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ZNEUŽITÍ VEŘEJNÉ MOCI PŘI PŘIJÍMÁNÍ ZÁKONA O EVIDENCI 
SKUTEČNÝCH MAJITELŮ 

Nesprávná transpozice 5. směrnice AML Českou republikou a možné 
důsledky pro čerpání EU fondů pro období 2021-2027 

I. Kolize nesprávné transpozice 5. směrnice proti praní peněz v českém zákoně o 
evidenci skutečných majitelů s nařízením o strukturálních fondech EU 2021-2027 

1. Podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných 
ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, 
Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních 
pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a 
Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky o strukturálních fondech EU (dále jen Nové 
nařízení o strukturálních fondech 2021-2027) mají orgány členských států odpovědné za rozdělování 
prostředků z uvedených fondů v členských státech povinnost evidovat skutečné majitele příjemců 
těchto finančních prostředků, jenž mají být určeni v souladu s čl. 3 (6) 5. směrnice EU proti praní 
peněz.1 

2. Nicméně, jak je uvedeno dále v následující sekci II. v důsledku nesprávné transpozice směrnice 5. 
směrnice proti praní peněz v českém zákoně o evidenci skutečných majitelů, budou skuteční majitelé 
podle příslušných ustanovení zákona o evidenci skutečných majitelů určování v rozporu s čl. 3 (6) 5. 
směrnice EU proti praní peněz. Jak je uvedeno dále, bude docházet v nemalém množství případů 
k situaci, kdy u příjemce prostředků bude jako skutečný majitel podle postupu uvedeného v čl. 3 (6) 5. 
směrnice EU proti praní peněz určena jako skutečný majitel osoba A, kdežto podle postupu uvedeného 
v příslušných ustanoveních zákona o evidenci skutečných majitelů, jež by měl v oblasti určování 
skutečného vlastnictví zmíněnou směrnici transponovat, bude jako skutečný majitel určena osoba B.  

3. Tento důsledek, tedy, že postupem podle čl. 3 (6) 5. směrnice proti praní peněz a postupem podle 
příslušných ustanovení zákona o evidenci skutečných majitelů budou v řadě případů u tytéž 
právnické osoby vycházet odlišné osoby jako skuteční majitelé je jednak porušením 5. směrnice proti 
praní peněz a Nového nařízení o strukturálních fondech 2021-2027, a jednak povede v rámci 
Evropské unie ke zmatku při určování skutečných majitelů, neboť v České republice budou skuteční 
majitelé určitých právnických osob určování odlišně od ostatních členských států EU a rovněž budou 
v dále popsaných případech odlišní výslední skuteční majitelé.  

4. Nesprávná transpozice čl. 3 (6) 5. směrnice proti praní peněz Českou republikou v příslušných 
ustanoveních zákona o evidenci skutečných majitelů může být kvalifikována Evropskou komisí jako 
porušení práva Evropské unie. To může vést k zahájení případného řízení proti České republice u 
Evropského soudního dvora pro porušení 5. směrnice proti praní peněz. Krom toho, propojení 
ustanovení čl. 72 (1) (e) nařízení  2021/1060 v souvislosti s bodem 23. Přílohy XVII tohoto Nařízení 
s čl. 3 (6) 5. směrnice proti praní peněz, kvůli jehož nesprávné transpozici by mohlo být, zahájeno 
případné řízení proti České republice u Evropského soudního dvora pro porušení 5. směrnice proti 

                                                           
1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání 
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 
2006/70/ES, (Úř. věst. L 141 5.6.2015, s. 73) ve znění SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2018/843 ze dne 30. května 2018 a SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2177 ze dne 18. 
prosince 2019. 
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praní peněz Evropskou komisí vést k zastavení poskytování, vytváří rovněž důvod, aby Evropská 
komise okamžikem zahájení takového řízení Evropskou komisí pozastavila proplácení dotací ze 
strukturálních fondů a dalších fondů České republice, a to až do okamžiku nápravy, tj. uvedení 
ustanovení o určování skutečných majitelů podle českého zákona o evidenci skutečných majitelů do 
souladu s jeho unijní předlohou, tj. zejména s čl. 3 (6) 5. směrnice proti praní peněz. 

5. Český zákonodárce by měl urychleně novelizovat zákon o evidenci skutečných majitelů tak, aby 
ho dal do souladu s 5. směrnicí EU proti praní peněz, a nedošlo ze strany Evropské komise k zahájení 
řízení pro porušení práva EU vůči ČR, ale aby toto možné zahájení řízení nevedlo k pozastavení 
proplácení finančních prostředků z rozpočtu EU do ČR. 

II. Nesprávná transpozice 5. směrnice proti praní peněz v českém zákoně o evidenci 

skutečných majitelů 

Problém č.1: Určování skutečného majitele u obchodních korporací, nikoli na základě výlučného 

kritéria ovládání/kontroly, ale na základě samostatného kritéria „podílu na prospěchu“ (porušení 

„kaskádovitého testu“) 

6. Kritérium ovládání (kontroly) pro určení skutečného majitele jako jediné kritérium pro určení 

skutečného majitele podle AML směrnice. Podle čl. 3 (6) 5. směrnice proti praní peněz (dále jen AML 

směrnice) existuje pouze jedno kritérium pro určení skutečného majitele, a to kritérium mocenské: ten 

či ti, kdo mají v dané korporaci či skupině korporací (vlastnické a řídicí struktuře) nejvyšší moc, tedy ten 

či ti, kteří ji ovládají/kontrolují, jsou jejími skutečnými majiteli či majitelem. Čl. 3 (6) AML směrnice jiné 

kritérium pro určení skutečného majitele než kritérium ovládání/kontroly nepřipouští. Naopak zákon 

o evidenci skutečných majitelů (dále jen zákon o ESM), který AML směrnici v tomto ohledu přejímá do 

českého zákonodárství, stanoví dvě kritéria pro určení skutečného majitele: kritérium mocenské 

(ovládání) a kritérium finanční (získání finančního prospěchu), a tato kritéria staví na roveň, tj. 

považují každé z těchto kritérií jako samostatný důvod pro určení skutečného majitele. 

7. AML směrnice ani jiný unijní předpis neznají ani nepřipouštějí finanční kritérium (získání 

finančního prospěchu) jako samostatné kritérium pro určení skutečného majitele, připouští ho 

pouze doporučení FATF, avšak pouze jako nesamostatné doplňující pomocné sub-kritérium. Čl. 3 (6) 

AML směrnice uvádí jako nesamostatná doplňující sub-kritéria pro naplnění kritéria ovládání při určení 

skutečného majitele následující sub-kritéria: ovládání přes výši podílu (např. na základě majoritního 

ovládajícího podílu ve výši např. 80 %), ovládání jinak než přes výši podílu (např. na základě dohod mezi 

společníky) nebo ovládání jinými prostředky než přes podíl (viz například sekce 2 Přílohy). AML 

směrnice však nezná ani nepřipouští finanční kritérium (získání finančního prospěchu) jako 

nesamostatné ani samostatné kritérium pro určení skutečného majitele. Finanční kritérium (získání 

finančního prospěchu) jako kritérium pro určení skutečného majitele předvídají Doporučení FATF, 

avšak pouze jako nesamostatné pomocné doplňující sub-kritérium při určení naplňování kritéria 

ovládání/kontroly. 

8. Zákon o ESM stanoví finanční kritérium (získání finančního prospěchu) jako samostatné kritérium 

pro určení skutečného majitele, čímž se dostává do rozporu se směrnicí AML. Zákon o ESM stanoví 

vedle kritéria ovládání pro určení skutečného majitele finanční kritérium (získání finančního 

prospěchu), a to jako samostatné kritérium pro určení skutečného majitele, nikoli jako nesamostatné 

pomocné doplňující sub-kritérium pro určení naplnění jediného hlavního kritéria ovládání; navíc do 

tohoto finančního kritéria podílu na prospěchu vkládá nevyvratitelnou domněnku příjmu více jak 25 % 

prospěchu z právnické osoby, ve která má podíl, kdy ve vztahu podílu na prospěchu ani výše (více jak 
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25 %) ani charakter nevyvratitelnosti nejsou obsaženy ani v SML směrnici, ani v Doporučeních FATF a 

působí proti smyslu „kaskádovitého testu“ určování skutečných majitelů.  Tím se příslušná ustanovení 

týkající se určování skutečného majitele zákona o evidenci skutečných majitelů dostávají do přímého 

rozporu s příslušnými ustanoveními směrnice AML, zejména pak jejím čl. 3 (6).  

