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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 24a 

 (1) Pěstovat konopí pro léčebné použití může jen taková právnická nebo podnikající 

fyzická osoba, které byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 

Držitel licence může pěstování konopí pro léčebné použití zahájit, jen pokud má uděleno 

povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky. 

(2) K udělení licence uskutečňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv výběrové řízení 

prováděné podle jiného právního předpisu14). Výběrové řízení se koná jako dvoukolové. Pro 

první kolo se stanoví kvalifikační předpoklady, zadávací dokumentace a technické podmínky 

včetně pravidel správné pěstitelské praxe, při jejichž splnění uchazeč postupuje do kola 

druhého. Postupujícím může být jen taková osoba, která prokáže předpoklady zajistit 

vypěstování konopí standardizovaným postupem vedoucím k definovanému obsahu účinných 

složek konopí a stálou kvalitu vypěstovaného konopí. Ve druhém kole výběrového řízení je 

základním hodnotícím kritériem nabízená cena vypěstovaného konopí, jejíž váha při 

stanovení zadávacích podmínek pro posuzování nabídek musí činit ve vztahu k dílčím 

hodnotícím kritériím nejméně 75 %. V zadávacích podmínkách může být omezen maximální 

počet osob, kterým může být udělena licence. Státní ústav pro kontrolu léčiv licenci neudělí 

žádnému z uchazečů, pokud nabízená cena, navýšená o předpokládané náklady podle § 24b 

odst. 2 věty poslední, bude překračovat cenu konopí pro léčebné použití dostupného z jiných 

zemí; za účelem průzkumu trhu provede Státní ústav pro kontrolu léčiv před druhým kolem 

výběrového řízení poptávku v zemích, které mohou konopí pro léčebné použití vyvážet, jejíž 

parametry budou odpovídat výběrovému řízení co do množství konopí a obsahu účinných 

látek. 

 (2)  Licence může být udělena pouze dodavateli vybranému v zadávacím řízení, 

které provede Státní ústav pro kontrolu léčiv podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Součástí zadávacích podmínek musí být pro uchazeče závazná pravidla 

správné pěstitelské praxe, která budou stanovena za účelem vypěstování konopí 

standardizovaným postupem vedoucím ke stálé kvalitě vypěstovaného konopí. Zadávací 

podmínky musí rovněž stanovit požadovaný obsah účinných látek konopí. Nabídková 

cena musí mít v rámci kritérií hodnocení váhu nejméně 75 %. Státní ústav pro kontrolu 

léčiv v zadávacích podmínkách stanoví maximální výši nabídkové ceny, a to na základě 

průzkumu trhu provedeného v zemích, které mohou konopí pro léčebné použití vyvážet, 

a to konopí, jehož parametry budou odpovídat zadávacímu řízení. 

 (3) Licence se po konání výběrovéhozadávacího řízení uděluje na dobu nejvýše 5 let. 

V licenci Státní ústav pro kontrolu léčiv vymezí plochu, na které se konopí bude pěstovat. 
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Má-li skončit doba platnosti udělení licence nebo nepostačuje-li vypěstované konopí pro 

léčebné použití, vyhlašuje se nové výběrovézadávací řízení, přičemž licenci lze udělit i 

opakovaně. 

 (4) Osoba, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, je 

povinna 

a) zajistit pěstování a zpracování v krytých prostorách vhodných pro tento účel, 

b) zabezpečit prostory, kde se pěstování, sklizeň a zpracování uskutečňují, před zneužitím  

c) zajistit, aby veškerá činnost v souvislosti s pěstováním, sklizní a zpracováním byla 

zaprotokolována,  

d) kdykoliv umožnit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv bez předchozího ohlášení provést 

kontrolu všech prostor, které pro pěstování a zpracování využívá, a zpřístupnit mu protokoly o 

činnosti a další příslušnou dokumentaci; pro práva a povinnosti kontrolujících a 

kontrolovaných osob se použije jiný právní předpis15) obdobně, 

  

e) zajistit, aby veškerý rostlinný odpad byl uchováván způsobem stanoveným v § 10 a 

zneškodňován na vlastní náklad této osoby způsobem stanoveným v § 14; za rostlinný odpad 

se považuje rovněž konopí, které nevyhovuje zadávací dokumentaci a technickým 

podmínkám stanoveným podle odstavce 2,  

f) dodržovat podmínky stanovené podle odstavce 2. 

