
U žádostí o dotaci je nutné doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve
formě úplného výpisu [ust. § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů] - netýká se
právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů (např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí,
školská právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem či dobrovolným
svazkem obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku). Tento 
výpis se tak stal zákonnou náležitostí žádosti o dotaci, a tudíž bude jeho přiložení 
vyžadováno před elektronickým odesláním žádosti o dotaci přes Dotační portál 
Královéhradeckého kraje. Úplný výpis je možné získat u příslušného krajského soudu (u 
právnické osoby se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud této právnické 
osoby; u pobočného spolku se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud 
hlavního spolku).

Informace pro žadatele o dotaci k dříve vydaným úplným výpisům z evidence
skutečných majitelů:

V zákoně není stanoveno kdy má být úplný výpis pořízen. K žádosti o dotaci tak lze
doložit i úplný výpis o skutečném majiteli pořízený dříve za předpokladu, že od jeho
pořízení nedošlo ke změně skutečného vlastníka tedy informace uvedené v úplném
výpisu jsou stále platné.

Níže uveden návod na získání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů přes
datovou schránku.



1) Na stránkách evidence skutečných majitelů https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

zakliknout „Přihlásit“

2) Po zadání 1. kroku Vás stránka přesměruje na výběr přihlášení -> přihlášení můžete provést

prostřednictvím datové schránky (nejideálnější způsob):



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


3) Následně zvolíte typ přihlášení – nejčastější „Přihlášení jménem a heslem“

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

5) Po potvrzení Souhlasu s předáním informací, budete přesměrování zpět na hlavní stránku

Evidence skutečných majitelů, kde v poli vyhledávání bude předvyplněno IČ              

Vyplníte IČ



➔ po potvrzení „Hledat“                                                                   
         

➔ pod těmito údaji máte následující možnosti:

- Výpis platných

- Úplný výpis

- Částečný výpis platných údajů

➔ po zakliknutí „Úplného výpisu“ si můžete tento soubor stáhnout pro potřeby např. splnění

požadavku dotace

Na závěr prosím zvolte:

STÁHNOUT PDF verzi výpisu - výpis bude s podpisem soudu


