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Skutečný majitel 

Skutečným majitelem se pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu rozumí: 

a) u podnikatele 

1) fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo 
rozhodující vliv na řízení nebo provozování obchodního závodu 1  tohoto 
podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné 
osoby nebo jiných osob, 

2) fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem 
nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto 
podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost 
vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, 
zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě 
možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou, 

3) fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích 
práv tohoto podnikatele, nebo 

4) fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů 
z činnosti tohoto podnikatele, 

b) u nadace nebo nadačního fondu 

1) fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných 
prostředků, nebo 

2) nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního 
fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo 
v jejichž zájmu působí, 

c) u spolku podle jiného právního předpisu2, ústavu, obecně prospěšné společnosti 
anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo jiného 
obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzická osoba, 

1) která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv nebo majetku, 

2) která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo 

v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo 
bude příjemcem jejich výnosů. 

                                                
1 § 502 občanského zákoníku. 
2 § 214 až 302 občanského zákoníku. 