9. Pokud by zákon o ESM uváděl finanční kritérium (získání finančního prospěchu) jako jedno 

z pomocných nesamostatných doplňujících sub-kritérií pro naplnění hlavního kritéria 

ovládání/kontroly pro určení skutečného majitele a neobsahoval nevyvratitelnou domněnku podílu na 

prospěchu ve výši 25 % a více, velmi pravděpodobně by se do rozporu s uvedenými ustanoveními 

směrnice AML nedostal. Takto se však zákon o ESM do rozporu se směrnicí AML (i doporučeními FATF) 

dostává, neboť uvedení finančního kritéria (získání finančního prospěchu) jako samostatného kritéria 

pro určení skutečného majitele vedle kritéria ovládání nejen, že částečně omezuje použití tohoto 

hlavního a jediného kritéria ovládání, ale zároveň zcela eliminuje použití AML směrnicí předvídaných 

pomocných nesamostatných doplňujících sub-kritérií pro určení ovládání, tj. výše zmíněná sub-kritéria 

ovládání přes výši podílu (např. na základě majoritního ovládajícího podílu ve výši např. 80 %), ovládání 

jinak než přes výši podílu (např. na základě dohod mezi společníky) nebo ovládání jinými prostředky 

než přes podíl. Popsaný rozpor vede v praxi k určení u stejné právnické osoby jiného skutečného 

majitele při použití postupu podle čl. 3 (6) AML směrnice než při postupu podle ustanovení zákona o 

ESM. 

PŘÍKLADY ROZPORŮ, KDY PODLE ČESKÉHO ZÁKONA O ESM VYJDE U TÉŽE PRÁVNICKÉ OSOBY JINÝ 

SKUTEČNÝ MAJITEL NEŽ PODLE 5. SMĚRNICE AML 

 ROZPOR: Skutečným majitelem není ovládající osoba, ale příjemce prospěchu: 

10. Příklad: Společnost A má dva společníky: fyzickou osobu X s podílem 30 % (na hlasovacích právech 

i na prospěchu) a společnost B s podílem 70 % (na hlasovacích právech i na prospěchu), která je ze 

100 % vlastněna společností C, přičemž ve: 

- variantě (a): má společnost C 100%-ního vlastníka fyzickou osobu Y (na hlasovacích právech i 

na prospěchu) 

- variantě (b): má společnost C čtyři 25%-ní vlastníky fyzické osoby U,V,W,Z a fyzickou osobu 

S jako osobu ve vrcholným vedení společnosti C. 

11. Při určování skutečných majitelů podle postupu v souladu s čl. 3 (6) AML směrnice bude 

skutečným majitelem společnosti A: 

- při variantě (a): fyzická osoba Y díky přímému ovládání/kontrole společnosti C (100 % na 

hlasovacích právech ve společnosti C), nepřímému ovládání/kontrole společnosti B (100 % na 

hlasovacích právech ve společnosti B) nepřímému ovládání/kontrole společnosti A (70 % na 

hlasovacích právech ve společnosti A); 

- při variantě (b): fyzická osoba S ve vrcholném vedení společnosti C v důsledku jejího postavení 

v této společnosti C a vůči společnostem B a A důsledku nepřímého ovládání/kontrole, jak je 

uvedeno ve variantě (a). 

12. Při určování skutečných majitelů podle postupu podle příslušných ustanovení zákona o ESM bude 

skutečným majitelem společnosti A: 

- při variantě (a): fyzická osoba X v důsledku podílu na prospěchu nad 25% (30 %) a fyzická 

osoba Y v důsledku přímého ovládání/kontroly společnosti C a přímému podílu na prospěchu 
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(100 % na hlasovacích právech ve společnosti C a 100 % podílu na prospěchu), nepřímému 

ovládání/kontrole společnosti B a na nepřímému podílu na prospěchu (100 % na hlasovacích 

právech ve společnosti B a 100 % podílu na prospěchu) nepřímému ovládání/kontrole 

společnosti A a na nepřímému podílu na prospěchu (70 % na hlasovacích právech ve 

společnosti A a 70 % podílu na prospěchu); 

- při variantě (b): fyzická osoba X v důsledku nejvyššího podílu na prospěchu (30 %) oproti 25 % 

fyzických osob 25%.   

 ROZPOR: „Zdvojování skutečných majitelů“v důsledku určování skutečného majitele na 

základě dvou samostatných kritérií – kritéria ovládání/kontroly a kritéria finančního 

prospěchu 

13. Příklad:  Ve Společnosti A má 100-ní podíl na hlasovacích právech fyzická osoba B a 100-ní podíl 

na prospěchu fyzická osoba C. 

14. Podle postupu pro určování skutečného majitele podle čl. 3 (6) AML směrnice vyjde jako skutečný 

majitel jedna osoba: fyzická osoba B (na základě vlastnictví 100 % podílu ve společnosti A). 

15. Podle postupu pro určování skutečného majitele podle příslušných ustanovení zákona o ESM 

vyjdou jako skuteční majitelé dvě osoby: fyzická osoba B (na základě vlastnictví 100 % podílu ve 

společnosti A) a zároveň fyzická osoba C (na základě toho, že je příjemcem 100 % zisku ve společnosti 

C). 

(Pozn.1: Jakkoli AML směrnice nevylučuje, aby vzhledem k určité právnické osobě existovalo více 

skutečných majitelů, například z důvodu spoluovládání na základě jednání ve shodě více skutečných 

majitelů, nemůže existovat více skutečných majitelů z důvodu, že někteří jsou skuteční majitelé pouze 

na základě možnost získání prospěchu z právnické osoby, aniž by danou právnickou osobu jakkoli 

ovládali). 

(Pozn.2: Pokud budou mít ve společnosti A mít stejným způsobem (rozdělení podílu na hlasovacích a 

podílu na prospěchu ve prospěch dvou různých osob) podíl na hlasovacích právech a podílu na 

prospěchu na jiné právnické osoby, ve kterých budou stejným způsobem rozděleny podíly na 

hlasovacích právech a na prospěchu, bude docházet k násobení počtu skutečných majitelů na každé 

vlastnické úrovni právnických osob: „v druhé úrovni vlastníků-právnických osob“ s uvedeným oddělením 

podílu na hlasovacích právech a podílu na prospěchu - 4 skuteční majitelé (2 na základě 

ovládání/kontroly a 2 na základě podílu na prospěchu), ve třetí úrovni 8 skutečných majitelů (4 na 

základě ovládání/kontroly a 4 na základě podílu na prospěchu), ve čtvrté úrovni 16 skutečných majitelů 

(8 na základě ovládání/kontroly a 8 na základě podílu na prospěchu) atd. Takovýto způsob určování 

skutečného majitele či skutečných majitelů jde proti smyslu a účelu regulace skutečných majitelů a 

vytváří pro evidující právnické osoby zcela nesmyslnou administrativní zátěž. Naproti tomu při postupu 

podle čl. 3 (6) směrnice bude v daném příkladě bez ohledu na počet vlastnických úrovní skutečný majitel 

vždy pouze jeden). 

  



Asociace za práva občanů a podnikatelů, z.s. (HYDRA)  

 
 

7 
 

Problém č. 2: Porušení nevyvratitelné domněnky ovládání u osob, jež jsou skutečnými majiteli 

svěřenského fondu 

16. Podle čl. 3 (6) AML směrnice ve smyslu úvodu tohoto ustanovení a písm. (b) jsou skutečnými 
majiteli svěřenského fondu všechny osoby na tomto svěřenském fondu zúčastněné – tzn. zakladatel, 
svěřenský správce či svěřenští správci, osoba nebo osoby vykonávající dohled nad správou svěřenského 
fondu, existují-li, dále obmyšlený či obmyšlení, nebo pokud ještě nebyly určeny konkrétní fyzické 
osoby, které mají prospěch z právního uspořádání nebo právnické osoby, okruh osob, v jejichž hlavním 
zájmu je právní uspořádání nebo právnická osoba založena nebo provozována a jakákoli jiná fyzická 
osoba, která v konečném důsledku vykonává kontrolu nad svěřenským fondem prostřednictvím 
přímého či nepřímého vlastnictví nebo jinými prostředky – a to v důsledku nevyvratitelné domněnky 
ovládání/kontroly, resp. společného ovládání/kontroly daného svěřenského fondu. Jinak řečeno, 
skutečnými majiteli svěřenského fondu jsou všechny osoby na tomto svěřenském fondu zúčastněné, 
protože jim svědčí nevyvratitelná domněnka (společného) ovládání/kontroly svěřenského fondu. 

17. Nicméně podle zákona o ESM nelze stejný závěr o „nevyvratitelném (společném) 
ovládání/kontrole“ svěřenského fondu všech osob zúčastněných na svěřenském fondu učinit 
v důsledku toho, jakým byl postup určení skutečného majitele z čl. 3 (6) (b) transponován do §§ 6 (3) a 
§ 2 (c) a (e) zákona o ESM. Ilustrovat nastíněný rozpor, kdy podle směrnice AML jsou osoby ve 
svěřenském fondu vždy ovládajícími skutečnými majiteli, kdežto podle zákona o ESM osoby ve 
svěřenském fondu nejsou vždy ovládajícími skutečnými majiteli, lze učinit na příkladu svěřenského 
fondu AB private trust I: 

 Postupem podle čl. 3 (6) (b) AML směrnice:  jsou skutečnými majiteli AB Private Trust I – Andrej 
Babiš (zakladatel a jediný obmyšlený), Zbyněk Průša (svěřenský správce), a Václav Knotek, Monika 
Babišová a Alexej Bílek (členové rady protektorů) a v důsledku nevyvratitelné domněnky 
(společného) ovládání vyplývající z čl. 3 (6) (b) AML směrnice  jsou zároveň všechny tyto osoby 
(společně) ovládajícími osobami svěřenského fondu AB Private Trust I a všech právnických osob 
tímto svěřenským fondem ovládaným) 

(Pozn.: pokud by byl aplikován postup podle č. 3 (6) (b) AML směrnice byl by Andrej Babiš jako 
předseda vlády ČR automaticky jako „nevyvratitelně ovládající osoba“ zároveň osobou 
dopouštějící se přestupku střetu zájmu podle §§ 4a a/nebo 4b a/nebo 4c zákona o střetu zájmů); 

 Postupem podle § 6 (3) a § 2 (c) a (e) zákona o ESM: jsou skutečnými majiteli AB Private Trust I – 
Andrej Babiš (zakladatel a jediný obmyšlený), Zbyněk Průša (svěřenský správce), a Václav Knotek, 
Monika Babišová a Alexej Bílek (členové rady protektorů) a v důsledku nevyvratitelné domněnky 
v důsledku nevyvratitelné domněnky podílu na prospěchu více jak 25 % podle § 2 (c) zákona o 
ESM (jako jediný beneficient má Andrej Babiš právo 100 % podílu na prospěchu) je Andrej Babiš 
skutečným majitelem na základě více jak 25%-ního podílu na prospěchu; jelikož více jak 25% podíl 
na prospěchu postačuje ve smyslu § 2 (c) a (e) zákona o ESM k určení fyzické osoby jako 
skutečného majitele – je-li určen skutečný majitel na základě podílu na prospěchu (na základě 
koncového prospěchu), není již zároveň nutné určovat skutečného majitele na základě 
ovládání/kontroly (na základě koncového vlivu) –  umožňuje tento způsob transpozice směrnice 
AML beneficientům s podílem na prospěchu ve svěřenských fondech nad 25 % – který jak je 
uvedeno výše je v rozporu s čl. 3 (6) AML směrnice – Andreji Babišovi a všem ostatním veřejným 
činitelům, jež spadají do působnosti zákona o střetu zájmů, vyhnout se automatickému 
„nevyvratitelnému“ určení osob v jejich postavení jako osob ovládajících svěřenský fond a 
případně dalších právnických osob, jež daný svěřenský fond ovládá;  
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(Pozn.: pokud by nebyla v zákoně o ESM provedena transpozice pojmu skutečný majitel 
provedena prostřednictvím „samostatných dvou kritérií (i) ovládání a (ii) podílu na prospěchu 
nad 25 %“, jež nemá oporu ani ve směrnici AML ani v Doporučeních FATF, neexistovalo by pro 
veřejné činitele v působnosti zákona o střetu zájmů, jež jsou držitele více jak 25 % prospěchu 
ze svěřenského fondu jako jejich beneficienti, žádné ani teoretické východisko, jak se vyhnout 
závěru, že jsou ovládajícími osobami ve smyslu §§ 4a a/nebo 4b a/nebo 4c zákona o střetu 
zájmů, a tudíž osobami dopouštějícími se přestupku střetu zájmů; popsaná transpozice určení 
skutečného majitele v § 6 (3) a § 2 (c) a (e) zákona o ESM nicméně takovéto alespoň teoretické 
východisko poskytuje, což je patrno z vyjádření: 

- Ministerstva spravedlnosti: „Ačkoliv premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš bude zapsán v 

nové evidenci skutečných majitelů firem jako vlastník holdingu Agrofert, podle výkladu 

ministerstva spravedlnosti to neznamená, že tato firma už nedosáhne na dotace či veřejné 

zakázky. Nemusí být totiž zároveň ovládající osobou firmy. Vyplývá to ze stanoviska, které 

úřad poslal HN [Hospodářským novinám].“2 

- Ministerstryně spravednosti Benešové: „Premiér Andrej Babiš, který se dosud od holdingu 
Agrofert snažil distancovat, je nyní v evidenci skutečných majitelů uveden jako jeho 
nepřímý skutečný vlastník. Mění to podle vás něco? No a co, že je tam jako vlastník? 
Důležité je, zda je také osobou ovládající. To, že je koncový majitel, ještě neznamená, že ty 
firmy i ovládá. To je gros pro rozhodování, zda je ve střetu zájmů, nebo ne. A to se musí 
řešit individuálně, případ od případu.“3 

18. Lze samozřejmě pouze spekulovat, zda skutečný a hlavní důvod pro „česky specifickou“ transpozici 
směrnice bylo zachovat předsedovi vlády Andreji Babišovi alespoň teoretickou možnost vyhnout se 
tomu, aby byl ve světle zákona o střetu zájmů považován za osobu ve střetu zájmů, nicméně tohoto 
cíle se předkladateli (Ministerstvu spravedlnosti) a v konečném důsledku i zákonodárci dosáhnout 
podařilo. Z důvodové zprávy je nicméně zřejmé, že ministerstvo spravedlnosti, jež bylo předkladatelem 
návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, si bylo vědomo skutečnosti, že určení skutečného 
majitele na základě samostatného kritéria „podílu na prospěchu nad 25%“ nemá oporu v AML 
směrnici, a že AML směrnice není takto transponována ani v některých jiných členských zemích EU jako 
je Rakousko a Německo: 

Z důvodové zprávy k zákonu o ESM, str. 66: 

„Slovům „vlastní nebo kontroluje“ transpozičně odpovídá dělení na koncové příjemce (pomyslné 
„vlastníky“) a osoby s koncovým vlivem (pomyslné „kontrolující osoby“).  

Koncový příjemce  

Jakkoli AML směrnice ve vztahu ke korporacím nehovoří explicitně o získávání majetkového prospěchu 
jako o znaku skutečného majitele, je třeba jej tak vnímat.“ 

                                                           
2 Babiš je hamižný, říká Bartoš. Nesouhlasí s výkladem, že evidence skutečných majitelů pro Agrofert neznamená 
konec dotací, Jana Klímová, 1. června 2021, Hospodářské noviny, https://archiv.ihned.cz/c1-66932790-babis-je-
hamizny-rika-bartos-nesouhlasi-s-vykladem-ze-evidence-skutecnych-majitelu-pro-agrofert-neznamena-konec-
dotaci 
3 Všichni tu jsou alibisti. Ať si Babišův střet zájmů posoudí každý úřad sám, říká Benešová, 21. června 2021, Eliška 
Hradilková-Bártová, DeníkN,  https://denikn.cz/648582/vsichni-tu-jsou-alibisti-at-si-babisuv-stret-zajmu-
posoudi-kazdy-urad-sam-rika-benesova/ 

https://archiv.ihned.cz/c1-66932790-babis-je-hamizny-rika-bartos-nesouhlasi-s-vykladem-ze-evidence-skutecnych-majitelu-pro-agrofert-neznamena-konec-dotaci
https://archiv.ihned.cz/c1-66932790-babis-je-hamizny-rika-bartos-nesouhlasi-s-vykladem-ze-evidence-skutecnych-majitelu-pro-agrofert-neznamena-konec-dotaci
https://archiv.ihned.cz/c1-66932790-babis-je-hamizny-rika-bartos-nesouhlasi-s-vykladem-ze-evidence-skutecnych-majitelu-pro-agrofert-neznamena-konec-dotaci
https://denikn.cz/648582/vsichni-tu-jsou-alibisti-at-si-babisuv-stret-zajmu-posoudi-kazdy-urad-sam-rika-benesova/
https://denikn.cz/648582/vsichni-tu-jsou-alibisti-at-si-babisuv-stret-zajmu-posoudi-kazdy-urad-sam-rika-benesova/
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Z důvodové zprávy k zákonu o ESM, str. 85: 

