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IV. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky č. …/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy       
podle zákona o zadávání veřejných zakázek 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedy vlády a ministra financí Ing. Andreje Babiše vložením do eKLEP 
dne 29. 3. 2016, s termínem dodání stanovisek do 15 pracovních dnů. Bylo osloveno celkem 60 připomínkových míst, z toho 8 připomínkových míst uplatnilo 
připomínky, 9 připomínkových míst se výslovně vyjádřilo, že neuplatňují připomínky a ostatní se k návrhu vyhlášky nevyjádřili. Podrobné vypořádání 
připomínek je popsáno níže: 

Připomínkové 
místo  Připomínka Vypořádání 

 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Pojem 
„Smlouva na 

koncesi“ 

V návrhu vyhlášky a v odůvodnění požadujeme v souladu s ustanovením § 186 návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek 
upravit terminologii. Pojem „smlouva na koncesi“ požadujeme nahradit termínem, který užívá odkazované ustanovení návrhu 
zákona zadávání veřejných zakázek, a to termínem „smlouva“, a to v celém textu návrhu i odůvodnění. 

Akceptováno. 

 Odůvodnění 
délky trvání 

smlouvy 

Požadujeme ustanovení § 1 odst. 1 písm. j) návrhu vyhlášky doplnit také o povinnost předložení písemného odůvodnění délky 
trvání smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 179 návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Toto odůvodnění je 
zadavatel povinen zpracovat, pokud doba trvání smlouvy přesáhne 5 let, a to z důvodu, aby zadavatel stanovil přiměřenou 
délku trvání smlouvy s ohledem na návratnost investic. Požadujeme tedy rozšířit předmětné ustanovení následujícím 
způsobem: „j) dobu, na kterou se smlouva na koncesi uzavírá, včetně odůvodnění délky tohoto trvání, pokud tato délka 
přesahuje 5 let“. 

Akceptováno. Požadavek  
na předložení písemného 
odůvodnění délky trvání 
smlouvy je uveden v § 1 
odst. 1 písm. o) návrhu 

vyhlášky. 
Ministerstvo 
vnitra 

K  § 1 odst. 2 
písm. a) a b) a 

§ 2 odst. 2 
písm. c) a d) 

Součástí žádosti územního samosprávného celku o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy o koncesi má být poslední 
zastupitelstvem schválená zpráva o výsledcích hospodaření a poslední zastupitelstvem schválený rozpočtový výhled, přičemž 
v poznámce pod čarou je odkaz na § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. Uvedené ustanovení však nezakládá kompetenci zastupitelstva ke schvalování rozpočtového výhledu 
územního samosprávného celku. Tu nelze dovodit ani ze zákona o obcích, zákona o krajích či zákona o hlavním městě Praze 
(srov. např. ustanovení § 84 odst. 2 zákona o obcích). Ministerstvo vnitra si je vědomo, že danou rozhodovací kompetenci lze 
dovodit z toho, že je to zastupitelstvo, které schvaluje jednotlivé „roční“ rozpočty územního samosprávného celku, a to v rámci 
své vyhrazené kompetence. Z hlediska aplikační praxe jistě též převažuje přístup, kdy rozpočtový výhled schvaluje 
zastupitelstvo. Máme však za to, že ve vyhlášce, jejímž cílem zcela jistě není určovat kompetence orgánů územních 
samosprávných celků, by bylo vhodné nespojovat určitý dokument s konkrétním „schvalujícím“ orgánem, navíc v případě, kdy z 

Akceptováno. 
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Připomínkové 
místo  Připomínka Vypořádání 

hlediska textu zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků není rozhodovací kompetence zastupitelstva 
vyjádřena explicitně.  
Požadujeme proto v § 1 odst. 2 písm. a) a b) a § 2 odst. 2 písm. c) a d) vypustit zmínky o zastupitelstvu. 

