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Z P R Á V Y č. 4/2021
(VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)

Znova se vracím s informacemi k problematice „SKUTEČNÝCH MAJITELŮ“, která se nás
v tělovýchově, bezprostředně dotýká – a rozhodně dříve, než jsme čekali.
Pro logiku věci jsem ponechal na úvod text, který je uveden ve Zprávách č. 3/2021.
EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ:
Dne 3. 2. 2021 vyšel nový „zákon o skutečných majitelích“ č. 37/2021. Ač z názvu zákona by mohl někdo nabýt
dojmu, že se netýká tělovýchovy a sportu – skutečnost je jiná. Zákon se týká právnických osob – a tudíž všech
našich TJ/SK. Skutečný majitel je definován jako: fyzická osoba, která je koncovým příjemcem a nebo
osobou s koncovým vlivem. U spolků je za tuto osobu brán člen statutárního orgánu.
Co musí TJ/SK udělat?
a) v případě, že měla zápis provedený: nutno provést opravy, aktualizaci - termín: 1. 6. 2022
b) v případě, že nemá zápis proveden: nutno realizovat do 1. 12. 2021 !!!

POZOR! za nesplnění těchto zákonných podmínek hrozí pokuta až do výše 500.000,-Kč.

Postup, vysvětlivky pojmů a přístup k příslušnému tiskopisu najdete na:

https://esm.justice.cz/ias/issm/podani

A teď ty nejnovější informace, které s touto problematikou úzce souvisí a které se
nás bezprostředně dotýkají – tedy určitě těch, kteří žádají o dotace na Libereckém
kraji a na městech a obcích.
Novela zákona č. 250/2000Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přinesla
nové povinnosti pro žadatele. Tou novou povinností je fakt, že k žádosti musí být
připojen dokument „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“. Abych vám
mohl předat validní informaci jak toto potvrzení získat, absolvoval jsem řadu jednání
a zkoušení různých postupů s cílem ušetřit vám spoustu času a ukázat vám cestu,
jak se dobrat potřebného potvrzení. Musím v souhrnu říci, že to byl „malý očistec“.
Dle oficiálních informací je možné potvrzení získat:
- vstupem na stránky „justice.cz“: nefunguje a dostanete se jen k „částečnému
výpisu z evidence skutečných majitelů“ – špatné je to, že je požadován „úplný“
- prostřednictvím Czech Pointu: nefunguje, na několika místech zkoušeno,
obsluha nevěděla „která bije“
- přes notáře: odzkoušeno – rovněž bez patřičného závěru, tedy bez získání
potřebného „úplného výpisu“
- přes datovou schránku: vlastními zkušenostmi neověřeno, ale potvrzeno, že
funguje! Ale pozor – výpis získáte jen za vlastní spolek (TJ) – nelze použít pro
získání požadovaného výpisu pro jiný subjekt (jiné IČO)
- přes místně příslušný soud: v té celé řadě možností to byla jediná, která nás
dovedla k požadovanému výsledku. Jak postupovat:
na místně příslušný soud (u nás KS, pobočka Liberec) podat písemně žádost
o „úplný výpis z evidence skutečných majitelů“. Žádost poslat mailem na
adresu: podatelna@ksoud.lbc.justice.cz
pozn.: pro urychlení vyřízení žádosti uvádějte vždy svůj telef. kontakt!
V krátkém čase vám přijde potvrzení, že žádost byla přijata do systému.
Asi za 2 dny (s větším počtem žádostí se bude asi termín vyřízení žádosti
prodlužovat) se ozval pracovník soudu a dohodli jsme převzetí potvrzení
přímo na soudu s tím, že na místě jsem zaplatil kolek ve výši 70,-Kč/stránka.
Při převzetí musíte mít sebou občanský průkaz, aby vás, jako statutárního
zástupce organizace, mohli ztotožnit s žadatelem.
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Pozn.: Pokud budete chtít tuto záležitost řešit bez osobního vyzvednutí
potvrzení, musíte počítat s výrazně delší dobou pro vyřízení a ještě vám
přibude další práce:
musíte žádost poslat písemně na soud a podpis statutárního zástupce musí
být úředně ověřen
soud vás vyzve k zaplacení poplatků za vyhotovení (vazba na počet stránek)
poplatek uhradíte
po ověření platby na soudu (jde přes účtárnu v Ústí n. Labem – trvá 3-4 dny)
vám soud vystaví potvrzení a zašle
doba takového vyřízení může trvat více jak týden.

Poznatky z jednání se soudy v této oblasti:
nepodávejte ke krajskému soudu žádosti na vydání tohoto výpisu pro subjekty,
které nejsou „místně příslušné“ a u daného soudu nejsou zapsány!“
soud takovou žádost odmítne a vrátí ji žadateli.
Je tedy dobré do žádosti napsat u žadatele, že je u daného soudu ( pro náš
kraj tedy pod Krajským soudem Ústí nad Labem) evidován pod vložkou L…..,
což zrychlí vyřizování a jednoznačně žadateli sdělí informaci, zda-li žádost
směrovaná k danému soudu je podávaná oprávněně.

Pozn.: k problematice „skutečných majitelů“ se budeme ještě vracet, neboť novela
zákona přinesla ještě další úkoly a povinnosti.

4. 10. 2021

Ing. Vladimír Boháč
předseda, statutární orgán
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