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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1.1.  Důvod předložení a cíle 

1.1.1. Název 
Vyhláška č. …/2016 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko 
k uzavření smlouvy na koncesi a ke změně závazku ze smlouvy na koncesi podle zákona     
o zadávání veřejných zakázek. 

1.1.2. Definice problému 

Předkládá se návrh vyhlášky, jejíž vydání je povinností Ministerstva financí na základě § 186 
odst. 2 návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek.  

Jedná se o téměř totožnou úpravu se současným právním stavem, kdy zákon č.139/2006 
Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve svém § 34 odst. 2 
zmocňuje Ministerstvo financí k vydání prováděcí vyhlášky k provedení § 30 odst. 2 
koncesního zákona, jímž je upraven rozpočtový dozor Ministerstva financí. Prováděcí 
vyhláškou dle § 34 odst. 2 koncesního zákona je vyhláška č. 238/2006 Sb.  
Koncesní zákon bude nahrazen novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a vyhláška 
č. 238/2006 Sb. má být nahrazena vyhláškou Ministerstva financí, která je předmětem       
zde předloženého návrhu. 

1.1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), který od počátku           

své účinnosti nahrazuje stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení  
(koncesní zákon), stanoví na základě ustanovení § 186 vydávání stanoviska Ministerstva 
financí k uzavírání smluv na koncese na stavební práce a služby nebo ke změně závazku 
z takových smluv, uzavřených územními samosprávnými celky, jejich příspěvkovými 
organizacemi, nebo jinými právnickými osobami, je-li územní samosprávný celek 
zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně 
financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním        
nebo kontrolním orgánu.  

Uvedení veřejní zadavatelé jsou povinni zaslat Ministerstvu financí žádost, kterou 
ministerstvo posuzuje z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených           
ve smlouvě na koncesi a jejich vlivu na ekonomickou situaci veřejného zadavatele nebo      
na mezinárodní závazky České republiky. Povinnosti stanovené § 186 zákona jsou obdobou 
povinností daných § 30 stávajícího koncesního zákona č. 139/2006 Sb.  

Zákon zároveň ruší svým § 277 bod 24 vyhlášku č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo 
smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona. 
Podle této vyhlášky byla od počátku její účinnosti do konce roku 2015 vydána stanoviska 
Ministerstva financí ke 217 koncesním smlouvám o celkové hodnotě 67,8 mld. Kč. 

Zákon vychází z evropských směrnic upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, 
které byly schváleny Evropským parlamentem a Radou Evropské unie v únoru 2014. 
Vydávání stanoviska Ministerstva financí je zákonem stanoveno nad rámec povinností 
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vyplývajících ze směrnic; jde o úpravu odpovídající stávajícímu koncesnímu zákonu z roku 
2006, jejíž aplikace se v praxi osvědčila. 
Za účelem naplnění zmocňovacího ustanovení dle § 186 odst. 2 je Ministerstvo financí 
povinno vydat vyhlášku. 

1.1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Navrhovaná právní úprava nerozšiřuje ani nezužuje počet dotčených subjektů a nezakládá 
oproti platné právní úpravě nové povinnosti pro subjekty, které mají povinnost řídit se 
vyhláškou. Naopak, navrhovaná vyhláška zmenšuje oproti platné úpravě rozsah dokumentů 
a informací, které budou příslušní zadavatelé předkládat Ministerstvu financí. 

1.1.5. Popis cílového stavu 
Cílem navrhované vyhlášky je detailněji popsat a určit, které informace a dokumenty budou 
povinnou součástí žádosti o stanovisko k uzavření smlouvy na koncesi a ke změně závazku 
ze smlouvy na koncesi tak, aby Ministerstvo financí mohlo kvalifikovaně splnit úlohu 
vyplývající mu z § 186 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.1.6. Zhodnocení rizika 
Rizikem spojeným s nečinností je nesplnění povinnosti Ministerstva financí, vyplývající         
ze zmocňovacího ustanovení v § 186 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
V důsledku je rizikem neexistence právní opory pro příslušné zadavatele při podávání 
žádostí podle § 186 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
2. Návrh variant řešení 
Navrhují se tyto varianty: 

− varianta 1 – varianta přenesení rozsahu požadovaných dokumentů a informací        
ze současné vyhlášky č. 238/2006 Sb. do nového předpisu a zároveň úprava textu 
dle terminologie a věcného obsahu zákona o zadávání veřejných zakázek a 

− varianta 2 – varianta zúžení rozsahu požadovaných dokumentů a informací         
oproti současné vyhlášce č. 238/2006 Sb. a zároveň úprava textu dle terminologie    
a věcného obsahu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Varianta 1 
Tato varianta představuje zachování současné administrativní zátěže u relevantních 
zadavatelů v dotčených případech. 
 Přínosy varianty 1 

− Vyhláška naplní cíl vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek.  

 Náklady Varianty 1 

− Nejsou identifikovány náklady. Ale s ohledem na to, že Ministerstvu financí jsou nyní 
oproti minulosti již přímo dostupné informace o hospodaření územních samospráv, 
představuje tato varianta vyšší než nezbytné administrativní zatížení zadavatelů. 

Varianta 2 
Tato varianta představuje snížení administrativní zátěže u relevantních zadavatelů 
v dotčených případech. 
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 Přínosy varianty 2 

− Vyhláška naplní cíl vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek. 

− Bude dosaženo snížení administrativní zátěže u relevantních zadavatelů v dotčených 
případech. 

 Náklady Varianty 2 

− Nejsou identifikovány žádné náklady. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
Navrhovaná právní úprava nezakládá oproti platné právní úpravě nové povinnosti, 
nevyvolává nové náklady. Přínosem je snížení administrativního zatížení zadavatelů. 
  

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Zhodnocení varianty 1 
Varianta zajišťuje soulad s právním předpisem vyšší právní síly a splňuje cíl vyplývající 
z tohoto předpisu.  
Zhodnocení varianty 2 
Varianta zajišťuje soulad s právním předpisem vyšší právní síly a splňuje cíl vyplývající 
z tohoto předpisu. Zároveň snižuje administrativní zatížení zadavatelů oproti současné 
právní úpravě. 
Výběr nejvhodnějšího řešení: 
S ohledem na porovnání variant je vhodné přijmout variantu 2. 

4.1. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Za implementaci a vynucování nové právní úpravy bude odpovědné Ministerstvo financí. 

4.2. Přezkum účinnosti regulace 
Účinnost navrhovaného prováděcího předpisu bude možné posoudit s patřičným časovým 
odstupem nutným pro posouzení fungování zavedených změn, tj. po 31. prosinci 2016.      
Za přezkum účinnosti regulace bude odpovědné ministerstvo. 

4.3. Konzultace a zdroje 
Konzultace nad rámec standardního připomínkového procesu se neplánují. 

 
5. Kontakt na zpracovatele RIA  
Ing. Kateřina Helikarová     
Odbor – Státní rozpočet    
Ministerstvo financí       
Letenská 15, 118 10 Praha 1    
telefon: +420 257 043 443    
e-mail: Katerina.Helikarova@mfcr.cz 
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