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TEZE PODZÁKONNÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU, KTERÝ BUDE VYDÁN 

K PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁKONA O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ 

 

Úvod 

V souvislosti s přijetím nového zákona o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon“), který 

nahradí úpravu § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„rejstříkový zákon“), vznikne též potřeba nově upravit podzákonná pravidla týkající se 

dálkového přístupu do evidence a náležitostí příslušných formulářů. V současnosti jsou tyto 

aspekty a funkční detaily upraveny v prováděcí vyhlášce č. 323/2013 Sb., o náležitostech 

formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku 

právnických a fyzických osob, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 

majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci 

skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů a o zrušení některých 

vyhlášek, dále jen „vyhláška č. 323/2013 Sb.“ (zejména její § 14b a násl.). 

Nový zákon bude samostatnou úpravou evidování skutečných majitelů. Jeho obsahem jsou také 

nová zákonná zmocnění pro stanovení:  

1. způsobu dálkového přístupu do evidence (§ 17 odst. 4 zákona),  

2. podrobností o náležitostech žádosti o zřízení dálkového přístupu a formy a datové struktury 

formuláře žádosti (§ 17 odst. 4 zákona), 

3. podrobností náležitostí, formy a datové struktury formulářů pro návrh na zápis do evidence 

skutečných majitelů (§ 21 odst. 3 zákona), a  

4. podrobností náležitostí, formy a datové struktury formulářů pro návrh na znepřístupnění 

údajů (§ 32 odst. 3 zákona).   

Nová podzákonná úprava je formálně nezbytná s ohledem na to, že zmocňovací ustanovení 

budou v novém zákoně.  

K provedení nového zákona bude na základě jeho § 17 odst. 4, § 21 odst. 3 a § 32 odst. 3 vydána 

vyhláška upravující některé otázky evidence skutečných majitelů (dále jen „vyhláška“). 
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Východiska vyhlášky 

Předně lze uvést, že existence evidence skutečných majitelů a její rámcové fungování se odvíjí 

od požadavků 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 (dále jen „ AML 

směrnice“).1  

AML směrnice požaduje zajištění okamžitého přístupu k evidovaným údajům k širokému 

okruhu osob a orgánů, čehož se dosahuje prostřednictvím institutu dálkového přístupu (§ 16 

odst. 2 a § 17 návrhu). 

AML směrnice dále požaduje, aby údaje o skutečném majiteli v evidenci byly aktuální. 

Vhodným, rychlým a administrativně nenáročným způsobem, jak rychle vnášet informace do 

evidence je využití institutu inteligentních formulářů, které fungují ve vztahu k veřejným 

rejstříkům. Tento režim ostatně funguje již na podkladě stávající úpravy (vyhlášky 323/2013 

Sb.). Podoba a rozsah formulářů pro návrh na zápis do evidence skutečných majitelů se odvíjí 

od zákonných požadavků. Ze zákona plyne, v jakých případech se skuteční majitelů evidují (§ 

11 a 12, respektive negativně také § 7 zákona). Rozsah veřejností (prostřednictvím formuláře) 

zapisovaných údajů stanovuje § 13 návrhu. Zákon též upravuje formální požadavky návrhu na 

zápis (§ 21 návrhu).   

1. Způsob dálkového přístupu 

Podle § 17 odst. 1 zákona Ministerstvo spravedlnosti umožní přístup k informacím o skutečném 

majiteli pouze tehdy, pokud bude zajištěno, aby bylo možné zjistit identitu konkrétních 

fyzických osob, které k údajům o skutečném majiteli přistupují. Je třeba mít kontrolu nad tím, 

zda k neveřejným a částečně osobním údajům přistupují skutečně pouze oprávněné subjekty, 

respektive osoby jednající za tyto subjekty (např. zaměstnanci). Způsob dálkového přístupu tak 

musí odpovídat uvedenému zákonnému požadavku.  

