směrnice a německé a rakouské právní úpravy, 
včetně příkladů se k výsledku dostaneme. Nicméně 
formulace v české právní úpravě, zejména § 4 odst. 3 a § 4 
odst. 4 zákona jsou na hranici srozumitelnosti a vznikají 
při čtení nové otázky.  
  
K § 4 odst. 3 zákona 
Zatímco § 4 odst. 4 po úpravách vyložíme, zůstává nadále 
problém v § 4 odst. 3 návrhu zákona. Tam bychom si měli 
ujasnit, zda jde o domněnku nebo fikci, resp. předpoklad, 
který nevede k vyvrácení. Německá právní úprava nás v 
tom mate. Slovo „poukazuje“ v českém zákoně je zřejmě 
převzato z německého znění směrnice (Hinweis auf), 
nikoli zákona (vorlegen) a na otázku, zda jde o domněnku, 
či nikoli, nedává jasnou odpověď. 
 
Jsou dva přístupy k výkladu § 4 odst. 3:  
1. nemá jít o domněnku, kterou by mělo být možné 
vyvrátit. Tedy vysvětleno na příkladu, pokud bude pan 
Novák vlastnit na společnosti Alfa 51% a společnost Alfa 
bude mít na (cílové) společnosti Gama 30%, má být 
považován za konečného vlastníka přes nepřímé ovládání 
(kontrolu), když drží více než 25%. Pokud by např. pan 
Matas vlastnil na společnosti Beta 40% a ta vlastnila na 
společnosti Gama 45%, pak i pan Matas je konečným 
vlastníkem společnosti Gama vedle pana Nováka 
(nevyvrací konečné vlastnictví pana Nováka na Gama). 
Vyvratitelné domněnky budou fungovat totiž na úrovni 
Alfa a Beta, tj. navázaných osob, resp. kontrolovaných 
společností, přes které jsou drženy podíly na Gama (viz § 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK2EUWGI)



65 
 

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
4 odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 3 zákona). Pokud  je však 
pan Tyraj vlastníkem 51% na Beta, pak bude vedle pana 
Nováka konečným vlastníkem Alfa on (nikoli pan Matas, 
který vyvrátí domněnku ovládání na úrovni Beta).  
  
2. má jít o domněnku v § 4 odst. 3 zákona, tj. konečným 
vlastníkem v příkladu shora bude p. Tyraj, protože panu 
Novákovi připočteme 30% na Gama, ale Beta má na 
Gamě 45%, takže vyvrátíme pana Nováka podle § 4 odst. 
3 zákona jako skutečného majitele a bude jediný skutečný 
majitel, tj. ten, který ovládá společnost Gama přes 
společnost Beta. Předpokládám, že nejednají ve shodě. 
Pak však k takovému závěru dojdeme bezpečně jen 
výkladem pojmu skutečný majitel a koncový vliv. Nikoli 
však výkladem § 4. 
  
K čemu směřuji, slovo „poukazuje“ v § 4 odst. 3 je špatně, 
neboť nevíme, co vlastně znamená (vyvratitelná 
domněnka nebo platí, že ten, kdo spadá do dispozice § 4 
odst. 3, je skutečný majitel?). Vzniká výkladová nejasnost. 
Podle mého názoru by měla být v § 4 odst. 3 slova „má se 
za to“, tak aby odpovídalo terminologii českého práva s 
tím, že platí přístup ad 2. Což dovodíme zejména s 
přihlédnutím k výkladu stávajícího zákona, návrhu zákona 
(§ 2 a pojmy, zejména pojem skutečný majitel v kontextu 
koncového vlivu a tedy i vlivu rozhodujícího) a směrnice. 
Ostatně i slova „poukazuje“, „odkazuje“, „indikuje“, „lze 
usuzovat“, směřují k „mít za“. K domněnce odkazuje dále 
porovnání textace s § 3 odst. 1 návrhu zákona. V 
důvodové zprávě k § 4 odst. 4 také píšete o smyslu 
spočívající v aplikaci vyvratitelné domněnky, otázkou je, 
zda jde tady o domněnku ovládání nebo o domněnku 
podle § 4 odst. 3. 
  
K § 3 odst. 2 a § 4 odst. 4 
Obdobně není zcela jasná terminologie „navázaná osoba“. 
V ustanovení § 4 zákona jde o osoby (na rozdíl od § 3), 
prostřednictvím, kterých probíhá nepřímá kontrola. V 
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tomto směru jsou právě lepší rakouské a německé textace, 
když odkazují na to, že jako skutečný majitel se 
předpokládá (česky „má se za to“) osoba, která drží 
odpovídající podíl (tj. shora zmíněný 25%) na konečné 
osobě přímo či nepřímo. Tady dáváme ke zvážení, zda se 
při formulaci § 4 odst. 4 nedržet německého/rakouského 
vzoru, nebo v pojmech si nedefinovat „navázaná osoba“.  
  
K § 3 
Tady máme spíše dotaz, zda násobení a sčítaní mají být 
dle aktuálního § 3 návrhu zákona, nebo obdoba kontroly a 
výpočtu u § 4 zákona. Opravdu je skutečný majitel ten, 
který v důsledku vlastní 25% jako v příkladu na obr. 5 u 
Omikronu, kde pan Novák má kontrolu jen přes Epsilon? - 
pozn. obrázky nejsou v číselné řadě za sebou, nutné 
upravit číslování v důvodové zprávě -  Není jasné, proč je 
tentýž článek směrnice transponován jinak u koncového 
příjemce a koncového vlivu? Jinými slovy, nemá být 
výpočet přes navázané osoby, resp. kontrolované osoby v 
§ 3 stejně jako v § 4 odst. 3 s tím, že se uplatní domněnka 
(která je v § 3 odst. 1 a není a má být v § 4 odst. 3). 
Nicméně tady je odůvodněné i řešení navržené 
předkladatelem, tj. jinak výpočet v § 3 a § 4.  
  
V rámci diskuze další otázka, zda nenahradit v § 3 odst. 1 
slova „má přímo nebo prostřednictvím jiného podíl na 
zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním 
zůstatku“ slovy „může mít…“  nebo „má právo“. Mít 
podíl, resp. právo na podíl na zisku, jiných vlastních 
zdrojích a likvidačním zůstatku je sice právo společníka, 
ale každého. Pokud má mít konkrétní společník podíl 25% 
a více předpokládáme, že došlo k zisku, nebo likvidaci, 
jinak musí jít o dikci spočívající v možnosti dosáhnout 
takového podílu. Srov. situaci, kdy společnost není v 
likvidaci a posledních x let nedosahuje zisku, ale jen 
ztráty. 
  
Závěr: 
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Nevidíme smysluplné, aby došlo k eskalaci na úroveň 
vedení, protože mezi námi nejde o věcný spor jako spíše o 
diskuzi a výměnu názorů ohledně pochopitelnosti a 
jednoznačnosti textu. To je diskuze vhodná spíše na 
úrovni expertní, nejde tedy o věcnou neshodu (jak MSp., 
tak ČNB usiluje o dodržení směrnice a srozumitelný text v 
českém zákoně). Nicméně některé naše připomínky jsou 
nadále relevantní, srov. zejména § 4 odst. 3. 
  
Pokud dojde k úpravě vyvratitelné domněnky v § 4 odst. 3 
(případně jinému vyjasnění) a změně v dikci § 3 odst. 1 
(má právo/může mít), budeme považovat za vypořádané v 
souladu s LPV, a to částečně vysvětleno a částečně 
vyhověno. Ve zbytku necháváme k úvaze předkladatele. 
 
Vyjádření Ministerstva spravedlnosti: 
Po diskuzi nad připomínkou ohledně stávajícího znění § 4 
odst. 3 návrhu (ukazatel uplatňování koncového vlivu) 
jsme dospěli k následujícím závěrům: 
  
Čl. 3 odst. 6 písm. a) bod i) IV. AML směrnice chápe 
hranici 25 % účasti na právnické osobě jako pomůcku při 
zjišťování materiálního skutečného majitele, ne jako 
domněnku. Tento přístup odpovídá doporučením FATF, 
ze kterých směrnice vychází  (viz např. FATF Guidance - 
Transparency and Beneficial ownership, October 2014, 
str. 15, „In any case, a percentage shareholding or 
ownership interest should be considered as a key 
evidential factor among others to be taken into account.“). 
Zároveň se s tímto přístupem shodují i výrazové 
prostředky směrnice, a to ve všech jejích jednotlivých 
jazykových iteracích. V češtině je hranice 25 % 
„indikátor“, angličtině „indication“, v němčině „Hinweis“, 
ve francouzštině „un signe“. 
  
Protože výše uvedený článek směrnice je pravidlem pro 
výklad určité výše podílu na právnické osobě při 
zjišťování osoby skutečného majitele, je transpozice v 
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podobě výkladové pomůcky přípustná a odpovídající 
účelu směrnice. Naopak využití domněnky dosažení 
postavení skutečného majitele na základě uplatňování 
koncového vlivu při účasti vyšší než 25 % by nebylo 
smysluplné. Ve většině případů nebude mít osoba, která 
této účasti dosáhne, možnost koncový vliv uplatňovat. 
Vyvratitelná domněnka je v tomto kontextu logická pouze 
pokud v naprosté většině případů odpovídá realitě (jako 
například domněnka uplatňování koncového vlivu pokud 
osobě svědčí domněnka ovládání podle zákona o 
obchodních korporacích). Nezavedením vyvratitelné 
domněnky se chce předejít tomu, aby se ve většině 
případů domněnka musela vyvracet – např. v situaci, kdy 
jeden společník má 30% kontrolní podíl a druhý společník 
70% kontrolní podíl (odhlédnuto od možné výše podílů na 
prospěchu). 
  
Zákonné zakotvení povinnosti řídit se při právním jednání 
či při výkladu právní skutečnosti určitým hlediskem není 
v legislativní praxi neobvyklé. Viz např. § 467 odst. 1 
občanského zákoníku („Opatrovník při plnění svých 
povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a 
dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, 
včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží 
a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi.“), § 
558 odst. 1 občanského zákoníku („V právním styku s 
podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad 
přisoudí význam, jaký má v takovém styku pravidelně“) 
nebo § 38 zákona o některých přestupcích („Povaha a 
závažnost přestupku je dána zejména… b) významem a 
rozsahem následku přestupku…d) okolnostmi spáchání 
přestupku…atd.“). 
  
Ačkoliv německá i rakouská transpozice využívá 
(podobně jako současná úprava v AML zákoně) pouze 
vyvratitelných domněnek, nelze odhlédnout od 
skutečnosti, že na rozdíl od návrhu nerozlišují dva 
oddělitelné druhy práv obsažených v podílu na korporaci, 
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tj. práva na podíl na zisku nebo jiný majetkový prospěch 
(„majetková práva“) a práva umožňující rozhodovat o 
směřování korporace („práva řízení“). V jistém smyslu tak 
domněnka v těchto úpravách odpovídá domněnce 
obsažené v § 3 odst. 1 návrhu („Má se za to, že koncovým 
příjemcem obchodní korporace je každá fyzická osoba, 
která má přímo nebo nepřímo podíl na zisku………větší 
než 25 %.“). Německá i rakouská právní úprava (s 
ohledem na jinou hmotněprávní úpravu oddělitelnosti práv 
obsažených v podílu) předpokládá, že práva majetková a 
práva řízení má vždy tatáž osoba, což i v ČR sice v praxi 
často platí, ale ne nutně. Zároveň by v rovině reálií 
českého obchodního práva došlo tímto zjednodušením ke 
snížení informační hodnoty údajů v evidenci, jelikož by 
nebylo zřejmé, zda je člověk skutečným majitelem z 
pozice (1) příjemce zisku, (2) z pozice kontroly, nebo (3) 
z obou pozic zároveň.  
  
Z výše uvedených důvodu na zachování současné 
konstrukce § 4 odst. 3 návrhu trváme. Souhlasíme však s 
připomínkou ohledně možné obtíže při interpretaci 
současné textace. Byla proto změněna formulace 
ustanovení nahrazením slova „poukazuje“ souslovím „je 
ukazatelem“. Zároveň byla doplněna důvodová zpráva o 
výše uvedené se současným zdůrazněním interpretační 
povahy ustanovení.  
 
Vyjádření České národní banky: 
Připomínka byla změna na doporučující. 
 
Máme za to, že připomínce České národní banky, ve které 
požadovala přepracovat ustanovení směrem k vyšší 
určitosti a normativnosti vyhověno nebylo. Z diskuze 
vyplynuly další problémy a neurčitost  § 4 odst. 3 návrhu 
zákona. Abychom se posunuli, souhlasíme s tím, aby v 
tabulce vypořádání bylo uvedeno „Nevyhověno“ v 
souladu s Legislativními pravidly vlády. Připomínku 
měníme po konzultaci s nadřízenými na doporučující. 
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Předpokládáme však provedení dohodnutých a 
odsouhlasených změn: v § 3 odst. 1 (má právo), § 3 odst. 
3 (ukazatel), s tím, že doporučujeme zrušení dovětku (jenž 
nenachází odraz ve směrnici) „zejména převyšuje-li 
významně podíly na vlivu ostatních osob“, a změny v 
ustanovení § 4 odst. 4 (pravidla výpočtu) a úpravu 
důvodové zprávy.  

189. K § 17 odst. 4 ZoSM [limity znepřístupnění údajů o skutečném 
majiteli] 
Navrhujeme formulovat takto:  
„(4) Jsou-li údaje o skutečném majiteli znepřístupněny podle § 32, 
ministerstvo k nim přístup podle odstavce 2 písmen j) až n) neumožní, 
s výjimkou přístupu úvěrových a finančních institucí, notářů a advokátů podle 
odstavce 2 písmene j); to však neplatí pro přístup úvěrových a finančních 
institucí, notářů a advokátů, pokud provádějí identifikaci a kontrolu 
klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu.“. 
Odůvodnění: 
Ustanovení je formulováno neurčitě a nesrozumitelně. Není jasný odkaz 
na odstavec 2 písm. j), tj. zda se odkazuje na to, že úvěrová a finanční 
instituce, notář a advokát musí být povinnou osobou podle AMLZ, nebo zda 
musí být povinnou osobou, která současně a v té chvíli provádí identifikaci 
klienta. S ohledem na popsané a směrnici navrhujeme upravit textaci. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno.  

190. K § 30 odst. 1 a 2 ZoSM [správní řízení o zápisu do rejstříku] 
1. Požadujeme zachovat možnost nařídit ve věci jednání. 
2. Požadujeme zachovat možnost opravného prostředku. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s názorem, že „[s] ohledem na evidenční charakter řízení, 
značnou standardizaci a jednoduchost řízení o zápisu se vylučuje možnost 
nařídit jednání ve věci zápisu“. Jednak by šlo o možnost soudu nařídit jednání, 
nikoli povinnost, pak může být jednání užitečné (i pro soud). Zejména na 
počátku účinnosti zákona není zřejmé, jak budou soudy aplikovat složitá 
pravidla určení skutečného majitele, zejména u řetězení struktur. Může to být 
soud, který bude pravidla aplikovat nesprávně, pak není ani žádná možnost 
odvolání. 
Složité v některých případech i při dobré vůli bude určit skutečného majitele, 
přestože nesplnění povinnosti zakládá přísné soukromoprávní a veřejnoprávní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 30 odst. 2 návrhu upraveno následovně:  
„(2) Odvolání je přípustné pouze proti usnesení, kterým 
soud návrh zamítá nebo kterým vyhovuje návrhu 
podanému podle § 26 odst. 3.“ 
Bude tak umožněno bránit se vůči věcným rozhodnutím, 
při kterých soud provádí posouzení ve smyslu § 29 návrhu 
nebo zkoumá právní zájem podle § 26 odst. 3 návrhu.  
V případě drobných formálních pochybení není pro 
navrhovatele problémem podat návrh znovu, jelikož již 
dnes informační systém skutečných majitelů umožňuje 
export dat z rozpracovaného či vyplněného formuláře, a to 
právě za účelem jeho snadného znovupoužití. 
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sankce. Je na místě poskytnout alespoň elementární ochranu zapisovaným 
osobám. Ze stejného důvodu odmítáme vyloučení opravného prostředku. 
Upozorňujeme, že výsledkem této úpravy může být nákladná „komunikace“ 
mezi navrhovatelem a soudem cestou opakovaného podávání znovu a znovu 
upraveného návrhu a jeho odmítání, když návrh bude zpoplatněn. Vyloučit 
nelze ani v krajním případě žaloby proti České republice, když zákon je 
v klíčové pasáži nejasný, sankce přísné a záruky zákonnosti nedostatečné. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
191. Obecná připomínka 
Doporučujeme v zájmu zjednodušení textu nahradit odkaz na „zákon 
upravující obchodní společnosti a družstva“ jednodušším odkazem, který 
Legislativní pravidla vlády připouštějí, tedy odkazem na „zákon o obchodních 
korporacích“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

192. K § 2 písm. h) ZoSM [definice osoby ve vrcholném vedení] 
1. Navrhujeme upravit ustanovení ve smyslu čl. 3 odst. 12 AMLD, tj. upravit 
statutární orgán jako osobu ve vrcholném vedení nejen pro případ, kdy nejsou 
zjištěni jiní manažeři statutárnímu orgánu podřízení. 
2. Doporučujeme přesunout pořadí bodů, tj. uvést na prvním místě člena 
statutárního orgánu, na druhém pak osobu, která zajišťuje každodenní řízení. 
Odůvodnění: Máme za to, že v českém právu, kdy je člen statutárního orgánu 
odpovědný za obchodní vedení, není nutné trvat na tom, aby vedl jemu přímo 
podřízený výkonný útvar (nadto situace nevýkonného člena statutárního 
orgánu bude v praxi českých korporací spíše výjimka). Člen statutárního 
orgánu by měl tedy být považován za osobu ve vrcholném vedení vždy. Pokud 
jde podle předkladatele v souvislosti s navrhovanou novelou zákona 
o obchodních korporacích o příliš široké vymezení (tj. v případě, že je zájem 
vyjmout nevýkonné členy správní rady v monistickém systému vnitřního 
uspořádání a. s., pak nutné dále diskutovat dikci a upravit jinak). Dále 
konstatujeme, že původně navrhovaná textace dostatečně srozumitelně 
nereflektuje případy, kdy je člen statutárního orgánu současně členem 
vrcholného vedení (což je v českých a. s. pravidlem). V bodě 1 jsou navíc jiné 
takové osoby vymezeny podřízeností k statutárnímu orgánu, ale doktrína 
dovozuje, že v případě souběhu pozice ve statutárním orgánu a 
v managementu nejde o podřízenost (neboť jde stále o vztah ze smlouvy o 
výkonu funkce, nikoliv o závislou práci - 31 Cdo 4831/2017). Ve výsledku by 
se za osobu ve vrcholném vedené mohli považovat jen méně významní 
manažeři, kteří nejsou současně členy statutárního orgánu, ačkoliv by členové 
statutárního orgánu také působili v rovině každodenního řízení.  

Ad 1. NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
S odkazem na podrobné vysvětlení ve zvláštní části 
důvodové zprávy k § 2 písm. h) [po přeznačení písm. i)] 
návrhu uvádíme, že pojem vrcholného vedení užívaný 
v daném kontextu (tj. v čl. 3 odst. 6 IV. AML směrnice) 
má jiný obsah, než pojem vymezený v čl. 3 odst. 12 IV. 
AML směrnice. 
 
Ad 2. AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Je třeba mít za to, že pro osobu ve vrcholném vedení je 
definiční, že zajišťuje každodenní řízení výkonu činností 
právnické osoby (to by mělo být splněno vždy). To, zda 
jde v konkrétním případě o člena statutárního orgánu nebo 
jemu podřízenou osobu není z hlediska účelu 
transponovaného pravidla zásadní (srov. doporučení 
FATF k vrcholnému vedení).  
S ohledem na východiska IV. AML směrnice je třeba 
připustit, že zajišťování každodenního řízení výkonu 
činností právnické osoby může být děleno mezi více osob 
(což tedy neodpovídá striktnímu výkladu řízení u CEO). 
 
Ustanovení § 2 písm. h) [po přeznačení písm. i)] bylo 
proto upraveno následovně: 
„osobou ve vrcholném vedení každá fyzická osoba, která 
zajišťuje každodenní řízení výkonu činností právnické 
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Tento závěr podporuje také EBA, která ve své odpovědi ve vztahu k výkladu 
pojmu „vrcholné vedení“ v CRD IV uvádí: „the definition of the senior 
management does not exclude that a member of the management body would 
belong to the senior management and vice-versa. On the contrary, as 
confirmed by the ruling in Joined Cases T-133/16 to T-136/16 of the General 
Court of the EU, only members of the management body who are also part of 
the senior management of the credit institution may be appointed as ‘persons 
[who] effectively direct the business of the institution“. 
AMLD přitom v citovaném článku uvádí „‘senior management’ means an 
officer or employee with sufficient knowledge of the institution's money 
laundering and terrorist financing risk exposure and sufficient seniority to take 
decisions affecting its risk exposure, and need not, in all cases, be a member of 
the board of directors“. 

osoby a při výkonu této funkce je 
1. členem statutárního orgánu právnické osoby nebo 

osobou v obdobném postavení nebo zastupuje 
právnickou osobu v tomto orgánu nebo 

2. přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické 
osoby nebo jeho členovi,“ 

 
Doplněním slova „každá“ se vyjasňuje, že zajišťování 
každodenního řízení může být agendou více osob. Bod 1 
pak dopadá na ty manažery, kteří jsou přímo statutáry,  
bod 2 na ty manažery, kteří jsou podřízeni statutárům (z 
formálního hlediska jsou oba body v zásadě jen 
vyjasňující). 

193. K § 3 odst. 1 ZoSM [definice koncového příjemce] 
Požadujeme doplnit před „fyzická osoba“ slovo „každá“. 
Odůvodnění: Stejně jako v případě § 4 odst. 1 zákona o evidenci skutečných 
majitelů znějícím „Má se za to, že osobou uplatňující koncový vliv v obchodní 
korporaci je každá fyzická osoba, které svědčí domněnka ovládání podle 
zákona upravujícího obchodní společnosti a družstva.“, by mělo být postaveno 
najisto, že osobou uplatňující koncový vliv v obchodní korporaci je každá 
fyzická osoba, která naplňuje uvedená kritéria, tj. že takových osob může být 
ve vztahu k jedné obchodní korporaci více. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

194. K § 4 odst. 3 ZoSM [domněnka koncového vlivu] 
Požadujeme odstavec 3 upravit následovně: 
„(3) Má se za to, že o uplatňování koncového vlivu fyzickou osobou 
v korporaci se jedná tehdy, pokud její podíl na hlasovacích právech nebo 
na základním kapitálu korporace (dále jen „podíl na vlivu“), který 
uplatňuje přímo nebo prostřednictvím jiného je větší než 25 %, zejména 
převyšuje-li významně podíly na vlivu ostatních osob.“  
Odůvodnění: Původní dikce není normativní, ale jde spíše o text určený 
do důvodové zprávy. Textace právní normy odkazující na to, že něco 
„poukazuje na uplatňování koncového vlivu“ je velmi nestandardní  
a samotné poukazování by povinným osobám nedávalo základ pro závěr, zda 
o osobu uplatňující koncový vliv ve smyslu zákona jde, nebo nejde. Rovněž 
s ohledem na jasně formulované vyvratitelné domněnky v prvním a druhém 
odstavci téhož ustanovení není zřejmé, zda podíl na vlivu větší než 25 % 
dokládá uplatňování koncového vlivu fyzickou osobou nebo tato skutečnost 
zakládá vyvratitelnou domněnku. Zde navrhovaný text lépe vyhovuje 

NEAKCEPTOVÁNO 
Cílem návrhu je evidovat osoby, které mají reálný vliv na 
jednání právnické osoby nebo značný finanční prospěch 
z její činnosti. Zavedení vyvratitelné domněnky ve vztahu 
k uplatňování koncového vlivu je sice praktičtější, ale 
může vést k příliš formální aplikaci. 
Je též třeba reflektovat, že návrh jasně odlišuje mezi 
podílem souvisejícím s rozhodovacími právy (tzv. podíl 
na vlivu) a podíl související s pasivním získáváním zisku 
(tzv. podíl na prospěchu). Přitom u podílu na prospěchu 
podle § 3 návrhu je vyvratitelná domněnka zavedena, a to 
proto, že lze takový podíl mít objektivně za relevantní. To 
však neplatí u podílu na vlivu, který je třeba posuzovat 
vždy s ohledem na velikost podílů ostatních podílníků 
(např. 26% podíl na vlivu vedle 74% podílu na vlivu).   
Navrhovaná znění věrně odpovídá čl. 3 odst. 6 písm. a) 
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požadavkům obsaženým v čl. 3 odst. 6 písm. a) bod i) druhý pododstavec 
AMLD, když jednoznačně zavádí vyvratitelnou domněnku uplatňování 
koncového vlivu. 

bod i) konsolidované IV. AML směrnice, který hovoří o 
hranici 25% podílu jako o indikátoru. Stejně tak 
doporučení FATF vnímají hranici sice jako významné 
vodítko, avšak její překročení neznamená automaticky 
pozici skutečného majitele. 

