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zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu a další související zákony
o účinnost 1. ledna 2017, resp. 2018 (pasáže týkající se evidence)
o obchodní korporace existující k 1. lednu 2018 – zápis do 1. ledna 2019
o zbylé právnické osoby existující k 1. lednu 2018 – do 1. ledna 2021

o obchodní korporace či právnické osoby vzniklé po 1. lednu 2018 –

zápis bez zbytečného odkladu po vzniku


směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849
ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního
systému k praní peněz nebo financování terorismu …
(„4. směrnice AML“)



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 („5. směrnice AML“) – čl. 30 odst. 1, 4 a 5
o transpoziční lhůta do 10. ledna 2020

o 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, včetně
podrobností o účasti skutečného majitele. Členské státy zajistí, aby
porušení tohoto článku podléhala účinným, přiměřeným a odrazujícím
opatřením nebo sankcím.

o Členské státy vyžadují, aby skuteční majitelé společností nebo jiných

právnických osob, mimo jiné prostřednictvím akcií, hlasovacích práv,
vlastnického podílu, akcií na majitele či kontroly prováděné jinými
prostředky, poskytly těmto subjektům veškeré informace potřebné
k tomu, aby společnost nebo jiná právnická osoba splnila požadavky
podle prvního pododstavce.
o Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v centrálním
registru uvedeném v odstavci 3 byly adekvátní, přesné a aktuální,
a zavedou mechanismy ke splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy
zahrnují požadavek, aby povinné osoby a případně i příslušné orgány
v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude zbytečně zasahovat do
jejich funkcí, oznámily jakékoli jimi zjištěné nesrovnalosti mezi
informacemi o skutečných majitelích dostupnými v centrálních
registrech a informacemi o skutečných majitelích, které mají
k dispozici.

o V případě oznámených nesrovnalostí členské státy zajistí, aby byla

přijata vhodná opatření k včasnému řešení těchto nesrovnalostí a aby
byla případně mezitím do centrálního registru zanesena zvláštní
poznámka.
o Členské státy zajistí, aby informace o skutečných majitelích byly vždy
k dispozici: a) příslušným orgánům a finančním zpravodajským
jednotkám, a to bez omezení; b) povinným osobám v rámci hloubkové
kontroly klienta v souladu s kapitolou II. c) jakékoli osobě z široké
veřejnosti. Osoby uvedené v písmeni c) musí mít povolený přístup
alespoň k informacím o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště
a státní příslušnosti skutečného majitele a i o povaze a rozsahu účasti
skutečného majitele.



zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
(„ZESM“)
o důvodová zpráva k návrhu zákona

(sněmovní tisk č. 886 – volební období 2017 – 2021)
o Ministerstvo spravedlnosti ČR: Příručka evidování skutečných majitelů
o vyhláška č. 180/2021 Sb. ze dne 27. dubna 2021 o náležitostech
formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících
vyhlášek


zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu („ZLegVýn“)
o důvodová zpráva k návrhu zákona

(sněmovní tisk č. 909 – volební období 2017 – 2021)



§ 15a ZLegVýn
o (1) Má-li povinná osoba důvodně za to, že při provádění identifikace nebo

kontroly klienta zjistila nesrovnalost podle zákona upravujícího evidenci
skutečných majitelů (dále jen „nesrovnalost“), upozorní na to klienta.
V rámci upozornění povinná osoba uvede, v čem nesrovnalost spatřuje.
Pokud je to vzhledem k okolnostem účelné, povinná osoba umožní klientovi
se k této nesrovnalosti vyjádřit.
o (2) Neodstraní-li nebo nevyvrátí-li klient nesrovnalost bez zbytečného
odkladu od upozornění podle odstavce 1, oznámí povinná osoba
nesrovnalost soudu, který je příslušný k řízení o nesrovnalosti podle zákona
upravujícího evidenci skutečných majitelů.
o (3) Oznámení nesrovnalosti soudu musí být doloženo skutečnostmi nebo
písemnostmi, které nesrovnalost osvědčují, a vyjádřením klienta, pokud jej
učinil.