 (5) V případě, že Státní ústav pro kontrolu léčiv zjistí porušení povinnosti uložené 

podle odstavce 4 osobě, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, 

licenci jí odejme. 
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 

o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 4 

Střednědobý výhled 

 (1) Zároveň s návrhem státního rozpočtu se zpracovává střednědobý výhled, který 

obsahuje očekávané příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů na jednotlivá léta, na 

která je sestavován, a to v členění podle rozpočtové skladby, a předpoklady a záměry, na 

základě nichž se tyto příjmy a výdaje očekávají. Práce na sestavení střednědobého výhledu 

řídí ministerstvo. 

 (2) Pokud střednědobý výhled očekává schodek státního rozpočtu, obsahuje i 

předpokládaný způsob jeho financování. 

 (3) Střednědobý výhled se sestavuje na období 2 let bezprostředně následujících po 

roce, na který je předkládán státní rozpočet; jeho součástí jsou ukazatele podle odstavce 1 za 

rok, na který se předkládá státní rozpočet. U výdajů na programy nebo projekty 

spolufinancované z rozpočtu Evropské unie odpovídá období střednědobého výhledu době 

jejich financování. U závazků státu vyplývajících ze schválených koncesních smluvz koncesí 

podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek4e) odpovídá období střednědobého 

výhledu době trvání závazku. V případě úvěrů, na které byla poskytnuta státní záruka, 

odpovídá období střednědobého výhledu stanovené době jejich splácení. 

 (4) Střednědobý výhled vypracovává ministerstvo v součinnosti se správci kapitol, 

územními samosprávnými celky a státními fondy a předkládá jej vládě společně s návrhem 

státního rozpočtu. Termín pro předání podkladů pro vypracování střednědobého výhledu, 

jejich rozsah a strukturu stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 (5) Vláda projedná návrh střednědobého výhledu současně s návrhem státního 

rozpočtu. Schválený střednědobý výhled předkládá vláda samostatně na vědomí Poslanecké 

sněmovně současně s návrhem zákona o státním rozpočtu. 

___________ 

4e) § 16 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní 

zákon). 

 

§ 14 
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 (1) Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak. 

 (2) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu může poskytnout 

ústřední orgán státní správy, Úřad práce České republiky, Akademie věd České republiky, 

Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky nebo 

organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon (dále jen "poskytovatel"). 

 (3) O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na 

základě žádosti příjemce. Žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje 

a) údaje podle odstavce 4 písm. a) a b), 

b) požadovanou částku, 

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, 

d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, a 

e) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci 

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo 

jednají na základě udělené plné moci, 

2. osob s podílem v této právnické osobě, 

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

 (4) Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 

výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje 

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu 

trvalého pobytu, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou a je-

li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační 

číslo osoby, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou, 

b) název a adresu poskytovatele,  

c) poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční 

výpomoc poskytnuta,  

d) účel, na který je poskytovaná částka určena,  

e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,  

f) u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a 

částky jednotlivých splátek, 
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g) případné další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace nebo 

návratné finanční výpomoci splnit, 

h) u dotací a návratných finančních výpomocí, jejichž součástí jsou peněžní prostředky podle 

§ 44 odst. 2 písm. b), d), f) nebo h), částku těchto prostředků (§ 44 odst. 6), 

i) den vydání rozhodnutí,  

j) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách zadávání veřejných zakázek, 

k) ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné 

finanční výpomoci plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 písm. e). 

 (5) Na rozhodnutí podle odstavce 4 se nevztahují obecné předpisy o správním 

řízení15) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.15a)  

 (6) V rozhodnutí o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit, že nesplnění 

některých podmínek podle odstavce 4 písm. g) nebo porušení povinnosti stanovené právním 

předpisem bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně nižším, než kolik činí 

celková částka dotace. Při stanovení nižšího odvodu uvede poskytovatel procentní rozmezí 

nebo pevný procentní podíl vztahující se buď k celkové částce dotace, nebo k částce, ve které 

byla porušena rozpočtová kázeň, nebo stanoví pevnou částku odvodu; přitom přihlédne k 

závažnosti porušení rozpočtové kázně a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.  

