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Informace k zapsanému skutečnému majiteli První novinové 

společnosti a.s. (dále jen“PNS“) 

 

První novinová společnost a.s. se s ohledem na povinnosti plynoucí ze  

zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jako „ZESM“), dotázala svých majoritních 

akcionářů, zda lze některého ze skutečných majitelů těchto akcionářů, či jakoukoli jinou osobou 

s akcionáři související, považovat za skutečného majitele PNS.  

Společnost MAFRA, a.s., IČO 453 13 351, se sídlem Karla Engliše, 150 00 Praha 5 (dále jako 

„MAFRA“), jakožto největší akcionář PNS s podílem na základním kapitálu ve výši 37,51%, sdělila PNS 

v souladu s § 10 ZESM následující skutečnosti související se zápisem skutečného majitele PNS do 

příslušné evidence. 

Od 1. 6. 2021 vzniklo Ing. Andreji Babišovi, jakožto koncovému příjemci podílu na zisku PNS dle § 2 

písm. c) ZESM ve spojení s § 3 odst. 2 ZESM, postavení nepřímého skutečného majitele 

společnosti PNS, které je založeno jeho pozicí jakožto obmyšleného v prostředkujícím právním 

uspořádání (svěřenských fondech). 

Jelikož společnost MAFRA, ani její jediný akcionář, nemůže v PNS s ohledem na velikost podílů dalších 

akcionářů uplatňovat rozhodující vliv, nemůže tak být žádná z osob s koncovým vlivem ve společnosti 

MAFRA považována za osobu s koncovým vlivem v PNS, a tak je ve vztahu k PNS za skutečného 

majitele považován pouze výše uvedený koncový příjemce podílu na zisku.  

Další z akcionářů PNS, společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČO 014 40 578, se sídlem U Trezorky 

921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále jako „VLTAVA LABE MEDIA“), s podílem na základním 

kapitálu ve výši 35,04%, sdělila PNS, že žádnou z osob uvedených v evidenci skutečných majitelů u 

VLTAVA LABE MEDIA, ani žádnou jinou osobu za VLTAVA LABE MEDIA, nelze zároveň považovat za 

skutečného majitelem PNS, neboť dle informací dostupných VLTAVA LABE MEDIA není žádná z těchto 

osob ve vztahu k PNS koncovým příjemcem ve smyslu § 2 písm. c) ZESM ani osobou s koncovým 

vlivem ve smyslu § 2 písm. d) ZESM. 

Třetí z největších akcionářů PNS, společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČO 023 46 826, se sídlem 

Komunardů 1548/42, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jako „CZECH NEWS CENTER“), jakožto 

akcionář PNS s podílem na základním kapitálu ve výši 27,02%, sdělil PNS, že s ohledem na podíl 

skutečných majitelů CZECH NEWS CENTER na PNS a velikosti podílů ostatních akcionářů PNS 

nesplňuje žádný ze skutečných majitelů společnosti CZECH NEWS CENTER zákonné podmínky pro 

zápis jakožto skutečný majitel PNS. 

Na základě výše uvedených informací může být podle ZESM do příslušné evidence skutečných majitelů 

zapsán u První novinové společnosti a.s. pouze výše uvedený koncový příjemce podílu na zisku PNS 

připadajícím na akcionáře MAFRA, a.s., tedy Ing. Andrej Babiš. Tento zápis byl již statutárním 

orgánem PNS realizován.  

  


