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Pokračující zásadní nesrovnalosti v novele zákona o evidenci skutečných majitelů,  
jež jsou v rozporu se směrnicí AML,  

obsažené ve znění této novely schválené Poslaneckou sněmovnou dne 7.7.2022 

Asociace na ochranu práv občanů a podnikatelů (Asociace HYDRA) ve svém dopise ze dne 15.7.2021 

upozornila Evropskou komisi na čtyři zásadní nesrovnalosti obsažené v zákoně č. 37/2021 Sb., o evidenci 

skutečných majitelů, ohledně vymezení skutečného majitele, jež jsou v rozporu se směrnicí 2015/849/EU 

v platném znění, tj. ve znění směrnice 843/2018/EU. Tyto nesrovnalosti se týkaly čtyř oblastí: určování 

skutečných majitelů (1) u obchodních korporací, (2) u svěřenských fondů, včetně obchodních korporací 

vložených do svěřenských fondů, (3) u společností, jejichž podíly jsou obchodované na regulovaném trhu 

(burze), a (4) u zvláštních soukromoprávních subjektů a konečných veřejnoprávních subjektů. 

V návaznosti na to, Evropská komise zahájila v říjnu 2021 s Českou republikou kvůli výše zmíněnému 

nesprávnému převzetí definice skutečného majitele ze směrnice AML do českého zákona o evidenci 

skutečných majitelů řízení pro porušení povinností ČR vyplývající z jejího členství v Evropské unii. 

Krom toho, Evropská komise rovněž signalizovala, že v důsledku tohoto špatného převzetí definice 

skutečného majitele do českého právního řádu nemůže považovat za naplněný ‚milník 212‘ podmiňující 

výplatu finančních prostředků ve výši 7 miliard EUR z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery & 

Resilience Facility (RRF)) pro realizaci českého Národního plánu obnovy. V reakci na zahájení uvedeného 

řízení ze strany Evropské komise Ministerstvo spravedlnosti předložilo novelu zákona o evidenci 

skutečných majitelů, jež 8.6.2022 schválila vláda a dne 7.7.2022 Poslanecká sněmovna. Bohužel znění 

schválené Poslaneckou sněmovnou ‚opravilo‘ pouze nesrovnalosti (1) a (4) týkající se obchodních 

korporací a zvláštních subjektů, avšak ponechalo v nesouladu se směrnicí AML nesrovnalosti (2) a (3), 

tj. nesrovnalosti u svěřenských fondů, včetně obchodních korporací vložených do svěřenských fondů a 

u společností, jejichž podíly jsou obchodované na regulovaném trhu (burze). 

1. Novelizované znění neřeší problém špatného převzetí skutečného majitele ze směrnice AML  
 

1a. Podle současného znění zákona o evidenci 

skutečných majitelů (dále jen zákon o ESM) jsou 

skutečnými majiteli Agrofertu (podle výpisu 

z evidence skutečných majitelů): 

- Zbyněk Průša, skutečný majitel na základě 

koncového vlivu (kontroly) 

- Andrej Babiš, skutečný majitel na základě 

prospěchu (koncový příjemce)

1b. Podle novelizovaného znění zákona o 

ESM po schválení Poslaneckou sněmovnou 

budou skutečnými majiteli Agrofertu (výpis 

z evidence skutečných majitelů Agrofertu 

se po přijetí novely zákona o ESM 

nezmění): 

- Zbyněk Průša, skutečný majitel [na 

základě koncového vlivu (kontroly)] 

- Andrej Babiš, skutečný majitel na 

základě prospěchu (koncový příjemce) 

Jak víme, že se ohledně skutečných majitelů, včetně skutečných majitelů společností ve svěřenských 

fondech, po novele zákona o ESM nic nezmění? Protože to uvedl Nejvyšší soud ve svých připomínkách 

v rámci připomínkového řízení: „I po této vynucené změně bude postavení skutečného majitele zakládat 

(pouhý) dostatečný podíl na vlastních zdrojích, aniž by daná fyzická osoba byla s to cílovou osobu či 

právní uspořádání ovládat (dosavadní zákonné kritérium „koncového příjemce“)“. 
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2. V čem je rozpor v definici skutečného majitele v novele zákona o ESM tak, jak byla schválena 

Poslaneckou sněmovnou dne 7.7.2022, oproti směrnici AML? V novele zákona o ESM tak, jak byla 

schválena Poslaneckou sněmovnou dne 7.7.2022, je rozpor oproti směrnici AML v tom, že nesprávně 

určuje skutečného majitele u korporací (obchodních společností) vložených do svěřenského fondu. 

