Evidence skutečných majitelů
V poslední době se množí dotazy našich základních organizací, které jako
podklad pro své žádosti o dotaci z prostředků obcí a krajů potřebují nově úplný
výpis z evidence skutečných majitelů. Proto níže uvádíme, co vlastně je
evidence skutečných majitelů a jak získat potřebný úplný výpis.
Evidence údajů o skutečných majitelích je neveřejný rejstřík. Jsou v něm evidováni
skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků.
Takovým veřejným rejstříkem je mimo jiné i spolkový rejstřík. Proto se povinnost zápisu
týká nejen ČSV, jakožto spolku hlavního, ale i pobočných spolků majících právní
osobnost (tj. též našich základních a okresních organizací).
V případě spolku, pobočného spolku, je skutečným majitelem fyzická osoba, která:
1. disponuje více než 25% hlasovacích práv spolku,
2. má být příjemcem alespoň 25% z rozdělovaných prostředků, nebo která
3. je členem statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit
podle bodu 1 nebo 2.
Většina spolků nemá skutečného majitele v tom smyslu, že by existovala osoba nebo
osoby, které mají ve spolku fakticky nebo právně možnost vykonávat rozhodující vliv
(viz bod 1. a 2.). Český svaz včelařů a jeho organizační jednotky jsou založeny na
principu demokratického rozhodování většiny členů. Naši členové nemají žádnou
majetkovou účast na spolku. Proto má svaz jakožto hlavní spolek a základní a okresní
organizace jakožto pobočné spolky povinnost evidovat své skutečné majitele dle bodu
3.
Od 1.6.2021 došlo na základě Zákona o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb.
ke spuštění automatického průpisu mezi veřejným rejstříkem a evidencí skutečných
majitelů. Automatický průpis je mechanismus přebírání některých údajů z veřejných
rejstříků do evidence skutečných majitelů. Fyzické osoby vedené ve veřejném rejstříku
v určitých pozicích jsou s ohledem na naplnění zákonných předpokladů automaticky
propsány jako skuteční majitelé. Automatický průpis zajišťuje sám informační systém.
Automatický průpis je pro evidující osoby bezplatný.
Režim automatického průpisu podle § 38 Zákona o evidenci skutečných majitelů
dopadá též na spolky a pobočné spolky.
K automatickému průpisu dochází tehdy, pokud evidující osoba dosud aktivně
nezajistila zápis svého skutečného majitele prostřednictvím soudu nebo notáře; viz §
41 odst. 1 a § 61 odst. 1 ZESM, což je případ drtivé většiny našich pobočných spolků.
Automatický průpis primárně počítá s pasivitou evidujících osob. Pokud však evidující
osoba zajistila zápis do evidence skutečných majitelů, automatický průpis na ní
nedopadne. V takovém případě však má evidující osoba možnost automatický průpis
jednoduše aktivovat, a to návrhem soudu (§ 61 odst. 2 ZESM). Pro návrh soudu na
zajištění automatického průpisu je třeba využít předepsaný formulář, který je
k dispozici na Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České
republiky (justice.cz). Smyslem daného podání je, aby došlo (okamžitě či do budoucna) k

zajištění evidování správných údajů o skutečném majiteli podle § 38 ZESM. Formulář
návrhu na průpis je velmi jednoduchý. Za zajištění automatického průpisu soudem
poplatek stanoven není.

Výpisy z evidence skutečných majitelů
Jednou z podmínek pro možnost získat řadů dotací a grantů z veřejných rozpočtu je
nově stanovena povinnost žadatele o dotaci předložit úplný výpis z evidence
skutečných majitelů. (viz např. nové znění ustanovení §10a odst. 3f) bod 2 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Z ESM lze získat
výpis částečný a výpis úplný.
I. Částečný výpis - každý může získat částečný výpis z evidence, a to zdarma na
internetu https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik bez jakékoli registrace, postačí zadat
IČO nebo název vyhledávaného subjektu - tímto způsobem lze získat pouze výpis s
aktuálně platnými údaji, tj. nelze získat tzv. úplný výpis s uvedením historicky
zapsaných údajů.
II. Úplný výpis - přístup ke všem údajům, včetně údajů historických (tzv. úplný výpis)
je přímo ze zákona zajištěn jednak spolku coby evidující osobě a dále i osobě, která
je zapsána jako skutečný majitel (např. předseda spolku).
Úplný výpis z evidence skutečných majitelů lze získat dvěma způsoby:
a) Prostřednictvím datové schránky:
Pokud má žadatel zřízenou datovou schránku, je možné povinnou přílohu „Úplný výpis
z Evidence skutečných majitelů“ získat po provedeném zápisu nebo automatickém
průpisu prostřednictvím veřejného portálu na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.
Po přihlášení a pomocí přihlašovacích údajů k datové schránce je možné stáhnout
„Úplný výpis“, který je zdarma.
Postup:
1.

Otevřít webovou stránku Informační systém evidence skutečných majitelů Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zadat identifikační číslo organizace.
Kliknout na tlačítko „vyhledat“.
Objeví se skuteční majitelé a poté kliknout na „přihlásit“, které je umístěno
vpravo nahoře.
Zvolit přihlášení přes datovou schránku.
Přihlásit se do datové schránky spolku pomocí přihlašovacího jména
a
hesla.
Potvrdit souhlas s předáním informace o datové schránce a uživateli.
Stáhnout úplný výpis.

b) Písemnou žádostí:

Další možností, jak získat „Úplný výpis z Evidence skutečných majitelů“, je pomocí
písemné žádosti podané na Městský soud v Praze – viz vzor níže. Lhůta pro vyřízení
je do 30 dnů. Pro urychlení celého procesu získání úplného výpisu je zapotřebí
zakoupit kolek v hodnotě 70 Kč a nalepit jej na žádost. Poplatek 70 Kč je za jednu
stránku výpisu.

Upozornění:
Pokud ZO nebo OO ČSV jakožto žadatel o dotaci z veřejných rozpočtů nemá zřízenu
datovou schránku a úplný výpis z evidence skutečných majitelů je povinnou náležitostí
a, musí počítat s tím, že získání úplného výpisu z ESM trvá delší dobu.
Mgr. Jarmila Machová

Městský soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2

Dne: ……………….…….

Věc: Úplný výpis z evidence skutečných majitelů
Žádáme Vás o zaslání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů spolku
……………….. …………………………………………………, IČO: …………………….,
se sídlem
……………………………………………………………………………………………..…..,
zapsaná pod spisovou značkou L ………………..…. u Městského soudu v Praze.

Statutární zástupci:

…………………………………………..
předseda

……………………………………
jednatel

Adresa pro doručení výpisu:
…………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………
Telefon: ………………………………………..

Kolek 70 Kč vylepte zde:

