
 
Česká advokátní komora pobočka Brno Vás zve na seminář 

pro advokáty na téma: 

 

VELKÁ NOVELA ZÁKONA  

O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ  

(ÚČINNÁ OD 1. ŘÍJNA 2022) 
 

Termín online semináře: úterý 14. února 2023 od 09:00 do 13:00 hodin 
 
Online seminář povede:  JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na katedře 

obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advokátní 
kanceláře Glatzová a spol. 

 
Odborný program online semináře:  

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který sám nahrazoval předchozí úpravu 

evidence starou sotva pár let (z roku 2016, která se však prosazovala postupně od 1. ledna 2017, 
2018, 2019 a 2021), nabyl účinnosti teprve 1. června 2021. Některá jeho přechodná ustanovení 
se naplnila sotva před několika měsíci. Očekávanou stabilitu nicméně nepřinesl. Pravidla pro 
rozkrývání skutečných majitelů obchodních korporací (ale i dalších právnických osob či tzv. 
právních uspořádání) znovu výrazně zreformoval zákon č. 245/2022 Sb. s účinností od 1. 
října 2022 (ale znovu s četnými odklady v intertemporálních normách). Rozšířil okruh evidujících 
osob, které musejí poznávat své skutečné majitele a zapisovat je do evidence, ale i subjektů, které 
se za skutečné majitele kvalifikují. Sofistikovanější systém pravidel pro automatický průpis by na 
druhé straně měl řadě (nově) dotčených uživatelů pomoci splnit povinnost zápisu bez jakéhokoliv 
úsilí, jen za pomoci informací, jež jsou státu dostupné z jiných rejstříků či evidencí. Cílem 
semináře je na pozadí nejasností a úskalí, s nimiž se teorie i praxe potýkala při výkladu a aplikaci 
původních pravidel, podrobně analyzovat změny, které přinesla zmíněná novela.  

Seminář se zaměří zejména na následující otázky: 
• kontext, důvody a pozadí novely  

• změny v okruhu evidujících osob (bez skutečného majitele) – materiálně i procesně 

• legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – 

s důrazem na obchodní korporace  

• změny v automatickém průpisu skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence 

u jiných osob 

• přechodná ustanovení k novele 

• další relevantní změny 
 
Během online semináře můžete formou chatu (označen jako „konverzace“) klást 
přednášejícímu své případné dotazy. 
 
Požadavky na technické vybavení: 
Aktuální verze webového prohlížeče Google Chrome, Microsoft Edge, Safari nebo Mozilla Firefox 
(Internet Explorer není podporován). Je možné připojit se pouze přes webové rozhraní, 

doporučujeme však instalaci rozšíření Webex Events do internetového prohlížeče. Také je možné 
na operačním systému Windows využít dočasnou aplikaci. Instalace rozšíření nebo stažení 
dočasné aplikace bude automaticky nabídnuto při prvním připojení k události aplikace Webex 
nebo při registraci na událost. Kompletní technické požadavky naleznete zde. 
 
Přihlášení na online seminář: 
Po potvrzení přijetí přihlášky a zařazení na seminář Vám bude následně, nejpozději den před 
konáním online semináře na zadanou emailovou adresu pro zaslání přístupových údajů doručena 
zpráva se žádostí o registraci do události Webex. Návod pro registraci obdržíte společně s 
potvrzením přijetí Vaší přihlášky. 
 
Číslo semináře:   68310 
 

https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements
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Cena semináře:   650,- Kč včetně DPH v zákonné výši 
 
Cena semináře:  520,- Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení  
    o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů 
 
Uzávěrka přihlášek:  13. února 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás 

kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení 
kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek. 

 
Časový rozvrh: 
08:30 – 09:00         prezence 
09:00 – 11:00         seminář (přestávka zpravidla 11:00 – 11:15 hod.) 
11:15 – 13:00         seminář, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 4 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů. 
 
Informace pro advokátní koncipienty: 
seminář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář.  

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
1. Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na www.cak.cz, 
levé menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, u každého 
semináře. Přihlášku zasílejte nejlépe emailem na adresu seminare.brno@cak.cz nebo poštou 
na adresu Česká advokátní komora pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno. 
2. Po potvrzení příjmu přihlášky (a tím zařazení na seminář) zájemci uhradí účastnický 
příspěvek (vložné) na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 
číslo semináře společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez 
uvedení pomlčky či lomítka (např. 6831000333).  
3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty a advokátní koncipienty. Účast jiných osob 
není možná. 
4. Informační povinnost zpracování osobních údajů 
Za účelem evidence účastníků školení formou online semináře ČAK jako správce osobních údajů 
zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení advokáta/advokátky, ev. č. ČAK, e-mailová 
adresa. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy. ČAK tyto osobní údaje nepředává 
dalším příjemcům, ani do třetí země či mezinárodní organizaci s výjimkou emailové adresy, kterou 
ČAK předává školiteli za účelem distribuce studijních materiálů. Osobní údaje budou uloženy v 
souladu se Spisovým a skartačním řádem ČAK po dobu 5 let. Kontaktní údaje na správce i 
pověřence pro ochranu osobních údajů a detailní informace k možnosti uplatnění vašich práv i 
zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách ČAK zde, kde je k dispozici také 
aktuální dokument Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů a vzorový formulář k 
uplatnění práv subjektu údajů.             
5.  Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na seminář a na základě 
této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním semináře vystaven daňový 
doklad, který je cca do 10-ti dnů po konání semináře zaslán do datové schránky objednatele. 
Zrušení účasti lze provést v odůvodněných případech písemně či telefonicky nejpozději do 
doby zahájení online semináře.  
Bez řádně odůvodněné omluvy je daňový doklad automaticky generován vnitřním informačním 
systémem ČAK a i v případě nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě vložného. 
6. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.) nebo při 
nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.  
7. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům přihlášeným 
emailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních důvodů nebudou zařazeni 
na seminář, emailem informujeme. 
8. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.  
9. Telefonické informace na č. 513 030 115 – Mgr. Lenka Danilišin. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.       JUDr. Irena Schejbalová 

ředitelka pobočky ČAK v Brně       

http://www.cak.cz/
mailto:seminare.brno@cak.cz
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18982