Podle směrnice AML mají být skuteční majitelé korporace vložené do svěřenského fondu určovány podle 

pravidla pro skutečné majitele svěřenských fondů (toto pravidlo je uvedeno v čl. 3 odst. 6 písm. (b) 

směrnice AML a v české zákoně o ESM v § 6 odst. 3 (toto ustanovení § 6 odst. 3 není v rámci současné 

novely schváleném Poslaneckou sněmovnou novelizováno)), avšak podle novelizovaného zákona o ESM 

ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 7.7.2022 mají být skuteční majitelé korporace 

vložené do svěřenského fondu určovány podle pravidla pro skutečné majitele korporací (toto pravidlo je 

uvedeno v čl. 3 odst. 6 písm. (a) směrnice AML a v českém zákoně o ESM v § 4 odst. 1 v novelizovaném 

znění)

2a. Podle směrnice AML mají být ‚ovládajícími‘ 

skutečnými majiteli Agrofertu následující osoby, 

tj. na výpisu z evidence skutečných majitelů má 

být ohledně Agrofertu uvedeno: 

- Zbyněk Průša, skutečný majitel na základě 

koncového vlivu (ovládání) 

- Andrej Babiš, skutečný majitel na základě 

prospěchu (koncový příjemce) koncového 

vlivu (kontroly / [ovládání]) 

- Monika Babišová, na základě koncového 

vlivu (kontroly / [ovládání]) 

- Václav Knotek, na základě koncového vlivu 

(kontroly / [ovládání]) 

- Alexej Bílek, na základě koncového 

vlivu (kontroly / [ovládání])

2b. Podle novelizovaného znění zákona o ESM 

po schválení Posl. sněmovnou budou 

skutečnými majiteli Agrofertu (výpis z evidence 

skut. majitelů Agrofertu se po přijetí novely 

zákona o ESM nezmění): 

- Zbyněk Průša, skutečný majitel [na základě 

koncového vlivu (kontroly)] 

- Andrej Babiš, skutečný majitel [na základě 

prospěchu] chybí, že má být rovněž na 

základě kontroly [ovládání] 

- chybí 

- chybí 

- chybí 

 

2c. Jak víme, že je mezi novelizovaným zněním zákona o ESM a směrnicí AML stále rozpor (rozpor je ve 

výše uvedeném příkladě zobrazen žlutočerveně)? Protože to Asociaci Hydra na její přímý dotaz ze dne 

05.06.2022 potvrdila Evropská komise v odpovědi ze dne 04.07.20221, ve které Evropská komise uvedla 

(překlad relevantní části dopisu):  

[…] „V případě svěřenských fondů čl. 3 odst. 6 písm. (b) směrnice zdůrazňuje, že všechny osoby uvedené 

pod tímto písmenem by měly být považovány za skutečné majitele právního uspořádání. Ohledně 

příkladu uvedeného ve vaší zprávě, dovolte mi připomenout, že skutečným majitelem nikdy nemohou být 

právnické osoby nebo právní uspořádání, ale vždy jimi musí být fyzické osoby. Proto, v případě, kde je 

                                                           
1 Fisma.d.2. (2022)5145501 (Ref.Ares(2022)4858515 (plné znění je uvedeno níže v Příloze 1). 
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určeno podle čl. 3 odst. 6 písm. (a) směrnice AML2, že právnická osoba je vlastněna či ovládána právním 

uspořádáním (jak je tomu u svěřenského fondu v případě, který uvádíte3), skuteční majitelé by měli být 

identifikováni v souladu s čl. 3 odst. 6 písm. (b) směrnice AML4. To zahrnuje všechny beneficienty [osoby 

uvedené čl. 3 odst. 6 písm. (b) směrnice AML] bez ohledu na to, zda vykonávají kontrolu nad 

uspořádáním.“5 […] 

3. Jak opravit existující znění novely zákona o ESM schválené dne 7.7.2022 Poslaneckou sněmovnou, 

aby se dostala do souladu se směrnicí AML?6 Je nutné učinit dvě změny: 

(i) za prvé, je nutné upravit znění § 4 odst. 1 novelizovaného znění zákona o ESM škrtnutím slov 

„nebo právního uspořádání“; 

§ 4 odst. 1: Korporaci v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která 

přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání  

a) má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,  

b) má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku 

větší než 25 %,  

                                                           
2 „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 vedení, 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. […] 
3 Jedná se o případ obchodní společnosti vložené do svěřenského fondu (viz celé znění dopisu níže v příloze 2)  
4 „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: […] 
b) v případě svěřenských fondů všechny následující osoby: 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. […] 
5 Viz poslední věta třetího odstavce a první tři věty čtvrtého odstavce dopisu EK ze dne 4.7.2022 (viz níže příloha 1) 
6  Usnesení Poslanecké sněmovny č. 309. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=9&v=US&ct=309
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c) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané 

korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo  

d) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky. 

