
Novela informačního zákona a zákona o evidenci skutečných majitelů má zelenou 
 

Senát schválil vládní novelu zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o evidenci skutečných
majitelů, a to ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou. Návrhy zákonů nyní dostane k podpisu
prezident.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím 

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím mimo jiné: 

a) rozšiřuje okruh povinných subjektů o tzv. veřejný podnik, což jsou právnické osoby, ve kterých
vykonává stát, územní samosprávní celek nebo jiný povinný subjekt dominantní vliv a které se věnují
některým z činností uvedených v návrhu zákona (jedná se např. o odvětví energetiky nebo dopravy),

b) zavádí povinným subjektům povinnost poskytovat informace o příjmech vybraných fyzických osob
(mezi takové fyzické osoby patří např. členové statutárního, řídícího, dozorčího nebo kontrolního
orgánu), a 

c) zavádí možnost odmítnout žádost ve dvou případech zneužití práva na informace, a to v případě, kdy
by bylo možné dovodit, že cílem žadatele je způsobit nátlak na fyzickou osobu nebo nepřiměřenou zátěž
povinného subjektu. 

S výjimkou vybraných ustanovení má novela zákona o svobodném přístupu k informacím nabýt
účinnosti již den po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Mezi ustanovení s pozdějších účinností patří
i ustanovení zavádějící povinnost informovat o příjmech fyzických osob a ustanovení zavádějící možnost
odmítnutí žádosti v případě zneužití práva. Ta by měla nabýt účinnosti 1.1.2023. 

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů 

Novela zavádí novou definici skutečného majitele, kterým je každá fyzická osoba, která v konečném
důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Nově již tedy nebude
rozlišováno mezi koncovým příjemcem a osobou s koncovým vlivem, jak je tomu nyní. Novela rovněž
stanoví najisto, že soukromoprávní sankce (zákaz výplaty zisku a sistace hlasovacích práv nezapsanému
skutečnému majiteli) (a) postihují pouze materiálního skutečného majitele a (b) neuplatní se v případě
korporátních struktur bez materiálního skutečného majitele.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů by měla nabýt účinnosti 1.10.2022. 

S výše uvedenou problematikou máme rozsáhlé zkušenosti a jsme Vám plně k dispozici v případě
jakýchkoliv dotazů. 
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Newsletter společnosti act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. informuje obecně o vybraných legislativních změnách, judikatuře

a právních problémech. Informace předkládané v newsletteru mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný přehled změn v legislativě,

judikatuře či právní praxi. Do newsletteru jsou zařazovány informace, které naše advokátní kancelář vybírá dle vlastního uvážení s ohledem na

zajímavost či praktickou využitelnost informací pro adresáty newsletteru. Aplikovatelnost v newsletteru publikovaných informací na specifické

případy je závislá na konkrétních okolnostech. Tento newsletter nepředstavuje právní radu a act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s. r. o.

neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností uvedených v newsletteru na jakýkoli právní případ.

 