195. K § 4 odst. 4 písm. a) ZoSM [koncový vliv] 
Doporučujeme nahradit slovo „osob“ slovem „osoby“, když se jedná o zjevnou 
chybu v psaní. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

196. K § 5 ZoSM [domněnka skutečného majitele] 
1. Doporučujeme změnit pořadí ustanovení a § 5 uvést až za § 6, tak aby byla 
jasná logika určování skutečného majitele, tj. že toto ustanovení nastupuje, 
pokud nelze určit skutečného majitele jinak.  
2. Doporučujeme v písmenu a) za slova „při vynaložení veškerého úsilí, které 
lze“ doplnit slovo „rozumně“, tak aby bylo zřejmé, že je zde určitý korektiv, že 
se vyžaduje vynaložení rozumného úsilí, nikoli absolutního, ekonomicky 
nerentabilního úsilí k odkrytí skutečného majitele, resp. struktury vztahů. 

Ad. 1 NEAKCEPTOVÁNO 
Navržené pořadí má svou logiku. Ustanovení § 3 až 5 
návrhu obsahují pravidla ve vztahu ke skutečnému 
majiteli korporací, respektive obchodních korporací. 
Ustanovení § 6 dopadá toliko na fundace, ústavy a právní 
uspořádání. 
Ad. 2 AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

197. K § 5 odst. 1 písm. b) ZoSM [domněnka skutečného majitele] 
Doporučujeme návrh odst. 1 písm. b) nahradit následovně: 
„b) je-li koncovým příjemcem nebo uplatňuje-li koncový vliv právnická 
osoba, která nemá skutečného majitele podle § 7.“  
Odůvodnění: Původní textace nezahrnuje případy, kdy je nemožné zjistit 
skutečného majitele u právnických osob, v nichž je koncovým příjemcem 
právnická osoba, která nemá skutečného majitele, přičemž takový případ nelze 
vyloučit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V případě, že je osoba, která nemá skutečného majitele 
podle § 7 návrhu pouze koncovým příjemcem a 
neuplatňuje koncový vliv, nemá smysl evidovat ve vztahu 
k této osobě skutečného majitele.  
Ustanovení § 5 odst. 1 návrhu obsahuje pouze pravidla 
pro případ, že by osoba žádného skutečného majitele 
neměla ani po aplikaci ustanovení § 3 a 4 návrhu. Pokud 
má ovšem právnická osoba podle § 7 návrhu pouze 
minoritní podíl, velmi pravděpodobně zde budou existovat 
jiní skuteční majitelé, které bude možné zapsat podle 
domněnek obsažených v § 3 a 4 návrhu.  
Do § 5 bylo v návaznosti na tuto a další připomínky 
doplněno pravidlo pro zápis v případě situace, kdy 
koncový vliv je uplatňován osobou podle § 7 a zároveň 
zde existuje i jiný koncový příjemce. 

198. K § 6 odst. 3 ZoSM [skutečný majitel svěřenského fondu] 
1. Požadujeme upřesnit, koho přesně rozumět „obmyšleným“.  
Odůvodnění: Není jasné, zda obmyšleným rozumět pouze přímého 
obmyšleného (tj. ten, kdo má právo přímo na plnění ze svěřenského fondu), 
nebo i nepřímého (tj. dalšího v řadě např. děti, které jsou určeny k plnění jako 
druhé v pořadí za rodiči apod.). Dle našeho názoru by mělo ustanovení 

Ad 1. NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení je doslovnou transpozicí čl. 3 odst. 6 písm. b) 
bod. iv) konsolidované IV AML. směrnice. Domníváme 
se, že jasné znění směrnice neumožňuje vyloučit dopad 
ustanovení na okruh osob, ze kterého lze obmyšleného 
jmenovat podle § 1457 odst. 2 věta druhá občanského 
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dopadnout pouze na ty obmyšlené, kteří mohou žádat plnění ze svěřenského 
fondu, ne na osoby, které jen potenciálně mohou někdy nabývat plnění ze 
svěřenského fondu, nebude-li jiných osob. 
2. Doporučujeme zvážit, zda osoba uvedená v písm. c) (oprávněná k výkonu 
dohledu nad správou svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského 
fondu) odpovídá osobě tzv. „protectora“ podle AMLD. 
Odůvodnění: Podle § 1463 OZ dohled nad správou vykonává osoba označená 
jako obmyšlená a popř. další osoby, které určí statut. Takovou další osobou 
může být např. právník, rodinný přítel, ekonom, který má zajistit odborný 
dohled nad správou vedle obmyšlených rodinných příslušníků, u kterých není 
dostatečná kvalifikace. Věcně nevidíme důvodu, aby za skutečného majitele 
zákon označoval takovou osobu. Není pak jasné, jak taková osoba bude 
domněnku vyvracet. Doporučujeme tedy v tomto ohledu vyhodnotit, zda 
zahrnutí těchto osob je nezbytné k transpozici předmětného ustanovení 
AMLD. K tomu doplňujeme, že v anglosaském právu je protektor dle statutu 
obvykle vybaven pravomocí odvolat svěřenského správce, v českém právu 
odvolává svěřenského správce soud. Pak protektorem může být dle 
zahraničních úprav osoba, která dohlíží, není-li tady zletilý obmyšlený, srov. § 
1464 OZ, případně u sociálních trustů osoba, o které tak stanoví právo (a 
statut), srov. např. článek 1287 CCQ (občanský zákoník Québec). Jinak řečeno 
příslušný článek AMLD je třeba aplikovat na osobu podle § 1464 OZ, nikoli 
na každou osobu, která vedle zakladatele a obmyšlených je např. 
v opatrovnické radě. 

zákoníku. 
Ad 2. AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 6 odst. 3 písm. c) návrhu bylo doplněno tak, 
aby vymezení lépe odpovídalo anglosaskému pojmu 
„protector“. Ustanovení dopadá i na zahraniční svěřenské 
fondy, myslitelné je i specifické postavení osoby 
oprávněné dohledem na základě zvláštní úpravy ve statutu 
svěřenského fondu. Nyní ustanovení zní: 
 
„c) oprávněná k výkonu dohledu nad správou svěřenského 
fondu nebo zahraničního svěřenského fondu a která může 
jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo osobu 
v obdobném postavení nebo obmyšleného, popřípadě, 
jejíž souhlas takové jmenování nebo odvolání podmiňuje, 
nebo“ 
 
Důvodová zpráva k ustanovení byla v tomto směru 
doplněna. 

199. K § 6 odst. 4 zákona [skutečný majitel podílového fondu] 
Nedoporučujeme zahrnovat obhospodařovatele podílového fondu mezi 
skutečné majitele podílového fondu. 
Odůvodnění: Podílové fondy vznikají pouze podle zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech. Jejich obhospodařovatelem může být 
pouze investiční společnost, tedy právnická osoba. Navržená domněnka je 
podmíněná tím, že by byl obhospodařovatel fyzickou osobou, ale tato možnost 
nemůže nastat.  
V této souvislosti rovněž zdůrazňujeme, že ani skutečný majitel 
obhospodařovatele není skutečným majitelem podílového fondu, neboť 
akcionáři investiční společnosti mají naprosto marginální (spíše žádný) vliv či 
prospěch z hospodaření samotného fondu a takový návrh by byl naprosto proti 
smyslu této úpravy. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bylo rozhodnuto o nezařazení podílových fondů pod 
režim zákona o evidenci skutečných majitelů 
(v návaznosti na společné jednání Ministerstva financí, 
České národní banky a Ministerstva spravedlnosti).  
K důvodům vyloučení podílových fondů z působnosti 
zákona především viz vypořádání připomínky 
Ministerstva financí. 
 

200. K § 6 odst. 5 ZoSM [oprava] 
Doporučujeme odstranit čárku za spojkou „že“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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201. K § 8 odst. 1 a 2 ZoSM [povinnosti evidující osoby] 
1. Navrhujeme zrušit odstavec 2 „Evidující osoba zaznamenává také kroky 
učiněné při zjišťování skutečného majitele, platí-li, že skutečným majitelem 
korporace je osoba ve vrcholném vedení na základě § 5 odst. 1 písm. a) nebo 
odst. 2“ a místo něj doplnit do odstavce 1 za „Evidující osoba o svém 
skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního spořádání získává a 
zaznamenává úplné, přesné a aktuální údaje uvedené v § 13 písm. a) až e)“ 
text „, včetně záznamů o krocích učiněných k jejich zjištění.“. 
Odůvodnění: Zaznamenávání kroků vedoucích ke zjištění skutečného majitele 
je z hlediska pravidel AML vhodné nejen v případech, kdy jde o osoby 
ve vrcholném vedení, ale i v případech, kdy je koncovým příjemcem obchodní 
korporace fyzická osoba, která má přímo nebo prostřednictvím jiného podíl 
na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní 
korporace větší než 25 % podle § 3 odst. 1. Z hlediska přiměřenosti nákladů je 
však na zvážení, zda překračovat rámec unijního práva - 5. AMLD v čl. 3 odst. 
6 písm. a) bod ii) tuto povinnost ukládá pouze pro případy, kdy se nepodařilo 
identifikovat skutečného majitele (případně existuje-li pochybnost, že 
identifikovaná osoba či osoby jsou skutečnými majiteli). 
2. Doporučujeme nahradit slovo „zaznamenává“ dokonavým videm slovesa 
„zaznamená“, či jiným způsobem reflektovat skutečnost, že k závěru, že 
skutečným majitelem korporace je osoba ve vrcholném vedení na základě § 5 
odst. 1 písm. a) nebo odst. 2 tohoto zákona, evidující osoba dojde až po 
provedeném zjišťování, tj. v okamžiku zjišťování skutečného majitele 
evidující osoba obecně nezná identitu skutečného majitele a nelze vyhodnotit, 
zda má či nemá povinnost zaznamenávat své kroky v procesu zjišťování 
skutečného majitele. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 

202. K § 11 odst. 2 písm. b) bod 2 ZoSM [vymezení zapisovaných 
zahraničních entit podle majetku v ČR] 
1. Doporučujeme precizovat nebo zrušit kritérium „majetek, který je převážně 
umístěn na území České republiky“. 
Odůvodnění: Toto kritérium je nejasné a zbytečné, proto jej doporučujeme 
revidovat nebo zrušit. V případě, že ve svěřenském fondu bude byť i jen jedna 
nemovitá věc, bude se zapisovat do evidence skutečných majitelů zřizované 
dle zákona. Podobně lze předpokládat využití kritéria v bodech 4 nebo 5. 
Nicméně kritérium odkazující na majetek „převážně“ umístěný na území ČR je 
neurčité a nejasné. Půjde-li o nemovitou věc, pak platí to, co bylo zmíněno 
výše. Pokud půjde o movitou věc, ta může být snadno přemísťována, dále je 
otázkou, co rozumět obratem „převážně“, zda jde o časové hledisko, nebo 

Ad. 1 NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o kritérium převzaté z § 73 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 91/2012 Sb. Lze se domnívat, že je dán prostor 
pro smysluplný výklad pravidla. 
 
Ad. 2 AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK2EUWGI)



76 
 

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
kvantitativní hledisko, a jak určovat. Například většina movitých věcí je 
umístěna v ČR, nicméně jde o věci s minimální hodnotou atd. Jediným 
rozumným korektivem zůstává odstavec 3, což však nepřispívá k transparenci 
vztahů v ČR (skutečný majitel bude zapsán v jiném členském státě). 
2. Doporučujeme zvážit, zda je správné množné číslo v odst. 2 písm. b) bod 5 
(tedy zápis uspořádání, pokud má správce sídlo mimo EHP, a „účelů 
sledovaných vytvořením právního uspořádání má být dosaženo na území 
České republiky.“ 
Odůvodnění: Navrhujeme zvážit, zda nemá postačit jeden z případných více 
účelů existence zahraničního uspořádání, případně jediný účel zahraničního 
uspořádání. 
203. K § 19 odst. 2 ZoSM [soud příslušný k zápisu uspořádání] 
Doporučujeme upřesnit, jak má být určený soud, je-li u svěřenského fondu 
více svěřenských správců. 
Odůvodnění: Lze si představit situaci, že u svěřenského fondu bude více 
svěřenských správců, kteří mají obecný soud v různých krajích. 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Situace, kdy je k řízení příslušných více soudů, není 
v rámci civilních řízení raritní. Uplatní se § 11 odst. 2 
zákona č. 99/1963 Sb. 

204. K § 33 ZoSM [oprava] 
Doporučujeme upravit odkaz na § 15 odst. 2 písm. b) bod 2. 
Odůvodnění: Předmětné ustanovení v návrhu neexistuje. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

205. K § 36 ZoSM [leg.tech. upřesnění] 
Doporučujeme nahradit „opraveného výpisu“ slovy „opraveného výpisu nebo 
opisu“, případně „opravného výpisu“. 
Odůvodnění: Podle § 35 odst. 2 zákona obdrží osoba požadující zápis 
skutečného majitele (může být i evidující osoba) výpis nebo opis. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
S ohledem na zrušení § 14 návrhu (na základě připomínky 
Notářské komory) a revizi užití pojmu výpis v celém 
návrhu byl upraven i § 36 návrhu, přičemž jeho 2. věty 
nově zní následovně: 
„O opravě notář evidující osobu vyrozumí spolu se 
zasláním opraveného úplného výpisu z evidence 
skutečných majitelů platných údajů.“ 
Obdobně došlo k úpravě § 31 návrhu. 

206. K § 37 odst. 1 ZoSM [automatický průpis] 
Doporučujeme i zde zvážit zápis osoby pověřené dohledem a precizovat 
obmyšleného. 
Odůvodnění: Viz připomínka k § 6 odst. 3 zákona. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Upraveno. 

207. K § 37 odst. 3 ZoSM [leg.tech. upřesnění] 
Doporučujeme nahradit slova „nadace nebo nadačního fondu“ slovy 
„fundace“, a zachovat tak v zákoně používané pojmosloví (viz § 6). 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

208. K § 41 odst. 2 ZoSM [oprava] 
Doporučujeme opravit slovo „upořádání“ na „uspořádání“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

209. K § 48 odst. 2 a 3 a § 50 odst. 2 ZoSM [pravidla pro vydání AKCEPTOVÁNO 
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rozhodnutí] 
1. Doporučujeme ve spolupráci s procesualisty přeformulovat § 48, neboť 
formulace „soud po nabytí právní moci rozhodnutí, aniž by o tom vydával 
rozhodnutí“ je nesprávná a nelogická. 
Odůvodnění: Zřejmě je cílem upravit, že soud může rozhodnout bez vydání 
formálního (písemného) usnesení, nicméně v zákoně taková úprava není. 
2. Navrhujeme ustanovení upřesnit, když není zcela jasná jeho logika, neboť 
podle § 48 odst. 1 vydá soud usnesení, nicméně žádané rozhodnutí soud 
nevydává, když je nesrovnalost vyvrácena, viz odstavec 2, a ani když je 
nesrovnalost potvrzena, viz odstavec 3. Přesto § 50 zákona předpokládá opis 
rozhodnutí. 
Odůvodnění: Ustanovení § 48 zákona o způsobu rozhodování soudu je třeba 
precizovat. Není jasná forma rozhodování, když podle § 48 odst. 1 zákona 
předpokládáme usnesení, v odstavcích 2 a 3 se vydání rozhodnutí vylučuje, 
aby v § 50 byl odkaz na opis rozhodnutí. 

Slova „aniž by o tom vydával rozhodnutí“ se mají 
vztahovat k provedení daného zápisu. Chce se stanovit, že 
soud nevydává rozhodnutí o provedení zápisu, ale že 
rovnou údaje zapíše (čímž se rozumí i případný výmaz).  
Ustanovení § 48 (po přeznačení § 49) návrhu bylo 
upraveno tak, že v obou odstavcích byla slova „aniž by 
o tom vydával rozhodnutí“ zrušena a zároveň byl doplněn 
následující nový odstavec: 
Soud zápis podle odstavce 1 nebo 2 provede, aniž by o 
tom vydával rozhodnutí. 
Ve stejném ohledu byl upraven § 44 (po přeznačení § 45) 
odst. 1  návrhu. 
 

210. K § 53 odst. 1 písm. b) ZoSM [leg.tech. upřesnění] 
Doporučujeme vyjmout dovětek „o jejím skutečném majiteli nebo 
o skutečném majiteli právního uspořádání“. 
Odůvodnění: Definice platných údajů v § 2 písm. j) zákona tyto vymezuje jako 
„údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů, které nebyly 
vymazány bez náhrady nebo nahrazeny novými údaji“, a dovětek tak sdělení 
zdvojuje. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dovětek specifikuje vztah údajů a evidující osoby, 
přičemž je třeba rozlišovat, zda jde o údaje o skutečném 
majiteli právnické osoby (tj. přímo evidující osoby), nebo 
skutečném majiteli právního uspořádání. 

211. K § 59 bod 2 ZoSM [leg.tech. upřesnění] 
Doporučujeme upravit odkaz na „část první, čl. II, bod 10, a“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 59 návrhu bylo zrušeno na základě 
připomínky Ministerstva financí. 
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Nejvyšší soud 212. K názvu zákona 

…k obsahu zákona nemá Nejvyšší soud žádné výhrady, avšak připomínkuji 
samotný název zákona, který podle mého názoru nedává smysl a je matoucí, 
protože z něj není zřejmé, k jakým majitelům, resp. majitelům čeho se 
vztahuje. Domnívám se proto, že by bylo vhodné označení „skutečných 
majitelů“ v názvu zákona blíže specifikovat, například „skutečných majitelů 
právnických osob, svěřenských fondů a ostatních druhů právních uspořádání“ 
(viz strana 3, 27, 28, 33 a násl. důvodové zprávy). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Máme za to, že uživatelsky přívětivější je stanovit název 
zákona jednoduše.  

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

213. K § 55 
Z legislativně technického hlediska si dovolujeme poukázat na nevhodnou 
textaci ustanovení § 55 návrhu, kde se odkazuje na zákon upravující civilní 
soudní řízení. Tomuto označení však výslovně neodpovídá žádný soudní 
procesně-právní předpis. Civilní soudní řízení upravují de lege lata dvě 
základní normy, a to jednak zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a dále zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, ve znění pozdějších předpisů. Z odkazu však nevyplývá, který zákon 
se má na mysli. Přesto lze dovodit, že po obsahové stránce půjde o proces 
upravený v druhé zmíněné normě. Proto doporučujeme, aby namísto 
neurčitého označení procesního předpisu byla v navrhovaném ustanovení 
uvedena slova „upravujícího zvláštní řízení soudní“. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 55 (po přeznačení § 58) návrhu upraveno 
následovně:  
„Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na 
řízení o zápisu a řízení o nesrovnalosti ustanovení zákona 
upravujícího zvláštní řízení soudní.“ 
 

Národní úřad 
pro kybernetickou a 
informační 
bezpečnost 

214. K § 53 
Hranici pokuty ve výši 50.000 Kč a 250.000 Kč považujeme za nikoliv 
přiměřenou, neboť evidující osobou je právnická osoba a jedná se o 
kvalifikovanou skutkovou podstatu vyžadující učinění předešlé výzvy soudem 
v podobě výslovného upozornění na nesrovnalosti. Dále upozorňujeme, že v 
souvislosti se zároveň prováděnou novelou zákona č. 253/2008 Sb. dochází k 
situaci, kdy povinným subjektům podle tohoto zákona hrozí mnohonásobně 
vyšší sankce, pokud nesplní povinnost upozornit klienta na nesrovnalost v 
evidenci skutečných majitelů, nebo neoznámí nesrovnalost v evidenci 
skutečných majitelů soudu (viz § 44a AML zákona), než samotným evidujícím 
osobám, které jsou pachatelem přestupku podle zákona o evidenci skutečných 
majitelů. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  

AKCEPTOVÁNO 
Pokuty byly zvýšeny. 
Nadto lze zmínit, že sankce v §53 (po přeznačení § 55) 
návrhu mají spíše administrativně-motivační povahu.  
Z hlediska transparentnosti je zásadní poznámka 
nesrovnalosti, která se vyznačuje v případě vedení řízení o 
nesrovnalosti před rejstříkovým soudem.  
Poukazujeme také na existenci soukromoprávních sankcí 
v § 51 a 52 (po přeznačení § 52 až 54) návrhu, které lze 
považovat za dostatečně odrazující. 

