
 

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – doložení výpisu z evidence 

Dle dotačních programů pro poskytování dotací v oblasti kultury je žadatel povinen, v souladu 

se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, pokud je 

právnickou osobou, která musí být dle zákona zapsaná v evidenci skutečných majitelů, 

k žádosti o dotaci jako povinnou přílohu doložit buď částečný výpis z evidence skutečných 

majitelů nebo úplný výpis z evidence skutečných majitelů: 

a) částečný výpis z evidence skutečných majitelů – pouze žadatelé: nadace, nadační fond, 

ústav, obecně prospěšná společnost, spolek, pobočný spolek, zájmové sdružení právnických 

osob, mezinárodní nevládní organizace nebo školská právnická osoba neuvedená v § 7 zákona 

č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, (dále jen „ZESM“) 

b) úplný výpis z evidence skutečných majitelů – ostatní právnické osoby, které jsou 

evidované v evidenci skutečných majitelů a které nejsou uvedeny v odrážce a). 

Tato povinnost vyplývá ze ZESM s návazností na novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., dále 

ze stanoviska Ministerstva financí ČR ze dne 23. prosince 2021 a z navazujícího rozhodnutí 

Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna ze dne 5. 4. 2022.  

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která může mít přímo nebo nepřímo podstatnou 

část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti právnické osoby a tento 

prospěch dále nepředává, a rovněž fyzická osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo 

nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě. 

Tyto údaje nepředkládají územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a další subjekty 

vyjmenované v § 7 ZESM1. Fyzické osoby tyto údaje rovněž nepředkládají. 

Skutečný majitel právnické osoby se dokládá proto, aby se zamezilo střetu zájmů, který 

upravuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.   

Získání výpisu z evidence skutečných majitelů 

Evidence je částečně přístupná veřejnosti na portále https://issm.justice.cz/, kde lze nalézt 

danou právnickou osobu a zároveň získat částečný výpis z evidence skutečných majitelů.  

  

 
1 Platí, že skutečného majitele nemají: a) stát a územní samosprávný celek, b) dobrovolný svazek obcí,  

c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku, d) školská právnická 

osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, e) veřejná výzkumná 

instituce, f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, g) státní podnik a národní podnik, h) 

okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona, i) evropské seskupení pro územní 

spolupráci, j) politická strana a politické hnutí, k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby 

podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, l) odborová organizace a organizace 

zaměstnavatelů, m) honební společenstvo, n) společenství vlastníků jednotek, o) právnická osoba, ve které má 

přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a p) 

obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec. 

https://issm.justice.cz/


 

Úplný výpis lze získat: 

a) přihlášením evidující osoby nebo skutečného majitele do elektronické aplikace. Přihlášení 

lze provést datovou schránkou nebo pomocí elektronické identifikace (tj. e-identita). 

b) zasláním písemné žádosti na příslušný rejstříkový soud. Tato možnost je zpoplatněna. 
 

Jednotlivé kroky k získání úplného výpisu přihlášením do datové schránky: 

1. Zadat do vyhledávače odkaz https://issm.justice.cz/ 

2. V pravém horním rohu vybrat Přihlásit 

3. V pravé části zvolit výběr Přihlášení za pomoci datové schránky, toto vás odkáže na 

přihlášení ve vybraném informačním systému 

4. Po přihlášení do vyhledávače zadat IČO vaší organizace 

5. Po vyhledání zvolte možnost Úplný výpis. 

 

Podrobnější návod naleznete v souboru „Jak získat výpis z evidence skutečných majitelů“. 

 

Za účelem pořízení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů DOPORUČUJEME 

ŽADATELŮM ZŘÍDIT DATOVOU SCHRÁNKU.  

Nejběžnějším způsobem zřízení datové schránky je požádat o její zřízení přes kontaktní místo 

Czech POINT (na Magistrátu města Brna – Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno, dále na 

vybraných provozovnách České pošty). Zřízení datové schránky je bezplatné. 

Více informací k datovým schránkám najdete na https://www.brno.cz/w/kontaktni-misto-

verejne-spravy-czech-point . 