„Ačkoliv např. německé či rakouské podoby transpozice AML směrnice využívají při určování skutečného 
majitele pouze vyvratitelných domněnek, je třeba zohlednit odlišná právní východiska. Tyto zahraniční 
úpravy s ohledem na svou hmotněprávní úpravu oddělitelnosti práv obsažených v podílu vycházejí z 
předpokladu, že majetková a kontrolní práva má vždy tatáž osoba. Uvedené zahraniční koncepce se tak 
vlastně omezují na pravidlo obsažené v § 3 odst. 2 návrhu (domněnka skutečného majitele při větším 
než 25% podílu na zisku), které ovšem u zkoumání podílu na vlivu v českém kontextu není z výše 
uvedených důvodů logické.“ 

Problém č. 3: Absence výjimky pro podíly obchodované na regulovaném trhu při určování 

skutečného majitele 

19. Podle čl. 3 (6) AML směrnice není třeba určovat skutečného majitele u společnosti, jež není 

společností kotovanou na regulovaném trhu, která podléhá požadavkům na zveřejnění informací v 

souladu s právem Unie nebo která podléhá rovnocenným mezinárodním standardům zajišťujícím 

přiměřenou transparentnost informací o vlastnictví (dále jen Kotovaná společnost). Zákon o evidenci 

skutečných majitelů ovšem tuto výjimku nezná. Místo toho požaduje určení skutečných majitelů i u 

Kotovaných společností, a to způsobem uvedeným ve výše uvedených ustanoveních zákona proti praní 

peněz, tj. v rozporu s čl. 3 (6) AML směrnice. Jak je patrno z důvodové zprávy k zákonu o ESM, 

předkladatel návrhu tohoto zákona, Ministerstvo spravedlnosti, nevtělilo uvedenou výjimku pro 

Kotované společnosti do transpozičního zákona o ESM záměrně. 

Důvodová zpráva k zákonu o ESM, str. 98-99:  

Ve vztahu ke komentovanému ustanovení je třeba též uvést, že ve výčtu záměrně nejsou zahrnuty 

společnosti, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, o kterých se 

zmiňuje čl. 3 odst. 6 písm. a) AML směrnice. Unijní úpravu v tomto ohledu je třeba vnímat nikoli jako 

výjimku z možnosti mít skutečného majitele, ale spíše jako omezení použitelnosti některých formálních 

ukazatelů v případě těchto tzv. kotovaných společností. 

V případě kotovaných společností vychází úprava AML směrnice z předpokladu, že struktura vlastníků 

se vzhledem k rychlému obchodování akcií může neustále měnit. Z tohoto důvodu obecně nelze u těchto 

společností odvozovat osobu skutečného majitele od osoby majoritního akcionáře. Předpokládá se, že 

jeho pozice je dočasná a krátkodobá.  

Konkrétní popsaný záměr evropského zákonodárce ve vztahu ke kotovaným společnostem se jeví 

částečně jako nekoncepční. Byť lze tvrdit, že u kotovaných společností se struktura vlastníků v praxi 

často mění, nelze mít obecně za to, že to je jejich definiční vlastnost. Existují samozřejmě také 

společnosti, jejichž akcie sice byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ale reálně po určité 

časové období obchodovány nejsou. Proto i u kotovaných společností lze v konkrétních případech velice 

jasně a dobře identifikovat skutečného majitele, popřípadě uplatnit postup podle § 5 návrhu.   

Čl. 3 odst. 6 písm. a) AML směrnice dále specifikuje, že omezení aplikovatelnosti pravidla se týká takové 

společnosti kotované na regulovaném trhu, „která podléhá požadavkům na zveřejnění informací v 

souladu s právem Unie nebo která podléhá rovnocenným mezinárodním standardům zajišťujícím 

přiměřenou transparentnost informací o vlastnictví.“ Platí však, že žádný z požadavků evropského 

práva na transparentnost těchto společností nepracuje s institutem skutečného majitele, ani s jeho 

obdobou. Relevantní je pouze právní majitel akcií. 
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20. Jelikož určení skutečných majiteli u Kotovaných společností podle zákona o evidenci skutečných 

majitelů se vztahuje i na jiné než české obchodní korporace, tj. i na korporace, jež se řídí právem jiného 

členského státu EU, vytváří český zákon o ESM vzhledem k těmto jiným než českým Kotovaným 

společnostem požadavek, jenž jde nad rámec AML směrnice aniž by byl tento požadavek navíc 

v souladu s účelem AML směrnice a aniž by tento požadavek byl odůvodněn veřejným zájmem. 

V důsledku toho představuje absence uplatnění výjimky předvídané čl. 3 (6) AML směrnice pro 

Kotované společností v českém zákoně o ESM neodůvodněnou překážku pro volný pohyb kapitálu či 

případně služeb v rozporu s příslušnými ustanoveními unijního práva. Konkrétně, pak vede absence 

aplikace výjimky ohledně Kotovaných společností předvídaných AML směrnicí v zákoně o ESM k určení 

odlišného skutečného majitele u téže Kotované společnosti podle čl. 3 (6) AML směrnice a podle 

příslušných ustanovení zákona o evidenci skutečných majitelů. 

Příklad rozporu: 

21. Česká obchodní společnost A vlastněná ze 100 % společností B z jiného členského státu, jež je 

Kotovanou společností. 

22. Podle AML směrnice bude skutečným majitelem české společnosti A fyzická osoba ve vrcholném 

vedení společnosti B, jež je Kotovanou společností (tzv. náhradní skutečný majitel). 

23. Podle zákona o ESM, bude nutné nejdříve určovat skutečného majitele mezi fyzickými a 

právnickými osobami, které drží podíly v Kotované společnosti, a až po případné nemožnosti zjištěné 

takových skutečných majitelů po vynaložení veškerého možného úsilí, jež lze rozumně požadovat, bude 

možné určit jako skutečného majitele, tzv. náhradního skutečného majitele, tj. osobu ve vrcholném 

vedení společnosti B. 

Problém č. 4: Absence určování skutečných majitelů u zvláštních typů soukromoprávních 

právnických osob a rozpor s nařízením o mezinárodních sankcí u právnických osob ovládaných 

konečnými veřejnoprávními subjekty 

24. Zákon ESM stanoví v § 7 nevyvratitelnou domněnku ohledně určitých subjektů - „Platí, že…“ - , že 

nemají skutečného majitele. 

§ 7:  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, 
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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. 

25. Podle směrnice čl. 30 (1) AML směrnice se povinnost znát své skutečné majitele a skutečně drženou 

účast vztahuje na všechny právnické osoby, tedy i na zvláštní soukromoprávní subjekty, jež jež jsou 

uvedeny pod písm. (h) a (j) až (n) uvedeného § 7. Skutečnost, že zvláštní soukromoprávní subjekty 

budou z hlediska členství zpravidla založeny na zájmovém, nikoli vlastnickém principu, nevylučuje 

uplatnění čl. 3 (6) AML směrnice, zejména pak určení jejich skutečného majitele jako tzv. náhradního 

skutečného majitele, tj. osobu ve vrcholném vedení daného zvláštního soukromoprávního subjektu, 

po prozkoumání stanov a případných dalších dokumentů a dovození závěrů, že zakladatelé či členové 

takového zvláštního soukromoprávního subjektu nemají možnost prostřednictvím svých 

zakladatelských či členských práv daný zvláštní soukromoprávní subjekt ovládat. 

