Úplný výpis z evidence skutečných majitelů
Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o
evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením §
10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích
právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit
úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo
s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od
data podání žádosti.
Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se
příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby
prostřednictvím dálkového přístupu.
Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s
ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost.
Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a
dobrovolných svazků obcí, církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a
příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto
organizací naleznete níže:

Právnické osoby tvořící výjimku z povinnosti doložit k žádosti o
dotaci úplný výpis z evidence skutečných majitelů:
(§ 7 Zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů)


obce a dobrovolné svazky obcí,



příspěvkové organizace státu, krajů a obcí,



školské právnické osoby zřízené státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí,



církve a náboženské společnosti a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího
církve a náboženské společnosti,



honební společenstva,



právnické osoby, ve kterých má přímo či nepřímo veškeré podíly stát, kraj nebo obec,



obecně prospěšné společnosti a ústavy, jejichž zakladatelem je stát, kraj nebo obec,



veřejné výzkumné instituce,



právnické osoby zřízené zákonem nebo mezinárodní smlouvou,



státní a národní podniky,



okresní a regionální komory nebo začleněná společenstva podle jiného zákona,



evropská seskupení pro územní spolupráci,



politické strany a politická hnutí,



odborové organizace a organizace zaměstnavatelů,



společenství vlastníků jednotek.