215. Obecně: 
S ohledem na charakter a obsah informačního systému skutečných majitelů, 
který existuje již v současné době, lze zvažovat minimálně naplnění 
definičních znaků významného informačního systému podle vyhlášky č. 
317/2014 Sb. (z oblastních určujících kritérií půjde zejm. o databázi obsahující 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci interního formalizovaného procesu byl 
informační systém skutečných majitelů vyhodnocen jako 
tzv. významný informační systém podle vyhlášky č. 
317/2014 Sb. Uvedené bude také nahlášeno do databáze 
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osobní údaje), možná dokonce i naplnění kritérií pro určení systému prvku 
kritické informační infrastruktury [podle odvětvového kritéria VI. 
komunikační a informační systémy, G. Oblast kybernetické bezpečnosti: c) 
informační systém spravovaný orgánem veřejné moci obsahující osobní údaje 
o více než 300 000 osobách] – nemáme podrobné informace o počtu 
spravovaných údajů a v obou případech by posouzení záleželo na naplnění 
dopadových/průřezových kritérií. 
Ačkoli systém existuje již nyní, z databáze kontaktních údajů spravované 
NÚKIB nevyplývá, že by byl systém nahlášen jako VIS. Žádáme tedy o 
vysvětlení dopadu předmětné legislativy upravující kybernetickou bezpečnost 
na informační systém skutečných majitelů. 

kontaktních údajů spravované NÚKIB. 
Ve vztahu k informačnímu systému skutečných majitelů 
z hlediska navrhované legislativy bude doplněna 
důvodová zpráva. 
 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

216. Obecně 
Úřad pro ochranu osobních údajů si je vědom nezbytnosti navrhované právní 
úpravy, aby Česká republika dostála svým závazkům v této oblasti. Nicméně, 
vzhledem k přebujelosti návrhu a nesprávné terminologii doporučuje návrh 
podstatným způsobem přepracovat, aby se tato další partie regulace korporací 
nestala další překážkou odrazující podnikání. 
Inspiraci může být návrh poslanců Jakuba Michálka, Lukáše Koláříka, 
Františka Kopřivy, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se 
mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 318/0), přičemž je však 
nutno uznat, že navrhovatel na rozdíl od iniciativního návrhu lépe reflektuje 
principy a zásady obsažené v preambuli k AML směrnici. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předně upozorňujeme, že cílem sněmovního tisku 318/0 
není provedení transpozice V. AML směrnice, ale řešení 
dílčí otázky veřejnosti některých údajů, a to na podkladě 
předchozí IV. AML směrnice. 
Logicky je tedy sněmovní tisk, kterého se jako 
inspirativního Úřad pro ochranu osobních údajů dovolává, 
z hlediska transpozice požadavků V. AML směrnice zcela 
nedostatečný. Nejde přitom jen o reflexi principů a zásad 
v preambuli V. AML směrnice, ale o mnoho konkrétních 
požadavků směrnice, které sněmovní tisk nijak neřeší (ani 
to není jeho cílem).  
Považujeme také za mírně nešťastné, pokud se Úřad pro 
ochranu osobních údajů odvolává na poslanecký návrh, ač 
k němu vláda vyjádřila řadu výhrad ve svém stanovisku.  

217. K § 2 písm. l) 
V § 2 písm. l) je nezbytné změnit terminologii.  
Odůvodnění: 
Ačkoliv je toto ustanovení podtrženo, z rozdílové tabulky jasně vyplývá, že 
AMLD takový termín nezná a ani jeho zavedení nepožaduje. Místo toho je 
třeba respektovat terminologii ochrany osobních údajů a eGovernmentu. 
Údaje se předají, poskytnou nebo zpřístupní. Inspirací může být § 19 odst. 1 
zákona o základních registrech, který stanoví, že ministerstvo vnitra zapisuje 
údaje do registru obyvatel prostřednictvím agendového informačního systému 
evidence obyvatel, nebo odstavec 5 věta první: „Údaje uvedené v § 18 odst. 4 
zapisuje do registru obyvatel automatizovanými procesy prostřednictvím 
informačního systému základních registrů Správa základních registrů.“ 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Pojem nebude vykazován jako transpoziční. 
Pokud jde o terminologie, domníváme se, že žádné 
z  nabízených vyjádření neodpovídá záměru návrhu. 
Automatický průpis je novým úkonem, kterým se údaj o 
skutečném majiteli dostává do evidence (záměrně se 
přitom chce nechat pojem „zápis“ ostatním způsobům) na 
základě zákonné domněnky navazující na údaje v dalších 
informačních systémech. Automaticky propsané údaje lze 
navíc změnit podle § 40 a 41 návrhu. 
Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů: 
Vypořádaní vzato na vědomí, na připomínce není trváno.  
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
218. K § 12 
V § 12 je nutné stanovit jasného správce a zpracovatele osobních údajů.  
Odůvodnění: 
Podle DPIA: „Soudy a Ministerstvo spravedlnosti tak budou v pozici tzv. 
společných správců osobních údajů vedených v evidenci skutečných majitelů.“ 
To je však v rozporu s článkem 26 GDPR, protože ve skutečnosti mezi 
ministerstvem a soudem není rovnocennost. Má-li být evidence skutečných 
majitelů na základě § 12 odst. 2 věty druhé („Evidenci skutečných majitelů 
vede soud, který je příslušný k řízení o zápisu.“) decentralisována na 
jednotlivé soudy, pak je správcem osobních údajů soud a ministerstvo je jejich 
zpracovatelem. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Úřad pro ochranu osobních údajů polemizuje s 
předloženým odůvodněním společného správcovství 
Ministerstva spravedlnosti a soudů poukazem na 
neexistenci rovnocennosti správců předpokládané čl. 26 
GDPR. Předně není zřejmé, z čeho Úřad pro ochranu 
osobních údajů vyvozuje dle zmíněného čl. 26 podmínku 
rovnocennosti, když určujícím pro definici statutu 
společného správce je společné stanovení účelu a 
prostředku zpracování. Nerovnocennost těchto orgánů 
veřejné moci nevyplývá ani z ústavního vymezení moci 
výkonné a moci soudní.  
Vedení evidence skutečných majitelů věcně i místně 
příslušným soudem je nedílnou součástí výkonu 
rozhodovacích pravomocí soudů, neboť je to výlučně 
soud, který dle hlavy III. návrhu vede řízení o zápisu, 
opravuje případné chyby či rozhoduje o znepřístupnění 
údajů, tedy vykonává typickou agendu svěřenou moci 
soudní, z čehož vyplývá autonomní postavení soudu coby 
správce osobních údajů.  
Soudy tak v rámci autonomního plnění rozhodovacích 
pravomocí stanovených zákonem stanovují účel a 
prostředky zpracování k zajištění tohoto řádného plnění 
vlastním výkonem těchto pravomocí včetně souvisejícího 
nastavení organizačních a personálních opatření. 
Ministerstvo na základě ustanovení § 123 odst. 1 písm. m) 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, usměrňuje a 
řídí využívání informačních technologií, tedy k zajištění 
činnosti autonomní činnosti soudů centrálně zajišťuje 
informační systémy, definuje dodavatelům jejich 
funkcionality, obstarává jejich provoz, bezpečnost i 
kontrolu, jakož i veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Současně 
ministerstvo prostřednictvím interních normativních aktů 
(Instrukcí) stanovuje centrálně způsoby administrace 
soudních agend jak v listinné, tak i elektronické podobě. 
Vedení evidence skutečných majitelů nelze vnímat 
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izolovaně od ostatních procesů, které jsou k zajištění 
jejího obsahu nezbytné a které tvoří souhrn technických, 
organizačních a personálních faktorů, na kterém se v 
důsledku kompetenční dělby mezi výkonem 
rozhodovacích pravomocí a státní správou rovnocenným 
dílem podílí obě kategorie orgánů veřejné moci (MSp a 
soudy) ve vzájemném konsenzu volby účelu i prostředku 
zpracování k dosažení zákonem požadovaného důsledku.  
V uvedeném směru nelze rovněž akceptovat tvrzení o 
decentralizaci.  
Koncept společného správcovství i vzhledem k dalším 
justičním informačním systémům (veřejného rejstřík či 
insolvenčního rejstříku) byl po široké diskusi mezi soudy 
a ministerstvem zvolen jako nejpřípadnější a takto 
akceptován rovněž specializovanou akademickou obcí.  
K tezi o postavení ministerstva jako zpracovatele je nutno 
uvést, že definice a postavení zpracovatele dle čl. 28 
GDPR je v rozporu s výše citovanou pravomocí 
ministerstva dle § 123 odst. 1 písm. m) zákona č. 6/2002 
Sb. řídit a usměrňovat používání informačních 
technologií, neboť pozice zpracovatele je dle GDPR 
zásadně submisivní. V kontextu státní správy soudů v 
oblasti informačních technologií je obdobně nepoužitelný 
koncept samostatných správců. 
V poslední řadě je nutno uvést, že z pohledu obecného 
zájmu na ochraně osobních údajů je nutno institut 
společného správcovství coby společně a koordinovaně 
garantované kontroly vnímat jako optimální. 
 
Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů: 
Vypořádaní vzato na vědomí, na připomínce není trváno. 

219. K § 13 písm. a) a k § 15 odst. 1 písm. a) bod 1  
V § 13 písm. a) a v § 15 odst. 1 písm. a) bod 1 se slova „a státní občanství“ 
zrušují.  
Odůvodnění: 
Z R 34 jasně vyplývá, že „informace o státní občanstvím“ je fakultativní. 
Naproti tomu § 13 ji zavádí jako obligatorní a § 15 ji dokonce zveřejňuje. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec konsolidovaného znění 
směrnice jasně stanovuje, že „Osoby uvedené v písmeni c) 
[tj. jakékoli osoby z široké veřejnosti] musí mít povolený 
přístup alespoň k informacím o … státní příslušnosti 
skutečného majitele ….“.  
Podle našeho názoru formulace v recitálu č. 34 V. AML 
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směrnice vůči explicitnímu požadavku čl. 30 odst. 5 
směrnice neobstojí.   
 
Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů: 
Vypořádaní vzato na vědomí, připomínka vzata zpět. 

220. K § 14 
Ustanovení § 14 se zrušuje.  
Odůvodnění: 
Toto ustanovení je typický detail, který do zákona nepatří. Ačkoliv je 
ustanovení podtrženo, AMLD ve skutečnosti formu zpřístupnění nestanoví a 
ani ji stanovit nepožaduje. Místo toho je nezbytné zavést registraci nahlížitelů. 
K tomu více níže. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 14 návrhu bylo v návaznosti na připomínku 
Notářské komory zrušeno. 
Nově se v návrhu na relevantních místech užívá pojmů 
s ohledem na terminologii § 9 zákona č. 365/2000 Sb.:  

 „částečný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů“ 

 „potvrzení o tom, že v evidenci skutečných 
majitelů není o skutečném majiteli právnické 
osoby nebo právního uspořádání veden žádný 
údaj“ 

 „úplný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů“ 

 „úplný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů nebo údajů, které byly vymazány 
bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji“. 

221. K § 15 
Ustanovení § 15 je nezbytné doplnit o registraci nahlížitelů. 
Odůvodnění: 
Podle R 36: „Členské státy by rovněž měly být oprávněny požadovat registraci 
on-line s cílem identifikovat jakoukoli osobu, která žádá o informace z 
registru, jakož i úhradu poplatku za přístup k informacím uvedeným v 
registru.“ Jde o vhodný způsob, jak naplnit článek 15 odst. 1 písm. c) GDPR, 
který to ukládá jako povinnost. K tomu více níže. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Recitál č. 36 V. AML směrnice  odpovídá čl. 30 odst. 5a 
směrnice, který členským státům umožňuje přístup 
k údajům v evidenci podmínit registrací a zaplacením 
poplatku. Jak z recitálu, tak z přímo z normativního 
ustanovení směrnice je zřejmé, že jde toliko o vyjádření 
možnosti řešení, nikoli požadavek. Je zásadně v diskreci 
členských států, jak přístup do evidence vyřeší.    
Registr nahlížitelů tedy není nutný [ani ve vztahu 
k naplnění čl. 15 odst. 1 písm. c) GDPR]. Nadto by 
představoval zcela nový systémový i legislativní rámec, 
který není v souladu s navrhovanou koncepcí; výdaje na 
informační systém by násobně vzrostly.    
Jako vhodné kompromisní řešení bylo proto vyhodnoceno 
technické propojení upraveného informačního systému 
skutečných majitelů a tzv. portálu občana provozovaného 
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Ministerstvem vnitra.  Věc byla konzultována s oddělením 
optimalizace eGovernmentu v odboru eGovernmentu 
Ministerstva vnitra, přičemž uvažovaný režim by měl být 
technicky možný.  
Bylo by umožněno informování osoby skutečného 
majitele o přístupech k jeho osobním údajům (v evidenci 
skutečných majitel) prostřednictvím automatického 
zasílání zprávy (např. na mail osoby). Tuto možnost, 
včetně určení mailové adresy, by si skutečný majitel mohl 
nastavit v portálu občana (má-li jej). Využilo by se toho, 
že skrze portál je možné člověka bezpečně identifikovat. 
Představený záměr byl doplněn do důvodové zprávy.  

222. K § 17a 
Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 17a 
Informování skutečného majitele 
O každém přístupu k údajům o skutečném majiteli je skutečný majitel 
informován tak, že jsou mu sděleny zpřístupněné osobní údaje, identifikační 
údaje žadatele a právní důvod žádosti.“.“ 
Odůvodnění: 
R 38 ukládá: „Kromě toho, aby se zabránilo zneužívání informací 
uchovávaných v registrech a zajistila se rovnováha práv skutečných majitelů, 
by členské státy měly mít možnost zvážit i to, zda by nebylo vhodné skutečnému 
majiteli zpřístupnit informace o žádající osobě spolu s právním základem pro 
její žádost.“ Ačkoliv to AMLD klade jen jako možnost, podle článku 15 odst. 1 
písm. c) GDPR je zpřístupnění údajů o žádosti subjektů údajů povinnost. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Není sporu o tom, že není-li lex specialis upraveno právo 
na transparentní informování subjektu, uplatní se obecná 
právní úprava, v tomto případě GDPR, případně 
vnitrostátní modifikace zákonem č.110/2019 Sb. 
Režim návrhu zákona nijak nepopírá možnost dotčeného 
subjektu osobních údajů požádat dle čl. 15 GDPR o 
přístup k osobním údajům a povinnost správce osobních 
údajů mu tuto informaci v rozsahu dle uvedeného článku 
poskytnout (samozřejmě s případným omezením dle § 11 
zákona o zpracování osobních údajů, případně § 122e 
zákona o soudech a soudcích). Z pohledu naplnění práv 
subjektu osobních údajů jsou tato práva plně garantována 
obecnou právní úpravou. 
Jako vhodné kompromisní řešení bylo proto vyhodnoceno 
technické propojení upraveného informačního systému 
skutečných majitelů a tzv. portálu občana provozovaného 
Ministerstvem vnitra; tento záměr byl zdůrazněn 
v důvodové zprávě. 
Blíže viz vypořádání připomínky č. 221.  

223. K § 18 
Ustanovení § 18 zní: „Poslední údaje o skutečném majiteli jsou v evidenci 
skutečných majitelů přístupné podle § 14 až 17 do uplynutí 5 let od zániku 
právnické osoby nebo právního uspořádání.“  
Odůvodnění: 
Podle R 38: „Zpřístupněny by měly být mimoto pouze osobní údaje, které jsou 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Doba přístupnosti údajů byla snížena na 5 let od zániku 
právnické osoby nebo právního uspořádání.  
Ve vztahu k recitálu č. 38 V. AML směrnice lze uvést, že 
návrh počítá s tím, že v režimu veřejně dostupných údajů 
[§ 15 (po přeznačení § 14) návrhu] a podmíněně veřejných 
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aktuální a odpovídají reálnému stavu skutečných majitelů“. V důvodové 
zprávě k §§ 8 a 18 je nutné odůvodnit použitou lhůtu. AML směrnice připouští 
lhůtu 5 až 10 let. Návrh nicméně bez další uvádí, že údaje o skutečném majiteli 
jsou v evidenci skutečných majitelů přístupné do uplynutí 10 let od zániku 
právnické osoby nebo právního uspořádání. 
ÚOOÚ naopak navrhuje dolní mez jako šetrnější k soukromí a rovněž výslovně 
stanovit, že se zpřístupňují jen aktuální údaje. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

údajů [§ 16 (po přeznačení § 15) návrhu] budou pouze ty 
aktuální (bez zobrazení historických údajů). Podle § 15 a 
16 návrhu (po přeznačení § 14 a 15) lze získat pouze 
částečný výpis platných údajů (srov. též vymezení 
platných údajů dle § 2 návrhu).   
V režimu § 17 (po přeznačení § 16) návrhu pak lze získat i 
historické údaje. S ohledem na veřejný zájem, který chrání 
osoby přistupující k údajům [podle § 17 (po přeznačení § 
16) odst. 2 návrhu], považujeme takové řešení za 
proporcionální a v souladu s diskrecí, která z předmětného 
recitálu směrnice plyne.   

224. K § 32 a 33 
Ustanovení §§ 32–33 je nezbytné doplnit.  
Odůvodnění: 
Návrh nepamatuje na výjimečné situace z R 36, je-li zde risiko „podvodu, 
únosu, vydírání, vymáhání peněz, obtěžování, násilí nebo zastrašování“. V 
takovém případě by soud měl mít možnost rozhodnout o nezveřejnění nebo 
utajení již zveřejněných informací. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Čl. 30 odst. 9 (a čl. 31 odst. 7a) IV. AML směrnice 
ponechává na volbě členských států, zda předmětná 
ustanovení transponují. Diskrece tedy umožňuje i jen 
částečnou implementaci předmětné výjimky. 
Podrobné důvody pro nevyužití předmětné diskrece 
směrnice byly doplněny do 8. části obecná části důvodové 
zprávy.    
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Hospodářská 
komora ČR 

225. Zásadní obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů vzniká pouze z důvodu 
transpozice již existující, avšak nově revidované evropské směrnice2. 
Předkladatel však namísto legislativní zdrženlivosti, která by znamenala 
novelizaci existujících právních předpisů – stejně jako na evropské úrovni, kdy 
došlo k revizi směrnice, nikoli k vytvoření nového předpisu – přichází s novou 
robustní právní normou s šedesáti paragrafy. Obecně lze k předloženému 
návrhu konstatovat, že trpí legislativně-technickými i věcnými nedostatky. 
Typicky jde o používání termínů, které se v jiných právních předpisech pro 
označení stejných skutečností či vztahů označují jinak, případně již zažité 
definice významově posouvá. Pro uživatele práva nebude správná aplikace 
nových pravidel jednoduchá, a to i proto, že chyby v návrhu na zápis do 
evidence skutečných majitelů nebude možné upravit. Oprava či doplnění 
návrhu, tedy instituty běžné v řízení o zápis skutečností do veřejného rejstříku, 
jsou v navržené normě výslovně vyloučeny s tím, že při jakékoli chybě bude 
nutné podat nový návrh včetně úhrady příslušného poplatku. Vzhledem 
k tomu, že právní úprava dopadá především na podnikatelské subjekty, lze 
konstatovat, že přinese především novou administrativní zátěž a zvýší náklady 
firem.  
K podobným závěrům by předkladatel bezpochyby dospěl, resp. vytýkaným 
nedostatkům by předešel, pokud by vypracoval hodnocení dopadů regulace. 
To však vypracováno – na základě udělené výjimky – nebylo. 
Na druhé straně Hospodářská komora ČR oceňuje zavedení institutu 
automatického průpisu nebo návrh postavit na jisto, které právnické osoby 
skutečného majitele nemají. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Lze doplnit, že cílem nového zákona je nejen řádná 
transpozice nových požadavků V. AML směrnice, ale také 
provedení revize institutu evidence skutečných majitelů a 
příslušné právní úpravy jako takových.  
K důvodům návrhu nového zákona namísto novelizace 
stávajících zákonů viz podrobné vysvětlení v 1. kapitole 
obecné části důvodové zprávy.  
Byť je pravdou, že problematika skutečného majitele a 
jeho evidování je dosti komplikovaná, lze mít za to, že 
návrh přichází s řadou opatření, která by měla pozici 
podnikatelů, zejména těch menších, zásadně zjednodušit a 
významně přispět ke snížení administrativní zátěže 
podnikatelů. 
Lze také uvést, že chyby v návrhu na zápis bude v praxi 
možné opravit, byť z formálního hlediska půjde o návrh 
nový (poplatek je přitom vázán vybírán návrh úspěšný, 
nikoli za návrh jakýkoli, srov. § 10 odst. 3 věta třetí 
zákona č. 549/1991 Sb.). V praxi by však měly online 
formuláře umožňovat jejich opětovné použití, včetně 
navrácení se k formuláři rozpracovanému (což už funguje 
dnes); srov. zvláštní část důvodové zprávy k § 28 odst. 3 
návrhu. Vedle toho je třeba zdůraznit možnost zápisu 
prostřednictvím notáře a novou funkci tzv. automatického 
průpisu. 
 
Vyjádření Hospodářské komory ČR: 
Vypořádání vzato na vědomí. 

226. K § 2 písm. h) 
Požadujeme definici osoby ve vrcholném vedení upravit takto: 
„h) osobou ve vrcholném vedení fyzická osoba, která 
1. zajišťuje každodenní řízení výkonu činností právnické osoby a je při výkonu 
této funkce přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho 
členovi, nebo 
2. je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou v obdobném 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Pojem osoby ve vrcholném vedení je českému právnímu 
řádu známý [srov. § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 256/2004 
Sb.), přičemž se jím rozumí především tzv. CEO. 
S pojmem vrcholného vedení se v  obchodně-právní teorii 
i praxi běžně pracuje, nejde o pojem neznámý. 
Fakt, že stávající zákonná úprava nebyla ze strany 

 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 
financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU. 
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postavení nebo zastupuje právnickou osobu v tomto orgánu, není-li osoby 
podle bodu 1,“. 
Odůvodnění: 
V českém právním řádu není osoba ve vrcholném vedení definována. Nově 
navržená definice za takovou osobu považuje fyzickou osobu, která zajišťuje 
každodenní řízení výkonu činnosti právnické osoby a je při výkonu této funkce 
podřízena statutárnímu orgánu. Jedná se tedy o osobu ve vztahu nadřízenosti a 
podřízenosti, typicky tedy o osobu v pracovněprávním vztahu. Každodenní 
řízení výkonu činnosti není v návrhu specifikováno, zřejmě by se v praxi 
odvozovalo z vnitřních předpisů právnické osoby a pracovní smlouvy, resp. 
pracovní náplně konkrétního zaměstnance.  
Předkladatel v důvodové zprávě argumentuje několika ustanoveními původní – 
nikoli revidované – směrnice, která s tímto termínem pracují. Směrnice 
v zásadě vytváří zbytkovou kategorii pro případ, že se nepodaří určit 
skutečného majitele jinak. V českém právu aktuálně platí fikce, podle které, 
nelze-li skutečného majitele zjistit, platí, že jím je statutární orgán. Tato 
implementace nebyla ze strany Evropské komise zpochybněna. Předkladatel 
tak nyní v rozporu s Metodickou pomůckou pro prevenci nadbytečné 
regulatorní zátěže při implementaci práva EU vydané Úřadem vlády ČR v roce 
2016 navrhuje tzv. neminimalistickou implementaci. Ta má být dle zmíněné 
metodiky jednak řádně odůvodněna, jednak musí podléhat procesu hodnocení 
dopadů regulace. Ani jedna z uvedených podmínek však splněna nebyla. 
Věcně je třeba doplnit, že článek 3 odst. 6 (původní) směrnice za skutečné 
majitele považuje v případě společností fyzické osoby ve vrcholném vedení 
bez bližší specifikace. České právo definici osoby ve vrcholném vedení nezná, 
běžně pracuje s pojmem obchodní vedení společnosti, které dle zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále „ZOK“) náleží statutárnímu 
orgánu, jež má zároveň povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Do 
obchodního vedení statutárního orgánu nesmí jiné orgány společnosti 
zasahovat, proto nelze okruh osob ve vrcholném vedení měnit, aniž by došlo 
ke změně příslušných ustanovení ZOKu. Navíc odpovědnost statutárního 
orgánu je obchodněprávní, zatímco do navržené definice osob ve vrcholném 
vedení by spadali manažeři, kteří odpovídají dle pracovněprávních předpisů. 
Jejich odpovědnost je tedy omezena a obecně je jejich činnost vykonávána 
v režimu závislé práce, typicky tedy jménem zaměstnavatele a podle jeho 
pokynů. Tyto osoby z povahy věci nemohou být skutečnými majiteli ve 
smyslu směrnice. Stranou ponecháváme otázku ochrany soukromí a osobních 
údajů, která by ve vztahu k těmto osobám musela být též vyřešena. 

