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Většina společností povinnosti zápisu skutečných majitelů ani nezaznamenala, neboť 

došlo k automatickému průpisu u těch společností, kde je jejich vlastnická struktura 

zřejmá z veřejných rejstříků. U většiny společností byl jako skutečný majitel zapsán ten, 

jehož podíl činní minimálně 25 % podílu na zisku nebo skutečný majitel právnické 

osoby, která taktéž drží podíl minimálně ve výši 25 %. U akciových společností byl jako 

skutečný majitel zapsán pouze v případě, kdy se jednalo o jediného akcionáře. 

Do konce roku 2021 povinnost zapsat skutečné majitele nesplnilo více než 100 tisíc 

podnikatelů. V případě nesplnění této povinnosti se společnost vystavuje riziku udělení 

pokuty kontrolním orgánem až do výše 500 tisíc korun českých. Naštěstí současná 

praxe rejstříkových soudů je taková, že soudy nehledají společnosti, které tuto 

povinnost nesplnily z vlastní iniciativy. Na druhou stranu, pokud na veřejný rejstřík dojde 

podnět týkající se absence údajů o skutečných majitelích, pak soud společnost vyzve, 

aby údaje doplnila a v případě, že se tak nestane zahájí správní řízení. 

Právnickým osobám, které nejsou obchodními korporacemi (zejména spolkům), končí 

přechodné období pro zajištění souladu s novým zákonem 1. 6. 2022, pokud své 

skutečné majitele řádně evidovaly ve lhůtě do 1. 1. 2021. 

Tuto povinnost můžete jednoduše splnit prostřednictvím podání k soudu nebo 

prostřednictvím notáře. Splnění této povinnosti je důležité zejména pro společnosti, 

které se ucházejí o veřejné zakázky, neboť jejím nesplněním je společnost vyloučena 

z účasti ve veřejných zakázkách. 

Také je nutné hlídat aktuálnost skutečných majitelů, kdy se tyto osoby mohou měnit  

a jejich změna není automatická. 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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