 K  § 2 odst. 2 
písm. a) 

Územní samosprávný celek má povinně k žádosti o předchozí stanovisko ke změně závazku ze smlouvy na koncesi přiložit 
rozhodnutí zastupitelstva o schválení uzavřené smlouvy na koncesi. Prostřednictvím použité formulace tak podzákonný právní 
předpis zakládá nikde nezaloženou vyhrazenou pravomoc zastupitelstva ke schvalování koncesních smluv. Upozorňujeme, že 
taková pravomoc není zastupitelstvu přiznána jednotlivými zákony o územních samosprávných celcích a nelze ji dovodit ani z 
návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Předmětné ustanovení, resp. odůvodnění k němu, nijak neosvětluje, proč by měla být zastupitelstvu tato pravomoc svěřena. Je 
to pravděpodobně proto, že úmyslem předkladatele není měnit (či doplňovat) prostřednictvím podzákonného předpisu 
kompetence orgánů územních samosprávných celků. Předkladatel patrně vychází z přesvědčení, že každou koncesní smlouvu 
schvaluje zastupitelstvo, a tudíž je jasné, že bude nutno zaslat rozhodnutí zastupitelstva. Taková představa však neodpovídá 
zákonnému rámci. Určení orgánu územního samosprávného celku, který bude rozhodovat o uzavření koncesní smlouvy, se 
bude odvíjet (s ohledem na to, že zákony o územních samosprávných celcích nesvěřují explicitně schválení koncesní smlouvy 
do vyhrazené pravomoci žádnému z orgánů územního samosprávného celku) od předmětu smlouvy. Dá se předpokládat, že 
na základě tohoto bude většina koncesních smluv náležet do tzv. zbytkové kompetence rady územního samosprávného celku 
(byť je možné, aby si zastupitelstvo tuto kompetenci svým rozhodnutím vyhradilo).  
Podle zákonů o územních samosprávných celcích [srov. např. ustanovení  
§ 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb.] možné, aby zvláštní právní předpis (tedy i vyhláška) stanovil pro zastupitelstvo 
další úkoly. Takové určení nové rozhodovací pravomoci však musí být jednoznačně právně konstruováno [např. zastupitelstvo 
územního samosprávného celku rozhoduje o (…)] a musí být řádně odůvodněno, tedy musí být dán legitimní důvod k tomu, 
proč má být daná záležitost svěřena konkrétnímu orgánu územního samosprávného celku. V případě ustanovení § 2 odst. 2 
písm. a) však tyto předpoklady naplněny nejsou. Návrh ustanovení předmětnou rozhodovací kompetenci nezakládá přímo, 
nýbrž ji konstruuje nepřímo. Odůvodnění se pak danou problematikou nezabývá vůbec (pouze konstatuje, že se jedná o 
náležitost žádosti).  
Navrhujeme proto nahradit slovo „zastupitelstva“ slovem „orgánu územního samosprávného celku“. 

Akceptováno. 

 K § 2 odst. 3 
písm. a) 

Předkladatel jako obligatorní přílohu žádosti příspěvkové organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný 
celek, a k žádosti jiné právnické osoby, 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, stanoví rozhodnutí zastupitelstva  
o schválení uzavřené smlouvy na koncesi. 
V § 186 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek je stanoveno, že žádost  
o předchozí stanovisko podává veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e) zákona o zadávání veřejných zakázek, 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. Žadatelem je 
tedy veřejný zadavatel, který je územním samosprávným celkem, příspěvkovou organizací (územního samosprávného celku) 
nebo jiná právnická osoba za splnění podmínek § 186 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Není zřejmé, a to ani z 
odůvodnění k předmětnému ustanovení vyhlášky, na základě jakého právního předpisu dovozuje předkladatel, že příspěvkové 
organizace, resp. jiné právnické osoby (zjednodušeně řečeno patřící územnímu samosprávnému celku) předkládají územnímu 
samosprávnému celku (dokonce konkrétně jeho zastupitelstvu) ke schválení jimi vysoutěžené koncesní smlouvy. Taková 
povinnost by např. v případě příspěvkových organizací musela být založena zřizovací listinou, neboť ze zákona přímo neplyne. 
Nemáme za to, že by smyslem navrhovaného ustanovení bylo prostřednictvím vyhlášky takto rozšiřovat současnou právní 

Akceptováno. 
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Připomínkové 
místo  Připomínka Vypořádání 

úpravu vztahu územního samosprávného celku  
a „jeho“ právnických osob, navíc zcela bez odůvodnění takové změny. Požadujeme tedy ustanovení bez náhrady vypustit. 

