Úřad vlády České republiky
Odbor technický a provozní
Čj.: 30376/2021-UVCR

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
„Nákup a dodání LED žárovek“
Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky
pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), v souladu
s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení je realizováno přiměřeně
k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení
ve smyslu § 3 ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text ZZVZ, nejedná
se o postup v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení ZZVZ
se na výběrové řízení neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí
zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Česká republika – Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
00006599
CZ00006599
Ing. Ivana Hošťálková, ředitel Odboru technického a provozního
Josef Fatka, Oddělení správy nemovitostí

2. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky
2.1. Druh a režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
2.2. Klasifikace veřejné zakázky
CPV

31519100-8 Žárovky

2.3. Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání nových
1. 540 kusů LED žárovky Filament Candle, technická specifikace 2W, E14, 230V, 2700K,
Retro, svíčka, čirá, hladký povrch bez krouceného efektu.
2. 300 kusů LED žárovky filament Candle 465 lm, technická specifikace 4W, E14, 230V,
2700K, Retro, svíčka, čirá, hladký povrch bez krouceného efektu, barva světla teple bílá.
3. 100 kusů LED žárovka 4W, E27, 230V, 2700K, Retro, klasická čirá, hladký povrch bez
krouceného efektu, barva světla teple bílá.
4. 300 kusů LED žárovka 6W, E27, 230V, 2 700K, klasická, matná, hladká, barva světla teple
bílá.
5. 300 kusů LED žárovka, technická specifikace 14W, E27, 230V, 2700K, klasická, matná,
hladká, barva světla teple bílá,
včetně poskytnutí záruky na dobu 24 měsíců, podrobně specifikovaných v příloze C této výzvy
k podání nabídky (dále jen „výzva“).

2.4. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele Strakova akademie na adrese nábřeží Edvarda
Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
2.5. Doba plnění veřejné zakázky
Dodavatel je povinen poskytnout plnění dle smlouvy do 21 dnů od nabytí účinnosti
objednávky/smlouvy podpisem poslední ze smluvních stran/uveřejněním dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Uveřejnění smlouvy zajistí
zadavatel a bude dodavatele písemně informovat o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
2.6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 80 000 Kč bez DPH.

3. Nabídka
3.1. Způsob zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.
Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu zakázky bude zpracována
v českém jazyce s výjimkou produktových a technických listů, které mohou být podány
v anglickém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého
jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně
ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců
a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce lze předložit bez překladu.
Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě,
se nepovažuje za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
Nabídky nebudou obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
3.2. Obsah nabídky
Dodavatel předloží dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí:
1. krycí list nabídky – viz příloha A této výzvy;
2. kalkulace nabídkové ceny – viz příloha B této výzvy;
3. čestného prohlášení o splnění environmentálních požadavků – viz příloha E této výzvy.
3.3. Podání nabídky
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele na
adrese https://nen.nipez.cz/profil/UVCR v Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“).
Listinná verze nabídek není přípustná.
Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný. Nabídky podané elektronicky jiným
způsobem budou považovány za nepodané a zadavatel k nim nepřihlédne.
Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek uvedené na profilu zadavatele.
Dodavatelé předkládají všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné podobě nebo
jako originály v elektronické podobě, s výjimkou kalkulace nabídkové ceny, která je přílohou B
této výzvy. Tuto přílohu lze doložit jako dokument v editovatelné podobě ve formátu Microsoft
Excel.
Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes
profil zadavatele provedli registraci a ověření identity organizace v NEN na adrese
https://nen.nipez.cz/, pokud tak již neučinili v předchozích veřejných zakázkách. Zadavatel
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především upozorňuje dodavatele, že k registraci dodavatele je nezbytné, aby dodavatel, resp.
osoba provádějící registraci, měl zřízen kvalifikovaný elektronický podpis.
Zadavatel dodavatelům dále doporučuje, aby provedli na profilu zadavatele ověření kompatibility
zařízení na adrese https://nen.nipez.cz/CompatibilityCheck (výsledkem testu jsou upozornění
na nutná nastavení). Zadavatel především upozorňuje dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané
na profil zadavatele mají omezenou velikost 100 MB nastavenou provozovatelem nástroje NEN
a dodavatelé tak musí případné větší soubory upravit tak, aby bylo umožněno jejich nahrání.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
3.4. Kontaktní adresa dodavatele, společná nabídka
Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou
v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat
tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.
3.5. Varianty nabídky
Varianty nabídek nejsou přípustné.
3.6. Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta a termín otevírání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese
https://nen.nipez.cz/profil/UVCR (NEN), kde budou uveřejněny i její případné změny (prodloužení).
Vzhledem k přípustnosti podání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné
otevírání nabídek.
Zadavatel nestanovuje žádnou zadávací lhůtu.

