
Evidence skutečných majitelů 
od 1. června 2021 – nové vymezení, povinnosti i sankce

• nové vymezení skutečného majitele (s důrazem na obchodní korporace)
• nové sankce za nezapsání skutečného majitele do evidence (včetně civilních – nevymahatelnost smluv

k zakrytí skutečného majitele, sistace hlasovacích práv, zákaz výplaty prospěchu/zánik práva na výplatu)
• obsah povinnosti evidujících osob (obchodních korporací) získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje

ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele
• povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob/povinnost povinných osob upozornit

na zjištěné nesrovnalosti/důsledky porušení těchto povinností
• zápis do evidence rejstříkovým soudem/přímý zápis do evidence notářem
• automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku/evidence u jiných osob
• přechodná ustanovení k nové úpravě

NÁPLŇ KURZU 

JURIDIKUM na Právnické fakultě UK vám nabízí online kurz:

Termín přihlášení:

Kontaktní osoba:

8. 3. 2021 – 15. 4. 2021

Ivana Straková, 
referentka pro kurzy JURIDIKUM 
e-mail: strakova@prf.cuni.cz
tel.: 221 005 504

DATUM A ČAS: 28. 4. 2021, 9:00 – 12:15 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ 
Kurz proběhne online přes platformu MS Teams. 
Odkaz a všechny informace potřebné k úspěšnému přístupu do kurzu budou 
přihlášeným účastníkům zaslány na e-mail před konáním akce.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Od roku 2002 působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako odborný asistent. 
Od května 2011 souběžně zastává pozici odborného poradce (counsel) v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s.r.o. 
Je lektorem Justiční akademie. Od července 2006 do února 2010 byl asistentem předsedkyně senátu č. 29 Nejvyššího 
soudu ČR. V letech 2014 a 2015 zastával pozici poradce nejprve prvního náměstka ministryně spravedlnosti, od roku 
2015 do roku 2018 potom poradce ministra spravedlnosti. 

KOMU JE KURZ URČEN: 
Kurz je určen především obchodním korporacím (s.r.o. a a.s., členům jejich statutárních orgánů, tajemníkům, právní-
kům), ale také jejich právním či ekonomickým poradcům včetně auditorů, konfrontovaným s otázkou, co činit pro 
zjištění osob svých skutečných majitelů (významných společníků či jen příjemců významných podílů na zisku či jiných 
vlastních zdrojích), koho a jak do evidence navrhnout k zápisu a na základě jakých dokladů a všem osobám, kterých 
se mohou dotknout sankce v případě, že do evidence nebudou dohledáni a zapsáni skuteční majitelé.

CENA 
Cena:   2 190 Kč/kurz
V ceně zahrnuto: Výukové materiály, 
osvědčení o absolvování programu a jeho zaslání poštou
Sazba DPH: osvobozeno

PŘIHLÁŠKA:
Přihlaste se online na webu PF UK: 
https://www.prf.cuni.cz/kurzy/juridikum

https://www.prf.cuni.cz/kurzy/kurzy-pro-verejnost-juridikum
mailto:strakova@prf.cuni.cz

