LEGAL ALERT

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZMĚNA VE VZTAHU
K ZAKNIHOVANÝM AKCIÍM U STÁTNÍCH,
KRAJSKÝCH A OBECNÍCH AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
Minulý týden Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila
návrh poslanců na první změnu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Návrh novely počítá
s rozšířením okruhu akciových společností, na které se
nebude nadále vztahovat pravidlo, že zadavatel tuto akciovou
společnost v pozici vybraného dodavatele ze zadávacího
řízení vyloučí, pokud z údajů z obchodního rejstříku bude
vyplývat, že nemá výlučně zaknihované akcie. Dle současné
úpravy se výjimka vztahovala pouze na akciové společnosti
stoprocentně vlastněné obcí podle zákona o obcích nebo
krajem podle zákona o krajích. Nově, pokud návrh projde
další částí legislativního procesu, se bude tato výjimka
vztahovat obecně na všechny akciové společnosti ve výlučném
vlastnictví státu, obce nebo kraje.
Úprava zaknihovaných akcií podle stávajícího znění ZZVZ
V současnosti podle § 48 odst. 7 ZZVZ platí, že zadavatel může
vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové
společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. K tomu
dodáváme, že zaknihované akcie na rozdíl od listinných akcií
neexistují fakticky jako cenný papír, ale jsou převedeny
do formy počítačového záznamu a registrovány v registru
cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných
papírů. Samotný proces zaknihování trvá zpravidla několik
týdnů.
Ustanovení § 48 odst. 9 ZZVZ pak stanovuje, že zadavatel
u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení
podle předchozího odstavce na základě informací vedených
v obchodním rejstříku, tj. zda má vydány zaknihované akcie.
Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá
naplnění důvodu pro vyloučení podle předchozího odstavce, tj.
že akciová společnost nemá vydány výlučně zaknihované
akcie, zadavatel účastníka ze zadávacího řízení vyloučí.
Pro vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí platí zvláštní
právní úprava začleněná v tomto ustanovení.
Právní úpravu ve vztahu k povinnosti mít výlučně vydány
zaknihované akcie pak završuje ustanovení, podle kterého
se uvedené pravidlo nepoužije pro účastníka zadávacího
řízení, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v
souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu
jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje
podle zákona o krajích.
Tato
úprava
ve
svém
důsledku
znemožňovala,
aby se o veřejné tendry úspěšně ucházely akciové společnosti
bez zaknihovaných akcií, jejímiž vlastníky jsou např. mini-

sterstva (viz medializovaný případ Českých drah, a.s., ale i
dalších podniků) nebo hlavní město Praha, protože její
postavení je upraveno speciálním zákonem, na který ZZVZ
nepamatoval. Pokud totiž vybraný uchazeč – akciová
společnost neměla vydány výlučně zaknihované akcie,
pak musela být nejpozději před podpisem smlouvy ze
zadávacího řízení vyloučena.
Úprava zaknihovaných akcií podle návrhu novely ZZVZ
Jak již bylo zmíněno, návrh novely počítá s rozšířením okruhu
akciových společností, na které se výjimka z popsaného
pravidla neuplatní. Nově by se tedy tato povinnost
nevztahovala na veškeré akciové společnosti ve
vlastnictví státu, krajů a obcí včetně hlavního města
Prahy. Nadále ovšem platí tato povinnost pro všechny ostatní
akciové společnosti s výjimkou zvláštního postupu pro
zahraniční subjekty (viz § 48 odst. 9 ZZVZ). To je příslušným
ministerstvem zdůvodňováno potřebou zajistit transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky (u státu, krajů a
obcí je naopak vlastník společnosti zřejmý), byť každý
vybraný dodavatel – právnická osoba již stejně svého skutečného majitele v procesu zadávání veřejné zakázky odkrýt
musí.
Vyhlídky na přijetí novely
Návrh novely byl přijat již v prvním čtení ve zrychlené
proceduře. To znamená, že návrh postupuje rovnou do Senátu
Parlamentu ČR bez projednání ve výborech, navrhování
pozměňovacích návrhů a projednání na plénu v druhém a
třetím čtení. I s ohledem na výsledky hlasování napříč
politickým spektrem lze předpokládat, že návrh novely projde
i v Senátu Parlamentu ČR a následně bude podepsán
prezidentem. Vzhledem k tomu, že návrh počítá s účinností
ode dne vyhlášení, tj. bez legisvakanční lhůty k seznámení se s
novou právní úpravou, lze odhadovat, že tato novela ZZVZ by
mohla nabýt účinnosti již v průběhu května 2017. O její
účinnosti Vás budeme včas informovat.
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