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Novela zákona o evidenci skutečných majitelů  

Poslanecká sněmovna zrychleně schválila v prvním 

čtení vládní návrh novely zákona o evidenci skutečných 

majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.). Nyní byl návrh zaslán 

Senátu k projednání. Účinnost novely je navržena k 1. 

říjnu 2022. 

Vládní návrh novely je reakcí na probíhající řízení o 

porušení povinnosti pro nesprávné provedení směrnice 

dle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Evropská komise novelou tohoto zákona podmínila 

možnost podání první žádosti České republiky o platbu 

v rámci Národního plánu obnovy. 

Zásadní změnou, kterou novela přinese, je odlišné 

vymezení skutečného majitele. Zákon doposud 

rozlišoval mezi koncovým příjemcem majetkového 

prospěchu a osobou s koncovým vlivem. Novela 

zakotvuje jednotnou materiální charakteristiku 

skutečného majitele. Skutečným majitelem by tak byla 

chápána každá fyzická osoba, která v konečném 

důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu 

nebo právní uspořádání. Za osobu která vlastní či 

kontroluje právnickou osobu se pak bude považovat 

osoba, která má přímý podíl, akcii nebo hlasovací práva 

větší než 25 %, má přímo nebo nepřímo právo na podíl 

na zisku větší než 25 % nebo může ovládat korporaci, 

které v dané právnické osobě má samostatně podíl 

nebo akcii větší než 25 %.   

Nové zákonné vymezení skutečného majitele by 

znamenalo opětovnou povinnost obchodních 

korporací vyhodnotit, která osoba naplňuje toto 

vymezení. V případě, že osoba zapsaná v evidenci 

skutečných majitelů by novému vymezení 

neodpovídala, musí dojít ke změně osoby zapsané 

v evidenci. 

Vedle odlišného vymezení skutečného majitele novela 

přináší i další změny. Novela obsahuje návrh na 

rozšíření spektra právnických osob, na které se 

povinnost zapsat skutečného majitele vztahuje. Jedná 

se například o církve a náboženské společnosti, 

politické strany a politická hnutí, společenství vlastníků 

jednotek nebo odborové organizace a organizace 

zaměstnavatelů. Tyto subjekty mají prozatím výjimku, 

po účinnosti novely by ovšem musely i ony uvést své 

skutečné majitele. 

V případě, že byste ve výše uvedeném měli jakýkoliv 

dotaz nebo potřebovali pomoci se změnou v registru 

skutečných majitelů, neváhejte se na nás obrátit.  

Veškeré informace naleznete vždy na našich web 

stránkách www.nsgmorison.cz/novinky/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANĚ, ÚČETNICTVÍ 

MZDY 

 

SLUŽBY NOMINEE 

LIDSKÉ ZDROJE 
PRÁVNÍ SLUŽBY  SLUŽBY PRO 

RODINNÉ FIRMY 

ZNALECKÁ 

KANCELÁŘ 

NSG MORISON NEWSLETTER 7/2022 

AUDIT SLUŽBY 

www.nsgmorison.cz 

mailto:jan.mlcak@nsgmorison.cz
https://nsgmorison.cz/novinky/
https://nsgmorison.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/
https://nsgmorison.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/
https://nsgmorison.cz/nominee-lidske-zdroje/
https://nsgmorison.cz/nominee-lidske-zdroje/
https://nsgmorison.cz/nominee-lidske-zdroje/
https://nsgmorison.cz/pravo/
https://nsgmorison.cz/poradenstvi-pro-rodinne-firmy/
https://nsgmorison.cz/poradenstvi-pro-rodinne-firmy/
https://nsgmorison.cz/znalecka-kancelar/
https://nsgmorison.cz/znalecka-kancelar/
https://nsgmorison.cz/audit/
http://www.nsgmorison.cz/


 
 

                NSG MORISON newsletter 
2 

 

ADRESA 

 

NSG MORISON 

Jakubská 647/2 

110 00 Praha 1 

Česká republika 

+420 224 800 930 

nsgmorison@nsgmorison.cz 

 

POBOČKA 

Dukelských hrdinů 3653/1 

695 58 Hodonín 

Česká republika 

 

POBOČKA SK 

Michalská 7 

811 01 Bratislava 

Slovenská republika 

 

LinkedIn Sledovat 

 

 

 

AUDIT SLUŽBY DANĚ, ÚČETNICTVÍ 

MZDY 

 SLUŽBY PRO 

RODINNÉ FIRMY 

 ZNALECKÁ 

KANCELÁŘ 
PRÁVNÍ SLUŽBY 

 

SLUŽBY NOMINEE 

LIDSKÉ ZDROJE 

tel:00420224800930
mailto:nsgmorison@nsgmorison.cz
https://www.linkedin.com/company/nsg-morison/
https://www.linkedin.com/company/nsg-morison/
https://nsgmorison.cz/audit/
https://nsgmorison.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/
https://nsgmorison.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/
https://nsgmorison.cz/poradenstvi-pro-rodinne-firmy/
https://nsgmorison.cz/poradenstvi-pro-rodinne-firmy/
https://nsgmorison.cz/znalecka-kancelar/
https://nsgmorison.cz/znalecka-kancelar/
https://nsgmorison.cz/pravo/
https://nsgmorison.cz/nominee-lidske-zdroje/
https://nsgmorison.cz/nominee-lidske-zdroje/
https://nsgmorison.cz/nominee-lidske-zdroje/