Evropské komise komentována, nic nemění na to, že tato 
úprava není v souladu s konsolidovaným zněním IV. 
AML směrnice. Napravení chybné transpozice, byť zatím 
ze strany komise nerozporované, nelze považovat za 
neminimalistickou transpozici.   
Z věcného hlediska je třeba mít za to, že pro osobu ve 
vrcholném vedení je definiční, že zajišťuje každodenní 
řízení výkonu činností právnické osoby (to by mělo být 
splněno vždy). To, zda jde v konkrétním případě o člena 
statutárního orgánu nebo jemu podřízenou osobu není 
z hlediska účelu transponovaného pravidla zásadní (srov. 
doporučení FATF k vrcholnému vedení).  
S ohledem na východiska IV. AML směrnice je třeba 
připustit, že zajišťování každodenního řízení výkonu 
činností právnické osoby může být děleno mezi více osob 
(což tedy neodpovídá striktnímu výkladu řízení u CEO). 
 
Ustanovení § 2 písm. h) bylo proto upraveno následovně: 
„osobou ve vrcholném vedení každá fyzická osoba, která 
zajišťuje každodenní řízení výkonu činností právnické 
osoby a při výkonu této funkce je 

1. členem statutárního orgánu právnické osoby nebo 
osobou v obdobném postavení nebo zastupuje 
právnickou osobu v tomto orgánu nebo 

2. přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické 
osoby nebo jeho členovi,“ 

 
Doplněním slova „každá“ se vyjasňuje, že zajišťování 
každodenního řízení může být agendou více osob. Bod 1 
pak dopadá na ty manažery, kteří jsou přímo statutáry,  
bod 2 na ty manažery, kteří jsou podřízeni statutárům (z 
formálního hlediska jsou oba body v zásadě jen 
vyjasňující). 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
227. K § 5 odst. 2 
Požadujeme vypustit odkaz na písm. a) a ponechat pouze odkaz na odstavec 1, 
tedy pokrýt jak případy definované v písm. a), tak případy definované v písm. 
b). 
Odůvodnění: 
Jde o legislativně-technickou úpravu, neboť omezení definice pouze na 
skutečné majitele definované v odst. 1 písm. a) by nepokrylo veškeré možné 
situace.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

228. K § 15 odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. c) 
Požadujeme vypustit v odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. c)  
Odůvodnění: 
Předpokládáme, že předkladatel dodržuje pravidla minimalistické transpozice 
v souladu s Metodickou pomůckou pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže 
při implementaci práva EU, a proto při transpozici směrnice, konkrétně jejího 
čl. 30 odst. 5 druhého pododstavce, navrhuje, že široká veřejnost musí mít 
přístup pouze k informacím o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště a 
státní příslušnosti skutečného majitele a o povaze a rozsahu účasti skutečného 
majitele. Máme za to, že shora navržené údaje k vypuštění představují 
extenzivní rozšíření nad rámec zmíněného minima. 
Pokud nicméně předkladatel vedle informace o jméně, měsíci a roce narození, 
zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele trvá na zveřejňování 
celé řady dalších informací, musí v důvodové zprávě doplnit rozumné 
argumenty, proč všechny tyto další údaje vnímá jako informaci o povaze a 
rozsahu účasti skutečného majitele (například popis struktury vztahů a jmen 
fyzických osob vystupujících ve struktuře vztahů). 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 15 (po přeznačení § 14) odst. 1 písm. a) bod 
2 návrhu je transpozicí čl. 30 odst. 5 IV. AML směrnice, 
která požaduje zveřejnění údajů o povaze a rozsahu účasti 
skutečného majitele.  
I v mezinárodní komparaci je zřejmé, že rozsah 
zveřejňovaných údajů nejde nad rámec požadavků 
směrnice (srov. např. stranu 11 obecné části důvodové 
zprávy o rozšířené podobě rakouského Wirtschaftliche 
Eigentümer Register) a že je třeba „údajů o povaze a 
rozsahu účasti skutečného majitele“ interpretovat 
s ohledem na účel evidence, tj. posílení transparentnosti. 
Bez zveřejnění daných údajů by nebylo možné zjistit, na 
čem je pozice skutečného majitele založena. 
Ustanovení § 15 (po přeznačení § 14) odst. 1 písm. c) 
návrhu je pak logickým požadavkem, bez kterého by 
veřejnost daných údajů v  evidenci postrádala smyslu. 
Nebylo by možné seznat, vůči jakému subjektu je fyzická 
osoba v pozici skutečného majitele. 
 
Vyjádření Hospodářské komory ČR: 
Vypořádání vzato na vědomí. 

229. K § 30 odst. 2 
Požadujeme vypustit v ustanovení § 30 odst. 2 bez náhrady. 
Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 28 odst. 3 neumožňuje účastníkům opravit 
či doplnit návrh, je namístě umožnit opravný prostředek proti rozhodnutí o 
odmítnutí zápisu. V opačném případě jde o nedůvodné krácení práva na soudní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 30 odst. 2 návrhu upraveno následovně:  
„(2) Odvolání je přípustné pouze proti usnesení, kterým 
soud návrh zamítá nebo kterým vyhovuje návrhu 
podanému podle § 26 odst. 3.“ 
Bude tak umožněno bránit se vůči věcným rozhodnutím, 
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a jinou právní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Zůstane-li 
zachováno navržené znění, budou účastníci při sebemenším pochybení nuceni 
podávat nové návrhy včetně placení soudních poplatků, aniž by měli možnost 
se proti tomuto postupu bránit klasickými opravnými prostředky. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

při kterých soud provádí posouzení ve smyslu § 29 návrhu 
nebo zkoumá právní zájem podle § 26 odst. 3 návrhu. 
V případě drobných formálních pochybení není pro 
navrhovatele problémem podat návrh znovu, jelikož již 
dnes informační systém skutečných majitelů umožňuje 
export dat z rozpracovaného či vyplněného formuláře, a to 
právě za účelem jeho snadného znovupoužití.  
Platí též, že v případě odmítnutí návrhu na zápis se soudní 
poplatek vrací (to ostatně platí i dnes ve vztahu 
k rejstříkovému řízení); srov. § 10 odst. 3 věta třetí zákona 
č. 549/1991 Sb. 

230. K § 38 odst. 1 
Požadujeme na konci písm. b) zaměnit tečku za čárku a vložit slovo „nebo“ a 
doplnit nové písmeno c) které zní: 
„c) v rámci zápisu do obchodního rejstříku jako společník, je-li ve společnosti 
s ručením omezeným uplatňován vliv právnickou osobou, která nemá 
skutečného majitele podle § 7.“ 
Odůvodnění:  
V případě korporací, v nichž je uplatňován koncový vliv právnickou osobou, 
která nemá skutečného majitele podle § 7, se s ohledem na ustanovení § 5 odst. 
1 písm. b) z důvodu procesní ekonomie a snížení administrativní zátěže 
navrhuje automaticky propisovat do evidence skutečných majitelů členy 
statutárního orgánu. Tím není dotčena povinnost standardně evidovat případné 
další skutečné majitele. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Máme za to, že cílem připomínky bylo automaticky 
propsat členy statutárního orgánu (ne společníky) 
společností s ručením omezeným, které jsou ovládány 
právnickou osobou, která nemá skutečného majitele podle 
§ 7 návrhu.  
Ačkoliv je připomínka smysluplná, automatický průpis 
v těchto případech bohužel nelze zajistit vzhledem 
k technickým limitacím obchodního rejstříku. Informační 
systém by nedokázal rozpoznat, zda jde v daném případě 
o uplatňování koncového vlivu (typicky naplněním 
domněnek ovládání podle zákona č. 90/2012 Sb.). 
 
Vyjádření Hospodářské komory ČR: 
Vypořádání vzato na vědomí. 

231. K § 38 odst. 2 
Požadujeme na konci písm. b) zaměnit tečku za čárku a vložit slovo „nebo“ a 
doplnit nové písmeno c) které zní: 
„c) v rámci zápisu do obchodního rejstříku jako člen jejího statutárního 
orgánu, je-li v akciové společnosti uplatňován vliv právnickou osobou, která 
nemá skutečného majitele podle § 7.“ 
Odůvodnění:  
V případě korporací, v nichž je uplatňován koncový vliv právnickou osobou, 
která nemá skutečného majitele podle § 7, se s ohledem na ustanovení § 5 odst. 
1 písm. b) z důvodu procesní ekonomie a snížení administrativní zátěže 
navrhuje automaticky propisovat do evidence skutečných majitelů členy 
statutárního orgánu. Tím není dotčena povinnost standardně evidovat případné 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ačkoliv je připomínka smysluplná, automatický průpis 
v těchto případech bohužel nelze zajistit vzhledem 
k technickým limitacím obchodního rejstříku. Informační 
systém by nedokázal rozpoznat, zda jde v daném případě 
o uplatňování koncového vlivu (typicky naplněním 
domněnek ovládání podle zákona č. 90/2012 Sb.), nadto 
v případě akciových společností jsou z obchodního 
rejstříku zjistitelné údaje o akcionáři jen, je-li jediný. 
 
Vyjádření Hospodářské komory ČR: 
Vypořádání vzato na vědomí. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
další skutečné majitele. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
232. K § 1 písm. b) 
Navrhujeme zaměnit slova „která vznikají“ slovy „vznikající“, aby bylo 
postaveno na jisto, že se vznik vztahuje jak k právům, tak povinnostem (z 
obsahu navrhovaného normativního textu vyplývá, že to odpovídá záměru 
předkladatele). 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

233. K § 7 písm. n) 
Velmi se přimlouváme za jinou formulaci textu „právnické osoby, ve kterých 
přímo nebo prostřednictvím jiného má veškeré podíly na prospěchu a vlivu 
Česká republika nebo její územní samosprávný celek“. 
Odůvodnění: 
Kvitujeme přístup předkladatele, kterým se snaží administrativně odbřemenit 
právnickým osobám soukromého práva, typicky obchodním korporacím, 
s majetkovou účastí státu, resp. územního samosprávného celku. Účelem 
směrnice a návrhu zákona je evidence fyzických osob, nikoli ústředních 
orgánů státní správy, krajů či obcí. 
Návrh však do českého právního řádu vnáší definici právnických osob s účastí 
státu, resp. územního samosprávného celku při použití neurčitých právních 
pojmů „podíl na prospěchu“ a „podíl na vlivu“. Přestože aktuálně definice 
právnických osob s účastí státu, resp. územního samosprávného celku 
legislativně ukotvena není, lze hledat méně sporné vymezení. To by mělo 
zároveň vyjasnit situaci, jak evidovat skutečné vlastníky právnických osob, 
v nichž není majetková účast státu, resp. územního samosprávného celku 
stoprocentní, ale pouze většinová. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pojmy „podíl na prospěchu“ a „podíl na vlivu“ jsou toliko 
legislativní zkratky běžných, zažitých a právnímu řádu 
známých pojmů (srov. § 3 odst. 1 a § 4 odst. 3 návrhu). 

234. K § 18 
Navrhujeme číslici 10 zaměnit za číslici 5. 
Odůvodnění:  
Článek 30 odst. 10 směrnice stanoví, že informace o skutečných majitelích 
„jsou přístupné prostřednictvím vnitrostátních rejstříků a systému propojení 
registrů po dobu alespoň pěti let, avšak nejdéle po dobu deseti let poté, co byla 
společnost nebo jiná právnická osoba z registru vymazána.“ Z důvodové 
zprávy vyplývá, že i po odstranění z evidence jsou údaje k dispozici např. pro 
účely trestního řízení. Máme za to, že osobní údaje o fyzické osobě není třeba 
s ohledem na ochranu jejího soukromí zveřejňovat déle než nezbytně nutnou 
dobu, proto je namístě využít spodní časové hranice ve smyslu směrnice. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

235. K § 38 odst. 3 
Navrhujeme odstranit překlep – zaměnit slovo „sdružená“ za „sdružení“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 

236. Obecné zásadní připomínky 
SP ČR se je vědom, že pravidla pro zjišťování skutečných majitelů vycházejí z 
pravidel směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU), a tedy možnosti 
zákonodárce je upravit jsou zde omezené. Přesto se nedomníváme, že je 
vhodný postup, kdy návrh pouze přepisuje příslušnou evropskou směrnici bez 
zohlednění situace v ČR. Doporučujeme proto zvážit zjednodušení úpravy tak, 
aby byla srozumitelná a dobře pochopitelná pro běžného společníka či člena 
orgánu obchodní korporace a aby tak obchodní korporace nebyla pro jejich 
řádné splnění nucena vyhledávat odbornou pomoc. Tuto obecnou poznámku 
předkládáme i s ohledem na závažné negativní důsledky příp. pochybení při 
zjišťování skutečných majitelů, kdy i přes dobrou víru o správnosti zjištění 
skutečných majitelů může být údaj v evidenci skutečných majitelů chybný a 
může tak tyto závažné důsledky pro obchodní korporaci i její společníky 
vyvolat.  
Část třetí návrhu zákona je svým obsahem dalším procesním předpisem, 
nahrazujícím dosavadní úpravu obsaženou v zákoně č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských 
fondů. Navrhujeme nerozšiřovat počty procesních zákonů, ale pouze upravit 
dosavadní Část pátou zákona č. 304/2013 Sb. 
Ačkoli lze souhlasit s důvodovou zprávou, že fakticky s přijetím navrhovaného 
zákona dojde v určitých směrech ke snížení administrativní zátěže, a to v 
případě právnických osob, které již nyní nebudou povinny zapisovat svého 
skutečného majitele (např. společenství vlastníků jednotek) a v případě 
automatických průpisů údajů z veřejných rejstříků (zejména rejstříku 
obchodního), přesto je třeba zpracovatelům návrhu zákona a důvodové zprávy 
vytknout, že nijak neanalyzuje a nevyčísluje finanční dopady na podnikatelské 
prostředí, jak je bohužel již v důvodových zprávách zvykem, navzdory 
skutečnosti, že důvodová zpráva sama uvádí, že nová úprava vyžaduje 
od podnikatelské veřejnosti větší pozornost, neboť neplnění v ní stanovených 
povinností má potenciálně negativní dopady v podobě soukromoprávních i 
veřejnoprávních sankcí. Je evidentní, že uvedené s sebou nese větší náklady 
časové a personální, neboť zejména ve velkých skupinách podniků 
(koncernech) bude zapotřebí udržovat aktualizovaný přehled o vlastnické 
struktuře a zajišťovat včasný zápis změn do evidence skutečných majitelů. V 
tomto směru by tedy bylo jistě možné a žádoucí náklady s tímto spojené 
vyčíslit. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
K důvodům návrhu nového zákona namísto novelizace 
stávajících zákonů viz podrobné vysvětlení v 1. kapitole 
obecné části důvodové zprávy.  
Byť je pravdou, že problematika skutečného majitele a 
jeho evidování je dosti komplikovaná, lze mít za to, že 
návrh přichází s řadou opatření, která by měla pozici 
podnikatelů, zejména těch menších, zásadně zjednodušit a 
významně přispět ke snížení administrativní zátěže 
podnikatelů.  
Dále uvádíme, že návrh pro podnikatele zásadně nepřináší 
nové povinnosti či agendy. Je sice pravdou, že nově jsou 
za neplnění evidenčních povinností zaváděny přestupky, 
avšak i v tomto ohledu lze do značné míry vidět 
podobnost se současným režimem. Např. i podle stávající 
úpravy musí obchodní společnosti vyhotovovat a zakládat 
do sbírky listin veřejného rejstříku (pod hrozbou sankce) 
zprávu o vztazích [podle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 
Sb. a § 66 písm. l) zákona č. 304/2013 Sb.], jejímž 
obsahem je mimo jiné také popis vlastnické a řídící 
struktury.    
 

237. K § 2 písm. h) AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
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Navrhujeme definici osoby ve vrcholném vedení upravit takto: 
h) osobou ve vrcholném vedení fyzická osoba, která 
zajišťuje každodenní řízení výkonu činností právnické osoby a je při výkonu 
této funkce přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho 
členovi, nebo 
je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou v obdobném 
postavení nebo zastupuje právnickou osobu v tomto orgánu, není-li osoby 
podle bodu 1, 
Odůvodnění: 
V českém právním řádu není osoba ve vrcholném vedení definována. Nově 
navržená definice za takovou osobu považuje fyzickou osobu, která zajišťuje 
každodenní řízení výkonu činnosti právnické osoby a je při výkonu této funkce 
podřízena statutárnímu orgánu. Jedná se tedy o osobu ve vztahu nadřízenosti a 
podřízenosti, typicky tedy o osobu v pracovněprávním vztahu. Každodenní 
řízení výkonu činnosti není v návrhu specifikováno, zřejmě by se v praxi 
odvozovalo z vnitřních předpisů právnické osoby a pracovní smlouvy, resp. 
pracovní náplně konkrétního zaměstnance.  
V českém právu aktuálně platí fikce, podle které, nelze-li skutečného majitele 
zjistit, platí, že jím je statutární orgán. Tato implementace nebyla ze strany 
Evropské komise zpochybněna. Článek 3 odst. 6 (původní) směrnice za 
skutečné majitele považuje v případě společností fyzické osoby ve vrcholném 
vedení bez bližší specifikace. České právo definici osoby ve vrcholném vedení 
nezná. Běžně pracuje s pojmem obchodní vedení společnosti, které dle zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále „ZOK“) náleží statutárnímu 
orgánu, jež má zároveň povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Do 
obchodního vedení statutárního orgánu nesmí jiné orgány společnosti 
zasahovat, proto nelze okruh osob ve vrcholném vedení měnit, aniž by došlo 
ke změně příslušných ustanovení ZOKu. Navíc odpovědnost statutárního 
orgánu je obchodněprávní, zatímco do navržené definice osob ve vrcholném 
vedení by spadali manažeři, kteří jsou v pracovně právním vztahu a jejich 
odpovědnost je tedy omezena. Tyto osoby z povahy věci nemohou být 
skutečnými majiteli ve smyslu směrnice.   
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  

Viz vysvětlení k připomínce Hospodářské komory ČR. 
 
 
 

238. K § 7 písm. k) 
Navrhujeme upravit takto 
k) odborové organizace a organizace zaměstnavatelů 
Pokud bude této připomínce vyhověno, je nutno návazně upravit § 38 odst. 3 
Odůvodnění: 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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Podle důvodové zprávy jsou některé právnické osoby transparentní ze své 
povahy, neumožňují vznik jakékoli struktury vztahů. O skutečném majiteli 
organizace zaměstnavatelů, jakožto právnické osoby založené na zájmovém 
principu prosazující pracovní, hospodářské, politické a sociální zájmy svých 
členů, nelze uvažovat. Organizace zaměstnavatelů jsou stejně jako organizace 
odborů založeny pod ochranou Úmluvy č. 87, na kterou se důvodová zpráva 
odvolává. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
239. K § 7, písm. n) 
Navrhuje se text „právnické osoby, ve kterých přímo nebo prostřednictvím 
jiného má veškeré podíly na prospěchu a vlivu Česká republika nebo její 
územní samosprávný celek“ upravit takto: „právnické osoby, ve kterých mají 
stát nebo územní samosprávný celek samostatně nebo s jiným územním 
samosprávným celkem většinový podíl na základním kapitálu nebo vůči 
kterým jsou stát nebo územní samosprávný celek samostatně nebo s jiným 
územním samosprávným celkem v postavení ovládající osoby podle 
zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, a 
to i prostřednictvím jiné právnické osoby.“ 
Odůvodnění: Návrh do českého právního řádu vnáší definici právnických osob 
s účastí státu, resp. územního samosprávného celku při použití neurčitých 
právních pojmů „podíl na prospěchu“ a „podíl na vlivu“. Přestože aktuálně 
definice právnických osob s účastí státu, resp. územního samosprávného celku 
legislativně ukotvena není, existuje řada legislativních návrhů, které jí pojímají 
komplexně. 
Jedním z návrhů je text, který doporučila LRV ve stanovisku čj. 444/18 
k vládnímu návrhu novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Novela je aktuálně projednávána jako 
sněmovní tisk 360. Právě z této definice vychází výše uvedený návrh pro účely 
zákona o evidenci skutečných majitelů. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vymezení obsažené v  § 7 písm. n) návrhu nelze ztotožnit 
např. s vymezením právnických osob, jejichž hospodaření 
je oprávněn kontrolovat NKÚ, obsaženým ve sněmovním 
tisku 360.  
Předmětný tisk směřuje pouze na situaci, kdy Česká 
republika nebo územní samosprávní celek právnickou 
osobu ovládají. Evidence skutečných majitelů ovšem 
předpokládá i evidování osob s kvalifikovaným podílem 
na prospěchu vyšším než 25 %. Lze si tedy představit 
situaci, kdy Česká republika sice právnickou osobu ovládá 
(např. vlastní 55% podíl v obchodní korporaci), nicméně 
ve společnosti vedle ní existuje i osoba, která naplňuje 
definici skutečného majitele, protože má kvalifikovaný 
podíl na prospěchu. Nelze proto říci, že taková osoba 
skutečného majitele nemá. 
Dále uvádíme, že pojmy „podíl na prospěchu“ a „podíl na 
vlivu“ jsou toliko legislativní zkratky běžných, zažitých a 
právnímu řádu známých pojmů (srov. § 3 odst. 1 a § 4 
odst. 3 návrhu). 

240. K § 12 
Navrhujeme doplnit buď souhlas osoby zapisované do evidence skutečných 
majitelů, nebo alespoň povinnost soudu vyrozumět zapisované osoby o podání 
návrhu a o jejich zápisu.     
Odůvodnění: 
Bude-li Část třetí zákona komplexním procesním předpisem upravujícím řízení 
o zápisech skutečných majitelů, pak zde postrádáme ustanovení o souhlasu 
fyzické osoby zapisované do evidence skutečných majitelů, jak je tomu 

NEAKCEPTOVÁNO 
Souhlas osoby k zápisu skutečného majitele není třeba, a 
to ani podle dosavadních předpisů (srov. § 118c zákona 
č. 304/2013 Sb.). 
Nadto podotýkáme, že není záhodno následovat pravidlo § 
12 zákona č. 304/2013 Sb., jehož smysl je sporný. Je totiž 
třeba si uvědomit, že souhlas osoby zapisované v rámci 
zápisu do veřejného rejstříku nepředstavuje právní důvod 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK2EUWGI)



93 
 

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
v ustanovení § 12 zákona č. č. 304/2013 Sb. („Navrhovatel podle § 11 
současně s návrhem na zápis doloží souhlas osob, které se podle tohoto nebo 
jiného zákona zapisují v rámci zápisu osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z 
jiných k návrhu na zápis dokládaných listin; u výmazu osoby zapsané v rámci 
zápisu právnické osoby se souhlas nevyžaduje. Není-li souhlas těchto osob 
udělen prohlášením osvědčeným veřejnou listinou, musí být jejich podpis na 
listině o udělení souhlasu úředně ověřen.“).   
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

pro registraci jejích osobních údajů; tímto důvodem je 
přímo zákon, a to § 25 písm. e) zákona č. 304/2013 Sb. 
V praxi představuje udělení souhlasu podle § 12 
předmětného zákona pouze administrativní podmínku bez 
reálné funkce.  
Platí, že osoba zapisovaná v rámci zápisu vždy musí 
vědět, že s její funkcí (např. ve statutárním orgánu 
právnické osob) je spojena nutnost zápisu jejích 
identifikačních údajů do veřejného rejstříku; její souhlas 
by tak bylo možné extenzivním výkladem dovozovat již 
z toho, že se nechala do dané funkce zvolit. Zároveň 
pokud tato osoba není zapsána do veřejného rejstříku 
(pokud by neudělila souhlas), vystavuje právnickou 
(zapsanou) osobu hrozbě sankcí ze strany rejstříkového 
soudu (§ 9, 104 a 105 zákona č. 304/2013 Sb.). 
V důsledku tak osoba zapisovaná v rámci zápisu souhlas 
podle § 12 zákona č. 304/2013 Sb. dát musí. 

