Upozornění pro žadatele:
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných
majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3
písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
došlo ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických
osob.
Vybrané právnické osoby jsou povinny k žádosti o dotaci nebo návratnou
finanční výpomoc doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných
majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.
Na základě doplněného stanoviska Ministerstva financí z 24. 1. 2022 přistoupil
Olomoucký kraj k mírnějšímu postupu při vyžadování úplného výpisu skutečných
majitelů u vybrané skupiny právnických osob nahrazením tohoto úplného výpisu
výpisem částečným.
Vybraným subjektům je umožněno, aby u dotačních programů/titulů vyhlášených
před datem 14. 2. 2022, u kterých neuplynula lhůta pro podání žádosti, mohli žadatelé
- právnické osoby v právní formě nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně
prospěšné společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového sdružení
právnických osob, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby
neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., předložit místo úplného výpisu částečný
výpis, ve formě prosté kopie, přičemž originál/ověřenou kopii musí žadatelé
předložit nejpozději před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
Platnost této změny je od 14. 2. 2022 včetně.
Povinnost dokládat úplný nebo částečný výpis skutečných majitelů se netýká
právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb. (úplný výčet těchto organizací):
Platí, že skutečného majitele nemají
a) stát a územní samosprávný celek,
b) dobrovolný svazek obcí,
c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního
samosprávného celku,
d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo
dobrovolným svazkem obcí,
e) veřejná výzkumná instituce,
f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
g) státní podnik a národní podnik,
h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
i) evropské seskupení pro územní spolupráci,
j) politická strana a politické hnutí,
k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona
upravujícího církve a náboženské společnosti,
l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
m) honební společenstvo,
n) společenství vlastníků jednotek,
o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu
a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika,
kraj nebo obec.
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Evidence skutečných majitelů je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma
na internetu. Zde je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů.
Úplný
výpis
lze
získat
bezplatně
(z internetové
aplikace
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik) přihlášením evidující osoby nebo
skutečného majitele v elektronické aplikaci evidence skutečných majitelů (získat
lze pouze elektronicky podepsaný výpis – viz níže). Přihlášení lze provést za pomoci
datové schránky nebo elektronické identifikace (e-Identita). Další možností je
zaslání písemné žádosti na příslušný soud, kde je zaslání úplného výpisu
zpoplatněno (získat lze listinný úředně ověřený výpis – viz níže).
Úplný výpis lze získat ve formě:
1) elektronického podepsaného výpisu, který byl vytvořen jako elektronický
dokument ve formě datové zprávy (ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Tento dokument je
elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného
soudu a obsahuje všechny náležitosti, aby byl považován za důvěryhodný a
právoplatný výpis srovnatelný s listinnými výpisy poskytovanými na soudech
nebo prostřednictvím služby CzechPOINT.
Vytištěním se tato povaha výpisu degraduje a není možné jej používat jako
plnohodnotný. Na úplný výpis získaný z internetové aplikace evidence skutečných
majitelů jako podepsaný PDF dokument je možné aplikovat mechanismus
autorizované konverze (tj. převedení do listinné podoby způsobem zajišťujícím
shodu obsahu a s doložkou o provedení konverze, tzn. se zachováním hodnoty
jako u elektronického podepsaného výpisu). Tuto službu poskytují veřejnosti
kontaktní místa veřejné správy (tzv. CzechPOINT).
2) Originál listinného úředně ověřeného výpisu - je možné získat pouze od
příslušného soudu. Tato možnost je zpoplatněna.
Více informací získáte na webu Informační systém evidence skutečných majitelů Ministerstvo spravedlnosti České republiky: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.
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