
Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018 

S účinností od 1. 1. 2018 dojde ke vzniku evidence údajů o skutečných majitelích, která bude součástí 

informačního systému veřejné správy. V souvislosti se vznikem evidence údajů o skutečných 

majitelích pak bude s účinností od 1. 1. 2018 novelizován také text zákona o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“)a bude tím umožněno, aby zadavatel sám zjišťoval skutečné majitele 

právnických osob přímo z předmětné evidence, blíže viz aktualizované stanovisko expertní skupiny. 

 

1. zadavatel zjistí údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele z evidence údajů o skutečných 

majitelích (§ 122 odst. 4. ZZVZ). Podrobnosti k přístupu k informacím vedeným v evidenci 

skutečných majitelů naleznete v metodice ministerstva spravedlnosti zde. 

 

 

2. zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce (§ 122 odst. 4 ZZVZ) 

- výpis z evidence vytiskne a založí do dokumentace o veřejné zakázky, nebo 

- zjištěné údaje zaznamená v dokumentaci o veřejné zakázce 

 

3. pokud údaje nelze zjistit z evidence skutečných majitelů zašle zadavatel dodavateli spolu s výzvou 

k předložení dokladů o kvalifikaci také výzvu k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci 

údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho 

skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečných majitelů 

k vybranému dodavateli (§ 122 odst. 5 ZZVZ) 

 

4. v případě výzvy postupuje zadavatel podle § 46 odst. 1 obdobně, lhůtu pro předložení 

požadovaných informací a dokladů lze tedy prodloužit, prominout její zmeškání, či výzvu zaslat 

opakovaně (§ 122 odst. 6 ZZVZ) 

 

5. dodavatele, který nepředloží požadované informace a doklady zadavatel vyloučí ze zadávacího 

řízení (§ 122 odst. 7 ZZVZ) 

 

6. zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, pokud na základě informací o jeho skutečných 

majitelích zjistí, že byl ve střetu zájmů (§ 124 odst. 3 ZZVZ). V případě střetu zájmu, musí 

zadavatel v písemné zprávě uvést soupis osob, u kterých byl střet zájmů zjištěn, a následně 

přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn (§ 217 odst. 2 písm. l). 

 

 

 

 

 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z
http://www.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=6847&d=357058