241. K § 15  
Navrhujeme vypustit v odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. c) a doplnit zasílání 
výpisů o využívání údajů o skutečném majiteli 
Odůvodnění:  
Máme za to, že jde o transpozici nad rámec směrnice. Ta v čl. 30 odst. 5 uvádí, 
že široká veřejnost musí mít přístup alespoň k informacím o jméně, měsíci a 
roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele a o 
povaze a rozsahu účasti skutečného majitele. Předkladatel kromě těchto údajů 
navrhuje zveřejnit celou řadu dalších informací, u nichž lze pochybovat o tom, 
že informují o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele (například popis 
struktury vztahů a jmen fyzických osob vystupujících ve struktuře vztahů). 
Navrhujeme proto držet se pravidla minimalistické transpozice v souladu 
s Metodickou pomůckou pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže při 
implementaci práva EU.  V zásadě by v ustanovení § 15 odst. 1 příslušného 
písmena byl dostatečný odkaz na definici příslušného skutečného majitele 
uvedenou v části první zákona (§ 3 - § 6). 
Jsme přesvědčeni, že evidující osoba by měla mít přistup k údajům o tom, kdo 
žádal o výpis údajů o skutečném majiteli této evidující osoby. Tím nebude 
nijak narušena veřejnost přístupu k některým údajům o skutečném majiteli, 
zároveň ale bude zajištěn i legitimní zájem evidující osoby na tom, aby věděla, 
jakým způsobem jsou údaje o jejím skutečném majiteli požadovány a pro jaký 

NEAKCEPTOVÁNO 
Stran prvního odstavce odůvodnění připomínky viz 
odůvodnění k připomínce Hospodářské komory ČR. 
 
Stran druhého odstavce odůvodnění lze uvést, že režim 
návrhu zákona nijak nepopírá možnost dotčeného subjektu 
osobních údajů požádat dle čl. 15 GDPR o přístup k 
osobním údajům a povinnost správce osobních údajů mu 
tuto informaci v rozsahu dle uvedeného článku poskytnout 
(samozřejmě s případným omezením dle § 11 zákona o 
zpracování osobních údajů, případně § 122e zákona o 
soudech a soudcích). Z pohledu naplnění práv subjektu 
osobních údajů jsou tato práva plně garantována obecnou 
právní úpravou. 
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účel jsou tyto údaje žádány, obdobně jako tomu je u pravidelného ročního 
výpisu o využívání údajů ze základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (spolu s uvedením 
osoby, která údaj využila, a s uvedením účelu využití údaje), což automaticky 
zajišťuje správa základních registrů.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
242. K § 23 odst. 3 
Navrhujeme doplnit písm. g) tohoto znění 
g) čestné prohlášení skutečného majitele, popř. čestné prohlášení osoby 
vykonávající funkci člena orgánu evidující osoby. 
Odůvodnění: 
Ačkoli se jedná o demonstrativní (tj. neuzavřený) výčet písemností, jsme 
přesvědčeni, že výslovným uvedením čestného prohlášení se praxe vyhne 
sporům o to, zda čestné prohlášení osoby je přípustným podkladem pro 
provedení zápisu do evidence skutečných majitelů. Existují totiž zjevně 
případy skutečných majitelů, kteří vykonávajíc svůj vliv, popř. ovládají 
evidující osobu pouze na základě faktického vlivu, jako je tomu např. u 
rodinných příslušníků či „emeritních“ členů orgánu evidující osoby. 
Předložení čestného prohlášení osoby, která má být evidována bude i 
doloženo, že takovou osobu skutečně je a nemělo by tedy být sporné, kdo je 
skutečným vlastníkem. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 23 odst. 3 návrhu bylo doplněno o nové 
písmeno, které zní: 
„prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o 
postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, jsou-
li založeny na právní skutečnosti, kterou nelze doložit ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně 
požadovat,“ 
Do stávajícího písm. f) [po předznačení písm. g)] byla 
doplněna možnost prohlášení ze strany skutečného 
majitele.  
Případy, kdy skutečný majitel vykonává svůj vliv na 
základě faktického stavu, popř. na základě sice právní, ale 
formálně neprokazatelné skutečnosti, budou pokryta právě 
v dvou posledních písmenech ustanovení § 23 odst. 3 
návrhu.  
Pokud návrh hovoří o prohlášení evidující osoby, 
v případě právnické osoby je tím třeba rozumět prohlášení 
člena statutárního orgánu (toho, kdo za právnickou osobu 
jedná). 

243. K § 30 
Navrhujeme vypustit v ustanovení § 30 odst. 2 bez náhrady. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že ustanovení § 28 odst. 3 neumožňuje 
účastníkům opravit či doplnit návrh, je namístě umožnit opravný prostředek 
proti rozhodnutí o odmítnutí zápisu. V opačném případě jde o nedůvodné 
krácení práva na soudní a jinou právní ochranu dle čl. 36 Listiny základních 
práv a svobod. Zůstane-li zachováno navržené znění, budou účastníci při 
sebemenším pochybení nuceni podávat nové návrhy včetně placení soudních 
poplatků, aniž by měli možnost se proti tomuto postupu bránit klasickými 
opravnými prostředky 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Viz vysvětlení k připomínce Hospodářské komory ČR. 

244. K § 37 a 38  NEAKCEPTOVÁNO 
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Navrhujeme doplnit, že se automatickým průpisem zapisují i změny údajů v 
evidenci skutečných majitelů, což nyní není upraveno, 
Odůvodnění: 
Ačkoli to vyplývá z podstaty věci a z účelu automatického průpisu, 
domníváme se, že je nutno zmínit výslovně. Po technické stránce je nezbytné 
zabezpečit, že bude docházet i ke změnám příslušných údajů o skutečných 
majitelích, nikoli pouze k prvnímu zápisu předmětných údajů. Jinak by 
automatický průpis byl pouze polovičním nástrojem, jak zabezpečit fungování 
evidence skutečných majitelů z hlediska elektronizace veřejné správy 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Požadované již výslovně plyne z vymezení pojmu 
automatického průpisu podle § 2 písm. l) [po přeznačení 
písm. m)] návrhu. 

245. K § 52 odst. 1 a 2 
Navrhujeme doplnit jednoznačné vymezení, které „účetní období“ je zde 
rozhodné. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, ž v praxi bude problematický  výklad slov „do konce účetního 
období“, tedy určení, které „účetní období“ je zde myšleno. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení obsahuje shodnou formulaci jako např. 
navrhovaný § 40 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. ve 
sněmovním tisku 207 (novela zákona o obchodních 
korporacích). Z kontextu i obecných pravidel obchodního 
práva je zjevné, že se v ustanovení § 52 (po přeznačení § 
53) odst. 2 návrhu hovoří o účetním obdobím, ve kterém 
vzniklo právo na výplatu zisku. 

246. K § 52 odst. 3 
Navrhujeme doplnit 3. větu takto: 
Hlasovací práva v obchodní korporaci nesmí vykonávat také právnická  osoba 
nebo právní uspořádání, není-li jejich skutečný majitel v rozporu s tímto 
zákonem zapsán v evidenci skutečných majitelů ani v dodatečné lhůtě. 
Odůvodnění: 
Pro obchodní korporace by bylo velmi problematické zajišťovat dodržování 
tohoto zákazu, resp. by zde bylo velké nebezpečí sporů o usnášeníschopnost 
valných hromad, když není neobvyklé, že ke změně společníků či akcionářů 
dochází krátce před valnou hromadou, resp. společník či akcionář své 
oprávnění hlasovat na valné hromadě prokazuje až na valné hromadě, a tedy 
obchodní korporace ani nemá možnost takového společníka či akcionáře včas 
zapsat do evidence skutečných majitelů (je obvyklé, že bezprostředně po 
převodu podílu (akcií) se uskutečňují valné hromady, kde nový společník či 
akcionář např. s ohledem na své standardy upravuje společenskou smlouvu či 
stanovy obchodní korporace); obdobná situace může také nastat v případě 
úmrtí společníka či akcionáře a dědického řízení. Navíc nelze opomenout, že 
podle ustanovení § 169 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, „Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se 
nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.“, 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
Do ustanovení návrhu byl doplněn nový odstavec, který 
zní: 
„Vzniklo-li postavení skutečného majitele v období 15 dnů 
před valnou hromadou, odstavec 1 se nepoužije. Nebyl-li 
však v takovém případě skutečný majitel zapsán ani do 1 
měsíce ode dne vzniku jeho postavení, lze z tohoto důvodu 
namítat neplatnost usnesení valné hromady.“ 
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resp. podle ustanovení § 412 odst. 2 téhož zákona „Při posuzování schopnosti 
valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním 
listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací 
právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto 
dočasně hlasovacího práva.“, takže při výše popsaných situacích či při 
jakékoliv chybě v zápisu skutečného majitele by valná hromada byla 
usnášeníschopná jen za účasti minoritních společníků či akcionářů a pouze 
hlasy těchto minoritních společníků a akcionářů by byla přijímána rozhodnutí i 
třeba v neprospěch majoritního společníka či akcionáře. Navrhujeme proto, 
aby zde byla dána možnost nápravy, to znamená dodatečného zápisu 
skutečného majitele.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
247. K § 51 a § 52  
Navrhujeme doplnit, že uvedené následky se uplatní pouze v případech, kdy 
bude evidující osobě pravomocně uložena sankce za přestupek podle § 53 
tohoto zákona. 
Odůvodnění: 
Máme za to, že soukromoprávní sankce upravené v § 51 (nemožnost vymáhání 
práv a povinností z právních jednání, na jejichž základě skutečný majitel 
získává prospěch nebo uplatňuje koncový vliv, není-li skutečný majitel zapsán 
v evidenci skutečných majitelů) a v § 52 (nemožnost výplaty podílu na 
prospěchu skutečnému majiteli, který není zapsán v evidenci skutečných 
majitelů) návrhu zákona by se měly vztahovat pouze na případy naplňující 
skutkové podstaty přestupků podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) návrhu zákona, 
neboť pouze tyto případy představují typově natolik závažné jednání, aby 
nastoupila jak správní, tak soukromoprávní sankce. Získávání prospěchu, 
výplata zisku a uplatňování koncového vlivu má svá přesná pravidla v zákoně 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a není podmíněna vlastnostmi 
osoby, která prospěch či zisk má získat nebo která uplatňuje koncový vliv, 
tedy že by taková osoba musela splňovat určité zákonem dané předpoklady 
(zápis do určité evidence). Navrhujeme tedy do § 51 a § 52 návrhu zákona 
doplnit větu, že uvedené následky se uplatní pouze v případech, kdy bude 
evidující osobě pravomocně uložena sankce za přestupek podle § 53 tohoto 
zákona. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Samostatné soukromoprávní sankce jsou efektivnějším 
způsobem vymáhání povinností stanovených zákonem. 
Ustanovení návrhu byla nicméně upravena tak, aby byly 
vyloučeny jakékoliv výkladové nejasnosti. 
 

248. K § 53  
Navrhujeme doplnit odstavec, v němž by bylo výslovně uvedeno, že 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nepovažujeme za vhodné a koncepční, aby návrh reagoval 
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odpovědnost evidující osoby za přestupek nevzniká, pokud lze zápisu údaje o 
jejím skutečném majiteli nebo o majiteli právního uspořádání do evidence 
skutečných majitelů nebo změny takového údaje dosáhnout automatickým 
průpisem podle § 37 a násl. tohoto zákona.  
Odůvodnění: 
Nyní to není v rámci odpovědnosti evidujících osob za přestupky uvedeno, 
přitom v současné době neexistují technické záruky propojení veřejných 
rejstříků a evidence skutečných majitelů, že skutečně bude docházet 
k automatickému průpisu údajů.   
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

na možnost, že by stát nebyl schopen zajistit fungování 
institutů předpokládaných zákonem. Navíc se lze 
domnívat, že v případě takové (teoretické) situace, kdy 
ministerstvo nedokáže zajistit automatický průpis, nebude 
naplněn znak společenské škodlivosti přestupku 
(automatický průpis se veskrze týká skutečností, které lze 
zjistit z již veřejných údajů) a znak zavinění.  
Dále doplňujeme, že při výběru kategorií automaticky 
propisovaných údajů byly zohledňovány i technické 
možnosti informačního systému veřejných rejstříků. 
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Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

249. Obecná zásadní připomínka 
Návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů vzniká pouze z důvodu 
transpozice již existující, avšak nově revidované evropské směrnice3. Původní 
evropská úprava byla v minulosti implementována především do zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a do zákona č. 304/2013 
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 
svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. Opatření proti financování 
terorismu a na předcházení praní špinavých peněž jsou tak v českém právu 
zakotvena a aplikační praxí vstřebána.  
Předkladatel namísto legislativní zdrženlivosti, která by znamenala novelizaci 
existujících právních předpisů – stejně jako na evropské úrovni, kdy došlo 
k revizi směrnice, nikoli k vytvoření nového předpisu – přichází s novou 
robustní právní normou s šedesáti paragrafy. Obecně lze k předloženému 
návrhu konstatovat, že trpí legislativně-technickými i věcnými nedostatky. 
Typicky jde o používání termínů, které se v jiných právních předpisech pro 
označení stejných skutečností či vztahů označují jinak, případně již zažité 
definice významově posouvá. Pro uživatele práva nebude správná aplikace 
nových pravidel jednoduchá, a to i proto, že chyby v návrhu na zápis do 
evidence skutečných majitelů nebude možné upravit. Oprava či doplnění 
návrhu, tedy instituty běžné v řízení o zápis skutečností do veřejného rejstříku, 
jsou v navržené normě výslovně vyloučeny s tím, že při jakékoli chybě bude 
nutné podat nový návrh včetně úhrady příslušného poplatku. Vzhledem 
k tomu, že právní úprava dopadá především na podnikatelské subjekty, lze 
konstatovat, že přinese především novou administrativní zátěž a zvýší náklady 
firem.  
K těmto závěrům by předkladatel bezpochyby dospěl, pokud by vypracoval 
hodnocení dopadů regulace. To však vypracováno – na základě udělené 
výjimky – nebylo.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Viz vysvětlení k připomínce Hospodářské komory ČR. 
 
Vyjádření Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR: 
Vypořádaní vzato na vědomí. 

250. K § 2 písm. h) 
Navrhujeme definici osoby ve vrcholném vedení upravit takto: 
h) osobou ve vrcholném vedení fyzická osoba, která 
zajišťuje každodenní řízení výkonu činností právnické osoby a je při výkonu 
této funkce přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Viz vysvětlení k připomínce Hospodářské komory ČR. 

 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 
financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU. 
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členovi, nebo 
je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou v obdobném 
postavení nebo zastupuje právnickou osobu v tomto orgánu, není-li osoby 
podle bodu 1, 
Odůvodnění: 
V českém právním řádu není osoba ve vrcholném vedení definována. Nově 
navržená definice za takovou osobu považuje fyzickou osobu, která zajišťuje 
každodenní řízení výkonu činnosti právnické osoby a je při výkonu této funkce 
podřízena statutárnímu orgánu. Jedná se tedy o osobu ve vztahu nadřízenosti a 
podřízenosti, typicky tedy o osobu v pracovněprávním vztahu. Každodenní 
řízení výkonu činnosti není v návrhu specifikováno, zřejmě by se v praxi 
odvozovalo z vnitřních předpisů právnické osoby a pracovní smlouvy, resp. 
pracovní náplně konkrétního zaměstnance.  
Předkladatel v důvodové zprávě argumentuje několika ustanoveními původní – 
nikoli revidované! - směrnice, které s tímto termínem pracují. Směrnice v 
zásadě vytváří zbytkovou kategorii pro případ, že se nepodaří určit skutečného 
majitele jinak. V českém právu aktuálně platí fikce, podle které, nelze-li 
skutečného majitele zjistit, platí, že jím je statutární orgán. Tato implementace 
nebyla ze strany Evropské komise zpochybněna. Předkladatel tak nyní v 
rozporu s Metodickou pomůckou pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže 
při implementaci práva EU vydané Úřadem vlády ČR v roce 2016 navrhuje 
tzv. neminimalistickou implementaci. Ta má být dle zmíněné metodiky jednak 
řádně odůvodněna, jednak musí podléhat procesu hodnocení dopadů regulace. 
Ani jedna z uvedených podmínek však splněna nebyla. 
Věcně je třeba doplnit, že článek 3 odst. 6 (původní) směrnice za skutečné 
majitele považuje v případě společností fyzické osoby ve vrcholném vedení 
bez bližší specifikace. České právo definici osoby ve vrcholném vedení nezná, 
běžně pracuje s pojmem obchodní vedení společnosti, které dle zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále „ZOK“) náleží statutárnímu 
orgánu, jež má zároveň povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Do 
obchodního vedení statutárního orgánu nesmí jiné orgány společnosti 
zasahovat, proto nelze okruh osob ve vrcholném vedení měnit, aniž by došlo 
ke změně příslušných ustanovení ZOKu. Navíc odpovědnost statutárního 
orgánu je obchodněprávní, zatímco do navržené definice osob ve vrcholném 
vedení by spadali manažeři, kteří odpovídají dle pracovněprávních předpisů. 
Jejich odpovědnost je tedy omezena a obecně je jejich činnost vykonávána v 
režimu závislé práce, typicky tedy jménem zaměstnavatele a podle jeho 
pokynů. Tyto osoby z povahy věci nemohou být skutečnými majiteli ve 
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smyslu směrnice. Stranou ponecháváme otázku ochrany soukromí a osobních 
údajů, která by ve vztahu k těmto osobám musela být též vyřešena. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
251. K § 5 odst. 2 
Navrhujeme vypustit odkaz na písm. a) a ponechat pouze odkaz na odstavec 1, 
tedy pokrýt jak případy definované v písm. a), tak případy definované v písm. 
b). 
Odůvodnění: 
Jde o legislativně-technickou úpravu, neboť omezení definice pouze na 
skutečné majitele definované v odst. 1 písm. a) by nepokrylo veškeré možné 
situace. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

252. K § 7, písm. n) 
Navrhuje se text „právnické osoby, ve kterých přímo nebo prostřednictvím 
jiného má veškeré podíly na prospěchu a vlivu Česká republika nebo její 
územní samosprávný celek“ upravit takto: „právnické osoby, ve kterých mají 
stát nebo územní samosprávný celek samostatně nebo s jiným územním 
samosprávným celkem většinový podíl na základním kapitálu nebo vůči 
kterým jsou stát nebo územní samosprávný celek samostatně nebo s jiným 
územním samosprávným celkem v postavení ovládající osoby podle 
zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, a 
to i prostřednictvím jiné právnické osoby.“ 
Odůvodnění:  
Návrh do českého právního řádu vnáší definici právnických osob s účastí státu, 
resp. územního samosprávného celku při použití neurčitých právních pojmů 
„podíl na prospěchu“ a „podíl na vlivu“. Přestože aktuálně definice 
právnických osob s účastí státu, resp. územního samosprávného celku 
legislativně ukotvena není, existuje řada legislativních návrhů, které jí pojímají 
komplexně. 
Jedním z návrhů je text, který doporučila LRV ve stanovisku čj. 444/18 
k vládnímu návrhu novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Novela je aktuálně projednávána jako 
sněmovní tisk 360. Právě z této definice vychází výše uvedený návrh pro účely 
zákona o evidenci skutečných majitelů. 
Z hlediska principu předvídatelnosti práva není žádoucí, aby v právním řádu 
existovaly různé definice téhož. Navržená úprava navíc reflektuje 
soukromoprávní charakter uvedených právnických osob, které jsou většinově 
akciovými společnostmi v režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

NEAKCEPTOVÁNO 
Viz vysvětlení k připomínce Svazu průmyslu a dopravy 
České republiky. 
 
Vyjádření Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR: 
Vypořádaní vzato na vědomí. 
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korporacích. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
253. K důvodové zprávě k § 7, písm. n) 
První větu prvního odstavce: „Ustanovení normuje, že právnické osoby, ve 
kterých má veškeré podíly na prospěchu a vlivu Česká republika nebo její 
územní samosprávný celek, nemají skutečného majitele.“ navrhujeme upravit 
s ohledem na změnu paragrafového znění takto: „Ustanovení normuje, že 
právnické osoby, ve kterých má majetkovou účast Česká republika nebo 
územní samosprávný celek, nemají skutečného majitele.“ 
Text v prvním odstavci: „Ačkoliv jsou tyto subjekty právnickými osobami 
soukromého práva, vzhledem k výhradnímu prospěchu státu z jejich činnosti 
v kombinaci s absolutním vlivem státu na jejich rozhodování lze usuzovat, že 
se jedná o právnické osoby s postavením obdobným postavení právnických 
osob veřejného práva.“ je poněkud nepřesný. Ty právnické osoby 
s majetkovou účastí státu, resp. územního samosprávného celku, které jsou 
obchodními korporacemi, jsou zásadně právnickými osobami soukromého 
práva, a to proto, že nenaplňují s ohledem na svůj účel, jímž je podnikání a 
prostředky, které k tomuto účelu využívají – prostředky získané podnikáním – 
znaky právnické osoby veřejného práva. Navrhujeme proto tuto větu upravit a 
doplnit následujícím textem: „Ačkoliv jsou tyto subjekty právnickými osobami 
soukromého práva, má stát, resp. územní samosprávný celek výhradní 
prospěch z jejich činnosti. Právnické osoby soukromého práva s majetkovou 
účastí státu, resp. územního samosprávného celku, které jsou podřízeny režimu 
zákona o obchodních korporacích, nemají povahu veřejnoprávního subjektu 
nejen proto, že jsou zřízeny a fungují dle soukromoprávních předpisů, ale i 
proto, že dochází k majetkovému oddělení zakladatele a obchodní korporace. 
Na majetek obchodní korporace nelze tedy hledět jako na majetek státu, resp. 
územního samosprávného celku. Majetkem státu, resp. územního 
samosprávného jakožto akcionáře mohou být pouze ty finanční prostředky, 
které jsou vyplaceny z titulu schválených podílů na zisku (dividend).“ 
Ve druhém odstavci upozorňujeme na gramatickou chybu ve shodě přísudku 
s podmětem (… právnické osoby měli … bránili …). 
K citaci nálezu ÚS ve věci ČEZ navrhujeme doplnit i body 71 a 77 nálezu, 
které zní: 
71. Povahu veřejné instituce ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím naopak v žádném případě nelze přiznat obchodní 
společnosti, jejíž postavení se řídí zákonem o obchodních korporacích (dříve 
obchodním zákoníkem), pokud by stát, územně samosprávný celek nebo jiný 

NEAKCEPTOVÁNO 
Gramatické chyby byly opraveny. 
 
Nelze říci, že obchodní korporace nemají povahu 
veřejnoprávního subjektu proto, že dochází k 
majetkovému oddělení zakladatele a obchodní korporace. 
K majetkovému oddělení dochází i u právnických osob 
veřejného práva. Stejně tak nelze bezvýhradně říci, že 
podnikatelská činnost je jasným znakem právnické osoby 
soukromého práva – srov. např. právní formu státního 
podniku. Ve zbytku považujeme doplnění důvodové 
zprávy za nadbytečné. 
 