26. Naopak, vzhledem k veřejnoprávním typům subjektů uvedených pod písm. (a), (b) a (f) § 7 zákona 

o ESM a subjektům, jež jsou těmito subjekty založeny a ovládány (viz písm. (c), (d), (e), (g), (i), (o), (p) 

§ 7) je situace složitější. U státu, obcí, krajů a jiných autonomních či samosprávných celků na jednu 

stranu nelze určit jako skutečného majitele ani náhradního skutečného majitele, a ani směrnice AML 

tyto konečné veřejnoprávní subjekty mezi skutečné majitele nezařazuje.  

27. Na druhou stranu však podle nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních 

omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti 

terorismu4 a z nich vyplývajících nařízeních uvalujících sankce na konkrétní státy či právnické osoby je 

nutné identifikovat konkrétní státy či právnické osoby, jež by mohly mít ovládající či vlastnický podíl 

v právnických osobách či uspořádáních bez právní osobnosti v České republice. Nebude-li vyloučení 

států a z nich vyplývajících organizací ve smyslu § 7 působit problémy, půjde-li o stát Česká republika 

nebo jakýkoli členský stát Evropské unie nebo z něho vyplývající organizaci, to samé nelze říci o třetích 

státech mimo EU a z nich vyplývajících organizací.  

§ 5: (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. 

(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 

                                                           
4 OJ L 344, 28.12.2001. 
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jsou každá osoba ve vrcholném vedení této korporace a každá fyzická osoba, která je jejím koncovým 

příjemcem. 

(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. 

Příklad rozporu vzhledem k tzv. konečným veřejnoprávním subjektům 

28. Českou právnickou osobu A bude ze 100 % ovládat společnost B z Macaa, kterou bude dále ze 100 

% ovládat státní podnik z KLDR, který bude ovládat KLDR, na něž jsou uvaleny mezinárodní sankce. 

29. Podle § 7 v kombinaci s § 5 (1) zákona o evidenci skutečných majitelů bude skutečným majitelem 

české právnické osoby A osoba ve vrcholném vedení společnosti B z Macaa, kdežto z hlediska výše 

uvedeného nařízení 2580/2001/EU by bylo mnohem vhodnější, aby jako konečný veřejnoprávní 

subjekt byla uvedena KLDR a jako skutečný majitel osoba oprávněná vykonávat práva zakladatele či 

obdobná práva v daném státním podniku v KLDR jménem státu KLDR. I když se nelze domnívat, že by 

k takovému zápisu do evidence skutečných majitelů v daném případě zahrnujícím KLDR skutečně 

došlo, byla by taková úprava, jež by nevyjímala konečné veřejnoprávní subjekty třetích zemí, ani osoby 

oprávněné jejich jménem jednat vůči právnickým osobám, jež ovládají, z působností evidence 

skutečných majitelů, mnohem více v souladu s účelem nařízení 2580/2001/EU. Současná úprava § 7 a 

§ 5 zákona o evidencích skutečných majitelů totiž umožňuje mnohem snadněji zakrývat konečné 

veřejnoprávní subjekty jako skutečné majitele v důsledku toho, že jako skutečný majitel je považována 

až osoba ve vrcholném vedení právnické osoby ovládané státem či státním podnikem. 

III. Důsledky popsaných nesrovnalostí mezi zákonem o ESM a 5. směrnicí AML, jež má 
zákon o ESM transponovat 

30. Uvedené nesrovnalosti vedoucí k nesprávnému převzetí pojmu skutečný majitel ze směrnice EU 

proti praní peněz do zákona o evidenci skutečných majitelů mohou mít pro Českou republiku závažné 

důsledky. Tytto nesrovnalosti, z nichž vyplývá „specificky český způsob“ určování skutečných majitelů 

způsobí to, že v ČR budou u typově stejných struktur společností určovány jiné osoby jako skuteční 

majitelé než u typově stejných struktur společností v ostatních zemích EU, což může vést a s největší 

pravděpodobností povede: 

 „k dírám“ ve společném evropském přístupu k boji proti praní peněz ve vztahu k České republice; 

 ke zbytečné a nadbytečné administrativní zátěži českých finančních institucí a dalších povinných 
subjektů podle předpisů proti praní peněz v důsledku odlišného způsobu určování skutečného 
majitele než v jiných zemích EU; 

 k ohrožení čerpání dotací z rozpočtu EU Českou republikou v důsledku porušení nařízení Evrop-
ského parlamentu a rady (EU) 2021/1060, které vyžaduje určování skutečných majitelů v souladu 
s čl. 3 (6) AML směrnice, nikoli v rozporu s tímto článkem, jak činí zákon o evidencí skutečných 
majitelů; 

 zbytečné a nadbytečné administrativní zátěži u českých společností ovládaných společnostmi, je-
jichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (burze) mimo ČR, vedoucí k vytváření 
neodůvodněných překážek pro volný pohyb služeb či kapitálu; 

 k ohrožení důvěryhodnosti České republiku jako státu, jenž tvrdí, že dodržuje a provádí schválené 
mezinárodní sankce.  
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PŘÍLOHA 

Relevantní ustanovení unijních a českých právních předpisů, včetně 

relevantní judikatury 

1. Relevantní ustanovení směrnice AML ohledně určování skutečných majitelů ve 

znění 5. směrnice AML ve světle příslušné judikatury  

ČESKY 

Čl. 3 (6) AML směrnice5: „skutečným majitelem“ fyzická osoba nebo osoby, které v konečném 

důsledku vlastní nebo kontrolují klienta, nebo fyzická osoba nebo osoby, jejichž jménem se transakce 

nebo činnost provádí, což zahrnuje přinejmenším: 

(a) v případě společností: 

(i) fyzickou osobu nebo osoby, které v konečném důsledku vlastní nebo kontrolují právnickou osobu 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví dostatečného akciového či vlastnického podílu 

nebo hlasovacích práv v uvedené právnické osobě, včetně akcií na doručitele, nebo prostřednictvím 

kontroly jinými prostředky nad uvedenou právnickou osobou, jež není společností kotovanou na 

regulovaném trhu, která podléhá požadavkům na zveřejnění informací v souladu s právem Unie nebo 

která podléhá rovnocenným mezinárodním standardům zajišťujícím přiměřenou transparentnost 

informací o vlastnictví. 

Indikátorem přímého vlastnictví je akciový podíl 25 % plus jedna akcie či vlastnický podíl větší než 25 

%, který v klientovi drží fyzická osoba. Indikátorem nepřímého vlastnictví je akciový podíl 25 % plus 

jedna akcie či vlastnický podíl větší než 25 %, který v klientovi drží společnost kontrolovaná jednou 

nebo více fyzickými osobami nebo několik společností kontrolovaných stejnou fyzickou osobou nebo 

fyzickými osobami. Toto ustanovení platí, aniž je dotčeno právo členských států rozhodnout o tom, že 

indikátorem vlastnictví nebo kontroly může být nižší procentní podíl. Kontrolu jinými prostředky lze 

určit mimo jiné v souladu s kritérii stanovenými v čl. 22 odst. 1 až 5 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2013/34/EU; 

(ii) fyzickou osobu nebo osoby ve vrcholném vedení6, jestliže po vyčerpání všech možných prostředků 

a za podmínky, že neexistuje žádné důvodné podezření, není identifikována žádná osoba podle bodu 

i) nebo jestliže existuje pochybnost o tom, že identifikovaná osoba nebo osoby jsou skutečnými 

majiteli; povinné osoby vedou záznamy o krocích učiněných k identifikaci skutečného majitele podle 

bodu i) a tohoto bodu. 

(b) v případě svěřenských fondů všechny následující osoby: 

                                                           
5 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení 
využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a 
směrnice Komise 2006/70/ES, (Úř. věst. L 141 5.6.2015, s. 73) ve znění SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018 a SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2019/2177 ze dne 18. prosince 2019. 
6 (Čl. 3 (12) „vrcholným vedením“ člen vedení nebo zaměstnanec, který je dostatečně obeznámen s expozicí 
instituce vůči riziku praní peněz a financování terorismu a v dostatečném postavení k tomu, aby přijímal 
rozhodnutí, jež ovlivní tuto její expozici; nemusí se vždy jednat o člena představenstva;) 
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(i) zakladatele; 

(ii) svěřenského správce nebo svěřenské správce; 

(iii) osobu nebo osoby vykonávající dohled nad správou svěřenského fondu, existují-li; 

(iv) obmyšlené, nebo pokud ještě nebyly určeny konkrétní fyzické osoby, které mají prospěch z 

právního uspořádání nebo právnické osoby, okruh osob, v jejichž hlavním zájmu je právní uspořádání 

nebo právnická osoba založena nebo provozována; 

(v) jakoukoli jinou fyzickou osobu, která v konečném důsledku vykonává kontrolu nad svěřenským 

fondem prostřednictvím přímého či nepřímého vlastnictví nebo jinými prostředky. 