nesrovnalost - § 2 písm. n) ZESM
o stav, kdy platné údaje nebo údaje, které byly z evidence skutečných

majitelů vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji,
neodpovídají nebo neodpovídaly skutečnému stavu, nebo stav, kdy
v evidenci skutečných majitelů nejsou zapsány žádné údaje


§ 44a ZLegVýn
o (1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost

a) upozornit klienta podle § 15a odst. 1 na nesrovnalost, b) oznámit
nesrovnalost soudu podle § 15a odst. 2, nebo c) postupovat v souladu
s pokynem Úřadu podle § 15a odst. 4.
o (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100
000 Kč. (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu
do 1 000 000 Kč.


soukromoprávně: odpovědnost za škodu!



§ 43 ZESM - výzva k odstranění nesrovnalosti
o Soud, který je příslušný k zápisu, evidující osobu usnesením vyzve

k odstranění nesrovnalosti nebo k jejímu vyvrácení; určí jí přitom k
tomu přiměřenou lhůtu. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


§ 44 ZESM - zahájení řízení o nesrovnalosti
o (1) Soud, který je příslušný k zápisu, zahájí řízení o nesrovnalosti,

je-li to vhodné k ochraně práv třetích osob, a to na základě oznámení
nesrovnalosti podle § 42 nebo i z vlastního podnětu. Soud řízení
o nesrovnalosti zahájí zpravidla až po marné výzvě podle § 43.


§ 45 ZESM – poznámka o nesrovnalosti
o (1) Soud spolu s vydáním usnesení o zahájení řízení o nesrovnalosti

zapíše do evidence skutečných majitelů poznámku o nesrovnalosti;
soud zápis poznámky provede, aniž by o tom vydával rozhodnutí.
(2) V rámci poznámky o nesrovnalosti se zapíše, v čem je
nesrovnalost spatřována, a den zahájení řízení o nesrovnalosti.



§ 55 ZESM
o (1) Evidující osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem podle § 43
zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů, nebo
b) nezajistí ani do 15 dnů od právní moci rozhodnutí podle § 48,
aby byly do evidence skutečných majitelů zapsány nové údaje,
vymazal-li soud nesprávné údaje bez náhrady.
o (2) Skutečný majitel, koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem
a osoba, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat
prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv, se
dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 neposkytne potřebnou
součinnost evidující osobě a toto porušení povinnosti potvrdil soud
podle § 48 odst. 3.
o (3) Za přestupky podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000
Kč.



§ 52 ZESM
o Práva a povinnosti z právního jednání zastírajícího osobu skutečného

majitele, které vznikly v době, kdy není skutečný majitel zapsán
v evidenci skutečných majitelů, nelze vymáhat; to platí bez ohledu na
to, kterým právním řádem se právní jednání řídí.


§ 53 ZESM
o (1) Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci

skutečných majitelů, nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl
na prospěchu jemu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání,
jejichž je rovněž skutečným majitelem. (2) Obchodní korporace
nesmí vyplatit podíl na prospěchu také právnické osobě nebo
právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů
zapsaného žádného skutečného majitele. (3) Právo na podíl na zisku
nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl podle odstavce 1 nebo 2
vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho
výplatě, zaniká.



§ 54 ZESM
o (1) Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci

skutečných majitelů, nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této
obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat
jako její jediný společník on, ani právnická osoba nebo ten, kdo
jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným
majitelem. (2) Vzniklo-li postavení skutečného majitele v období 15
dnů přede dnem rozhodování nejvyššího orgánu nebo jediného
společníka, odstavec 1 se na toto rozhodování nepoužije. (3) Hlasovací
práva v obchodní korporaci nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu
vykonávat nebo jako její jediný společník rozhodovat také právnická
osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají
v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného
majitele. (4) Rozhodl-li jediný společník v rozporu s odstavcem 1 nebo
3, lze se dovolávat pouze neplatnosti tohoto rozhodnutí …