Vyjádření Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR: 
Vypořádaní vzato na vědomí. 
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povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyly 
jedinými společníky, případně pokud by všichni její společníci nesestávali 
z těchto subjektů.“ 
77. (…) Stát totiž bez ohledu na velikost svého podílu v obchodní společnosti 
pouze vykonává svá práva, jež mu jako jakémukoliv jinému akcionáři 
přiznávají předpisy práva soukromého. Jeho většinový podíl sám o sobě nic 
nemění na povaze stěžovatelky jakou soukromoprávního subjektu.“ 
Text v předposledním odstavci: „Není tedy důvod k požadavku na evidování 
údajů o skutečném majiteli u právnických osob, které mají materiálně povahu 
veřejnoprávního subjektu, jestliže zároveň stanoví, že tyto osoby skutečného 
majitele nemají.“ navrhujeme s ohledem na výše uvedené závěry Ústavního 
soudu upravit takto: „Není tedy důvod k požadavku na evidování údajů o 
skutečném majiteli u právnických osob s majetkovou účastí státu, resp. 
územního samosprávného celku, jestliže se zároveň stanoví, že tyto osoby 
skutečného majitele nemají.“ 
 
Důvodová zpráva k § 7, písm. n) by tedy zněla: 
K písmenu n) (gramaticky správně je k „písmenu“ nikoli „písmeni“) 
Ustanovení normuje, že právnické osoby, ve kterých má majetkovou účast 
Česká republika nebo územní samosprávný celek, nemají skutečného majitele. 
Ačkoliv jsou tyto subjekty právnickými osobami soukromého práva, má stát, 
resp. územní samosprávný celek výhradní prospěch z jejich činnosti. 
Právnické osoby soukromého práva s majetkovou účastí státu, resp. územního 
samosprávného celku, které jsou podřízeny režimu zákona o obchodních 
korporacích, nemají povahu veřejnoprávního subjektu nejen proto, že jsou 
zřízeny a fungují dle soukromoprávních předpisů, ale i proto, že dochází 
k majetkovému oddělení zakladatele a obchodní korporace. Na majetek 
obchodní korporace nelze tedy hledět jako na majetek státu, resp. územního 
samosprávného celku. Majetkem státu, resp. územního samosprávného jakožto 
akcionáře mohou být pouze ty finanční prostředky, které jsou vyplaceny 
z titulu schválených podílů na zisku (dividend). 
Obdobnou úvahu lze sledovat i v judikatuře Ústavního soudu ČR k pojmu 
„veřejná instituce“ v § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, který je častým předmětem sporů právě ve vztahu k subjektům, 
jejichž majoritním společníkem je stát. Pokud by tyto právnické osoby měly 
materiálně veřejnoprávní povahu, vztahovaly by se na ně rozsáhlé povinnosti 
poskytovat informace o své činnosti podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, čemuž se bránily právě poukazem na svou soukromoprávní 
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formu. 
K tomu se vyjádřil Ústavní soud v nálezu sp. zn. IV. ÚS 1146/16 ze dne 20. 
června 2017 (tzv. „nález ČEZ“) takto: 
„70. Je tedy zřejmé, že výhrada zákona pro ukládání povinností jednotlivcům 
podle čl. 4 odst. 1 Listiny se v plné míře vztahuje i na obchodní společnosti, 
pro něž je pojem „veřejné instituce“ zcela neurčitým. Podřazení určité 
obchodní společnosti pod tento pojem by – při jeho současném zákonném 
vymezení – bylo možné jen v případě, že by tato naplňovala definiční znaky 
veřejné instituce a současně by veškeré právní následky spojené s tímto jejím 
postavením šly výlučně „k tíži“ veřejné moci. Muselo by tedy jít o případ 
subjektu, jehož postavení by bylo – co do podstaty – stejné bez ohledu na to, 
zda má formu obchodní společnosti, nebo některé z právnických osob 
veřejného práva. (…)“ 
71. Povahu veřejné instituce ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím naopak v žádném případě nelze přiznat obchodní 
společnosti, jejíž postavení se řídí zákonem o obchodních korporacích (dříve 
obchodním zákoníkem), pokud by stát, územně samosprávný celek nebo jiný 
povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyly 
jedinými společníky, případně pokud by všichni její společníci nesestávali 
z těchto subjektů.“ 
77. (…) Stát totiž bez ohledu na velikost svého podílu v obchodní společnosti 
pouze vykonává svá práva, jež mu jako jakémukoliv jinému akcionáři 
přiznávají předpisy práva soukromého. Jeho většinový podíl sám o sobě nic 
nemění na povaze stěžovatelky jakou soukromoprávního subjektu.“ 
Ke konkrétní situaci právnické osoby, v níž má stoprocentní podíl stát se pak 
Ústavní soud vyjádřil v bodu 15. nálezu sp. zn. II. ÚS 618/18 ze dne 2. dubna 
2019: 
„15. Jak již plyne z usnesení o pokračování v řízení, s ohledem na tuto 
nálezovou judikaturu může být správným pouze jeden ze tří následujících 
právních názorů, vyslovených dříve v citovaných nálezech Ústavního soudu: 
(a) obchodní společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je stát, není veřejnou 
institucí podle zákona o svobodném přístupu k informacím (body 67–69 nálezu 
ČEZ); 
(b) o veřejnou instituci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím 
se jedná toliko v případě obchodních společností, jejichž jediným vlastníkem je 
stát nebo veřejnoprávní korporace (bod 70–71 nálezu ČEZ), anebo 
(c) veřejnou institucí je i taková obchodní společnost, u níž převažují znaky 
typické pro veřejné instituce (zejména převažuje majetková účast státu nebo 
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veřejnoprávní korporace – nález Letiště Praha). 
16. Za této situace Ústavní soud dospívá k závěru, že platí právní názor, podle 
kterého je veřejnou institucí podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
jakákoliv obchodní společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je stát, 
případně veřejnoprávní korporace. (…)“ 
 
Není tedy důvod k požadavku na evidování údajů o skutečném majiteli u 
právnických osob s majetkovou účastí státu, resp. územního samosprávného 
celku, jestliže se zároveň stanoví, že tyto osoby skutečného majitele nemají. 
Ustanovení záměrně míří pouze na právnické osoby ve vztahu k České 
republice (a územnímu samosprávnému celku), nikoli k jakémukoli státu. 
Z hlediska transparentnosti je totiž záhodno i v případě subjektů dle českého 
práva ovládaných cizím státem umožnit seznat jejich strukturu vztahů. 
V případech českých veřejnoprávních subjektů je tato struktura známá a 
zjevná. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
254. K § 15 odst. 1) písm. a) bod 2 a písm. c) 
Navrhujeme vypustit v odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. c)  
Odůvodnění:  
Máme za to, že jde o transpozici nad rámec směrnice. Ta v čl. 30 odst. 5 uvádí, 
že široká veřejnost musí mít přístup alespoň k informacím o jméně, měsíci a 
roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele a o 
povaze a rozsahu účasti skutečného majitele. Předkladatel kromě těchto údajů 
navrhuje zveřejnit celou řadu dalších informací, u nichž lze pochybovat o tom, 
že informují o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele (například popis 
struktury vztahů a jmen fyzických osob vystupujících ve struktuře vztahů). 
Navrhujeme proto držet se pravidla minimalistické transpozice v souladu 
s Metodickou pomůckou pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže při 
implementaci práva EU. V zásadě by v ustanovení § 15 odst. 1 příslušného 
písmena byl dostatečný odkaz na definici příslušného skutečného majitele 
uvedenou v části první zákona (§ 3 - § 6). 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Viz vysvětlení k připomínce Hospodářské komory ČR. 
 
Vyjádření Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR: 
Vypořádaní vzato na vědomí. 

255. K § 30 odst. 2 
Navrhujeme vypustit v ustanovení § 30 odst. 2 bez náhrady. 
Odůvodnění: 
 Vzhledem k tomu, že ustanovení § 28 odst. 3 neumožňuje účastníkům opravit 
či doplnit návrh, je namístě umožnit opravný prostředek proti rozhodnutí o 
odmítnutí zápisu. V opačném případě jde o nedůvodné krácení práva na soudní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Viz vysvětlení k připomínce Hospodářské komory ČR. 
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a jinou právní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Zůstane-li 
zachováno navržené znění, budou účastníci při sebemenším pochybení nuceni 
podávat nové návrhy včetně placení soudních poplatků, aniž by měli možnost 
se proti tomuto postupu bránit klasickými opravnými prostředky. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
256. K § 18 
Doporučujeme číslici 10 zaměnit za číslici 5. 
Odůvodnění: 
Článek 30 odst. 10 směrnice stanoví, že informace o skutečných majitelích 
„jsou přístupné prostřednictvím vnitrostátních rejstříků a systému propojení 
registrů po dobu alespoň pěti let, avšak nejdéle po dobu deseti let poté, co byla 
společnost nebo jiná právnická osoba z registru vymazána.“ Z důvodové 
zprávy vyplývá, že i po odstranění z evidence jsou údaje k dispozici např. pro 
účely trestního řízení. Máme za to, že osobní údaje o fyzické osobě není třeba 
s ohledem na ochranu jejího soukromí zveřejňovat déle než nezbytně nutnou 
dobu, proto je namístě využít spodní časové hranice ve smyslu směrnice. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

257. K § 31, větě druhé 
Doporučujeme zvážit reformulaci ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že výpis 
bude doručen včetně průvodní informace o provedení opravy. Např. formulací 
typu „O opravě zašle soud evidující osobě vyrozumění včetně opraveného 
výpisu.“ 
Odůvodnění: 
Z formulace by mělo být zřejmé, že soud po provedené opravě nezasílá 
opravený výpis bez dalšího. Obsah úkonu soudu vůči evidující osobě spočívá 
předně ve vyrozumění; ze samotného vyrozumění by adresátovi nemuselo být 
zřetelné, proč je obdržel. Předkladatel s uvedeným nepochybně počítá; pro 
jistotu by to však měl zřetelně vyjádřit 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
S ohledem na zrušení § 14 návrhu (na základě připomínky 
Notářské komory) a revizi užití pojmu výpis v celém 
návrhu byl upraven i § 31 návrhu, přičemž jeho 2. věty 
nově zní následovně: 
„O opravě soud evidující osobu vyrozumí spolu se 
zasláním opraveného úplného výpisu z evidence 
skutečných majitelů platných údajů.“ 
Obdobně došlo k úpravě § 36 návrhu. 

258. K § 55 návrhu 
Doporučujeme zvážit, zda formulace nemůže vyvolávat spory o případném 
podpůrném použití jiných civilněprocesních předpisů než občanského 
soudního řádu, a případně provést úpravu.  
Odůvodnění: 
Tuto otázku vyvolávalo svého času podobně formulované ustanovení § 120 
zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 
svěřenských fondů (srov. např. Juráš, M. Působnost civilněprocesních předpisů 
a příslušnost soudů po 1. 1. 2014. Právní rozhledy 3/2014, s. 88 an., nebo 
Walder, I. in Hampel, P., Walder, I. Zákon o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018, a proti tomu 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 55 (po přeznačení § 58) návrhu upraveno 
následovně:  
„Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na 
řízení o zápisu a řízení o nesrovnalosti ustanovení zákona 
upravujícího zvláštní řízení soudní.“ 
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Havel, B. in Havel, B., Štenglová, I., Dědič, J., Jindřich, M. a kol. Zákon o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. Praha: C. H. 
Beck, 2015). 

Komora daňových 
poradců 

259. K § 8 odst. 3 
Návrh 
Navrhujeme upravit formulaci z „nejméně 10 let“ na „a dále 10 od zániku“ 
Odůvodnění 
Důvodová zpráva se k tomuto ustanovení odvolává mj. na §29b odst. AML 
zákona, který je však v návrhu novely AML zákona zrušen. 
Dále v §16 nebo §29a AML je povinnost zajistit průkaznost po dobu 10 let. 
Není zde tedy důvod pro formulaci „nejméně 10 let“ 
Dle §18 jsou údaje v rejstříku přístupné do 10 let od zániku právnické osoby – 
§8 odst. 3 je tedy nadbytečný a zatěžující evidující osobu evidencí, která nemá 
opodstatnění. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

260. K § 51 a 52 
Návrh 
Navrhujeme ustanovení § 51 a § 52  vypustit. 
Odůvodnění 
Návrh tohoto ustanovení představuje zásadní zásah do práv vlastníků, kdy je 
omezuje jen na základě, např. formálního pochybení při zápisu do evidence 
skutečných vlastníků. Zákon o evidenci skutečných vlastníků je nejen 
v rozporu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, ale jde i nad 
rámec Směrnice.  
Navrhované ustanovení vnáší nejistotu do rozhodovacích vztahů. Pokud jsou 
vlastníci řádně zapsaní v obchodním rejstříku, nelze zpochybnit jejich právo na 
rozhodování. Nezapsání skutečných vlastníků ve zvláštní evidenci ještě 
neznamená to, že za přijaté rozhodnutí nenesou zodpovědnost. Jedná se o 
nepřiměřené a zbytečné zasahování do rozhodovacích pravomocí, které 
nesplní podmínku adekvátního účinku. Toto ustanovení staví úpravu 
rejstříkové evidence nad právní úpravu zákona o obchodních korporacích.   
Uvedený návrh jde zcela nesystematicky proti principům nového soukromého 
práva, platného od 1. 1. 2014, které je naopak konstrukčně postaveno na 
omezování principů absolutní neplatnosti, resp. obecně neplatnosti právního 
jednání. Z uvedeného návrhu není také zcela jednoznačně zřejmé, kdo všechno 
se bude moci stanovených následků domáhat. Není také patrné, o jaký právní 
stav se v daném případě bude jednat. Budou uvedená jednání absolutně 
neplatná? Jak to bude s promlčecími lhůtami a dalšími obdobnými instituty? 
Především úpravou navrhovaného § 51 mohou být postiženy i  třetí osoby, 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
V návaznosti na připomínku bylo ustanovení § 51 (po 
přeznačení § 52) upraveno tak, aby lépe postihovalo 
rozsah věcné působnosti pravidla.  
Ustanovení vždy směřovalo na všechny formální i 
neformální smlouvy, které zastírají skutečného majitele; 
typicky se jedná o smlouvy zakládající postavení tzv. 
„bílého koně“. Ty byly původně vymezeny formulací 
„smlouvy, na základě kterých skutečný majitel získává 
prospěch nebo uplatňuje koncový vliv“ ve spojení se 
stavem, kdy skutečný majitel nebyl zapsán v evidenci 
skutečných majitelů. Nová definice ponechává posouzení 
materiálního „zastírání“ na soudu, který bude po zahájení 
řízení vždy posuzovat, zda jsou naplněny všechny 
podmínky pro uplatnění práva u soudu, tedy i zda je 
možné právo vymáhat. 
Formulace soustředěná na materiální zastírající povahu 
právního jednání by měla znemožnit aplikaci pravidla na 
právní jednání mezi třetími osobami, které neslouží přímo 
tomuto záměru.  
Vyjádření komory daňových poradců: S návrhem 
vypořádání nesouhlasíme a na zásadní připomínce nadále 
trváme. 
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které nemusejí mít vůbec povědomost a tušení o tom, že dochází k porušení 
povinnosti zapsat skutečného majitele. Příkladem může být  situace, kdy 
skutečný majitel na úkor obchodní korporace uzavře s třetí osobou smlouvu a 
na základě uvedeného návrhu by nebylo možné vymáhat práva a povinnosti, 
které z této smlouvy vyplývají. Pokud by např. byla takto uzavřena 
pracovněprávní smlouva, dostal by se zaměstnanec mimo jakoukoliv ochranu. 
Takovýto důsledek je zcela neadekvátní. Uvedený návrh může být i výrazně 
v neprospěch samotné obchodní korporace. Pokud například se skutečným 
majitelem uzavře smlouvu a ukáže se vadnost plnění, nemohla by na základě 
předloženého návrhu společnost cokoliv vymáhat.  
Stejně tak jsou neadekvátní důsledky uvedené v § 52, kdy považujeme za zcela 
nepřiměřené, aby porušení povinnosti uvést skutečného majitele mělo tak 
závažné soukromoprávní důsledky.  
V této souvislosti je třeba upozornit, že uvedená úprava může způsobovat 
množství výkladových problémů a nejasností. Pokud by například došlo 
k výplatě podílu na zisku v rozporu s navrhovaným § 52, má tato skutečnost 
v souladu s relevantní judikaturou i další daňové konsekvence, tj. např. otázka 
odvodu srážkové daně z takto vyplaceného podílu na zisku (NSS 5 Afs 
60/2013-55. ze dne 27. 11. 2014 (Předložení věci do RS)). Dle návrhu mohou 
vznikat situace, kdy po mnoho let nebude zřejmý právní stav pro zúčastněné 
osoby. Takováto situace je nepřijatelná. 
Z tohoto hlediska považujeme za zcela neadekvátní konstatování v důvodové 
zprávě, která se otevřeně hlásí k tomu, že cílem je vytvořit prostředí právní 
nejistoty. Jsme přesvědčeni, že pokud někdo porušuje navrhovaný zákon, je 
zcela na místě udělení veřejnoprávních sankcí dle daného zákona. Není však 
možné jako sankci aplikovat vytvoření prostředí nejistoty, které může 
dopadnout i na třetí osoby. 
Také se domníváme, že uvedený návrh nemůže být odůvodněn tím, že vyplývá 
z komunitárního práva či jiných závazků, kterými je ČR vázána. I z důvodové 
zprávy dle našeho názoru vyplývá, že navržené řešení z žádné takovéhoto 
dokumentu nevyplývá. 
V této souvislosti nerozumíme poznámce navrhovatele, odkazující na § 588 
o.z. a absolutní neplatnost v důsledku právního jednání, které se zjevně příčí 
dobrým mravům, nebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný 
pořádek. Není nám zřejmé, jak v případě porušení navrhovaného zákona, 
mohou být naplněny předpoklady aplikace ustanovení § 588 o. z. 
Musíme také konstatovat, že takovýto zásadní důsledek a jeho dopady, a 
sporné otázky tak, jak jsou popsány výše, nebyly s nikým dopředu probírány a 
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konzultovány. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Notářská komora 261. K § 14 
Žádáme o legislativní přeformulování § 14. „Úředním ověřením“ se 
standardně rozumí potvrzení shody originálu listiny s jejím opisem (kopií), 
srov. např. § 73 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., § 6 odst. 1 zákona č. 21/2006 
Sb.  
Z výkladu daného ustanovení lze však dovodit, že v tomto případě se zde jedná 
o autorizovaný výstup z ESM, kterým vydávající soud či notář garantuje shodu 
zápisu údajů v ESM s údaji v tomto výstupu. Tedy navržená úprava v návrhu 
zákona, že se jedná o úředně ověřený opis, výpis či potvrzení je matoucí. 
Jedná se tak podle našeho názoru o standardní vydání ověřeného výstupu 
z informačního systému veřejné správy, tak jak jej definuje § 9 zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. („úplný nebo 
částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v informačním 
systému“, „potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému není“). 
Navrhujeme proto sjednocení s úpravou v citovaném zákoně. 
Připomínka není uplatňována k dalším ustanovením zákona, která užívají 
pojmů opis, výpis, potvrzení ve smyslu § 14. Pokud dojde k legislativnímu 
přeformulování § 14, je toto třeba zohlednit i těchto dalších ustanoveních. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 14 návrhu bylo zrušeno, přičemž na 
relevantních místech návrhu se nově užívá pojmů 
s ohledem na terminologii § 9 zákona č. 365/2000 Sb.:  

 „částečný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů“ 

 „potvrzení o tom, že v evidenci skutečných 
majitelů není o skutečném majiteli právnické 
osoby nebo právního uspořádání veden žádný 
údaj“ 

 „úplný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů“ 

 „úplný výpis z evidence skutečných majitelů 
platných údajů nebo údajů, které byly vymazány 
bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji“. 

262. K § 28 odst. 2 a § 34 odst. 3 písm. b) 
Požadujeme přeformulovat § 28 odst. 2 a § 34 odst. 3 písm. b), co do 
povinnosti soudů zkoumat, zda nebyla notáři podána žádost o zápis totožných 
údajů, resp. co do povinnosti notáře zkoumat, zda je vedeno u soudu řízení o 
zápis totožných údajů, resp. zda žádost o zápis není podána také jinému notáři. 
Podle § 30 odst. 3 soud provede zápis do ESM do 2 pracovních dnů od nabytí 
právní moci usnesení. Podle § 35 odst. 1 notář písemnosti, předložené mu 
v souvislosti se zápisem, zašle soudu po provedení zápisu.  
Není tedy zřejmé, jak by mohl soud či notář posuzovat případnou totožnost 
údajů navrhovaných k zápisu v jiné žádosti (v jiném řízení), předtím, než je 
zápis do ESM proveden. Není dále řešen postup v situaci, kdy by se zjistila 
pouze částečná totožnost údajů u jiné žádosti či řízení. 
Navrhujeme proto, aby soud odmítnul návrh či notář odmítl provést zápis, 
pokud zjistí, že byla podána jiná žádost či vedeno jiné řízení k téže osobě (toto 
by bylo zřejmě možné zaznačit v ESM), ale bez požadavku na zkoumání 
totožnosti údajů. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 28 odst. 2 bylo upraveno následovně: 
„Soud usnesením návrh také odmítne, zjistí-li, že před 
zahájením řízení o zápisu byla notáři podána žádost o 
zápis údajů o skutečném majiteli téže právnické osoby 
nebo téhož právního uspořádání a tato žádost dosud není 
vyřízena.“ 
Obdobně byl upraven i § 34 odst. 2 písm. b) návrhu. 
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263. K § 4 odst. 4  písm. a)  
V § 4 odst. 4  písm. a) slova „navázané osob“ nahradit slovy „navázané 
osoby“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

Sdružení místních 
samospráv České 
republiky 

264. K § 7 
Ve výčtu právnických osob, které nemají skutečného majitele, schází místní 
akční skupina. Tato kvaziforma právnické osoby je v současnosti upravena 
Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 
prosince 2013 jako klíčový aktér komunitně vedeného místního rozvoje. 
Český právní řád bohužel dosud místní akční skupiny nijak neupravuje, takže 
mohou nabývat různých právních forem, přičemž v praxi nejčastější je forma 
spolku.  
Místní akční skupiny jsou na pomezí veřejného a soukromého práva, je však 
zjevné, že u většiny jejich činnosti převládá prvek veřejnoprávní. 
Transparentnost a hospodárnost nakládání s finančními prostředky je u 
místních akčních skupin zajištěna celou řadou jiných mechanismů. Určovat u 
nich skutečného majitele proto nedává žádný smysl a přináší zbytečnou 
administrativní zátěž jak jejich administrativnímu aparátu, tak příslušným 
orgánům státní moci. 
Dále považujeme za žádoucí, aby zákon nedopadal na drobné spolky, ústavy 
nebo obecně prospěšné společnosti, které provozují čistě zájmovou činnost, 
často v menších sídlech – typické jsou v České republice spolky fotbalistů, 
sokolů, rybářů, hasičů, pěších turistů apod. Plnění povinnosti zapisovat údaje 
do evidence skutečných majitelů pro tyto právnické osoby znamená 
nepřiměřenou administrativní zátěž, na jejíž zvládnutí jejich představitelé 
nemají časové ani odborné kapacity, přičemž v praxi nejsou výjimkou případy, 
kdy nemají o existenci předmětné zákonné povinnosti žádné povědomí. 
Jako vhodné kritérium pro odlišení drobných spolků považujeme postavení 
plátce daně z přidané hodnoty podle § 6 a následujících zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Proto požadujeme doplnit do § 7 písmena c) a d), která včetně poznámky pod 
čarou č. 2 znějí: 
„c) spolky, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, které splňují definici 
místní akční skupiny podle příslušného předpisu Evropské Unie,2 

d) spolky, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, které nejsou plátcem 
daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, 
_____________________________ 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

NEAKCEPTOVÁNO 
Místní akční skupina není právní formou právnické osoby 
(právní formy jsou upraveny taxativně zákonem), 
povinnosti právnických osob zapisovat skutečné majitele 
se jí tak netýká.  
Většina místních akčních skupin má právní formu spolku, 
obecně prospěšné společnosti nebo zájmového sdružení 
právnických osob. U všech těchto právních forem se podle 
§ 38 odst. 3 návrhu automaticky propíše jako skutečný 
majitel fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu 
do veřejného rejstříku jako člen jejich statutárního orgánu, 
nebo jako skutečný majitel právnické osoby zapisované do 
veřejného rejstříku, která je členem jejich statutárního 
orgánu (pokud nějakého má). Uplatní se totiž vyvratitelná 
domněnka § 4 odst. 2 návrhu, podle které je osobou 
uplatňující koncový vliv v jiné než obchodní korporaci (tj. 
jakékoliv neobchodní korporaci) každá fyzická osoba, 
která je členem statutárního orgánu. 
Lze předpokládat, že k vyvrácení domněnky v praxi 
nedojde. Podle současné podoby návrhu tak pro spolky 
nebo obecně prospěšné společnosti (včetně těch 
odpovídajících vymezení místní akční skupiny) žádná 
administrativní zátěž nevznikne. Naopak návrh 
představuje zásadní snížení administrativní zátěže těchto 
právních forem ve srovnání s platnou právní úpravou 
(srov. § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 
svěřenských fondů), která presumuje manuální zápis údajů 
o skutečných majitelích všech právních forem zapsaných 
ve veřejných rejstřících.  
Výše uvedené obdobně platí také pro ústavy (viz § 6 ve 
spojení s § 37 odst. 4 návrhu). 
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Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 
rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006“ 
a dosavadní písmena c) až n) označit nově jako písmena e) až p). 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
265. K § 17 
Navrhované znění opomíná, že přístup ke všem údajům o skutečném majiteli 
v určitých případech v určitých případech musí být nutně umožněn také 
správním orgánům, které vedou řízení o přestupku.  
Proto požadujeme doplnit do § 17 odst. 2 písmeno e), které zní: 
„e) správní orgán, který vede řízení o přestupku,“ 
a dosavadní písmena e) až n) označit nově jako písmena f) až o). 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno.  