(c) v případě právnických osob, jako jsou například nadace, a v případě právních uspořádání 

obdobných svěřenským fondům fyzickou osobu nebo osoby v rovnocenném nebo obdobném 

postavení, jaké mají osoby uvedené v písmeni b); 

Čl. 30 

3.  Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 byly v každém členském státě uchovávány 

v centrálním registru, například v obchodním rejstříku, podnikovém rejstříku podle článku 3 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ( 17 ) nebo veřejném rejstříku. Členské státy oznámí 

Komisi charakteristiky těchto vnitrostátních mechanismů. Informace o skutečném vlastnictví obsažené 

v této databázi mohou být shromažďovány v souladu s vnitrostátními systémy. 

4.  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. 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. 

5.  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. 

Členské státy mohou za podmínek stanovených vnitrostátním právem zpřístupnit další informace 

umožňující zjištění totožnosti skutečného majitele. Uvedené další informace zahrnují alespoň datum 

narození či kontaktní údaje v souladu s pravidly pro ochranu údajů. 

5a.   

Členské státy se mohou rozhodnout, že informace uchovávané ve svých vnitrostátních registrech 

uvedených v odstavci 3 zpřístupní pod podmínkou registrace on-line a zaplacení poplatku, který nesmí 



Asociace za práva občanů a podnikatelů, z.s. (HYDRA)  

 
 

15 
 

být vyšší než administrativní náklady na zpřístupnění těchto informací, včetně nákladů na správu a 

rozvoj registru. 

IN ENGLISH 

Art. 3 (6): ‘beneficial owner’ means any natural person(s) who ultimately owns or controls the customer 

and/or the natural person(s) on whose behalf a transaction or activity is being conducted and includes 

at least: 

(a) in the case of corporate entities: 

(i) the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect 

ownership of a sufficient percentage of the shares or voting rights or ownership interest in that entity, 

including through bearer shareholdings, or through control via other means, other than a company 

listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Union law or 

subject to equivalent international standards which ensure adequate transparency of ownership 

information. 

A shareholding of 25 % plus one share or an ownership interest of more than 25 % in the customer held 

by a natural person shall be an indication of direct ownership. A shareholding of 25 % plus one share 

or an ownership interest of more than 25 % in the customer held by a corporate entity, which is under 

the control of a natural person(s), or by multiple corporate entities, which are under the control of the 

same natural person(s), shall be an indication of indirect ownership. This applies without prejudice to 

the right of Member States to decide that a lower percentage may be an indication of ownership or 

control. Control through other means may be determined, inter alia, in accordance with the criteria in 

Article 22(1) to (5) of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council ( 11 ); 

(ii) if, after having exhausted all possible means and provided there are no grounds for suspicion, no 

person under point (i) is identified, or if there is any doubt that the person(s) identified are the beneficial 

owner(s), the natural person(s) who hold the position of senior managing official(s), the obliged entities 

shall keep records of the actions taken in order to identify the beneficial ownership under point (i) and 

this point; 

(b) in the case of trusts, all following persons: 

(i) the settlor(s); 

(ii) the trustee(s); 

(iii) the protector(s), if any; 

(iv) the beneficiaries or where the individuals benefiting from the legal arrangement or entity have yet 

to be determined, the class of persons in whose main interest the legal arrangement or entity is set up 

or operates; 

(v) any other natural person exercising ultimate control over the trust by means of direct or indirect 

ownership or by other means; 

(c) in the case of legal entities such as foundations, and legal arrangements similar to trusts, the natural 

person(s) holding equivalent or similar positions to those referred to in point (b); 
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Art. 30 

3.  Member States shall ensure that the information referred to in paragraph 1 is held in a central 

register in each Member State, for example a commercial register, companies register as referred to in 

Article 3 of Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council ( 17 ), or a public 

register. Member States shall notify to the Commission the characteristics of those national 

mechanisms. The information on beneficial ownership contained in that database may be collected in 

accordance with national systems. 

4.  Member States shall require that the information held in the central register referred to in paragraph 

3 is adequate, accurate and current, and shall put in place mechanisms to this effect. Such mechanisms 

shall include requiring obliged entities and, if appropriate and to the extent that this requirement does 

not interfere unnecessarily with their functions, competent authorities to report any discrepancies they 

find between the beneficial ownership information available in the central registers and the beneficial 

ownership information available to them. In the case of reported discrepancies, Member States shall 

ensure that appropriate actions be taken to resolve the discrepancies in a timely manner and, if 

appropriate, a specific mention be included in the central register in the meantime. 

5.  Member States shall ensure that the information on the beneficial ownership is accessible in all cases 

to: 

(a) competent authorities and FIUs, without any restriction; 

(b) obliged entities, within the framework of customer due diligence in accordance with Chapter II; 

(c) any member of the general public. 

The persons referred to in point (c) shall be permitted to access at least the name, the month and year 

of birth and the country of residence and nationality of the beneficial owner as well as the nature and 

extent of the beneficial interest held. 

Member States may, under conditions to be determined in national law, provide for access to additional 

information enabling the identification of the beneficial owner. That additional information shall 

include at least the date of birth or contact details in accordance with data protection rules. 

5a.  Member States may choose to make the information held in their national registers referred to in 

paragraph 3 available on the condition of online registration and the payment of a fee, which shall not 

exceed the administrative costs of making the information available, including costs of maintenance 

and developments of the register. 

PREAMBULE 

(4) […] Činnost Unie by měla i nadále brát v úvahu zejména doporučení FATF a nástroje dalších 

mezinárodních orgánů činných v boji proti praní peněz a financování terorismu. Za účelem posílení 

účinného boje proti praní peněz a financování terorismu by měly být příslušné právní akty Unie tam, 

kde je to vhodné, sladěny s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu 

a šíření zbraní hromadného ničení, které 16. února 2012 přijal FATF (dále jen „revidovaná doporučení 

FATF“). 

(12) Je nutné zjistit totožnost kterékoli fyzické osoby, která vlastní právnickou osobu nebo nad ní 

vykonává kontrolu. V zájmu dosažení skutečné transparentnosti by členské státy měly zajistit, aby bylo 

pokryto co nejširší spektrum právnických osob založených nebo jinak vytvořených na jejich území. I 

když zjištění konkrétní výše akciového či vlastnického podílu automaticky nezaručuje nalezení 
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skutečného majitele, měl by to být jeden z důkazních faktorů, které je třeba zohlednit. Členské státy 

by však měly mít možnost se rozhodnout, že indikátorem vlastnictví nebo kontroly může být nižší 

procentní podíl. 

(13) Zjišťování a ověřování totožnosti skutečných majitelů by případně mělo být rozšířeno na právnické 

osoby, jež vlastní jiné právnické osoby, a povinné osoby by měly hledat fyzickou osobu či fyzické osoby, 

jež prostřednictvím vlastnického podílu nebo jinými prostředky vykonávají konečnou kontrolu nad 

právnickou osobu, která je klientem. Kontrola jinými prostředky může mimo jiné zahrnovat kritéria 

kontroly používaná pro účely sestavování konsolidované účetní závěrky, například dohodu s akcionáři 

či společníky, uplatňování rozhodujícího vlivu nebo pravomoci jmenovat vrcholné vedení. Mohou 

nastat případy, kdy nelze určit žádnou fyzickou osobu, která právnickou osobu v konečném důsledku 

vlastní nebo nad ní vykonává kontrolu. V těchto výjimečných případech mohou povinné osoby po 

vyčerpání všech ostatních prostředků identifikace, a neexistuje-li žádné důvodné podezření, považovat 

za skutečného majitele či skutečné majitele osobu či osoby ve vrcholném vedení. 

(14) Potřeba přesných a aktuálních informací o skutečném majiteli je klíčovým faktorem při sledování 

pachatelů trestných činů, kteří by jinak mohli skrýt svou totožnost za korporátní strukturu. Členské 

státy by proto měly zajistit, aby subjekty zapsané do rejstříku na jejich území v souladu s vnitrostátním 

právem kromě základních informací, jako jsou název společnosti a adresa, jakož i doklad o vzniku a 

právní vlastnictví, získaly a měly adekvátní, přesné a současné informace o svém skutečném vlastnictví. 