 (7) Poskytovatel může v rozhodnutí o dotaci stanovit u programů nebo projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů výdaje nebo náklady, 

které budou vyúčtovány jako paušální15b), jejichž výše nemusí být prokazována. Paušální 

výdaje nebo náklady se stanoví 

a) procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených výdajů 

nebo nákladů projektu, 

b) na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo 

c) jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje či náklady projektu nebo jejich část. 

 (8) V případě poskytnutí dotace do rozpočtu kraje nebo Regionální rady regionu 

soudržnosti, kdy kraj nebo Regionální rada regionu soudržnosti má povinnost takto získané 

prostředky poskytnout právnické nebo fyzické osobě, lze kraj nebo Regionální radu regionu 

soudržnosti v rozhodnutí o poskytnutí dotace zavázat, že vrátí ve stanovené lhůtě do státního 

rozpočtu a v případě finančních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. d) a f) do Národního 

fondu finanční prostředky, které příslušná právnická nebo fyzická osoba vrátila do rozpočtu 

kraje nebo Regionální rady regionu soudržnosti jako sankci za porušení rozpočtové kázně 

podle zvláštního právního předpisu, anebo finanční prostředky, které příslušná právnická nebo 

fyzická osoba vrátila kraji nebo Regionální radě regionu soudržnosti jako nepoužité. 
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 (9) Odstavec 6 a přiměřeně odstavce 7 a 8 se použijí též pro poskytování dotací z 

Národního fondu. 

 (10) Příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci je povinen ji s poskytovatelem 

vypořádat v rámci finančního vypořádání (§ 75). 

 (11) Při poskytování návratné finanční výpomoci je poskytovatel povinen vést 

evidenci podle zvláštního právního předpisu16) o pohledávkách vznikajících z jejího 

poskytnutí a rozpočtovat a evidovat její splátky. 

 (12) Fyzická nebo právnická osoba, která zaplatila za pořízení věcí nebo služeb, 

obstarání výkonů, provedení prací nebo za nabytí práv peněžními prostředky z dotace a 

uplatnila nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do kterého zahrnula i částku, na jejíž 

odpočet měla právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního 

vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnula a nárok na odpočet uplatnila až poté, je povinna 

do měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet finančního vypořádání. 

 (13) Poskytovatel 

a) může změnit v rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci práva 

nebo povinnosti uvedené v odstavci 4 písm. c), e) až h, j) a k) na základě žádosti příjemce, 

b) provede písemně opravu zřejmých nesprávností, kterými jsou zejména chyby v psaní a 

počtech, vydáním opravného rozhodnutí, které doručí příjemci dotace nebo návratné finanční 

výpomoci. 
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 12 

 (1) Je-li majetek nabýván smlouvou, musí být smlouva písemná a s podpisy na jedné 

listině i v případě, že to právní předpisy nevyžadují, pokud použití písemné formy nevylučuje 

zákon anebo povaha právního úkonu, popřípadě okolnosti, za kterých k němu dochází. 

Darovací nebo jinou smlouvu, jíž se bezúplatně převádí ve prospěch státu majetek bez určení 

příslušné organizační složky (§ 9), uzavírá za stát organizační složka, jejíž příslušnost se určí 

podle ustanovení § 11. 

 (2) Darovací nebo jiná smlouva, kterou se do vlastnictví státu bezúplatně nabývá 

nemovitá věc, která se eviduje v katastru nemovitostí, s výjimkou silničního pozemku 

nabývaného z důvodu změny kategorie nebo třídy pozemní komunikace, jakož i byt nebo 

nebytový prostor, a smlouva, kterou se ve prospěch státu bezúplatně převádí majetková účast 

v jiné obchodní společnosti než akciové, vyžaduje schválení Ministerstvem financí.  