266. K § 21 odst. 1 
Navrhované znění stanoví pro obchodní korporace povinnost podávat návrh na 
zahájení řízení o zápisu v elektronické podobě. Ačkoliv chápeme, že 
elektronická komunikace se vyznačuje větší pružností a nižšími 
administrativní náklady, v praxi jí ne každá fyzická osoba dokáže 
bezproblémově využívat. 
Některé formy obchodních korporací (veřejná obchodní společnost, 
komanditní společnost, ale mnohdy i společnost s ručením omezení) často za 
účelem výkonu živnostenského podnikání zakládají a v jejich statutárních 
orgánech působí osoby staršího věku s nižší úrovní počítačovou gramotností. 
Mnohdy navíc tyto právnické osoby působí ve venkovských sídlech, kde 
v současnosti není zajištěna uspokojivá dostupnost vysokorychlostního 
internetu. 
Požadujeme tedy (při zachování preference elektronické formy) zúžit 
povinnost podávat návrh v elektronické podobě pouze na akciové společnosti, 
a to následujícím zněním § 21 odst. 1: 
„(1) Návrh se podává v elektronické podobě. Návrh na zahájení řízení o 
zápisu skutečného majitele jiné právnické osoby než akciové společnosti lze 
podat také v listinné podobě.“ 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Domníváme se, že návrh stran počítačové gramotnosti 
neklade na podnikatele podnikající prostřednictvím 
právnických osob nestandardní či nedůvodné nároky.  
Již dnes je k podání návrhu do obchodního rejstříku 
nezbytné využít tzv. inteligentní formulář, který lze 
vyplňovat pouze online na internetových stránkách 
Ministerstva spravedlnosti. Již dnes je tedy v případě 
obchodních korporací určitá znalost práce s počítačem 
zásadně nezbytná. 
Platí také, že právnickým osobám zapsaným v obchodním 
rejstříku povinná, je automaticky po jejich vzniku 
zřizována datová schránka (§ 5 odst. 1 zákona č. 300/2008 
Sb.). 
Konečně uvádíme, že pokud podnikatel z jakéhokoli 
důvodu nechce nebo v konkrétním případě nemůže 
podávat návrh v elektronické podobě, může využít služeb 
kteréhokoli notáře (srov. § 34 a násl. návrhu). Mimo jiné 
v takovém případě zápis také vyjde levněji.     
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

267. K § 9 
Máme za to, že v § 9 materiálu, v části odkazující na návrh na zahájení řízení o 
zápisu skutečného majitele, je nevhodně zvolen odkaz na § 26 materiálu. 
Příslušné ustanovení stanovuje osoby oprávněné podat návrh na zahájení 
řízení, nikoliv podání návrhu na zahájení řízení jako takového. S ohledem na 
výklad daného ustanovení a systematiku předpisu se jako vhodnější jeví odkaz 
na § 20, jakožto ustanovení, které uvozuje skupinu paragrafů upravujících 
zápis skutečného majitele na základě návrh 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

268. K § 4 odst. 4 písm. a)  
Ust. § 4 odst. 4 písm. a) materiálu obsahuje písařskou chybu ve větě „…, které 
mají navázané osoby,…“ 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

269. K nadpisu Hlavy II  
Nadpis Hlavy II materiálu obsahuje písařskou chybu ve slově „Přístup“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

270. K § 54 návrhu zákona 
Navrhujeme změnit věcnou příslušnost k projednání přestupků vymezených v 
§ 53 odst. 1 návrhu zákona na Ministerstvo spravedlnosti – obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností nevykonávají žádnou agendu v oblasti zákona 
o obchodních korporacích a ani v příbuzných agendách práva občanského 
(soukromého).  
Odůvodnění: 
Byť se jedná o přestupky spíše administrativně – technického charakteru, 
považujeme jejich projednávání obecními úřady obcí s rozšířenou působností 
za nesystémové. K této úvaze nás vede i skutečnost, že Ministerstvo 
spravedlnosti je ústřední správním úřadem pro oblast justice (notářství) a 
gestorem občanského zákoníku (a dalších zásadních soukromoprávních 
předpisů), což vytváří předpoklady pro kvalifikovaný výkon státní správy při 
projednávání oznámených přestupků.  
Nelze též odhlédnout od faktu, že již dnes je Ministerstvo spravedlnosti 
ústředním správním úřadem pro oblast přestupků na úseku zákona o střetu 
zájmů.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navrhované přestupky nesouvisí s potřebou znalosti 
korporátního práva. Přestupky jsou svou povahou 
administrativní, týkají se nesplnění povinnosti zápisu 
údajů do evidence. Nejde tedy o oblast práva občanského, 
ale spíše práva správního.  
Podle záměru předkladatele posouzení toho, kdo je, či 
není  skutečným majitelem (což s obchodním právem 
typicky souvisí), správní orgán provádět nemá. Obecní  
úřady obcí s rozšířenou působností nemají posuzovat 
správnost zapsaných údajů. Správní orgán pouze 
vyhodnocuje závažnost porušení povinnosti, o které již 
rozhodl soud. Z navrhovaného znění § 53 (po přeznačení 
§ 55) odst. 1 písm. b) návrhu však tento záměr 
jednoznačně neplyne, pročež byl úpraven následovně: 
„b) v rozporu s § 9 nezajistí, aby platné údaje o jejím 
skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního 
uspořádání odpovídaly skutečnému stavu, přičemž tuto 
nesrovnalost potvrdil soud podle § 48.“ 
Pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností by nemělo 
jít o agendou zásadně neznámou. Navrhovaný režim se do 
značné míry podobá agendě § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 
250/2016 Sb., pročež se lze domnívat, že půjde o agendu, 
kterou příslušné správní orgány již znají. Návrh proto 
považujeme za systémový. 
Dále uvádíme, že i přestupky podle zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, také 
projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
 
Vyjádření Moravskoslezského kraje: 
Vzhledem k nově zformulovaným skutkovým podstatám 
přestupků (v kompletně přepracovaném návrhu – zejména 
v § 53a), které již nejsou administrativně-technického rázu 
(např. nutnost prověřovat poskytování součinnosti ze 
strany koncového majitele vůči evidující osobě), vedení 
přestupkového řízení, a to i s ohledem na zvýšení výše 
pokut a tedy akceptaci připomínky Úřadu vlády České 
republiky – odboru kompatibility, nepovažujeme 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
projednávání uvedených přestupků obecními úřady obcí 
s rozšířenou působnosti za vhodné.  
 
K tomuto dále uvádíme, že není známo, jaké množství 
oznámených přestupků (vzhledem k množství povinných 
subjektů) se strany příslušných soudů bude nutné po 
nabytí účinnosti a uplynutí lhůt k plnění povinností 
očekávat (např. na úseku přestupků zákona o střetu zájmů 
počet oznámených přestupků ze strany Ministerstva 
spravedlnosti překročil 10 000). 
 
K vyjádření Ministerstva spravedlnosti (k přestupkům na 
úseku zákona o střetu zájmů) v krátkosti uvádíme, 
že obecní úřady obcí s rozšířenou působností „zatím“ řeší 
v podstatě neplnění oznamovací povinnosti ze strany 
dotčených osob veřejných funkcionářů. Přestupky na 
úseku podnikání podle zákona o některých přestupcích 
se v praxi nevyskytují.  
 
Navrhujeme nastavení jiného módu sankcí za porušení 
povinností v návrhu zákona stanovených, a to v rámci 
oblasti práva soukromého.  
 
Pokud by předkladatel setrval na uvedeném návrhu, 
očekáváme, že Ministerstvo spravedlnosti vytvoří 
kvalifikované metodické materiály a provede školení 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.  
 
Nebráníme se však další diskuzi na toto téma a bližší 
vyjasnění stanovisek (množství oznámených přestupků, 
počet dotčených subjektů apod.). 
 
S ohledem na výše uvedené Moravskoslezský kraj na 
uplatněné zásadní připomínce trvá. 
 

Vyjádření Ministerstva spravedlnosti: 
Bohužel  Vašemu požadavku, tj. zavedení výhradně 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
soukromoprávních sankcí, nedovedeme vyhovět. Uvedené 
by patrně nebylo možné vyhodnotit jako řádnou a úplnou 
transpozici V. AML směrnice.  
I v rámci nově formulovaných skutkových podstat je stále 
zachován administrativní ráz sankcí. Veškeré faktická 
pochybení zakládající odpovědnost za přestupek budou 
muset plynout z rozhodnutí soudu, včetně poskytnutí 
součinnosti vůči evidující osobě. Stejně tak podmínkou 
liberace podle nového ustanovení § 53a (po přeznačení § 
56) návrhu je konstatování soudu v rozhodnutí. Posouzení 
toho, zda k porušení zákona došlo, tedy bude vždy na 
soudu, nikoli na správním orgánu. 
Pokud jde o možný nápad na správní orgány, bude se 
odvíjet od možností příslušných soudů rozhodujících o 
nesrovnalostech. Nelze pak předpokládat, že by mělo jít o 
agendu rozsáhlou (především z počátku žádná rozhodnutí 
vydána nebudou). 
Stran zajištění metodického vedení a školení obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností ve vztahu k novým 
přestupkům je třeba uvést, že nová agenda by neměla 
vyžadovat rozsáhlé nové znalosti. Případné metodické 
zajištění a proškolení zaměstnanců obecních úřadů pak 
není v gesci Ministerstva spravedlnosti.   
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Česká asociace 
pojišťoven 

271. K § 2 písm. d) 
Požadujeme upravit text ustanovení. 
Odůvodnění: 
V návrhu ustanovení je použit doslovný překlad z AML směrnice, avšak dle 
našeho názoru by bylo pro lepší pochopení tohoto ustanovení vhodnější 
stanovit pravidlo požadované duchem FATF doporučení, že osoba uplatňující 
koncový vliv se skutečným majitelem stává jen v případě, kdy neexistuje 
skutečný majitel na základě koncového příjmu. Spojka „nebo“ dává evidující 
osobě možnost volby, pokud existují skuteční majitelé podle obou kritérií, a 
mohla by vést k zakrývání skutečného majitele, který je koncovým příjemcem 
právě použitím bílého koně v roli s koncovým vlivem, čímž by zákon byl 
dodržen, ale v evidenci by vystupoval bílý kůň namísto skutečného vlastníka 
ve smyslu FATF doporučení. 
Připomínku ve stejném duchu uplatňujeme i k ustanovení § 6 odst. 1 písm. a), 
odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. b). 
Celkově jsme přesvědčeni o nutnosti zavést striktnější definice skutečného 
majitele, které by měly reflektovat i tento FATF materiál: 
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/concealment-
beneficial-ownership.html 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Spojka „nebo“ nedává evidující osobě možnost volby, 
pokud existují skuteční majitelé podle obou kritérií 
koncového vlivu i koncového prospěchu. V takovém 
případě má naopak právnická osoba zapsat všechny 
skutečné majitele. Srov. také opakované užití formulace 
„každá osoba“, např. v § 2 písm. d) [po přeznačení písm. 
e)] nebo § 4 odst. 1 návrhu (nově doplněno také do § 3 
odst. 1 návrhu). 
Vůči užití bílých koní pak směřuje navrhované ustanovení 
§ 51 (po přeznačení § 52) návrhu; v detailech viz zvláštní 
část důvodové zprávy. 

272. K § 5 odst. 1 písm. a) 
Požadujeme za slovo „určit“ vložit slova „podle § 3 a § 4“. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné doplnit navržený jednoznačný odkaz na pravidla 
zjišťování skutečného majitele korporace, a to z důvodu právní jistoty výkladu. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 3 a 4 návrhu obsahují pouze pomocná 
pravidla pro určení skutečného majitele (z tohoto důvodu 
jsou formulována jako vyvratitelné domněnky). Postavení 
skutečného majitele je založeno na faktickém stavu. 
Představit si lze například situaci, kdy skutečným 
majitelem akciové společnosti bude věřitel majoritního 
akcionáře, atd. 

273. K § 51 
Navrhujeme zpřesnit ustanovení tak, aby postihovalo jen deliktní právní 
jednání. 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s navrženým zněním, neboť se jedná o ustanovení 
zavádějící soukromoprávní sankci, které je takto formulováno příliš široce s 
disproporčně negativními až fatálními důsledky. Je totiž nezbytné upozornit, 
že takto navržené znění dopadá i na právní jednání, kterého se nemusí účastnit 
žádný „bílý kůň“, a to jen proto, že skutečný majitel z právního jednání 
získává prospěch a přitom trvají nesrovnalosti v zápisu. 

NEAKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 51 (po přeznačení § 52) návrhu stanoví, že 
smlouvy, na základě kterých skutečný majitel získává 
prospěch nebo uplatňuje koncový vliv (tj. komisionářské a 
obdobné smlouvy, které umožňují rozhodovat bez zápisu 
do jakéhokoliv veřejného rejstříku nebo evidence, ne 
smlouvy, kterými je rozhodováno) jsou stiženy sankcí 
nevymahatelnosti (nikoli neplatnosti), tj. jedná se o tzv. 
naturální obligace. Důvodová zpráva byla v tomto ohledu 
zpřesněna.  
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
„Právním jednáním, na základě kterého skutečný majitel získává prospěch“ je 
mj. také pojistná smlouva, protože z pojistného je generován zisk pro 
skutečného majitele. V takovém případě by mohly být neplatné všechny 
pojistné smlouvy, nebo obecně všechny smlouvy se spotřebitelem. Tím by 
textace zákona odporovala jeho účelu a přinesla právní nejistotu s 
dalekosáhlými následky mnoha osobám, které vůbec nijak nepochybily, ba 
naopak na plnění dle právního jednání oprávněně a legitimně spoléhají. 
Pro zajištění účelu, který je definován v důvodové zprávě, tedy zneplatnění 
právního jednání, jehož prostřednictvím skutečný majitel ovládá „bílého koně“ 
a tím zastřeně celou právnickou osobu, je nutné provést zpřesňující změny 
textu ustanovení, například aby zde fungovala pouze relativní neplatnost, 
kterou musí někdo namítat, a nešlo o neplatnost absolutní. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Ustanovení § 51 (po přeznačení § 52) návrhu se týká 
pouze právních jednání mezi skutečným majitelem a 
„fiktivním“ majitelem, typicky najatým jednatelem nebo 
společníkem. Na základě těchto právních jednání mohou 
platně plnit, ale nemohou plnění soudně vymáhat. To 
vytváří prostředí faktické nejistoty, protože ani jedna ze 
stran se nemůže spolehnout na to, že jí bude vydáno 
protiplnění. Vytváří se tak prostředí nejistoty mezi 
kontrahenty, které je ale z právního hlediska zcela 
jednoznačné – smlouvy nelze vymáhat u soudu, podobně 
jako například hry, losy a sázky (srov. § 2874 zákona č. 
89/2012 Sb.). V případě jejich zjevné nemravnosti však 
nelze vyloučit ani jejich zneplatnění soudem ex officio 
(proto důvodová zpráva odkazuje na § 588 zákona č. 
89/2012 Sb.). 
Obecně lze také doplnit, že skrytý skutečný majitel 
nemůže na úkor obchodní korporace uzavřít s třetí osobou 
smlouvu, neboť z právního hlediska nemá k obchodní 
korporaci žádný vztah. 

274. K § 5 odst. 2 
Navrhujeme nahradit slova „v její struktuře vztahů“ slovy „v jí podřízené 
struktuře vztahů“. 
Odůvodnění: 
Výše uvedené zpřesnění považujeme za nutné z důvodu, že nelze přenést 
skutečné vlastnictví do celé struktury, ale jen do její podřízené části, a to za 
současného splnění příslušného podílu přesahujícím 25% koncového příjmu 
nebo koncového vlivu, což by mohlo nepřímo vyplývat z věty vedlejší, která 
dané ustanovení uvozuje ve znění „Je-li koncovým příjemcem nebo uplatňuje-
li koncový vliv korporace“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 

275. K nadpisu Dílu 2 
Požadujeme doplnit název dílu tak, aby nově zněl: 
„Další následky rozhodnutí o potvrzení nesrovnalosti“  
Odůvodnění: 
Pravomoc rozhodnout o nesrovnalosti podle hlavy VI. je vyhrazena soudu. 
Soukromoprávní subjekty na sebe nemohou atrahovat tuto úlohu soudu, mj. 
protože k posouzení nemají patřičné nástroje. Hrozí tedy, že by tyto subjekty 
nedovedly vyhodnotit situaci a nesprávnou aplikací ustanovení § 51 a § 52 
poškodily další osoby. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Samostatné soukromoprávní sankce jsou efektivnějším 
způsobem vymáhání povinností stanovených zákonem. 
Ustanovení § 52 (po přeznačení § 53 a 54) návrhu bylo 
nicméně upraveno tak, aby byly vyloučeny jakékoliv 
výkladové nejasnosti. Právnické osoby mají již dnes 
povinnost znát své skutečné majitele, tím spíše pokud jim 
přímo vyplácí zisk. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Tento nezamýšlený důsledek dotčených ustanovení jde odstranit navrhovanou 
úpravou, díky které bude dále docíleno vyšší právní jistoty, neboť bude jasně 
dáno, že následky podle ustanovení § 51 a § 52 nastanou až v návaznosti na 
rozhodnutí soudu. Rovněž bude zařazení Dílu 2 jasněji odpovídat systematice 
zákona, kdy by návaznost soukromoprávních důsledků popsaných v 
ustanovení § 51 a 52 bylo možné dovodit už systematickým výkladem z toho, 
že jsou zařazeny v hlavě VI. 
Dále navrhujeme výslovně zmínit, že účinky dle ustanovení § 51 a § 52 trvají 
po dobu trvání nesrovnalosti. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Krajský soud v 
Českých 
Budějovicích 

276. Připomínky k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů 
1. V úvodu chybí bližší specifikace pojmu „právní uspořádání“ - pouze v 

§ 2 písm. a) bod 2 se odvozuje od svěřenského fondu, zatímco dále 
tam patří i nadace apod.   

2. K §§ 3 a 4 – až z důvodové zprávy se lze dozvědět, jak je to 
s násobením a sčítáním při řetězení a větvení, ze zákona to nikdo 
nepochopí 

3. K § 5 - chápeme správně, že bude skutečným majitelem v případě 
návaznosti několika právnických osob na sebou u všech statutární 
orgán jen té poslední?  

4. K § 6 – až z důvodové zprávy je zřejmé, že nelze zapsat jako 
skutečného majitele zemřelého zakladatele fundace (který je 
zakladatelem ze závěti nebo prostě tak jako tak napořád)  

5. K §§ 20 až 23 – návrh výhradně v elektronické podobě u korporací i 
právního uspořádání (nelze listinně); přílohy dle důvodové zprávy 
stačí v prosté kopii (str. 82 k odst. 4) 

6. K § 28 až 30 – nově odmítnutí (na doplnění se nevyzývá) a zápis 
usnesením (do 2 dnů od PM uložit! Jak to máme uhlídat?). Dle str. 85 
důvodové zprávy pro nezaplacení SoP zamítáme!? 

7. K § 38 – dle str. 94 důvodového zprávy se automaticky propíše 
skutečný majitel z matky do dcer (analogie k § 5), nikoli však u 
osobních společností 

8. K §§ 40 a 41 – po automatickém průpisu lze podat návrh, ale po 
zápisu na návrh se automatický průpis nepoužije = společnosti, které 
zapsaly na návrh, musí požádat, aby napříště bylo zapisováno 
automaticky! 

9. K §§ 42 až 54 – soud řeší nesrovnalosti v zápisech, o čemž informuje 
obec, která posléze případně ukládá pokuty (nikoli soud) 

10. Obecně se obáváme, že nelze vše technicky zpracovat a rozhodně ne 
včas, tím spíš, že máme mnoho zkušeností s chybami v systémech. 

