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Evidence skutečných majitelů

Kromě veřejného spolkového rejstříku se činnosti skautských

organizačních jednotek týká také (z části) neveřejná evidence

skutečných majitelů (ESM). Tento rejstřík obecně pomáhá k tomu, aby

nedocházelo k praní špinavých peněz a ke zneužívání veřejných

�nančních zdrojů (dotací apod.). Do této evidence musí

(prostřednictvím rejstříkových soudů) právnické osoby zapisovat

informace o lidech, které v jednotce můžou přímo či nepřímo

vykonávat rozhodující vliv. V případě skautských organizačních

jednotek je to vždy statutární orgán, tedy vedoucí organizační jednotky,

který se automaticky propisuje z veřejného spolkového rejstříku.

Evidence skutečných majitelů

Zapisované údaje

Do evidence skutečných majitelů jsou v případě skautských

organizačních jednotek (obecně zapsaných spolků) zapisovány údaje

o statutárním orgánu (vedoucím organizačním jednotky). Také je zde

uváděno, na základě čeho a jakým způsobem je vykonáván rozhodující vliv

v dané právnické osobě (v našem případě vždy na základě výkonu funkce

statutárního orgánu).

V této evidenci jsou zapsány všechny organizační jednotky Junáka -

českého skauta.

O zapsání aktuálních údajů do ESM se nemusíte nijak starat, na základě

zákona provádí změny údajů automaticky rejstříkový soud (v případě

našich jednotek Městský soud v Praze). Je však potřebné, abyste řádně

aktualizovali (typicky po sněmu) obsazení funkcí ve skautISu a včas dodali

potřebné dokumenty, na základě kterých Kancelář ústředí zajistí zápis

osob do veřejného spolkového rejstříku, ze kterého se pak již údaje

automaticky propíšou do ESM.

Kde údaje hledat

https://krizovatka.skaut.cz/administrativa/rejstriky/spolkovy-rejstrik


Získání výpisu z ESM

� Částečný výpis
Pokud vám stačí pouze částečný výpis, jděte na webu esm.justice.cz  a zde podle IČ

nebo názvu vyhledejte svou jednotku. Pro zobrazení informací klikněte na odkaz

“Částečný výpis platných údajů” a na detailové stránce si následně můžete potřebné

údaje přečíst nebo stáhnout v PDF.

Částečný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů může získat bezplatně

na internetu kdokoliv. Pro některé účely však budete potřebovat úplný výpis.

Evidence skutečných majitelů není, na rozdíl od spolkového rejstříku,

zcela veřejným registrem, a tak lze běžně na internetu nalézt jen některé

základní informace o právnické osobě a jejím “skutečném majiteli”.

K úplnému výpisu se všemi údaji se dostane jen daný spolek nebo

vybrané orgány veřejné moci. Běžná veřejnost do úplné evidence nahlížet

nemůže.

Evidence skutečných majitelů je v omezeném rozsahu (bez přihlášení),

případně v úplném rozsahu (po přihlášení typicky datovou schránkou),

dostupná na internetové stránce esm.justice.cz  . Můžete vyhledávat

dle IČ či názvu jednotky.

K čemu je výpis užitečný

Protože celá evidence má pomáhat v boji se zneužíváním veřejných

�nancí, můžete po vás být výpis z evidence skutečných majitelů

požadován např. při žádání o některé typy dotací od obcí, krajských

úřadů či ministerstev. 

Přestože na základě stanoviska Ministerstva �nancí, zveřejněného

i Vládou ČR  , by při žádostech o dotace spolkům (tedy našim

organizačním jednotkám) měl běžně stačit veřejně stažitelný částečný

výpis z ESM, je třeba počítat s tím, že někdy budete muset dokládat i výpis

úplný. Proto dobře čtete podmínky různých dotačních programů,

případně se u příslušného poskytovatele dotace včas informujte (třeba

i s odkazem na uvedené stanovisko ministerstva). 

https://esm.justice.cz/
https://krizovatka.skaut.cz/administrativa/rejstriky/spolkovy-rejstrik
https://krizovatka.skaut.cz/administrativa/rejstriky/datova-schranka
https://esm.justice.cz/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/uznani-castecneho-vypisu-z-evidence-skutecnych-majitelu-u-spolku-zadajicich-o-dotace-z-uzemniho-rozpoctu--193839/


� Úplný výpis (s datovou schránkou)

Jděte na web ESM

Na webové stránce esm.justice.cz  klikněte na odkaz “Přihlásit”.

Přihlášení do ESM (přes odkaz vpravo nahoře)
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https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/22c14b75-7e2b-474b-bcda-df183426bee7.png
https://esm.justice.cz/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/64e47855-cbf4-47ae-b2a0-3c05c7f1a441.png


Přihlaste se datovou schránkou jednotky

Následně zvolte přihlášení pomocí datové schránky (musíte použít

datovou schránku vaší jednotky, bez ní se nepřihlásíte). A přihlaste se

svými přihlašovacími údaji. Poté potvrďte, že se mají předat potřebné

údaje do aplikace Ministerstva spravedlnosti.

Volba způsobu přihlášení (vyberte datovou schránku)
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https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/e363a6b7-08e3-43e2-942f-77ec60f17f5e.png


Přihlaste se svými údaji do datové schránky jednotky

Potvrďte souhlas s přenosem údajů do aplikace Ministerstva spravedlnosti

Vyhledejte svou jednotku3

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/b202cf49-9a9f-45f6-afed-5caad9c79f4d.png
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/e0b6c37e-ff93-45bd-8062-4b6ccf0e7bf9.png


� Úplný výpis (bez datové schránky)
Pokud vaše organizační jednotka nemá datovou schránku, máte dvě možnosti, jak

úplný výpis z evidence skutečných majitelů získat:

1. Založit si datovou schránku, a pak si budete moci sami bezplatně výpis

stáhnout z internetu dle postupu výše.

2. Napsat do Kanceláře ústředí , která za vás požádá rejstříkový soud o úplný výpis,

uhradí správní poplatek a přibližně do 10 až 14 dnů vám výpis pošle e-mailem.

Po přihlášení bude rovnou předvyplněno IČO vaší organizační jednotky,

a tak stačí kliknout na “Hledat”.

Vyhledání údajů organizační jednotky (IČ  je předvyplněno)

Zobrazte a stáhněte si úplný výpis

Úplný výpis si zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz. Na detailové stránce

již uvidíte kompletní údaje úplného výpisu z ESM a také tam najdete mít

možnost si stejný výpis stáhnout v PDF.
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https://krizovatka.skaut.cz/administrativa/rejstriky/datova-schranka
mailto:kancelar@skaut.cz
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/4cc5caff-5961-488b-b747-38e27d638afb.png
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/skaut-gov-contember-prod/gov/75345166-f8e2-4265-84fe-22ae04c55f8f.png


Případně můžete ověřit, zda opravdu potřebujete úplný výpis a zda vám nestačí

veřejně dostupný částečný výpis (dle stanoviska Ministerstva �nancí, zveřejněného

i Vládou ČR  , by například pro žádosti o dotace měl spolkům místo úplného obvykle

stačit i částečný výpis).

V případě dalších dotazů či nejasností se můžete také obrátit na skautské ústředí

přímo na e-mail rejstrik@skaut.cz .

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/uznani-castecneho-vypisu-z-evidence-skutecnych-majitelu-u-spolku-zadajicich-o-dotace-z-uzemniho-rozpoctu--193839/
mailto:rejstrik@skaut.cz