Úřad vlády – 
Kabinet 
vedoucího úřadu 
vlády 

 Znění § 1 odst. 1 písm. c) návrhu vyhlášky, 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 (dále jen 
„vyhláška“), „u dodavatele, je-li fyzickou osobou, jméno, příjmení, případně obchodní firmu, místo podnikání, případně místo 
trvalého pobytu, je-li odlišné od místa podnikání, a identifikační číslo“ neodpovídá současné platné právní úpravě zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).  
V předloženém materiálu návrhu vyhlášky je v § 1 odst. 1 písm. c) opsána právní úprava vyhlášky 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. 
Současná právní úprava v § 429 občanského zákoníku původní pojem místo podnikání fyzické osoby nahrazuje pojmem sídlo 
podnikatele. 
Z uvedeného důvodu doporučujeme uvést navrhované znění § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky do souladu se zněním § 429 
občanského zákoníku a namísto „místo podnikání“ uvádět „sídlo podnikatele“. 

Akceptováno. 

 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 Žádáme o uvedení nadpisu navrhované vyhlášky do souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády tak aby zněl 
„o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy na koncesi a ke změně závazku ze 
smlouvy na koncesi podle zákona o zadávání veřejných zakázek“ 

Akceptováno. 

  Dále vzhledem k obsáhlosti názvu vyhlášky doporučujeme předkladateli zvážit zkrácení názvu vyhlášky nebo alespoň přijmout 
vedle navrhovaného názvu její zkrácený název např. „o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření 
koncesní smlouvy na koncesi“ 

Neakceptováno s ohledem 
na připomínky MMR a na 

zkušenosti s obdobně 
dlouhým názvem stávající 
vyhlášky č. 238/2006 Sb., 

kde se nevyskytly aplikační 
problémy. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K § 1 odst. 1 
písm. c) 

Z ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyplývá, že pojem „jméno“ v sobě zahrnuje jak jméno, tak 
příjmení dané osoby. Z tohoto důvodu doporučujeme slovo „příjmení“ neuvádět. 
 
Dále doporučujeme slovní spojení „místo podnikání“ nahradit pojmem „sídlo podnikatele“  
a zajistit tak soulad s terminologií občanského zákoníku (viz § 429). 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
vnitra 

K § 1 odst. 1 
písm. o) 

Nepovažujeme za nezbytné v prováděcím právním předpise znovu uvádět, že žádost musí obsahovat odůvodnění podle § 179 
odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť tato náležitost žádosti je výslovně uvedena již v § 186 odst. 2 zmíněného 
zákona. 

Neakceptováno s ohledem 
na zásadní připomínku 

MMR. 

 K § 1 odst. 3 Za účelem předcházení případných aplikačních problémů doporučujeme za slova  
„za účetní období“ doplnit slovo „bezprostředně“. 
 Totožnou připomínku uplatňujeme i vůči § 2 odst. 3 písm. c). 

Akceptováno. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Po stránce 
formální: 

Předkladatel převážně splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 

Vzato na vědomí. 
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Připomínkové 
místo  Připomínka Vypořádání 

platném znění. 

