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Společná stanoviska: 

• MMR, MV a ÚOHS k uveřejňování smluv 

• MMR a ÚOHS k profesní kvalifikaci 

 

Stanoviska expertní skupiny MMR: 

• skutečný majitel 

• vyloučení vítěze el. aukce 

• zohlednění DPH 

 

 

Publikovaná stanoviska 



 

Společné stanovisko MMR, MV a ÚOHS 

k uveřejňování smluv 



 

§ 219/1/d) ZZVZ – povinnost uveřejnění smlouvy 

profilu neplatí pro smlouvu uveřejněnou podle 

jiného předpisu 

 

§ 8/4 zákona o registru smluv – uveřejněním v 

registru smluv je splněna povinnost podle „zákona 

o veřejných zakázkách“ 

 

Není nutné duplicitní uveřejnění smluv 

 

 

Vztah ZZVZ a zákona o registru smluv 

 



§ 219/1 ZZVZ –  uveřejnit 15 dnů od uzavření 

 

§ 5/2 zákona o registru smluv – zaslat k uveřejnění 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od 
uzavření 

 

Pokud se smlouva uveřejňuje v registru smluv, platí 
lhůta podle zákona o registru smluv 

 

 

 

 

Rozdílná lhůta 



 

V ZZVZ není výslovná výjimka, ale lze aplikovat  

§ 8/4 zákona o registru smluv 

Není nutné duplicitní uveřejnění rámcových dohod 

Rámcové dohody 



 

Společné stanovisko MMR a ÚOHS 

k profesní kvalifikaci 



„povinná“ - § 77 / 1 – obchodní rejstřík 

„nepovinná“ - § 77 / 2 

• oprávnění k podnikání 

• komory / profesní organizace 

• odborná způsobilost 

Vždy musí být vyžadována jiným pr. předpisem 

Profesní kvalifikace - § 77 



 

• zahrnuje i oprávnění k podnikání 

• je třeba vyžadovat konkrétní doklady (činnosti) 

• není nutné vyžadovat všechna oprávnění 

• dodavatel může ze zákona předložit ekvivalentní 

  doklady  

„Nepovinná“ profesní kvalifikace 



 

Stanovisko k předkládání  

informací a dokladů o skutečném majiteli 



§ 4/4 zákona č. 253/2008 Sb.; u podnikatele fyzická 

osoba, která 

• vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv 

• sama nebo dle dohody disponuje více než 25% 

  hlasovacích práv 

• na základě jednání ve shodě disponuje více než 25%  

  hlasovacích práv 

• skutečný příjemce výnosů – výklad: více než 25% 

Pojem „skutečný majitel“ 



 

• § 104/2 povinnost vyhradit podmínku uzavření 

  smlouvy – informaci a doklady o skutečném  

  majiteli 

• v ZPŘ výhrada být nemusí 

 

Povinnosti zadavatele 

– zadávací dokumentace 



 

• § 122/3 povinnost zaslat výzvu vybranému  

  dodavateli 

• platí i v ZPŘ – odkaz v § 53/6 

• použije se § 46/1 (opakovaní výzvy,  

  prominutí/prodloužení lhůt) 

 

Povinnosti zadavatele  

– výzva vybranému dodavateli 



• pokud nemá skutečné majitele, sdělí informaci, 

  nepředkládá doklady 

• pokud má skutečné majitele, sdělí jejich 

  identifikační údaje a doklady prokazující jejich  

  vztah k vybranému dodavateli 

 

 

Povinnosti vybraného dodavatele 



• volí dodavatel dle konkrétní situace 

• nepostačí čestné prohlášení 

• platí obecná pravidla o dokladech dle § 45  

  (kopie, prosté překlady, odkazy na informační    

  systémy veřejné správy) 

Doklady o skutečném majiteli 



 

• posuzuje se doložení vztahu k vybranému 

  dodavateli 

• zadavatel není povinen informace ověřovat 

 

Povinnosti zadavatele  

– posouzení dokladů 



Podle § 122/5: 

nepředloží informace nebo doklady, včetně 

případů, kdy doklady nedokládají vztah k 

dodavateli, nebo byly předloženy nepravdivé údaje 

Podle §124/3: 

zadavatel zjistí střet zájmů dle § 46/1 

Vyloučení vybraného dodavatele 



Rámcová dohoda 

zjišťuje se skutečný majitel všech vybraných 

dodavatelů, s nimiž má být uzavřena; nikoli však 

při uzavírání jednotlivých smluv 

Dynamický nákupní systém 

ke zjišťování skutečných majitelů nedochází 

 

 

 

Zvláštní postupy 



Stanovisko k postupu 

po vyloučení vybraného dodavatele 

v případě elektronické aukce 



 

Účastníci aukce se vzájemně nemohou 

identifikovat 

Před aukcí proběhne posouzení i hodnocení 

nabídek 

Základní pravidla pro e-aukci 



 

§ 125/1 věta první - lze vycházet z původní aukce, 

pouze pokud: 

• předmětem aukce byla všechna kritéria 

• zadavatel si předem vyhradil, že při vyloučení  

  vítěze nebude aukce opakována 

 

Postup po vyloučení vybraného 

dodavatele 



 

v ostatních případech je pořadí ovlivněno, platí  
§125/1 věta druhá; aukci lze opakovat, pokud 
nebyla prozrazena identita jejích účastníků; v tom 
případě se: 

• „přepočítají“ kritéria, která nebyla předmětem 
  aukce – nové vstupní hodnoty 

• provede nová aukce 

 

Postup po vyloučení vybraného 

dodavatele 



 

Zrušení zadávacího řízení: 

- povinně, pokud byla prozrazena identita  

  účastníků aukce 

- v ostatních případech je zrušení možné 

 

Postup po vyloučení vybraného 

dodavatele 



Stanovisko k zohlednění DPH 

u nabídek z jiných členských států 

pokud je zadavatel neplátcem 



Zadavatel je neplátce DPH 

Dodavatel z jiného členského státu EU 

Předmět – dodávky nad 326 tis. Kč, popř. služby 

nebo stavební práce bez sídla nebo provozovny v 

ČR 

V těchto případech odvádí DPH zadavatel v ČR (je 

povinen registrovat se na FÚ), nikoli dodavatel 

 

„Působnost“ stanoviska 



 

V uvedených případech dodavatel DPH v nabídce 

neuvádí 

 

Zadavatel však DPH vypočítá a přičte při 

hodnocení k nabídkové ceně – postupuje dle 

§ 115/3 

Výklad 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
 

 