§ 2 písm. e) ZESM
o skutečným majitelem každá fyzická osoba, která je koncovým

příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem


§ 2 písm. c) ZESM
o koncovým příjemcem osoba, která může mít přímo nebo nepřímo

prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část
z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo
likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku
právního uspořádání (dále jen „prospěch“), a tento prospěch dále
nepředává


§ 2 písm. d) ZESM
o osobou s koncovým vlivem osoba, která může bez pokynů jiného

přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě
nebo na správu právního uspořádání



§ 3 odst. 2 ZESM
o koncovým příjemcem obchodní korporace je každá osoba, která má

přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních
zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace (dále jen
„podíl na prospěchu“) větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále
nepředává; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není


§ 4 odst. 1 ZESM
o osoba s koncovým vlivem v obchodní korporaci je každá fyzická

osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní
poměry obchodních korporací.



koncovost („dál nepředává“ / „bez pokynů jiného“)
potencialita („může“, „právo na podíl“) vs. též realita



§ 3 odst. 3 ZESM
o Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na prospěchu se v případě

a) řetězení podíly na prospěchu, na které mají právo navázané osoby
nebo právní uspořádání, násobí a b) větvení součiny podílů
na prospěchu z jednotlivých řetězení sčítají.


§ 4 odst. 4 ZESM
o Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na hlasovacích právech se

v případě a) řetězení podíly na hlasovacích právech, které mají
navázané osoby nebo právní uspořádání, násobí, přičemž, s výjimkou
podílu na hlasovacích právech v korporaci, která je předmětem
výpočtu, se jako 1. 100% počítají podíly na hlasovacích právech
zakládající domněnku ovládání podle zákona upravujícího právní
poměry obchodních korporací a 2. 0% počítají podíly neuvedené
v bodě 1, b) větvení součiny podílů na hlasovacích právech
z jednotlivých řetězení sčítají.



koncový příjemce / osoba s koncovým vlivem v manželství
a podíl tvoří / netvoří součást SJM
o viz zvláště § 709 odst. 2 ObčZ: Součástí společného jmění je zisk

z toho, co náleží výhradě jednomu z manželů








podíl, který zakládá postavení skutečného majitele,
v podílovém spoluvlastnictví / v insolvenční podstatě
evidující osoba v likvidaci / úpadku
podíl v evidující osobě v majetku nadace či svěřenském fondu
(formální vs. materiální skutečný majitel)
rozkrývání skutečného majitele, jestliže ohledně podílu vedeno
pozůstalostní řízení (skutečný majitel zemřel)
atd.



§ 5 ZESM
o (1) Platí, že každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím

skutečným majitelem, a) nelze-li žádného skutečného majitele určit ani
při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evidující osobě rozumně
požadovat, nebo b) je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci
právnická osoba, která nemá skutečného majitele podle § 7.
o (2) Je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která
nemá skutečného majitele podle § 7, a zároveň je koncovým příjemcem
korporace jiná osoba, platí, že skutečnými majiteli korporace jsou
každá osoba ve vrcholném vedení této korporace a každá fyzická
osoba, která je jejím koncovým příjemcem.
o (3) Je-li osobou s koncovým vlivem právnická osoba, jejíž skutečný
majitel je určen podle odstavce 1 nebo 2, platí, že každá osoba v jejím
vrcholném vedení je také skutečným majitelem všech korporací v jí
podřízené struktuře vztahů.



§ 38 ZESM
o (1) Do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel

společnosti s ručením omezeným automaticky propíše fyzická osoba,
která byla zapsána
a) v rámci zápisu do obchodního rejstříku jako společník s podílem
větším než 25 %, nebo
b) jako skutečný majitel právnické osoby zapisované do veřejného
rejstříku, která je společníkem společnosti s ručením omezeným
s podílem větším než 25 %.
o (2) Do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel akciové
společnosti automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána
a) v rámci zápisu do obchodního rejstříku jako její jediný akcionář,
nebo
b) jako skutečný majitel právnické osoby zapisované do veřejného
rejstříku, která je jediným akcionářem akciové společnosti.

Děkuji za pozornost!
cech@prf.cuni.cz

