
Změna zákona 

o zadávání veřejných zakázek 

 

Čl. XXXIV 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona  č. 368/2016 Sb.,  zákona  

č. 147/2017  Sb.,  zákona  č.  183/2017  Sb.,  zákona  č. 287/2018 Sb., zákona  č. 277/2019 Sb. a zákona    

č. 309/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 122 odstavec 4 zní: 

„(4) U vybraného dodavatele, je-li českou práv- nickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho 

skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů  (dále  jen  „skutečný  

majitel“)  z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných 

majitelů“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení. Pro tyto účely umožní 

Ministerstvo spravedlnosti zadavateli získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence 

skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s 

nahrazením novými údaji podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů; pro účely výkonu 

dozoru  podle  části  třinácté  hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže.“. 

 

2. V § 122 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: 

„Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě podle odstavce 3 

vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, 

není-li takové evidence,“. 

 

3. V § 122 odst. 5 písm. b) bodě 1 se slova „z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence“ nahrazují slovy „ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku“. 

 

4. V § 122 odstavec 7 zní: 

„(7) Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, 

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 

možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu 

zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele 

se nepřihlíží, 

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo 5, nebo 

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.“. 

 

5. V § 223 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit 

bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o dodavateli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v 

evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si dodavatel nepravdivosti nebyl a 

nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné 

okolnosti.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

6. V § 223 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 