(ii) za druhé, je třeba přidat do § 4 odst. 1 zákona o ESM nový odstavec 8 níže uvedeného znění: 

Nový § 4 (8): Platí, že skutečný majitel právního uspořádání určený podle § 6 odst. 37 uplatňuje 

rozhodující vliv v korporaci, pokud vlastní nebo kontroluje korporaci podle odst. 1. 

První změna uvedená pod bodem (i) vyslyší požadavek Evropské komise v jejím dopise ze dne 

04.07.2022 v tom, že určí, že skutečný majitel korporace vložené do svěřenského fondu se nebude 

určovat podle § 4 odst. 1 zákona o ESM (tj. čl. 4 odst. 6 písm. (a)) směrnice AML), ale podle ustanovení § 

6 odst. 3 zákona o ESM (tj. čl. 4 odst. 6 písm. (b)) směrnice AML).  

Druhá změna uvedená pod bodem (ii) dále naplní druhý požadavek Evropské komise, a to aby osobami, 

které vlastní nebo ovládají svěřenský fond, stejně jako korporaci vloženou do svěřenského fondu byly 

všechny osoby uvedené v § 6 odst. 3 zákona o ESM (tj. čl. 4 odst. 6 písm. (b)) směrnice AML), tzn. 

zakladatel, správce, obmyšlený, a členové rady protektorů, pokud byla zřízena, a případně jiné osoby, 

v jejichž zájmu bylo právní uspořádání zřízeno či je spravováno.  

Tyto změny navrhla nezisková organizace Rekonstrukce státu dne 07.06.2022 (viz Doporučení RS k 

projednávání novely zákona o evidenci skutečných majitelů_07062022 (rekonstrukcestatu.cz) a v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení je obdobně prosazovalo ministr pro legislativu, avšak jeho 

připomínky nebyly ministerstvem spravedlnosti jako předkladatelem návrhu vyslyšeny8. 

  

                                                           
7 § 6, odst. (3) zákona o ESM (v rámci současné novelizace není toto ustanovení nijak měněno): 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 odvolat 
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. 
8 ÚVČR, 15266/2022-UVCR, Příloha k čj. 15266/2022-UVCR, PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (č.j. předkladatele 30/2018-
LO-SP)“https://apps.odok.cz/veklep-
detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=colum
n-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSCCYG8XHD&tab=remarks 

https://www.rekonstrukcestatu.cz/download/uHEDRw/doporuceni-rs-k-projednavani-novely-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu_07062022.pdf
https://www.rekonstrukcestatu.cz/download/uHEDRw/doporuceni-rs-k-projednavani-novely-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu_07062022.pdf
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSCCYG8XHD&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSCCYG8XHD&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSCCYG8XHD&tab=remarks
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4. Jak bude vypadat zápis v evidenci skutečných majitelů u korporací vložených do svěřenského fondu, 

pokud by bylo prostřednictvím pozměňovacího návrhu v Senátu opraveno existující znění novely 

zákona o ESM schváleného Poslaneckou sněmovnou? 

4a. Pokud by bylo znění novely zákona o ESM 

schválené Posl. sněmovnou výše uvedeným 

způsobem opraveno pomocí pozměňovacího 

návrhu Senátu, vypadal by výpis z evidence 

skutečných majitelů Agrofertu následovně: 

- Zbyněk Průša, skutečný majitel na základě 

koncového vlivu (kontroly) 

- Andrej Babiš, skutečný majitel na základě 

koncového vlivu (kontroly [ovládání]) A 

skutečný majitel na základě prospěchu 

- Monika Babišová, na základě koncového 

vlivu (kontroly / [ovládání]) 

- Václav Knotek, na základě koncového vlivu 

(kontroly / [ovládání]) 

- Alexej Bílek, na základě koncového vlivu 

(kontroly / [ovládání])

4b. Podle směrnice AML mají být 

‚ovládajícími‘ skutečnými majiteli Agrofertu 

následující osoby, tj. na výpisu z evidence 

skutečných majitelů má být ohledně 

Agrofertu uvedeno: 

- Zbyněk Průša, skutečný majitel na základě 

koncového vlivu (ovládání) 

- Andrej Babiš, skutečný majitel na základě 

koncového vlivu (kontroly / [ovládání]); 

- Monika Babišová, na základě koncového 

vlivu (kontroly / [ovládání]) 

- Václav Knotek, na základě koncového vlivu 

(kontroly / [ovládání]) 

- Alexej Bílek, na základě koncového vlivu 

(kontroly / [ovládání])

Pozn.: Skutečnost, že by Andrej Babiš byl uveden na výpisu z evidence skutečných majitelů Agrofertu jak 

na základě koncového vlivu (kontroly [ovládání]), tak na základě prospěchu, není v rozporu se směrnicí 

AML. To, že by Andrej Babiš byl uveden navíc jako skutečný majitel na základě prospěchu vyplývá z toho, 

že Česká republika, jak vyplývá z důvodové zprávy, se rozhodla přijmout kritérium ‚podílu na prospěchu‘ 

nad rámec směrnice AML; směrnice AML kritérium ‚podílu na prospěchu‘ jako kritérium pro určení 

skutečného majitele nezná. 