 (3) Za úplatu lze nabývat pouze majetek, který splňuje předpoklady stanovené v 

ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) a b) a příslušné organizační složce (§ 9) bude sloužit pro 

zabezpečení výkonu její působnosti anebo její činnosti, pokud nejde o nabytí ve veřejném 

zájmu. 

 (4) Při úplatném nabývání majetku lze cenu sjednat16) pouze do výše rovnající se 

ocenění tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu.17) Ve veřejném zájmu může 

Ministerstvo financí dát předchozí souhlas ke sjednání ceny vyšší. To platí obdobně, je-li 

majetek nabýván v dražbě.17a) 

 (5) Pokud sjednaná cena překročí výši přípustnou podle odstavce 4 a nejde přitom o 

nabytí majetku v dražbě17a), je dohoda o ceně neplatná v rozsahu rozdílu, o který sjednaná 

cena přípustnou výši překročila. Je-li úplatné nabytí majetku předmětem veřejné zakázky 

podle zvláštního právního předpisu,18) podle zákona upravujícího zadávání veřejných 

zakázek platí odstavec 4 pouze v případě, má-li být smlouva uzavřena na základě výsledku 

jednacího řízení bez uveřejnění. 

 (6) Zřizovatel si může zcela nebo zčásti vyhradit schvalování smluv o úplatném nabytí 

nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru státem, uzavíraných jím zřízenými 

organizačními složkami. Nemá-li příslušná organizační složka zřizovatele, může si 

schvalování uvedených smluv takto vyhradit věcně příslušný ústřední správní úřad, a není-li 

ho, Ministerstvo financí. 
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 (7) Ministerstva mohou s předchozím souhlasem vlády ve prospěch státu nabývat za 

úplatu cenné papíry. Ostatní organizační složky nemohou ve prospěch státu nabývat za úplatu 

ani cenné papíry, ani majetkové účasti v jiných obchodních společnostech než akciových. 

 (8) Organizační složky nemohou uzavírat smlouvu o poskytnutí věci, bytu nebo 

nebytového prostoru (dále jen "věc") do užívání spojenou se smlouvou o následném převodu 

této věci do vlastnictví státu. Za účelem nákupu nemovité věci v zahraničí pro potřebu 

zastupitelských úřadů tak lze učinit pouze s předchozím souhlasem Ministerstva financí. Při 

sjednávání koncesní smlouvy podle zvláštního právního předpisu18a) zadávání koncese podle 

zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek se věta první a věta druhá nepoužijí. 

_____________________________________ 

 18) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. 

 18a) Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). 
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 22a 

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob 

 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soutěžitel dopustí správního 

deliktu tím, že 

a) poruší pečeť umístěnou v průběhu šetření podle § 21f odst. 2 písm. e), 

b) uzavře dohodu v rozporu s § 3 odst. 1, 

c) v rozporu s § 11 odst. 1 zneužije své dominantní postavení,  

d) uskutečňuje spojení v rozporu s § 18 odst. 1, 

e) nesplní závazek podle § 7 odst. 2, § 11 odst. 3 nebo § 17 odst. 4 anebo nesplní opatření 

podle § 18 odst. 5, nebo  

f) nesplní opatření k nápravě uložené úřadem podle § 20 odst. 4 nebo jinou povinnost 

stanovenou rozhodnutím Úřadu. 

 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 300 000 Kč nebo 1 

% z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období a za správní 

delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e) nebo f) pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z 

čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále 

stanoveno, že za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se pokuta neuloží. 

 (3) Je-li pokuta podle odstavce 2 ukládána sdružení soutěžitelů, může být uložena až 

do výše 10 % z úhrnu čistých obratů dosažených za poslední ukončené účetní období jeho 

členy. Každý člen sdružení ručí za zaplacení takto uložené pokuty do výše 10 % ze svého 

čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období.  

