ZÁPIS SKUTEČNÉHO MAJITELE
Nová povinnost, jejíž splnění spolky čeká do 1.1.2021 zapsat stanovené údaje do evidence údajů o skutečných
majitelích.

EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH JE NEVEŘEJNÝ REJSTŘÍK
•
•
•

jsou v něm evidováni skuteční majitelé právnických osob (§118b a násl. Zákona č. 304/2013Sb., v
platném znění).
povinnost zápisu se týká i spolků.
kdo je považován za skutečného majitele definuje zákon č. 253/2008Sb. o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§4 cit. zák.).

V PŘÍPADĚ SPOLKU JE SKUTEČNÝM MAJITELEM FYZICKÁ OSOBA:
1.
2.
3.

která disponuje více než 25 % hlasovacích práv spolku,
která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
která je členem statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu
1 nebo 2.

Skutečným majitelem tak nikdy nemůže být právnická osoba, tedy např. jiný spolek, byť by mu svědčila výše
uvedená hlasovací většina.
V praxi bude sportovní spolek nejčastěji do evidence skutečných majitelů zapisovat svůj statutární orgán.
•
•

Individuální statutární orgán (např. předsedu), zapíše se do evidence jen předseda.
statutární orgán kolektivní (např. výbor) zapíšou se do evidence všichni členové takového orgánu.

RYCHLÁ NÁPOVĚDA JAK TUTO POVINNOST SPLNIT

FORMULÁŘ PRO ZADÁNÍ ÚDAJŮ
Zápis do evidence provádí příslušný rejstříkový soud. Pro návrh na zápis je třeba využít tzv. inteligentní formulář
zde:

https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular
Vyplněný formulář (lze pouze elektronicky) je třeba zaslat (nebo jinak doručit) místně příslušnému rejstříkovému
soudu (shodný soud, který vede spolkový rejstřík).
Pozor: je vyžadován úředně ověřený podpis
Níže přikládáme vzorové vyplnění formuláře. Je nutné ovšem přiřadit Váš příslušný rejstříkový soud z nabídky a
zadání následujících bodů:
1.
2.
3.

zvolit nabízenou možnost „Postavení skutečného majitele je založeno jinak“
dále zvolit možnost „Slovní vyjádření postavení“
vypsat text: „Postavení skutečného majitele je založeno právní fikcí tak, že jím je
člen / členové statutárního orgánu, neboť skutečného majitele nelze určit jinak“.

Pokud máte ve Veřejném spolkovém rejstříku uvedené veškeré náležitosti, které měli být k 1.1.2015, nemusíte
přikládat žádné přílohy. (Předpokládá se, že skutečný majitel = člen statutárního orgánu)
Vytvořil: Jaromír Musil – Viceprezident pro sport ČSKe

ČÁST 1. – SPOLEČNÁ ČÁST
Ukázka vyplnění formuláře. INFORMACE O SPOLKU

Po kliknutí na „ DOPLNIT DLE IČ “ se provede doplnění z rejstříku kompletní adresa:

Dále je nutné doplnit právní formu, navrhovatele, e-mail (pro potvrzení registrace) atd.

Následně je třeba vyplnit kdo podává žádost a kdo bude dokument podepisovat. Přidání osoby na symbol +

Vytvořil: Jaromír Musil – Viceprezident pro sport ČSKe

U této osoby uvedete dle stanov, jestli se jedná např. o jednatele, předsedu nebo jiné jmenování. (Označení
oprávnění)

ČÁST 2. – ÚDAJE O SKUTEČNÉM MAJITELI, KTERÉ JSOU
PŘEDMĚTEM ZÁPISU
Doporučujeme vyplnit všechny údaje i když některé nejsou povinné!

V případě, že je statutární orgán individuální, bude zde uvedena jen jedna osoba. V opačném případě musíte
zadat všechny členy statutárního orgánu.

Vytvořil: Jaromír Musil – Viceprezident pro sport ČSKe

Důležité je u všech osob zapisovaných jako majitelé tyto STEJNÉ ÚDAJE!

A do slovního vyjádření postavení napsat:
1.

V případě individuálního statutárního orgánu bude text: Postavení skutečného majitele je založeno
právní fikcí tak, že jím je člen statutárního orgánu, neboť skutečného majitele nelze určit jinak

2.

V případě kolektivního statutárního orgánu bude text: Postavení skutečného majitele je založeno
právní fikcí tak, že jím jsou členové statutárního orgánu, neboť skutečného majitele nelze určit jinak

Následně stačí dokument ULOŽIT A EXPORTOVAT DO PDF. Doporučujeme si následně všechny dokumenty uložit!
Pro případnou opravu, editaci.

Vyplněný formulář je třeba podepsat a zaslat (nebo jinak doručit) místně příslušnému rejstříkovému soudu
(shodný soud, který vede spolkový rejstřík). Pozor: je vyžadován úředně ověřený podpis.
Z neověřeného zdroje je možné podepsat dokument elektronickým podpisem a zaslat přes datovou schránku
jednatele nebo klubu.
Doufáme, že vám tato nápověda pomůže a zdárně se vše povede.
Vytvořil: Jaromír Musil – Viceprezident pro sport ČSKe