5. Pokračující nesrovnalost novelizovaného zákona o skutečných majitelích oproti směrnici AML 

spočívající v absenci výjimky při určování skutečných majitelů ve prospěch ‚společností kotovaných na 

regulovaném trhu, které podléhají požadavkům na zveřejnění informací v souladu s právem Unie nebo 

které podléhají rovnocenným mezinárodním standardům zajišťujícím přiměřenou transparentnost 

informací o vlastnictví‘ 

Krom výše uvedeného, novela zákona o evidenci skutečných majitelů schválená Poslaneckou sněmovnou 

dne 7.7.2022 stále nevyřešila problém absence výjimky při určování skutečných majitelů ve prospěch 

‚společností kotovaných na regulovaném trhu, které podléhají požadavkům na zveřejnění informací v 

souladu s právem Unie nebo které podléhají rovnocenným mezinárodním standardům zajišťujícím 

přiměřenou transparentnost informací o vlastnictví‘. Přesto, že na tuto nesrovnalost vedle Asociace 

HYDRA upozornila, novela zákona o evidenci skutečných majitelů schválená Poslaneckou sněmovnou 

dne 7.7.2022 stále vyžaduje u českých korporací i u zahraničních korporací v rámci vlastnické a řídicí 

struktury české korporace určování skutečných majitelů i vzhledem k těm podílům drženými zmíněnými 

‚společnostmi kotovanými na regulovaném trhu, které podléhají požadavkům na zveřejnění informací v 

souladu s právem Unie nebo které podléhají rovnocenným mezinárodním standardům zajišťujícím 
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přiměřenou transparentnost informací o vlastnictví‘. Tuto změnu, jež by uvedenou nesrovnalost vůči 

směrnici AML, v českém právním řádu napravila, je rovněž nutné pomocí pozměňovacího návrhu 

v Senátu do novelizovaného znění zákona o evidenci skutečných majitelů zapracovat. 

6. Závěry 

Nebude-li opravena novela zákona o ESM ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 7.7.2022 

minimálně ve výše a níže uvedených aspektech a přinejmenším výše uvedeným způsobem: 

(1) Evropská komise by měla pokračovat s Českou republikou v řízení pro porušení povinností ČR 

vyplývající z jejího členství v Evropské unii i po přijetí výše uvedené novely zákona o ESM, pokud 

bude přijata ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 7.7.2022, neboť definice 

skutečného majitele v i v novelizovaném zákoně o skutečných majitelích BUDE NADÁLE V 

ROZPORU s vymezením skutečného majitele ve směrnici AML (směrnicí 2015/849/EU v platném 

znění, tj. ve znění směrnice 843/2018/EU), minimálně: 

(a) ve vztahu k určení skutečných majitelů u obchodních korporací vložených do svěřenských 

fondů, a 

(b) k výjimce z určování skutečného majitele či majitelů u společností kotovaných na 

regulovaném trhu, které podléhají požadavkům na zveřejnění informací v souladu s právem 

Unie nebo které podléhají rovnocenným mezinárodním standardům zajišťujícím 

přiměřenou transparentnost informací o vlastnictví. 

(2) Evropská komise by nadále neměla připustit vyplácení jakýchkoli prostředků z nástrojů a fondů 

Evropské unie, neboť Česká republika i po přijetí výše uvedené novely zákona o ESM, pokud bude 

přijata ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 7.7.2022, nebude naplňovat požadavky: 

(a) ‚milníku 212‘, jejichž naplnění podmiňuje výplatu finančních prostředků ve výši 7 miliard 

EUR z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery & Resilience Facility (RRF)) pro realizaci 

českého Národního plánu obnovy; 

(b) v čl. 72 písm. (e) nařízení 1060/2021/EU v souvislosti s bodem 23 Přílohy XVII tohoto 

nařízení, který požaduje uvádění skutečných majitelů příjemců finančních prostředků 

z těchto fondů v souladu s čl. 3 odst. 6 směrnice AML, což Česká republika nebude i nadále 

splňovat.  
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Příloha 1 

Originální plné znění odpovědi Evropské komise ze dne 4.7.2022 Asociaci HYDRA (v angličtině) 
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Příloha 2 

Originální plné znění dopisu Asociace HYDRA Evropské komisi ze dne 5.6.2022  
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