 (4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný v souvislosti se zadávacím 

řízením nebo uzavíráním smlouvy na plnění veřejných zakázek malého rozsahuzadáváním 

veřejné zakázky se spolu s pokutou podle odstavce 2 uloží zákaz plnění veřejných zakázek 

na dobu 3 let podle zákona o veřejných zakázkáchzadávání veřejných zakázek, není-li dále 

stanoveno jinak. Běh doby, na kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem, 

kdy rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní moci. 
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 (5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný v souvislosti s koncesním 

řízením se spolu s pokutou podle odstavce 2 uloží zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu 3 

let podle koncesního zákona, není-li dále stanoveno jinak. Běh doby, na kterou se zákaz 

plnění koncesní smlouvy ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz 

plnění koncesní smlouvy, nabylo právní moci. 

 (6) O nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných 

zakázek podle odstavce 4 nebo zákaz plnění koncesní smlouvy podle odstavce 5, uvědomí 

Úřad Ministerstvo pro místní rozvoj20). 

----------------------------------------------------------------- 

20) § 144 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 2 

Vymezení pojmů 

 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) základním výzkumem teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem 

získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, 

která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi, 

b) aplikovaným výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových 

poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů 

nebo služeb,  

c) experimentálním vývojem získávání, spojování, formování a používání stávajících 

vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro 

návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb (dále jen 

„vývoj“), 

d) inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb 

do praxe, s tím, že se rozlišují: 

1. inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného 

způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo 

programového vybavení, 

2. organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních 

praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů. 

 (2) Pro účely poskytování podpory je 

a) poskytovatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje 

o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje, 

b) uchazečem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se 

výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o 

poskytnutí podpory, 

c) příjemcem uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem 

rozhodnuto  
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d) výzkumnou organizací právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační 

jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem 

1. jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a šířit 

jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; jde-li o územní 

samosprávný celek, ustanovení o hlavním účelu výzkumné organizace se vztahuje na jeho 

organizační složku, 

2. která zisk zpětně investuje do činností podle bodu 1, 

3. k jejímž výzkumným kapacitám nebo výsledkům podle písmene k) nemají přednostní 

přístup subjekty provádějící ekonomickou činnost spočívající v nabídce zboží nebo služeb, 

které by na ni mohly uplatňovat vliv, 

e) infrastrukturou zařízení nebo podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací, která je 

podporována z veřejných prostředků a která může zahrnovat 

1. služby pro výzkum, vývoj a inovace, 

2. speciální výzkumná zařízení, včetně jejich pořízení, souvisejících investic a zajištění jejich 

činnosti, která jsou nezbytná pro část výzkumné a vývojové činnosti a která jsou zřizována 

výzkumnými organizacemi pro využití pouze jimi samými, 

3. systémy pořizování a uchování dat, 

4. činnost právnických osob zajišťujících administrativu a financování výzkumu, vývoje a 

inovací, 

5. ověřování výsledků výzkumu a vývoje, zajišťování práv k nim a jejich rozšiřování, 

f) velkou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace jedinečné výzkumné zařízení, včetně 

jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro ucelenou 

výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je 

schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími 

výzkumnými organizacemi (dále jen „velká infrastruktura“),  

g) veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích zakázka na služby v aplikovaném 

výzkumu, vývoji nebo inovacích pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu, který není 

poskytovatelem, pokud jsou tito jedinými uživateli výsledku podle písmene k), která je 

zadána příjemci v rámci programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací postupem podle 

zákona o veřejných zakázkáchzadávání veřejných zakázek2) a realizována na základě 

smlouvy o poskytnutí podpory podle tohoto zákona, popřípadě na základě rozhodnutí o 

poskytnutí podpory (§ 9 odst. 5 a 6), je-li příjemce organizační složkou státu nebo organizační 

jednotkou ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem (dále jen „veřejná zakázka“),  

h) programem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních podmínek 

pro činnosti potřebné k dosažení cílů 
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1. aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži 

ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo v zadání veřejné zakázky na jednotlivé projekty 

[písmeno i)] v rámci programu, 

2. mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na základě 

mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, včetně spolupráce realizované na 

základě právních aktů vydaných k provedení těchto smluv, nebo 

3. operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích, (dále jen „program“),  

i) projektem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních podmínek pro 

