JAK ZÍSKAT ÚPLNÝ VÝPIS Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ?
S nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále také jen „ZESM“)
a v souladu s touto skutečností novelizovaným ust. § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, došlo od 1. 6. 2021 ke změně právní úpravy
minimálních náležitostí, kdy vybrané právnické osoby jsou povinny k žádosti o dotaci doložit úplný
výpis z evidence skutečných majitelů, který není starší než 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci.
• osoby, které skutečného majitele nemají (tyto osoby výpis u evidence skutečných majitelů
nedokládají):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

stát a územní samosprávný celek (obec, kraj),
dobrovolný svazek obcí,
státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,
školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
veřejná výzkumná instituce,
právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
státní podnik a národní podnik,
okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
evropské seskupení pro územní spolupráci,
politická strana a politické hnutí,
církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby dle zákona upravujícího církve a náboženské
společnosti,
odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
honební společenstvo,
společenství vlastníků jednotek,
právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech
Česká republika, kraj nebo obec, a
obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

a) Získání částečného výpisu z evidence skutečných majitelů – pouze ZAPSANÉ SPOLKY!
•
•
•
•

Zadat do vyhledávače odkaz: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
do vyhledávače zadáte IČO Vaší organizace
Po vyhledání zvolíte možnost Částečný výpis platných údajů
Tisk

b) Získání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů – OSTATNÍ
1) přihlášením evidující osoby nebo skutečného majitele do elektronické aplikace. Přihlášení lze
provést za pomoci datové schránky nebo elektronické identifikace (Identita občana). Jednotlivé
kroky k získání úplného výpisu za pomoci přihlášení do datové schránky:
•
•
•
•
•

Zadat do vyhledávače odkaz: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
V pravém horním rohu zadat „Přihlásit“
V pravé části zvolit výběr přihlášení za pomoci Datové schránky, což Vás odkáže
na přihlášení ve vybraném informačním systému
Po přihlášení do vyhledávače zadáte IČO Vaší organizace
Po vyhledání zvolíte možnost Úplný výpis
Viz grafický návod níže

2) zasláním písemné žádosti na příslušný rejstříkový soud. Tato možnost je však zpoplatněna.
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GRAFICKÝ NÁVOD ZÍSKÁNÍ ÚPLNÉHO VÝPISU Z EVIDENCE
1) Na stránkách evidence skutečných majitelů http://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik klikněte na Přihlásit.

2) Po přesměrování zvolte způsob přihlášení: přihlášení můžete provést prostřednictvím datové
schránky (nejideálnější způsob) nebo Identity občana:

3)
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4) Následně zvolíte typ přihlášení:
a. pomocí datových schránek – Přihlášení jménem a heslem
b. pomocí Identity občana – Přihlášení Identitou občana

5) Po přihlášení budete vyzváni k Souhlasu s předáním informací, kde je třeba zadat „ANO“.

6) Po potvrzení Souhlasu s předáním informací budete přesměrováni zpět na hlavní stránku
Evidence skutečných majitelů, kde v poli „Vyhledávání v evidenci skutečných majitelů“ bude
předvyplněno IČ Vaší organizace.
7) Klikněte na „hledat“ a zobrazí se název Vaší organizace včetně jeho zapsaného skutečného
majitele. Pod těmito údaji jsou uvedeny možnosti: výpis platných – úplný výpis – částečný výpis
platných údajů.
8) Po kliknutí na „úplný výpis“ je možné soubor stáhnout/vytisknout.
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