K dosažení vyšší transparentnosti v zájmu boje proti zneužívání právnických osob by členské státy měly 

zajistit, aby byly informace o jejich skutečném vlastnictví uchovávány v centrálním registru mimo 

danou společnost, v plném souladu s právem Unie. Členské státy mohou k tomuto účelu použít 

centrální databázi shromažďující informace o skutečném vlastnictví, obchodní rejstřík nebo jiný 

centrální registr. Členské státy mohou rozhodnout, že za vyplnění informací v registru odpovídají 

povinné osoby. Členské státy by měly zajistit, aby byly tyto informace ve všech případech k dispozici 

příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám a byly poskytnuty povinným osobám, když 

provádějí opatření hloubkové kontroly klienta. Rovněž by měly členské státy zajistit, aby byl přístup k 

informacím o skutečném vlastnictví poskytnut v souladu s pravidly o ochraně údajů dalším osobám, 

kterémohou v souvislosti s praním peněz, financováním terorismu a souvisejícími predikativními 

trestnými činy jako korupce, daňové trestné činy a podvody prokázat oprávněný zájem. Osoby, které 

oprávněný zájem prokáží, by měly mít přístup k informacím o povaze a rozsahu skutečné držené účasti 

v podobě její přibližné váhy. 

PREAMBLE 

(4) […] Union action should continue to take particular account of the FATF Recommendations and 

instruments of other international bodies active in the fight against money laundering and terrorist 

financing. With a view to reinforcing the efficacy of the fight against money laundering and terrorist 

financing, the relevant Union legal acts should, where appropriate, be aligned with the International 

Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation adopted 

by the FATF in February 2012 (the ‘revised FATF Recommendations’). 

(12) There is a need to identify any natural person who exercises ownership or control over a legal 

entity. In order to ensure effective transparency, Member States should ensure that the widest possible 

range of legal entities incorporated or created by any other mechanism in their territory is covered. 

While finding a specified percentage shareholding or ownership interest does not automatically result 

in finding the beneficial owner, it should be one evidential factor among others to be taken into 

account. Member States should be able, however, to decide that a lower percentage may be an 

indication of ownership or control. 
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(13) Identification and verification of beneficial owners should, where relevant, extend to legal entities 

that own other legal entities, and obliged entities should look for the natural person(s) who ultimately 

exercises control through ownership or through other means of the legal entity that is the customer. 

Control through other means may, inter alia, include the criteria of control used for the purpose of 

preparing consolidated financial statements, such as through a shareholders' agreement, the exercise 

of dominant influence or the power to appoint senior management. There may be cases where no 

natural person is identifiable who ultimately owns or exerts control over a legal entity. In such 

exceptional cases, obliged entities, having exhausted all other means of identification, and provided 

there are no grounds for suspicion, may consider the senior managing official(s) to be the beneficial 

owner(s). 

(14) The need for accurate and up-to-date information on the beneficial owner is a key factor in tracing 

criminals who might otherwise hide their identity behind a corporate structure. Member States should 

therefore ensure that entities incorporated within their territory in accordance with national law obtain 

and hold adequate, accurate and current information on their beneficial ownership, in addition to basic 

information such as the company name and address and proof of incorporation and legal ownership. 

With a view to enhancing transparency in order to combat the misuse of legal entities, Member States 

should ensure that beneficial ownership information is stored in a central register located outside the 

company, in full compliance with Union law. Member States can, for that purpose, use a central 

database which collects beneficial ownership information, or the business register, or another central 

register. Member States may decide that obliged entities are responsible for filling in the register. 

Member States should make sure that in all cases that information is made available to competent 

authorities and FIUs and is provided to obliged entities when the latter take customer due diligence 

measures. Member States should also ensure that other persons who are able to demonstrate a 

legitimate interest with respect to money laundering, terrorist financing, and the associated predicate 

offences, such as corruption, tax crimes and fraud, are granted access to beneficial ownership 

information, in accordance with data protection rules. The persons who are able to demonstrate a 

legitimate interest should have access to information on the nature and extent of the beneficial interest 

held consisting of its approximate weight. 

2. Doporučení FATF: Pokyny ohledně určování skutečného vlastnictví (říjen 2014) 

TZV. „KASKÁDOVITÝ TEST“ – CASCADING TEST 

p. 14-16: BENEFICIAL OWNERSHIP INFORMATION 

32. The fundamental requirement of Recommendation 24 is that countries should ensure that 
there is adequate, accurate and timely information available on the beneficial ownership of all 
legal persons, and that their authorities can access this information in a timely manner.27 Benefi-
cial ownership information of legal persons should be determined as follows: 
 
Step 1 (a) The identity of the natural persons (if any, as ownership interests can be so 
diversified that there are no natural persons, whether acting alone or together, who 
exercise control of the legal person through ownership) who ultimately have a 
controlling ownership interest in a legal person, and 
(b) to the extent that there is doubt as to whether the persons with the controlling 
ownership interest are the beneficial owners, or where no natural person exerts control 
through ownership interests, the identity of the natural persons (if any) exercising control 
of the legal person through other means. 
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Step 2 Where no natural person is identified under (a) or (b) above, financial institutions should 
identify and take reasonable measures to verify the identity of the relevant natural person 
who holds the position of senior managing official.28 

 
33. The following are some examples of natural persons who could be considered as beneficial 
owners on the basis that they are the ultimate owners/controllers of the legal person, either 
through their ownership interests, through positions held within the legal person or through 
other means: 

Natural persons who may control the legal person through ownership interests 
a) The natural person(s) who directly or indirectly holds a minimum percentage of 
ownership interest in the legal person (the threshold approach). For example, 
Recommendation 24 allows the determination of the controlling shareholders of a 
company based on a threshold (for example, any persons owning more than a certain 
percentage of the company, such as 25%).29 The FATF Recommendations do not specify 
what threshold may be appropriate. In determining an appropriate minimum 
threshold, countries should consider the level of ML/TF risk identified for the various 
types of legal persons or minimum ownership thresholds established for particular 
legal persons pursuant to commercial or administrative law. The ownership interest 
approach suggests that it is likely that there could be more than one beneficial owner 
(for example, with a threshold of more than 25%, there could be a maximum of three 
beneficial owners). In any case, a percentage shareholding or ownership interest 
should be considered as a key evidential factor among others to be taken into account. 
It is also important to highlight that this approach includes the notion of indirect 
control which may extend beyond formal ownership or could be through a chain of 
corporate vehicles. Ultimately, countries should implement the concept of ownership 
interest that is sufficiently clear, practical, workable and enforceable for the full range 
of legal persons administered in a country. 
 
b) Shareholders who exercise control alone or together with other shareholders, 
including through any contract, understanding, relationship, intermediary or 
tiered entity (a majority interest approach). It is also important to highlight that 
this approach includes the notion of indirect control which may extend beyond legal 
(direct) ownership or could be through a chain of corporate vehicles and through 
nominees. This indirect control could be identified through various means, as 
shareholder's agreement, exercise of dominant influence or power to appoint senior 
management. Shareholders may thus collaborate to increase the level of control by a 
person through formal or informal agreements, or through the use of nominee 
shareholders. Countries will need to consider various types of ownership interests and 
the possibilities that exist within their country, including voting or economic rights. 
Other issues worth considering are whether the company has issued convertible stock 
or has any outstanding debt that is convertible into voting equity. 
 
Natural persons who may control the legal person through other means 
 
c) The natural person(s) who exerts control of a legal person through other means 
such as personal connections to persons in positions described above or that possess 
ownership. 
 
d) The natural person(s) who exerts control without ownership by participating in 
the financing of the enterprise, or because of close and intimate family relationships, 
historical or contractual associations, or if a company defaults on certain payments. 
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Furthermore, control may be presumed even if control is never actually exercised, 
such as using, enjoying or benefiting from the assets owned by the legal person. 
 
Natural persons who may exercise control through positions held within a legal person 
 
e) The natural person(s) responsible for strategic decisions that fundamentally 
affect the business practices or general direction of the legal person. Depending 
on the legal person and the country’s laws, directors may or may not take an active 
role in exercising control over the affairs of the entity, but identification of the 
directors may still provide useful information. However, information on directors may 
be of limited value if a country allows for nominee directors acting on behalf of 
unidentified interests. 
f) The natural person(s) who exercises executive control over the daily or regular 
affairs of the legal person through a senior management position, such as a chief 
executive officer (CEO), chief financial officer (CFO), managing or executive director, 
or president. The natural person(s) who has significant authority over a legal person’s 
financial relationships (including with financial institutions that hold accounts on 
behalf of a legal person) and the ongoing financial affairs of the legal person.  
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3. Relevantní ustanovení českého zákona o ESM (č. 37/2021 Sb.) 

