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Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů se mění takto:
1. V § 9 odst. 1 se slova „bez zbytečného odkladu” nahrazují slovy „do 30 dnů”.

2. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který zní:
„§ 54a
Zadavatel veřejné zakázky má právo odstoupit od smlouvy na plnění veřejné zakázky uzavřené s
dodavatelem,
a) o kterém 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, nebo
b) který je více než 30 dnů v prodlení s plněním povinnosti podle § 9 odst. 1 věty druhé.”.

Odůvodnění
Hlavním smyslem navrhované úpravy je umožnit zadavateli veřejné zakázky odstoupení od
smlouvy uzavřené s dodavatelem v případě, kdy dodavatel uvede v evidenci skutečných majitelů
nepřesné či nepravdivé údaje vztahující se k jeho majetkoprávnímu uspořádání.
Toto opatření má mít především motivační charakter a evidující osoby vést k větší obezřetnosti při
vkládání údajů do evidence skutečných majitelů. Zároveň opatření umožňuje veřejnému zadavateli
prostředek ochrany před dodavateli, kteří z různých důvodů neplní povinnosti vyplývající pro ně
z evidence skutečných majitelů. Inspirací pro toto opatření je obdobná slovenská úprava obsažená
v zákoně 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Pozměňovací návrh také vychází
z doporučení Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, která takové ustanovení doporučila
přijmout.
Platné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn
§9
(1) Evidující osoba zajistí, aby platné údaje o jejím skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli
právního uspořádání odpovídaly skutečnému stavu. Návrh na zahájení řízení o zápisu podle § 20
nebo žádost podle § 34 musí evidující osoba podat bez zbytečného odkladu do 30 dnů po vzniku
rozhodné skutečnosti.
(2) Má se za to, že evidující osoba povinnost podle odstavce 1 věty první splnila, byl-li její
skutečný majitel nebo skutečný majitel právního uspořádání automaticky propsán podle § 37 nebo
38.

(3) Platí, že evidující osoba povinnost podle odstavce 1 věty první splnila, je-li v evidenci
skutečných majitelů zapsán skutečný majitel určený podle § 5 odst. 1 písm. a); to nebrání soudu
odstranit nesrovnalost, vyšly-li v řízení o nesrovnalosti najevo údaje, které evidující osoba
nemohla zjistit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po ní lze rozumně požadovat.
...
§ 54a
Zadavatel veřejné zakázky má právo odstoupit od smlouvy na plnění veřejné zakázky
uzavřené s dodavatelem,
a) o kterém 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, nebo
b) který je více než 30 dnů v prodlení s plněním povinnosti podle § 9 odst. 1 věty druhé.

