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Záznam webináře Novelizace zákona o evidenci skutečných majitelů: 

změny od 1.10.2022 
Týká se Vás aktualizace zápisu v evidenci skutečných majitelů?  

 

Kvůli výtkám Evropské komise bylo nezbytné změnit zákon o evidenci skutečných majitelů, a 

to významně. Definice skutečného majitele po novelizaci více odpovídá znění evropské 

směrnice a okruh skutečných majitelů se v některých případech významně rozšířil. Záznam 

webináře vysvětlí, co tato změna přinese, jak byla upravena definice skutečného majitele a 

jaké nové povinnosti pro širokou škálu subjektů jsou s touto novou úpravou spojeny. 
 

Přednáší: Mgr. Alexandra Parnaiová, advokátka trvale spolupracující se společností HAVEL 

& PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se specializuje na obchodní právo a občanské právo 

a zejména pak na právo obchodních společností, akvizice, přeměny obchodních společností a 

holdingové struktury. Její významnou specializaci představuje problematika skutečných 

majitelů, jejich identifikace a registrace a úprava povinností dle zákona proti praní špinavých 

peněz. 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Webinář Vás seznámí s hlavními změnami v definici skutečného 

majitele a představí rozdíly mezi dosud účinnou právní úpravou a novelizací účinnou od 1. 

10. 2022. Změny v definici si ukážeme na konkrétním případu a vysvětlíme si, které 

společnosti (a to i ty, které svůj zápis v evidenci v posledních 15 měsících aktualizovaly) 

budou muset svůj zápis v evidenci aktualizovat, aby vyhovoval novele zákona o evidenci. 

Kromě toho bude představen postup zápisu do evidence, reflektující naše zkušenosti z 

posledního roku, jako i (někdy překvapující) názory soudů a registrujících notářů, se kterými 

jsme se setkali. 
 

Komu je webinář určen: pro členy statutárních orgánů právnických osob nebo zástupce 

povinných osob dle zákona proti praní špinavých peněz (finančních institucí, účetních firem, 

daňových poradců, notářů, ale i kolegů z řad podnikových právníků a advokátů), kteří při své 

činnosti provádějí identifikaci a kontrolu klienta dle zákona proti praní špinavých peněz. 
 

Program nahrávky webináře: 
Úvod:   

Právní úprava: komentář 

Odůvodnění současné novelizace 

Zákonná definice skutečného majitele: 

Současná definice dle zákona o skutečných majitelích 

Definice dle novely zákona o skutečných majitelích 

Důsledky pro společnosti, které mají svého skutečného majitele zapsaného 

Právnické osoby bez skutečného majitele 

Evidence skutečných majitelů: 

Charakteristika evidence 

Řízení o zápisu, zápisy notářem 

Automatický průpis 

Poplatky 

Nesrovnalosti, neprovedení zápisu, sankce: 

Veřejnoprávní a soukromoprávní sankce 

Řízení o nesrovnalosti a jeho důsledky 
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Závazná objednávka záznamu webináře Novelizace zákona o evidenci 

skutečných majitelů 
Cena záznamu webináře: 1980,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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