Výhodou datové schránky v souvislosti s evidencí skutečných majitelů je možnost 

bezplatně, kdykoliv (opakovaně), jednoduše a okamžitě pořídit výpis z evidence 

skutečných majitelů, který lze společně s celou žádostí o dotaci (nebo i samostatně) odeslat 

prostřednictvím datové schránky. 

V případě, že žadatel nemá zřízenu datovou schránku, lze pořídit výpis z evidence 

skutečných majitelů pouze na žádost podanou u příslušného soudu. Vyřízení žádosti, která je 

zpoplatněna, může trvat i více než 30 dní.  

  

https://issm.justice.cz/
https://www.brno.cz/w/kontaktni-misto-verejne-spravy-czech-point
https://www.brno.cz/w/kontaktni-misto-verejne-spravy-czech-point


 

Podrobnosti ve věci výpisu z evidence skutečných majitelů 

Pro získání výpisu je zásadní, aby údaje o veškerých skutečnostech, tedy údaje o právnické 

osobě, její zřizovací listina, stanovy, doklad o statutárních zástupcích (případně složení 

správních a dozorčích rad), byly do evidence správně propsané z veřejného rejstříku 

(https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik). Pokud propsané nejsou, je nutné o průpis požádat.  

Pokud jsou ale některé údaje ve veřejném rejstříku neaktuální či některé údaje chybí, je nutné 

je nejdříve aktualizovat a doplnit ve veřejném rejstříku, což lze učinit zápisem u notáře (viz 

níže, lhůta do 3 dnů), případně žádostí o zápis u soudu (bez lhůty). Pak musí žadatel počkat na 

automatický průpis do evidence skutečných majitelů, případně o aktivaci automatického 

průpisu požádat viz výše. 

Co se eviduje v evidenci skutečných majitelů 

Předmětem evidování jsou zákonem vymezené údaje o skutečném majiteli a související 

skutečnosti (§ 13 ZESM). Jde o údaje: 

1. identifikující osobu skutečného majitele (např. jméno, adresa místa pobytu, rodné číslo, 

státní občanství), 

2. o povaze postavení skutečného majitele, 

3. o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho 

postavení, 

4. údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, není-li založen podílem, 

5. popis struktury vztahů,  

6. dny, od kterého a do kterého je fyzická osoba skutečným majitelem, 

7. jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele 

jde, 

8. IČO právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, 

9. den, k němuž byl zápis nebo automatický průpis proveden, 

10. okamžik, k němuž byly platné údaje zpřístupněny, 

11. poznámka o nesrovnalosti. 

Z hlediska evidující osoby jsou relevantní, respektive ovlivnitelné pouze údaje týkající se 

zapisovaného skutečného majitele (body 1. až 3.). Ostatní údaje jsou svou povahou údaje 

referenční, vztahující se k údajům o skutečném majiteli a evidující osoba na ně vliv nemá. 

 

Další praktické informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete v Evidenci 

skutečných majitelů, zde:  https://issm.justice.cz/ a v příručce k ESM priruckaSM.pdf 

(justice.cz) 

Zápis u notáře 

Zápisy prováděné notářem mají oproti zápisům prostřednictvím soudu z uživatelského hlediska 

několik výhod. Předně je celý proces méně formální než zápis soudem, čímž je také rychlejší. 

Na základě řádně doložené žádosti jakékoli oprávněné evidující osoby notář vydá osvědčení 

pro zápis a následně zápis také dálkovým přístupem provede. Notář je, na rozdíl od soudu, 

limitován lhůtou 3 dnů od doručení žádosti, ve které má zápis provést (soud v řízení lhůtu 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://issm.justice.cz/
https://esm.justice.cz/ias/issm/download/priruckaSM.pdf
https://esm.justice.cz/ias/issm/download/priruckaSM.pdf


 

stanovenou nemá). Zápis notářem je levnější. Notáři náleží odměna jednak za samotný úkon 

zápisu (300 Kč), jednak za vydání osvědčení pro zápis údajů do evidence.  


