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§ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(1) Realitní zprostředkovatel musí být bezúhonný1). Za 
bezúhonnou se pro potřeby tohoto zákona nepovažuje osoba, 
která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný 
úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v 
souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování, pokud 
se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. 

 
(2) Je-li realitní zprostředkovatel právnickou osobou, 

musejí být bezúhonní jeho skutečný majitel podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu a fyzická osoba, která je členem jeho 
statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto 
orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena 
statutárního orgánu. 

 
(3) Fyzická osoba podle odstavce 2 je před ustavením do 

funkce povinna zakladatelům právnické osoby nebo orgánu, 
který je oprávněn ji do funkce ustavit, oznámit, zda splňuje 
požadavek bezúhonnosti. Přestane-li požadavek 
bezúhonnosti splňovat po svém ustavení do funkce, oznámí to 
fyzická osoba bez zbytečného odkladu realitnímu 
zprostředkovateli, popřípadě i tomu, kdo ji zmocnil k výkonu 
funkce.  
 

(4) Realitní zprostředkovatel odvolá bez zbytečného 
odkladu fyzickou osobu, která nesplňuje požadavek 

32015L0849 čl. 47 odst. 3 3.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
přijaly nezbytná opatření, která by zabránila 
odsouzeným pachatelům relevantních 
trestných činů nebo jejich společníkům 
zastávat řídící funkci v povinných osobách 
uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) 
a d) nebo být jejich skutečnými majiteli. 
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§ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezúhonnosti, z funkce člena statutárního orgánu nebo 
z postavení obdobného postavení člena statutárního orgánu, 
jakmile se o tom dozví, nezanikla-li jeho funkce nebo 
postavení jiným způsobem. 

 

(5) Právnická osoba, která je členem statutárního orgánu 
realitního zprostředkovatele, odvolá bez zbytečného odkladu 
zmocnění fyzické osobě, která ji při výkonu funkce zastupuje, 
jakmile se dozví, že přestala splňovat požadavek 
bezúhonnosti a pověří zastupováním jinou fyzickou osobu. 
Nesplní-li právnická osoba tuto povinnost, realitní 
zprostředkovatel ji odvolá z funkce bez zbytečného odkladu 
poté, co se o této skutečnosti dozví. 

 
(1) Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky 

výpisem z evidence Rejstříku trestů a u osob, které jsou 
občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 
46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona. U osob, které 
nejsou občany České republiky nebo jiného členského státu 
Evropské unie, se bezúhonnost prokazuje doklady podle § 46 
odst. 1 písm. b) živnostenského zákona a výpisem z evidence 
Rejstříku trestů, nejedná-li se o osoby, které mají na území 
České republiky povolen trvalý pobyt; ty prokazují 
bezúhonnost stejně jako občané České republiky. 

 

(2) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský 
úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného 
rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti 
rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad 
oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto 
skutečnosti obsahují. V případě, že rozhodnutí bylo vydáno 
soudem cizího státu, je živnostenský úřad oprávněn si 
vyžádat od osoby uvedené v odstavci 1 větě druhé předložení 
opisu pravomocného rozhodnutí soudu.  
 

(3) Za účelem zjištění dodržování povinností podle § 5 
odst. 2 Ministerstvo spravedlnosti umožní živnostenskému 
úřadu dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSB94F8TP5)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ 20 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
§ 20 odst. 3 

zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických 
osob. Nelze-li zjistit skutečného majitele z těchto údajů, 
předloží realitní zprostředkovatel na výzvu živnostenského 
úřadu výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných 
majitelích a v případě, že v takové evidenci není zapsán, 
čestné prohlášení, ve kterém uvede identifikační údaje všech 
svých skutečných majitelů. Realitní zprostředkovatel je 
povinen na výzvu živnostenského úřadu u osob podle § 5 
odst. 2 doložit doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b) 
živnostenského zákona, s výjimkou výpisu z evidence 
Rejstříku trestů, a opis pravomocného rozhodnutí soudu 
cizího státu podle odstavce 2. 
 
 

(1) Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených v § 
5 vykonávají obecní živnostenské úřady. Živnostenský úřad je 
oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle 
zákona o Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

 
(3) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění 

realitnímu zprostředkovateli, který nezajistí, aby jeho 
skutečným majitelem byla osoba splňující podmínky 
bezúhonnosti podle § 5 odst. 1, nebo neodvolá fyzickou osobu 
podle § 5 odst. 4 nebo právnickou osobu podle § 5 odst. 5 
věty druhé. 

 

Číslo předpisu 

EU (kód celex) 

Název předpisu EU 

32015L0849 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 
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