4. Kvalifikace
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění kvalifikace.

5. Obchodní a jiné smluvní podmínky
Smlouva není součástí zadávacích podmínek, bude vytvořena objednávka v systému SAP.
Dodavatel je povinen poskytnout plnění dle smlouvy do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
uveřejněním dle zákona o registru smluv.
Dodavatel odpovídá za to, že zboží má vlastnosti stanovené dokumentací k němu a nabídkou
dodavatele podanou ve výběrovém řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější.
Zadavatel není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady či odchylky od dokumentace k
němu nebo od nabídky dodavatele podané ve výběrovém řízení, v němž byla jeho nabídka
vybrána jako nejvýhodnější. Do odstranění vad není zadavatel povinen zaplatit cenu. Vady zjištěné
zadavatelem při převzetí zboží je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů.
Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby, a to za
všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později. Dodavatel za tímto účelem
poskytuje zadavateli záruku za jakost po záruční dobu v délce 24 měsíců.
Vadou zboží se rozumí zejména odchylka od množství, druhu či kvalitativních náležitostí zboží
stanovených technickými normami či obecně závaznými právními předpisy, dále dodání jiného
zboží nebo vady v dokladech nutných k řádnému užívání zboží a k nakládání se zbožím.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetím zboží bez zjevných vad zadavatelem.
Dodavatel bezplatně odstraní reklamovanou vadu zboží v místě plnění (sídlo zadavatele) nejdéle
do 30 dnů ode dne doručení oznámení zadavatele o vadách, pokud zadavatel vzhledem k povaze
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vady nestanoví jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. Případné platby za
odstraňování vad zboží jsou zahrnuty v celkové ceně zboží (tj. v kupní ceně jsou zahrnuty i
veškeré servisní služby po dobu záruční doby, vč. dopravy, práce, náhradních dílů a podobně).
Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí zboží bez zjevných vad zadavatelem. Kupní
cenu uhradí zadavatel na základě faktury dodavatele bezhotovostním převodem, přičemž splatnost
faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení zadavateli.
V případě, že dodavatel není ke dni uzavření objednávky plátcem DPH a v průběhu realizace
plnění se plátcem DPH stane, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny za plnění. Dodavatel nemá
nárok na navýšení ceny za plnění o výši DPH, kterou je povinen zaplatit.
Faktura dodavatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a
daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo objednávky zadavatele a přílohou faktury
musí být kopie dodacího listu nebo obdobného dokladu potvrzující převzetí zboží zadavatelem.
Dodavatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26
ZDPH, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Dodavatel je dále oprávněn
vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury dle
technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je možné zaslat datovou schránkou
(identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na adresu posta@vlada.cz.
Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou poskytnutého plnění z veřejných
výdajů.
Zadavatel je povinným subjektem ve smyslu zákona o registru smluv. Dodavatel souhlasí se
zveřejněním objednávky, včetně všech jejích případných dodatků, především v Registru smluv.
Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Dodavatel výslovně
souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění objednávky. Smluvní strany se dohodly, že
objednávku zašle správci Registru smluv k uveřejnění zadavatel a bude dodavatele písemně
informovat o uveřejnění objednávky v Registru smluv. Dodavatel je povinen zkontrolovat, že
objednávka byla v Registru smluv řádně uveřejněna. V případě, že dodavatel zjistí jakékoliv
nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich zadavatele informovat.
Dodavatel prohlášením uvedeném v krycím listu nabídky, jehož vzor je připojen jako příloha A této
výzvy, se zavazuje uzavřít se zadavatelem objednávku v souladu s obchodními podmínkami
uvedenými v čl. 5 výzvy, stane-li se vybraným dodavatelem.