Podstatou dálkového přístupu je rychlé dosažení potřebných informací pro zákonem 

privilegovaný okruh subjektů. Oprávněné subjekty mohou dálkově přistupovat k údajům 

 
1 Novelizované 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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v evidenci skutečných majitelů prostřednictvím internetového rozhraní spravovaného 

Ministerstvem spravedlnosti. Pro zajištění této možnosti je buď nezbytné Ministerstvo 

spravedlnosti požádat, nebo si přístup zřídit prostřednictvím tzv. JIP/KAAS, tj. slovy zákona č. 

111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím tzv. 

autentizačního informačního systému; srov. § 17 odst. 1 věta druhá zákona. 

Jak dálkové přistupování konkrétně funguje, tj. jak vybrané osoby mohou získávat z evidence 

potřebné výpisy, stanovuje dnes vyhláška č. 323/2013 Sb. Nové úprava se však od stávajícího 

režimu částečně odchýlí. Konkrétně dojde ke změně ověřování přistupujících osob 

nevyužívajících služeb JIP/KAAS,  a to s ohledem na požadavky elektronické identifikace 

plynoucí ze zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (dále jen „zákon o elektronické 

identifikaci“), a z nařízení eIDAS.2 Při identifikaci oprávněných fyzických osob bude nezbytné 

nově využívat kvalifikované systémy elektronické identifikace. 

Podle čl. 3 nařízení eIDAS je za elektronickou identifikaci považován postup používání 

osobních identifikačních údajů v elektronické podobě, které jedinečně identifikují určitou 

fyzickou či právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu. Podle § 2 

zákona o elektronické identifikaci lze využít pro prokázání totožnosti, vyžaduje-li to právní 

předpis nebo výkon působnosti, pouze kvalifikované systémy elektronické identifikace. V 

současné době je elektronická identifikace ověřována v rámci tzv. národního identitního bodu 

(NIA) za pomoci prostředků pro elektronickou identifikaci; těmi jsou např. občanský průkaz 

vydaný po 1. 7. 2018 nebo jméno, heslo a SMS (v budoucnu také např. služba mojeID nebo 

bankovní identita). 

Technické zajištění elektronické identifikace bude řešeno v rámci implementace nového 

informačního systému, stejně jako převod stávajících přístupů. Současný režim fungující podle 

pravidel § 14a a násl. vyhlášky č. 323/2013 Sb. bude v nezbytném rozsahu upraven.  

2. Podrobnosti náležitostí, forma a datová struktura formuláře žádosti o zřízení 

dálkového přístupu 

Vyhláška dále stanoví podrobnosti o formálních náležitostech žádosti o zřízení dálkového 

přístupu, respektive tedy daného formuláře. Půjde především o specifikaci toho, jak se žadatel 

identifikuje (slovy zákona jeho „označení“).  

 
2 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci 

a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 
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Stran formy a datové struktury formuláře vyhláška stanoví konkrétní formát elektronického 

dokumentu (formuláře). Dále se stanoví, jakou elektronickou formou se formulář Ministerstvu 

spravedlnosti zasílá. 

3. Podrobnosti náležitostí, forma a datová struktura formuláře pro návrh na zápis 

do evidence skutečných majitelů 

Vyhláška také stanoví podrobnosti o formálních náležitostech formuláře pro návrh na zápis 

údajů od evidence (jakož i jejich změny). V zásadě půjde o úpravu obdobnou § 3 vyhlášky č. 

323/2013 Sb. Stejně tak nová vyhláška stanoví jakožto formální náležitost to, že formulář byl 

vyplňován elektronicky na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Vyhláška dále 

určí formát elektronického dokumentu, v jakém má být formulář soudu podán; půjde přitom 

s ohledem na efektivní zpracování dat formuláře o čitelný strojově formát.  

4. Podrobností náležitostí, forma a datová struktura formuláře pro návrh na 

znepřístupnění údajů 

Návrh na znepřístupnění údajů představuje jakýsi speciální typ návrhu na zápis. Z formálního 

hlediska se však k němu přistupuje jako k běžnému návrhu a proto se taktéž vyžaduje využití 

formuláře. Úprava vyhlášky bude obdobná jako ve vztahu k formuláři pro návrh na zápis do 

evidence skutečných majitelů.   
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