Ad. 1 VYSVĚTLENO 
Právní uspořádání je podle návrh pouze souhrnným 
označením pro víceré typy non-subjektů (svěřenské fondy, 
zahraniční svěřenské fondy atd.). 
Ad. 2 VYSVĚTLENO 
Navrhovatelé nepředpokládají, že primárním zdrojem 
neprofesionálních adresátů normy při určování skutečného 
majitele bude samotný text zákona. Pro účely pomoci 
adresátům při jednotlivých výpočtech lze např. využít 
metodik nebo doplňujících informací na stránkách 
informačního systému skutečných majitelů. Alternativou 
je kazuističnost a nepřehlednost zákona.  
Domníváme se také, že běžný malý podnikatel nebude 
figurovat ve společnosti se složitou strukturou vztahů. 
Pokud bude naopak navázán na složitější majetkovou 
strukturu, může mu výrazně pomoci automatický průpis 
skutečného majitele napojené právnické osoby podle § 38 
odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) návrhu. 
Ad. 3 VYSVĚTLENO 
Ano, skutečným majitelem všech osob v podřízené 
struktuře vztahů bude osoba ve vrcholném vedení nevýše 
postavené osoby ve struktuře. 
Ad. 4 VYSVĚTLENO 
Implicitně to plyne přímo z faktu, že skutečným majitelem 
je fyzická osoba.  
Ad. 5 VYSVĚTLENO 
Ano. 
Ad. 6 AKCEPTOVÁNO 
Lhůta v § 30 odst. 3 návrhu posunuta na 5 pracovních dnů 
od právní moci usnesení. 
V odůvodnění k § 28 odst. 1 návrhu bylo chybně uvedeno, 
že se návrh při nezaplacení poplatku zamítá; bylo 
opraveno, že se řízení zastaví.  
Ad. 7, 8, 9 VYSVĚTLENO 
Ano.  
Ad. 10 VZATO NA VĚDOMÍ 

Krajský soud v 
Plzni 

277. K soudním poplatkům 
Dle stávající právní úpravy se, dle položky 24a sazebníku soudních poplatků, 

AKCEPTOVÁNO 
Zákon č. 549/1991 Sb. bude s ohledem na nový zákon o 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb. v platném znění, vybírá za zápis 
údajů o skutečném majiteli soudní poplatek ve výši Kč 1.000. Vyvstává tudíž 
otázka, jakým způsobem se bude vybírat soudní poplatek za automatický 
průpis údajů do evidence skutečných majitelů dle ustanovení § 37 
navrhovaného zákona a zda bude tento úkon podléhat soudnímu poplatku. 

evidenci skutečných majitelů upraven. Změnový zákon 
předkládá Ministerstvo financí 
(https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNBDJKEVE2).  
Položka 24a zákona se zruší, poplatky za zápis skutečného 
majitele budou v položce 11. Za automatický průpis se nic 
platit nebude, půjde o automatickou funkci v informačním 
systému (návrh zákona činí explicitně rozdíl mezi zápisem 
a průpisem).  

278. K § 25 
§ 25 navrhovaného zákona – návrh a písemnosti dle ustanovení § 23 uchovává 
soud v elektronické podobě. Návrh a písemnosti doručené v listinné podobě 
převede soud do elektronické podoby, kdy tato navrhovaná úprava bude 
znamenat zvýšení administrativní zátěže zaměstnanců, kteří by prováděli 
převod listin do elektronické podoby. V této souvislosti by bylo nutné 
novelizovat vnitřní a kancelářský řád – uchování/skartace listin, které budou 
doručeny v písemné podobě. V této souvislosti si dovolím poznamenat, že by 
muselo dojít ke změně systemizace u administrativy a nepochybně by toto 
znamenalo i potřebu příslušného technického  vybavení 

AKCEPTOVÁNO 
Zásadní zvýšení administrativy v tomto ohledu 
nepředpokládáme. Návrh možnost listinných podání 
limituje. Obchodní korporace musí podávat vše 
elektronicky. Zároveň u většiny spolků dojde 
k automatickému průpisu, takže ani ty v důsledku nic 
posílat nebudou. Konečně upozorňuji, že stejné pravidlo 
platí již dnes ve vztahu k veřejnému rejstříku - § 23 věta 
druhá zákona č. 304/2013 S.  
Se změnou vnitřního a kancelářského řádu počítáme; bude 
nutná z více důvodů.  

279. K § 53 
Přestupkové řízení - § 53 ve spojení s § 50 navrhovaného zákona, kdy není 
vyřešeno, jakým způsobem se budou spisy předávat orgánu, který bude 
rozhodovat o přestupku. 

AKCEPTOVÁNO 
Jde o jeden z administrativních aspektů, který by měl být 
blíže řešen ve vnitřním a kancelářském řádu. 

Krajský soud v 
Ostravě 

280. Obecně  
Nová právní úprava evidence skutečných majitelů zvyšuje z hlediska 
interpretačního nároky na vyšší soudní úředníky, kteří budou tuto 
agendu vyřizovat, a proto je nutné, aby před nabytím účinnosti nového 
zákona proběhlo jejich školení, a to např. využitím Justiční akademie 
v Kroměříži. 

VZATO NA VĚDOMÍ 

281. K důvodové zprávě – náklady 
Důvodová zpráva na čl. 21 konstatuje, že plánované zavedení 
uvedeného zákona do praxe si vyžádá náklady ve výši cca 10 miliónu 
korun českých. Uvedenou částku považuji za zcela neadekvátní. Je tomu 
proto, že musí dojít jak ke změně programu, aby byl funkční, což 
dodnes stávající program není, a jednak k posílení personálnímu. 
Nehledě k dalšímu připravovanému zákonu o školských právnických 

VZATO NA VĚDOMÍ 
Odhad v předmětné části důvodové zprávy se týká toliko 
nákladu na zhotovení či změnu informačního systému 
skutečných majitelů.  
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
osobách. Na KS Ostrava budu proto nucen posílit úsek veřejných 
rejstříků minimálně o jednu VSU, které jsou zařazeny ve 13. platové 
třídě. 
282. K § 28 odst. 3 
V ust. § 28 odst. 3 se uvádí, že soud nevyzývá navrhovatele k opravě 
nebo doplnění podání. V ust. § 55 se konstatuje, že se podpůrně použije 
ustanovení zákona upravujícího civilní soudní řízení. Z praxe mám tu 
zkušenost, že dle dosavadní právní úpravy mnozí účastníci řízení 
podávali námitky do vyrozumění VSU o nevyhovění návrhu na zápis 
skutečného majitele popř. stížnosti na nesprávný úřední postup, že např. 
právní zástupce nebyl vyzván k doložení listin nebo procesní plné moci. 
Nový zákon správně uvádí, že soud nevyzývá navrhovatelek opravě 
nebo doplnění návrhu. Uvedenou dikci navrhuji doplnit tak, že ust. § 43 
a ust. § 104 o.s.ř. se nepoužije a dále, že námitky vůči rozhodnutí VSU 
dle zákona o vyšších soudních úřednících nejsou přípustné. 

VZATO NA VĚDOMÍ 
Upřesnění bude doplněno do zvláštní části důvodové 
zprávy. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
Krajský soud v Ústí 
nad Labem 

283. Automatický průpis 
Návrh zavádí tzv. automatický průpis údajů z veřejného rejstříku, evidence 
svěřenských fondů a základního registru (§ 2 písm. l), § 13, Hlava V Části třetí 
zákona). Z ustanovení § 2 písm. l) a z důvodové zprávy se podává, že k tomuto 
automatickému průpisu dojde bez řízení, technickým řešením prostřednictvím 
propojení informačních systémů veřejné správy, tedy bez potřeby ingerence 
pracovníků rejstříkového soudu. 
V této souvislosti je zapotřebí dořešit mechanismus notifikace těchto 
automaticky propsaných údajů do evidence skutečných majitelů a vyznačení 
změny v elektronické evidenci. Již s ohledem na následky nesrovnalosti dle § 
51, § 52 a § 53 návrhu zákona by mělo být v evidenci skutečných majitelů 
zaznamenáno kdy (přesný čas) a z jaké evidence či registru došlo 
k automatickému průpisu konkrétního zapisovaného údaje.  
S přihlédnutím k sankčním ustanovením ohledně následků nesrovnalosti je též 
na zvážení, zda by se následky nesrovnalosti dle § 51 a § 52 návrhu zákona 
měly uplatňovat i v těch případech, kdy mělo dojít k automatickému průpisu 
dle § 37 a násl. návrhu zákona a nedošlo k němu např. z důvodu technických 
nedostatků. V případě údajů, u nichž zákon stanoví jejich automatický průpis, 
totiž může evidující osoba předpokládat, že dojde k průpisu i bez jejího návrhu 
či žádosti a v těchto případech se proto stanovené sankce nejeví adekvátními.  
Dále je třeba k tomu též poukázat na navrhovanou účinnost normy od 1. 12. 
2020, z níž vyplývá, že na realizaci technického řešení bude poměrně krátká 
doba (lze předpokládat, že propojení evidence skutečných majitelů s veřejným 
rejstříkem, evidencí svěřenských fondů a základními registry, jakož i další 
nezbytné úpravy aplikace nebudou triviální záležitostí).  
Zákon by přitom neměl nabýt účinnosti dříve, než bude technické řešení 
automatického průpisu ve vztahu ke všem uvažovaným rejstříkům a evidencím 
i všechny ostatní nezbytné úpravy aplikace zcela připraveny a jejich fungování 
také řádně vyzkoušeno.  
Konečně by bylo vhodné, aby přímo zákon o evidenci skutečných majitelů 
obsahoval též vlastní úpravu automatických průpisů údajů ze základních 
registrů. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Funkce notifikací bude předmětem interního nastavení 
informačního systému skutečných majitelů.  
 
Ve vztahu k automatickým průpisům uvádíme, že 
evidující osoba bude mít vždy možnost snadno zjistit, zda 
k průpisu došlo, či nikoli (evidence bude částečně 
veřejná). Nedojde-li automatickému průpisu, ač se tak stát 
mělo (např. z důvodu technických problémů), bude zde 
časový prostor pro řešení [srov. § 57 (po přeznačení § 60) 
odst. 3 návrhu]. 
 
Ve vztahu ke krátké době na realizaci změn 
v informačních systémech uvádíme, že z druhé strany je 
třeba zohledňovat krátkou transpoziční lhůtu. 
 
Pokud jde o automatické přebírání údajů ze základních 
registrů, jedná se o inherentní vlastnost informačního 
systému, která plyne ze zákona č. 365/2000 Sb.   

284. K § 4 odst. 4 písm. a)  
Ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) obsahuje jazykovou nepřesnost: 
Pro účely výpočtu výše podílu na vlivu prostřednictvím jiného se v případě 
řetězení podíly na vlivu, které mají navázané osob, násobí, … 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
 

285. K § 52 odst. 3 
Ustanovení § 52 odst. 3 obsahuje překlep ve druhém řádku („vykovávat“ 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
namísto správného „vykonávat“).  
286. K § 55 
Doporučuji zpřesnit odkaz na procesní předpis v § 55 návrhu zákona, tak, aby 
bylo již přímo ze zákona zjevné, jaká procesní norma se subsidiárně použije. 
Současný návrh § 55 totiž podle svého znění odkazuje na občanský soudní řád, 
jakožto základní předpis občanského (tedy civilního) soudního řízení (srov. § 1 
o.s.ř.), avšak důvodová zpráva hovoří o subsidiární aplikaci zákona o 
zvláštních řízeních soudních. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 55 (po přeznačení § 58) návrhu upraveno 
následovně:  
„Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na 
řízení o zápisu a řízení o nesrovnalosti ustanovení zákona 
upravujícího zvláštní řízení soudní.“ 

287. K přechodným ustanovením 
Aktuálně byl v případě evidence skutečných majitelů identifikován problém 
ohledně výmazu z veřejného rejstříku subjektu, který má zapsaného 
skutečného majitele, není-li podán též návrh na výmaz skutečného majitele.  
Za účinnosti stávající právní úpravy může dojít k tomu, že bude vymazán 
subjekt z veřejného rejstříku, avšak nadále bude zapsán jeho skutečný majitel.  
Navrhovaná právní úprava tento problém do budoucna řeší v § 39 návrhu 
zákona, což však neřeší problém subjektů vymazaných z veřejného rejstříku 
před nabytím účinnosti nové právní úpravy, u nichž nebude vymazán skutečný 
majitel. 
K odstranění tohoto nežádoucího stavu by mohlo dojít například přijetím 
přechodného ustanovení, jež by v navrhovaném zákoně o evidenci skutečných 
majitelů stanovilo, že jeho účinností dochází k výmazu skutečných majitelů 
subjektů, jež byly před účinností tohoto zákona vymazány z veřejného 
rejstříku. 

AKCEPTOVÁNO 
Do § 56 (po přeznačení § 59) návrh byl doplněn nový 
odstavec 3, který zní: 
 
„Údaje o skutečném majiteli zaniklé právnické osoby nebo 
zaniklého právního uspořádání, které nebyly vymazány z 
evidence údajů o skutečných majitelích podle dosavadních 
právních předpisů, se dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona automatickým průpisem vymažou z evidence 
skutečných majitelů bez náhrady.“ 
 

288. K sedmé kapitole obecné části důvodové zprávy  
V kapitole sedmé obecné části důvodové zprávy je ve třetím odstavci 
poukazováno na možnost vzniku výdajů příslušným soudům v souvislosti 
s potřebou technologického, personálního a kapacitního zajištění výkonu této 
agendy. V důvodové zprávě však absentuje odhad výše těchto výdajů, přestože 
se může jednat o výdaje významné.  
Zákon upravuje nové soudní řízení, které může být i poměrně složité a náročné 
(zvláště například, bude-li soud posuzovat výši podílu na vlivu prostřednictvím 
jiného ve smyslu § 4 odst. 4 návrhu zákona).  
Lze tedy očekávat, že realizace navrhované normy si vyžádá významnější 
personální a materiální posílení příslušných soudů. Bylo by proto vhodné, aby 
důvodová zpráva obsahovala též odhad výše těchto výdajů ze státního 
rozpočtu. 

VZATO NA VĚDOMÍ 
Co se týče materiálního zajištění výkonu soudních agend, 
platí, že je nezbytné posuzovat činnost soudu komplexně. 
Obecně nelze určité změny v rámci jedné z mnoha agend 
soudu přímo spojovat s potřebou navýšení jeho 
financování. Personální posílení soudů je obecně vždy 
otázkou koncepční. Potřeba posílení soudů vychází ze 
skutečných potřeb, posouzení reálného nápadu a 
vyhodnocení jeho struktury.  
V kontextu všech plánovaných změn lze také 
předpokládat, že určité stávající procesy související s 
evidováním skutečného majitele odpadnou (lze 
předpokládat, že agenda a administrace zápisů se ve 
značné míře přesune na notáře) a náklady soudu se tak v 
těchto oblastech sníží. Možnost vyčíslení těchto nákladů a 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 
úspor je však v tuto chvíli limitovaná neznalostí konkrétní 
podoby budoucích funkcí upraveného systému.   

prof. Jan Dědič 289. K 1. písm. b)  
Nebylo by možné vypustit slovo „některá“? Vím, že zde není komplexní 
úprava, ale to není zpravidla nikdy v žádném zákoně. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Byť dané slovo není nutné, je pro uživatele návodné. 
Mnoho práv a povinností je např. v zákoně č. 253/2008 
Sb. 

290. K 2 písm. b)  
Rozumím tomu dobře, že když v nějaké struktuře najdu příjemce prospěchu -  
fyzickou osobu, ale ta bude předávat dále prospěch např. svým dětem, budou 
koncovým příjemcem, a tedy skutečným majitelem,  děti této fyzické osoby? 

VYSVĚTLENO 
Ano, je to tak. V takovém případě bude také záhodno 
řešit, o jak staré děti půjde. Např. u malých dětí by bylo 
možné argumentovat, že by měl být jako skutečný majitel 
identifikován i rodič, a to s ohledem na svůj rozhodující 
vliv (daný postavením autority rodiče a také jakožto 
správce jmění nezletilých dětí).  

291. K § 2 písm. h) 
Podle důvodové zprávy je osobou ve vrcholném osoba uvedená v písm. h) bod 
1. a teprve není-li, tak osoba v písmenu h) bod 2. To však z jazykového 
vyjádření neplyne. Co když osoba uvedená v písm. h) bod 1 bude zajišťovat 
jen část takové agendy a část bude zajišťována členy statutárního orgánu. Kdo 
bude osobou ve vrcholném vedení, když je použita spojka nebo ve 
vylučovacím významu. 

AKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Viz vysvětlení k připomínce České národní banky. 

292. K § 5 písm.  a)  
Podle směrnice se mají tyto osoby zapsat jako skuteční majitelé, i v případě, 
jsou-li pochybnosti, že identifikované osoby jsou skutečnými majiteli. Nevím, 
zda tato formulace tuto skutečnost nevylučuje. 

VYSVĚTLENO 
Lze mít za to, že pojem „pochybnosti“ má význam pouze 
v kontextu, kdy skutečného majitele hledají povinné 
osoby v rámci kontroly klienta na základě formálních a 
kvantitativních kritérií (velikost podílů), přičemž však do 
čl. 3 odst. 6 bod ii) IV. AML směrnice nebylo náležitě 
reflektováno, že definice skutečného majitele musí být 
kompatibilní i pro účely jeho evidování ze strany 
právnických osob.  
Bude-li mít někdo pochybnost, zda identifikoval 
skutečného majitele (v materiálním smyslu), pak to lze 
hodnotit tak, že jej nedokázal určit. Pokud by zákon 
výslovně hovořil o možných pochybnostech, vzniká rizika 
nadužívání pravidla § 5 návrhu (každý by tvrdil možnou 
pochybnost).  

293. K § 5 písm. b) a k odst. 2  
Proč,  v případě, že koncový vliv uplatňuje právnická osoba. která nemá 
majitele, je skutečným majitelem osoba ve vrcholném vedení právnické osoby, 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno. 
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který má zjistit svého skutečného majitele, a nikoliv osoby ve vrcholném 
vedení právnické osoby, která je koncovým příjemcem jako je tomu 
v případech, kdy se v odstavci 2 odkazuje na § 5 písm. a). To bude znamenat 
například, že u právnických osob, které členem koncernu ČEZ, nebudou jako 
skutečný majitel zapisování členové představenstva ČEZ, ale členové 
statutárních orgánů daného člena koncernu. Proč ten rozdíl? 
294. K § 9  odst. 1  
V důvodové zprávě se uvádí, že je stanovena subjektivní lhůta. Subjektivní 
lhůta se ale odvíjí od subjektivně chápaného počátku běhu lhůty. V daném 
případě je ale určen počátek běhu objektivně, a to okamžikem, kdy nastala 
rozhodná skutečnost, nikoliv, kdy se o ní evidující osoba dověděla. Problém 
může být s koncem lhůty, ten může uplynout dříve, než se o tom evidující 
osoba dozví, jinak § 26 odst. 3 nedává valný smysl. 

AKCEPTOVÁNO 
Jde o lhůtu objektivní. Pasáž v důvodové zprávě bude 
upravena. 

295. K § 11 odst. 1 
Lze hovořit o právnické osobě založené podle českého právního řádu i 
v případě, že do ČR přemístila své sídlo, avšak byla původně založen podle 
jiného právního řádu. Při přemístění sídla si zachovává právní subjektivitu. To 
by se mělo vysvětlit alespoň v důvodové zprávě. Nebylo by lepší říci, že má 
v České republice své sídlo. Navíc podle původního znění obchodního 
zákoníku bylo možné zakládat v ČR obchodní společnosti i podle cizího práva. 
Nevím, zda ještě takové nějaké existují. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno následovně: „…právnických osob se sídlem na 
území České republiky.“ 

296. K § 15 odst. 1 písm.  b) 
Údaje o skutečném majiteli, které nebyly automaticky propsány, ale jsou 
zapsány na základě návrhu, nebudou veřejnosti přístupné? 

VYSVĚTLENO 
V případě právních uspořádání je základem neveřejnost. 
Pokud je však svěřenský fond zapsán v evidenci 
svěřenských fondů, má tam povinně uveřejněny některé 
údaje o svěřenském správci. Tyto údaje se zároveň (u 
vybraných svěřenských fondů; v návaznosti na § 11 odst. 
2 návrhu) automaticky propíší do evidence skutečných 
majitelů jako veřejné.  
Neměl by přitom v praxi nastat případ, kdy by byli 
současně údaje o svěřenském správci v evidenci 
svěřenských fondů veřejné v evidenci skutečných majitelů 
neveřejné (byť to teoreticky vyloučit nelze – byl-li by při 
změně svěřenského správce tento dříve zapsán jako 
skutečný majitel do evidence skutečných majitelů než jako 
správce do evidence svěřenských fondů).  
Podmínka veřejnosti předchozím automatickým propisem 
je dána předpokládaným nastavením budoucího 
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informačního systému – má-li systém spolehlivě od 
něčeho automaticky odvozovat veřejný režim, musí to být 
formální charakter dat (odkud jsou přejímány), nikoli 
jejich obsah (tzn., že např. určitá osoba figuruje v evidenci 
skutečných majitelů ve funkci svěřenského správce).   

297. K § 20 odst. 2 
Předpokládá se tedy, že soud ani nebude informovat navrhovatele, že se jeho 
podáním nebude zabývat? 

AKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO 
Podle návrhu by se navrhovatel o nezahájení řízení 
skutečně nedozvěděl, což však nelze považovat za 
vhodné.  
Ustanovení § 20 odst. 2 návrhu bude upraveno 
následovně:  
Řízení o zápisu je zahájeno dnem, kdy návrh podaný za 
podmínek § 21 došel soudu. Nezahájí-li soud řízení, 
protože návrh nebyl podán v souladu s § 21, navrhovatele 
o tom vyrozumí. 

298. K § 23 odst. 3 psím. f) 
Domnívám se, že vázat prohlášení jen ne případy, kdy postavení skutečného 
majitele není založeno právní skutečností, budou spíše ojedinělé, v mnoha 
případech to bude určitě právní skutečnost, které nebude ale reálně doložitelná. 
Jsme názoru, že je třeba prohlášení evidující osoby připustit i v jiných 
případech. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 23 odst. 3 návrhu bylo doplněno o nové 
písmeno, které zní: 
„prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o 
postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, jsou-
li založeny na právní skutečnosti, kterou nelze doložit ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně 
požadovat,“. 

299. K § 27  
Evidující osoba asi nemůže být vždy účastníkem řízení. Tím nebude moci být, 
bude-li návrh podáván podle § 26 odst. 2. 

AKCEPTOVÁNO 
Upřesnění bude uvedeno ve zvláštní části důvodové 
zprávy.  

300. K § 30 odst. 2 
Odůvodnění mi nepřipadá přesvědčivé. Myslím, ž nejde argumentovat tím, že 
většinou budou zápisy provádět notáři. 

AKCEPTOVÁNO 
Viz vysvětlení k připomínce Hospodářské komory ČR. 

301. K § 51 
Rozumím-li tomu dobře, půjde ale o naturální obligace, které lze dobrovolně 
plnit? 

VYSVĚTLENO 
Byla doplněna zvláštní části důvodové zprávy. 

302. K § 52  
Navržené sankce budou dosti zatěžovat korporace před zasedáním nejvyššího 
orgánu a před prováděním plateb, protože budou muset dělat lustraci 
v evidenci skutečných majitelů, pokud je jejich členem (společníkem 
právnická osoba). Není také zřejmý rozdíl ve formulaci v odstavcích 1 a 3 
(“ví-li, že není skutečný majitel zapsán“ x  „není-li skutečný majitel zapsán“) 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 52 (po přeznačení § 53 a 54) návrhu bylo 
upraveno tak, aby nepřinášelo výkladové nejasnosti a 
administrativní zátěž. 
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Co, když někdo zapsán bude, ale nebude to skutečný majitel? Bude to 
znamenat, že skutečný majitel není zapsán podle tohoto zákona? 
303. K § 52 odst. 2 
Jak to mý vypadat v případě podílu na likvidačním zůstatku. To podíl 
připadající na tuto právnickou nebo fyzickou osobu si rozdělí ostatní 
společníci. Proč je to u podílu na LZ vázáno na konec účetního období. Je 
tímto prospěchem i vypořádací podíl? 

AKCEPTOVÁNO 
Slova „podíl na prospěchu“ byla nahrazena slovy „podíl 
na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích“. 
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