 Po stránce 
materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Jak předkladatel správně uvádí, právo EU výslovně neupravuje předmět návrhu. Směrnice 2014/23/EU o udělování koncesí 
(dále jen „Směrnice“) skutečně žádnou povinnost členských států vyžadovat od určitých veřejných zadavatelů podklady ve 
formě žádosti o souhlas s koncesní smlouvou nebo její změnou nestanoví. Jde se zde tedy nad rámec požadavků 
sekundárních předpisů práva EU, nicméně lze v tomto opatření spatřovat jeden z nástrojů směřujících ke splnění povinnosti 
vyplývající z primárního práva EU, a to konkrétně povinnosti členských států vyvarovat se nadměrných schodků veřejných 
financí, uvedené v článku 126 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Požadujeme v tomto smyslu doplnit odůvodnění. 
V samotné Směrnici pak článek 2 stanoví, že „tato směrnice respektuje zásadu nezávislé správy ze strany celostátních, 
regionálních a místních orgánů v souladu s vnitrostátním právem a právem EU. Tyto orgány mohou nezávisle rozhodovat o 
způsobu řízení, který považují za nejvhodnější pro provedení stavebních prací a poskytnutí služeb, aby byla zajištěna 
především vysoká úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovné zacházení a podpora všeobecného přístupu k veřejným 
službám a práv uživatelů v této oblasti." Předmět návrhu lze v širším smyslu chápat, jako součást takového řízení. 
Článek 35 Směrnice pak členským státům ukládá, aby od veřejných zadavatelů a zadavatelů vyžadovali, aby „přijali vhodná 
opatření k boji proti podvodům, zvýhodňování a korupci a k účinné prevenci, odhalování a nápravě střetu zájmů vznikajících v 
průběhu koncesních řízení…“ Ač předmět návrhu nesměřuje přímo na tyto situace, je součástí systému kontroly hospodaření 
územně samosprávných celků a jako takový může mít pozitivní dopad i na výše uvedené oblasti. 

Akceptováno. 

 K odůvodnění: Požadujeme bod 4 v obecné části odůvodnění doplnit také o odkaz na primární právo EU ve smyslu našeho komentáře v 
prvním odstavci předchozího bodu tohoto stanoviska. Akceptováno. 

 K § 1: Doporučujeme zvážit nahrazení pojmu trvalý pobyt pojmem bydliště, s ohledem na možnou účast občanů jiného členského 
státu EU, kteří v ČR mít trvalý pobyt nemusí a mají ho v jiném členském státě EU. Záleží samozřejmě na tom, co je účelem 
úpravy – zda je cílem, aby takoví občané v rámci koncesního řízení sdělovali adresu svého trvalého pobytu v jiném členském 
státě EU anebo adresu svého momentálního bydliště v ČR. Doporučujeme ke zvážení, případně vysvětlení. 

Akceptováno. 

 Závěr: Návrh vyhlášky přímo neimplementuje předpisy EU a není s právem EU v rozporu. Odůvodnění třeba doplnit. Akceptováno. 
Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro VVI a 
předseda RVVI 

 Doporučujeme sjednotit uvozující věty k výčtům v § 1 odst. 1 a 2 a v § 2 odst. 2 a 3 tak, aby se užila buď dvojtečka, nebo 
předposlední bod výčtu nekončil čárkou, ale spojkou „a“ (viz § 1 odst. 2). Akceptováno. 

Úřad vlády – 
Kabinet 
vedoucího úřadu 
vlády 

 Ve znění § 1 odst. 1 návrhu vyhlášky je v závorce uvedeno (dále jen ʺžadatelʺ) a obdobně pak v § 2 odst. 1 jsou chybně 
uvedeny uvozovky u textu v závorce (dále jen ʺstanovisko ke změněʺ). 
Doporučujeme provést opravu v souladu s obecnými pravidly pro psaní uvozovek - (dále jen „žadatel“) a (dále jen „stanovisko 
ke změněʺ). 

Akceptováno. 

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

K § 1 odst. 1 
písm. c) návrhu 

vyhlášky 

Uvedené ustanovení návrhu vyhlášky stanoví, jaké identifikační údaje dodavatele – fyzické osoby mají být uvedeny v žádosti o 
předchozí stanovisko k uzavření smlouvy na koncesi, přičemž je mezi nimi uvedeno i „místo podnikání“. Mám za to, že pojem 
„místo podnikání“ již neodpovídá současné terminologii, kdy s účinností zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má i podnikatel 
– fyzická osoba sídlo. Navrhuji proto uvést předmětné ustanovení do souladu s terminologií § 429 občanského zákoníku. 

Akceptováno. 

V Praze dne 10. května 2017 

Vypracovala:  Ing. Kateřina Helikarová 
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