
  Příloha k usnesení č. 82 
 

Pozměňovací návrhy 
k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů 

 
1. Na konci názvu zákona doplnit slova „a o změně souvisejících zákonů (zákon o evidenci 
skutečných majitelů)“.   
 
2. Za část pátou vložit nové části šestou a sedmou, které znějí:  

 

„ČÁST ŠESTÁ 

Změna rozpočtových pravidel 

§ 64 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona 
č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 
Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 
Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., 
zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 
Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona 
č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 
Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 
Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona 
č. 457/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., 
zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 
Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona 
č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 367/2017 Sb., zákona 
č. 92/2018 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., zákona č. 214/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., 
zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se mění takto: 

  
1. V § 14 odst. 3 písm. e) bod 2 zní:  

„2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby,“.  
 

2. V § 14e se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Poskytovatel nesmí příjemci vyplatit dotaci nebo její část, pokud  
a) oznámil příslušnému soudu nesrovnalost týkající se příjemce podle zákona 

upravujícího evidenci skutečných majitelů, 
b) zjistí, že je v evidenci skutečných majitelů u příjemce zapsána poznámka o 

nesrovnalosti, nebo 
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c) zjistí, že je v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů 
nesrovnalost týkající se příjemce. 

Zákaz vyplatit dotaci platí až do okamžiku, kdy je nesrovnalost odstraněna nebo 
vyvrácena příjemcem dotace, nebo kdy je poznámka o nesrovnalosti vymazána 
z evidence skutečných majitelů, nebo kdy je ze zahraniční evidence obdobné 
evidenci skutečných majitelů vymazána nesrovnalost týkající se příjemce.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 

 
3. V § 14e odst. 6 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 4“. 

 

§ 65 
Přechodné ustanovení 

Ustanovení § 14e odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na příjemce dotace, kteří o dotaci požádali přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

§ 66 
 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 320/2001 
Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona 
č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., 
zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 
Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 
zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013 
Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 
Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 10a odst. 3 písm. f) bod 2 zní:  

„2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby,“. 
 

2. Za § 10d se vkládá nový § 10e, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 10e 
Nevyplacení dotace nebo její části v případě nesrovnalosti 

 
Poskytovatel nesmí příjemci vyplatit dotaci nebo její část, pokud 

a) oznámil příslušnému soudu nesrovnalost týkající se příjemce podle zákona 
upravujícího evidenci skutečných majitelů, 

b) zjistí, že je v evidenci skutečných majitelů u příjemce zapsána poznámka 
o nesrovnalosti, nebo 
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c) zjistí, že je v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů 
nesrovnalost týkající se příjemce. 

Zákaz vyplatit dotaci platí až do okamžiku, kdy je nesrovnalost odstraněna nebo 
vyvrácena příjemcem dotace, nebo kdy je poznámka o nesrovnalosti vymazána 
z evidence skutečných majitelů, nebo kdy je ze zahraniční evidence obdobné evidenci 
skutečných majitelů vymazána nesrovnalost týkající se příjemce.“. 

 
§ 67 

Přechodné ustanovení 

Ustanovení § 10e zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se nepoužije na příjemce dotace, kteří o dotaci požádali přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.”. 
 
Následující části šestou a sedmou označit jako části osmou a devátou a § 64 a 65 označit jako 
§ 68 a 69.    

 
  

3. Za část osmou vložit novou část devátou, která zní:    
 

 „ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek 

§ 69 

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., zákona č. 309/2019 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. … Sb., se mění takto: 

 
1. V § 41 odst. 8 se text „odst. 7“ nahrazuje textem „odst. 8“.  

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

„Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel ve 
výzvě podle odstavce 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence 
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo“. 

 
3. V § 122 odst. 5 písm. b) bodě 1 se slova „ze zahraniční evidence obdobné veřejnému 
rejstříku“ nahrazují slovy „z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence“.  
 
4. V § 122 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:  

„(6) Pokud zadavatel zjistí rozpor mezi skutečnostmi v dokumentech získaných na 
základě výzvy podle odstavce 3 nebo podle odstavce 5 s údaji v evidenci skutečných 
majitelů, oznámí podle zákona o evidenci skutečných majitelů nesrovnalost příslušnému 
soudu.“. 

 
     Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8. 
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5. V § 122 odstavec 8 zní: 
„(8) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady 

nebo vzorky podle odstavce 3 nebo 5 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím 
podmínkám.“. 

 

6. V § 125 odst. 2 se slova „3 až 7“ nahrazují slovy „3 až 8“.  

 
§ 70 

Přechodné ustanovení 

Ustanovení § 122 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na zadávací řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“. 
 
Následující část devátou označit jako část desátou a § 69 označit jako § 71. 
 
4. V  § 71 odstavec 1 upravit takto: 

 
„(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 64 bodu 1, § 66 bodu 1 a § 69, 
která nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.“. 
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