6. Technické podmínky a způsob jejich prokázání
Dodavatel prokáže splnění technických podmínek přiložením produktového listu nebo vložením
URL odkazu na specifikaci výrobku do přílohy B – kalkulace nabídkové ceny.

7. Zpracování nabídkové ceny
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou kalkulace
nabídkové ceny uvedené v příloze B této výzvy.
Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné
zakázky v rozsahu požadovaném v této výzvě včetně jejích příloh. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek
stanovených zadavatelem v této výzvě včetně recyklačních polplatků. Nabídková cena je cena
konečná a nepřekročitelná.
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7.1. Nabídková cena zahraničního dodavatele
V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel),
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena včetně
DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj
v souvislosti
s veřejnou zakázkou.
7.2. Mimořádně nízká nabídková cena
V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká,
zadavatel může požádat účastníka výběrového řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny
a vyloučit tohoto účastníka z výběrového řízení, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené lhůtě
nepředloží, nebo pokud vysvětlení dodavatele nebude dostatečné a odůvodněné.

8. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnižší
nabídková cena v Kč včetně DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí, bude nejvýhodnější nabídka
vybrána dle časového pořadí podaných nabídek, resp. časového okamžiku doručení nabídek v
elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele (tj. nabídka podaná z časového hlediska
dříve, bude hodnocena jako nejvýhodnější).

9. Práva zadavatele, ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky;
neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí
ve výběrovém řízení;
uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění;
odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím profilu zadavatele;
zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu;
nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty jinou cestou než prostřednictvím profilu
zadavatele neposuzovat a nehodnotit.

10. Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace,
prohlídka místa plnění, komunikace v průběhu výběrového řízení, ochrana informací
10.1.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před
koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace přes profil zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/UVCR (NEN).
Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů
od jejího obdržení odeslána tazateli (nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty
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pro podání nabídek) a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna na profilu
zadavatele.
Zadavatel nebude obdobně dle § 211 odst. 3 ZZVZ odpovídat na dotazy podané jiným způsobem
než v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané např. osobně na podatelně zadavatele
nebo zaslané jinými než elektronickými prostředky. Zadavatel dále nebude poskytovat
vysvětlení na telefonické dotazy.
10.2.

Změna a doplnění zadávací dokumentace

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele na adrese
https://nen.nipez.cz/profil/UVCR (NEN).
10.3.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky nekoná.
10.4. Komunikace v průběhu výběrového řízení
Zadavatel bude během výběrového řízení s dodavateli komunikovat obdobně dle § 211 ZZVZ.
Zadavatel doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím profilu zadavatele na adrese
https://nen.nipez.cz/profil/UVCR (NEN). Veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel
přečíst po přihlášení na profil zadavatele ve svých příchozích zprávách. Zadavatel proto
dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav výběrového řízení na profilu zadavatele, a to jako
přihlášení uživatelé.
Zadavatel zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky
je dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové
schránky nelze podat nabídku.
Zadavatel dále zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického
nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy
na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.
10.5. Ochrana informací
Bude-li účastník považovat některé informace uvedené ve své nabídce za informace, které nelze
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, uvede tuto
skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných
podmínek pro vyloučení poskytnutí informací při postupu podle předpisů upravujících svobodný
přístup k informacím.
Účastník podáním nabídky dává souhlas s poskytnutím všech informací, které nabídka obsahuje
i těch, které budou následně dodavatelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně
neodepře s odkazem na obchodní tajemství, ochranu průmyslového vlastnictví či jiné zákonem
předpokládané skutečnosti.
Zadavatel je povinným subjektem dle § 219 ZZVZ a je zatížen tzv. uveřejňovací povinností.
Účastník podáním nabídky dává souhlas s uveřejněním smlouvy ve znění případných změn
a dodatků, způsobem dle § 219 ZZVZ, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem
na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
Zadavatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Vybraný dodavatel
(účastník) podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn
a dodatků, způsobem dle § 5 shora citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře
s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníka, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,
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a to jako osoba (fyzická nebo právnická), podílející se na dodávkách předmětu koupě (předmětu
plnění) nebo služeb hrazených z veřejných výdajů.
10.6. Ochrana osobních údajů
Zadavatel tímto, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“)
informuje dodavatele, že v rámci výběrového řízení může docházet ke zpracování osobních údajů
obsažených v nabídce dodavatele, a to za účelem řádného zadání veřejné zakázky v souladu s
právními předpisy České republiky a EU.
Zadavatel, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném
pro splnění právních povinností stanovené mu ZZVZ a souvisejícími právními předpisy jako
veřejnému zadavateli. Fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou v rámci výběrového řízení
zadavatelem zpracovávány, mohou uplatnit svá práva v souladu s obecným nařízením a ZZOÚ na
adrese gdpr@vlada.cz.