SKUTEČNÝ MAJITEL 

§ 2e): Skutečný majitel: každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým 

vlivem; 

§ 2c): Koncový příjemce: 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, 

§ 2d): Osoba s koncovým vlivem: osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo 

uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. 

KONCOVÝ PŘÍJEMCE 

§ 3 (1): Koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat 

více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické 

osoby, a tento prospěch dále nepředává; má se za to, že prospěch předáván není. 

§ 3 (2): 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. 

OSOBA S KONCOVÝM VLIVEM  

§ 4 (1): Osoba s koncovým vlivem v obchodní korporaci je každá fyzická osoba, která je ovládající 

osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací. 

§ 4 (2): Má se za to, že osobou s koncovým vlivem v jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo 

sociálním družstvu je každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu. 

§ 4 (3): Na to, že fyzická osoba je osobou s koncovým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo ne-

přímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostat-

ních osob, zejména je-li větší než 25 %. 

NÁHRADNÍ SKUTEČNÝ MAJITEL 

§ 5: (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. 
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(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 kor-

porace jsou každá osoba ve vrcholném vedení této korporace a každá fyzická osoba, která je jejím 

koncovým příjemcem. 

(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 korpo-

rací v jí podřízené struktuře vztahů. 

PRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ (SVĚŘENSKÝ FOND) 

§ 6 (3): Platí, že skutečným majitelem právního uspořádání je vždy také každá fyzická osoba, která je 

a) jeho zakladatelem, 

b) jeho svěřenským správcem, 

c) oprávněná k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo od-

volat svěřenského správce nebo obmyšleného, 

d) jeho obmyšleným nebo 

e) z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo je spravováno, není-li 

obmyšlený.  

§ 6 (4): Je-li ve funkci podle odstavců [1 až] 3 právnická osoba, platí, že skutečným majitelem [fun-

dace, ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo] právního uspořádání je skutečný majitel této 

právnické osoby. 

SUBJEKTY BEZ SKUTEČNÉHO MAJITELE 

§ 7:  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 svaz-

kem 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 nábo-

ženské společnosti, 
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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 prá-

vech Česká republika, kraj nebo obec, a 

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

  



Asociace za práva občanů a podnikatelů, z.s. (HYDRA)  

 
 

24 
 

4. Relevantní ustanovení nařízení o obecných ustanoveních ohledně strukturální EU 

fondů 

Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 laying 

down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund 

Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime, Fisheries and 

Aquaculture Fund and financial rules for those and for the Asylum, Migration and Integration Fund, 

the Internal Security Fund and the Instrument for Financial Support for Border Management and 
Visa Policy, OJ L 231, 30.6.2021 

RECITALS 

(73) In line with the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and 

the Commission of 16 December 2020 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters 

and on sound financial management, as well as on new own resources, including a roadmap for the 

introduction of new own resources (26), in order to enhance the protection of the Union budget and 

Next Generation EU against irregularities including fraud, standardised measures to collect, compare 

and aggregate information and figures on the recipients of Union funding should be introduced for the 

purposes of control and audit. The collection of data on those ultimately benefiting, directly or 

indirectly, from Union funding under shared management, including data on beneficial owners of the 

recipients of Union funding, is necessary to ensure effective controls and audits. 

(74) In order to enhance the protection of the Union’s budget against irregularities, including fraud, it 

is necessary to process personal data of beneficial owners who are natural persons. In particular, in 

order to effectively detect, investigate and prosecute such frauds or remedy irregularities, it is 

necessary to be able to identify beneficial owners who are natural persons that ultimately profit from 

irregularities, including fraud. For that purpose, and for the sake of simplification and in order to reduce 

the administrative burden, Member States should be allowed to comply with their obligation regarding 

information on beneficial owners by using the data stored in the register already used for the purposes 

of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council (27). In that regard, the 

purposes of processing of personal data of beneficial owners under this Regulation, namely to prevent, 

detect and correct and report irregularities including fraud, are compatible with the purposes of 

processing of personal data under the Directive (EU) 2015/849. 

Article 69 

Responsibilities of Member States 

1.   Member States shall have management and control systems for their programmes 

in accordance with this Title and ensure their functioning in accordance with the 

principle of sound financial management and the key requirements listed in Annex 

XI. 

2.   Member States shall ensure the legality and regularity of expenditure included in 

the accounts submitted to the Commission and shall take all required actions to 

prevent, detect and correct and report on irregularities including fraud. Those actions 

comprise the collection of information on the beneficial owners of the recipients of 

Union funding in accordance with Annex XVII. The rules related to the collection 

and processing of such data shall comply with applicable data protection rules. The 
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Commission, the European Anti-Fraud Office and the Court of Auditors shall have 

the necessary access to that information. 

For programmes supported by the AMIF, the ISF and the BMVI, the obligations 

concerning the collection of information on the beneficial owners of the recipients 

of Union funding in accordance with Annex XVII as set out in the first subparagraph 

shall apply as from 1 January 2023. 

Article 70 

Commission powers and responsibilities 

1.   The Commission shall satisfy itself that Member States have management 

and control systems that comply with this Regulation and that these systems 

function effectively and efficiently during the implementation of the 

programmes. The Commission shall draw up, for the purposes of its own audit 

work, an audit strategy and an audit plan which shall be based on a risk-assessment. 

The Commission and the audit authorities shall coordinate their audit plans. 

 

Article 72 

Functions of the managing authority 

1.   The managing authority shall be responsible for managing the programme with 

a view to delivering the objectives of the programme. In particular, it shall have the 

following functions: 

(a) select operations in accordance with Article 73, with the exception of 

operations referred to in point (d) of Article 33(3); 

(b) carry out programme management tasks in accordance with Article 74; 

(c) support the work of the monitoring committee in accordance with Article 75; 

(d) supervise intermediate bodies; 

(e) record and store electronically the data on each operation necessary for 

monitoring, evaluation, financial management, verifications and audits in 

accordance with Annex XVII, and ensure the security, integrity and 

confidentiality of data and the authentication of users. 

2.   The Member State may entrust the accounting function referred to in Article 76 

to the managing authority or to another body. 

3.   For programmes supported by the AMIF, the ISF and the BMVI, the accounting 

function shall be carried out by the managing authority or under its responsibility. 
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ANNEX XVII 

DATA TO BE RECORDED AND STORED ELECTRONICALLY ON EACH 

OPERATION – ARTICLE 72(1), POINT (E) 

 

 
ANNEX XVII 

 

Data to be recorded and stored electronically on each operation – point (e) of Article 72(1)  

 

This Annex establishes the data to be recorded without prescribing a specific structure for the 

electronic system (e.g. information included in a line for the purposes of this Annex may be 

broken down into multiple data fields in the electronic system concerned). The data indicated in 

the first column of the table is required for operations supported by any of the Funds covered by this 

Regulation unless otherwise specified in the second column. Only data fields that are relevant to the 

operation in question should be completed. For financial instruments operations, information in 

sections that explicitly refer to financial instruments shall be also recorded and stored. Where an 

operation is supported by more than one programme, priority, Fund, or under more than one category 

of region, the information referred to in fields 28-123 of this Annex shall be recorded in a manner that 

allows data to be retrieved broken down by programme, priority, Fund and category of region. 
 

23. Information whether the beneficiary or other entities implementing the operation in 

accordance with Union procurement rules use contractors and if so, once the corresponding 

contracts are signed, information on:  

 

(a) all contractors, including name and VAT registration or tax identification number of the 

contractor(s),  

 

(b) and beneficial owners of the contractor, as defined in Article 3(6) of Directive (EU) 2015/849, 

namely first name(s) and last names(s), dates(s) of birth and VAT registration number(s) or tax 

identification number(s) of these beneficial owners and  
 

(c) contracts (date of the contract, name, reference and contract amount)  

 

Member States may comply with the requirement under point (b) by using the data stored in the 

registers as referred to in Article 30 of Directive (EU) 2015/849, provided a unique identification 

number is included. Information under this field is only required where public procurement procedures 

above the Union thresholds are concerned. 

 

 