11. Další podmínky pro uzavření smlouvy
11.1. Předložení produktových listů
Zadavatel upozorňuje, že obdobně dle § 104 písm. a) ZZVZ může od vybraného dodavatele
požadovat předložení produktových listů zboží a prohlášení o shodě, jejichž předložení si vyhradil
v čl. 6 této výzvy.
11.2. Zjištění údajů vybraného dodavatele, který je právnickou osobou
V případě, že vybraným dodavatelem je česká právnická osoba, zjistí zadavatel obdobně dle § 122
odst. 4 ZZVZ údaje o jeho skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích.
Nebude-li možné údaje zjistit výše uvedeným postupem nebo jedná-li se o zahraniční právnickou
osobu, vyhrazuje si zadavatel obdobně dle § 104 písm. e) ZZVZ právo vyzvat vybraného
dodavatele obdobně dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích resp. výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci
skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
a)
b)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle písm. a) k dodavateli.

Těmito doklady jsou zejména:
a)
b)
c)
d)

výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku;
seznam akcionářů;
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Skutečným majitelem se dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, rozumí
každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem s tím,
že:
1.

Koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo
získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo
likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává; má se za to, že prospěch
předáván není. Koncovým příjemcem obchodní korporace je každá osoba, která má přímo
nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku
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obchodní korporace (dále jen "podíl na prospěchu") větší než 25 %, a tento podíl na
prospěchu dále nepředává; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není.
Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na prospěchu se v případě
a) řetězení podíly na prospěchu, na které mají právo navázané osoby nebo právní
uspořádání, násobí a
b) větvení součiny podílů na prospěchu z jednotlivých řetězení sčítají.
2.

Osobou s koncovým vlivem v obchodní korporaci je každá fyzická osoba, která je ovládající
osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací. Má se za to, že
osobou s koncovým vlivem v jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo sociálním
družstvu je každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu. Na to, že fyzická
osoba je osobou s koncovým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo nepřímý podíl na
hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních
osob, zejména je-li větší než 25 %.
Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na hlasovacích právech se v případě
a) řetězení podíly na hlasovacích právech, které mají navázané osoby nebo právní
uspořádání, násobí, přičemž, s výjimkou podílu na hlasovacích právech v korporaci, která
je předmětem výpočtu, se jako
1. 100 % počítají podíly na hlasovacích právech zakládající domněnku ovládání podle
zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací a
2. 0 % počítají podíly neuvedené v bodě 1,
b) větvení součiny podílů na hlasovacích právech z jednotlivých řetězení sčítají.

3.

Platí, že každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím skutečným majitelem,
a) nelze-li žádného skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po
evidující osobě rozumně požadovat, nebo
b) je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného
majitele podle § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů.

Zadavatel může vyloučit vybraného dodavatele z výběrového řízení obdobně dle § 122 odst. 7
ZZVZ, pokud nepředložil údaje, doklady o skutečném majiteli.

12. Přílohy výzvy
Nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy:
Příloha A – Krycí list nabídky (dodavatel předloží v nabídce)
Příloha B – Kalkulace nabídkové ceny (dodavatel předloží v nabídce)
Příloha E – Čestné prohlášení o splnění environmentálních požadavků (dodavatel předloží
v nabídce)
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