činnosti potřebné k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích formulovaný uchazečem ve 

veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem v rámci zadání veřejné 

zakázky (dále jen „projekt“), 

j) dalším účastníkem projektu organizační složka státu nebo organizační jednotka 

ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, 

jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o 

účasti na řešení projektu, 

k) výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou 

1. v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo 

pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním oboru, 

2. v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo 

služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů 

upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti17) nebo 

využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby 

poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky, 

3. ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb, 

4. v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, zavedené do 

praxe, 

(dále jen „výsledek“), 

l) způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které 

mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v 

souvislosti s nimi, a to 

1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o 

vysokých školách3), 

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, 

3. další provozní náklady nebo výdaje, 
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4. náklady nebo výdaje na služby, 

5. doplňkové náklady nebo výdaje, 

 m) uznanými náklady takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

které poskytovatel schválí a které jsou zdůvodněné. 

 (3) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky je dokument 

schvalovaný vládou, který obsahuje základní cíle podpory, její věcné zaměření, předpoklad 

vývoje výdajů na výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu, z prostředků Evropské unie a 

ze soukromých zdrojů, priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 4 až 6 let 

a opatření k jejich realizaci (dále jen „Národní politika výzkumu, vývoje a inovací“). 

 

§ 7 

Poskytnutí podpory 

 (1) Podpora vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a musí být 

poskytnuta v souladu s příslušnými předpisy a pravidly Evropských společenství, 

upravujícími státní podporu výzkumu, vývoje a inovací7a). 

 (2) Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé náklady. 

 (3) Podpora nemůže být poskytnuta 

  

a) fyzické osobě pravomocně odsouzené pro trestný čin25), jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání této osoby, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 

majetku, 

b) právnické osobě pravomocně odsouzené pro trestný čin25), jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání (činnosti) této osoby, nebo pro trestný čin hospodářský nebo 

trestný čin proti majetku, 

 pokud se na tuto osobu podle zákona nehledí, jako by nebyla odsouzena. 

 (4) Účelovou podporu poskytne poskytovatel po provedení veřejné soutěže ve 

výzkumu, vývoji a inovacích podle tohoto zákona nebo na základě zadání veřejné zakázky 

podle zákona o veřejných zakázkáchzadávání veřejných zakázek2), s výjimkou případů 

podle odstavců 5 a 6 a těch projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

kde výběr projektů proběhl na mezinárodní úrovni. 

 (5) Účelovou podporu na projekty velké infrastruktury poskytne poskytovatel po 

schválení projektu vládou. Při předložení návrhu projektu velké infrastruktury vládě ke 

schválení se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 věty první až třetí. 
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 (6) Na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována účelová podpora podle 

pravidel schvalovaných vládou, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria a způsob 

poskytování podpory. 

 (7) Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě 

zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory 

výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě 

výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení 

prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Poskytovatel může výši 

podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných 

metodik7b), které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory 

před jejím poskytnutím zveřejní. Poskytovatel dále v institucionální podpoře zohlední i výši 

nepřímé podpory, která byla výzkumné organizaci poskytnuta v předchozích letech formou 

úlev od daňových povinností. 

(8) Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci je poskytována podle § 3 odst. 3 

písm. b)  

a) bodu 1 a 2 prostřednictvím toho orgánu či organizace, které Českou republiku zastupují,  

b) bodu 3 na základě žádosti, kterou předloží poskytovateli uchazeč, vybraný v souladu s 

pravidly příslušného programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. 

 

§ 8 

Použití podpory 

 (1) Příjemce vede v souladu se zákonem o účetnictví7c) pro každý projekt, pro 

poskytnutou institucionální podporu a pro další činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích 

podporované z veřejných prostředků podle § 3 odst. 2 a 3 oddělenou evidenci o vynaložených 

výdajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo náklady hrazené z 

podpory. Způsob této evidence stanoví na základě zákona o účetnictví7c) příjemce. 

 (2) Z účelové podpory projektu lze hradit uznané náklady na výzkum, vývoj a inovace 

prováděný příjemcem, popřípadě dalším účastníkem projektu. 

 (3) Při pořízení hmotného a nehmotného majetku pro činnost ve výzkumu, vývoji a 

inovacích lze do způsobilých nákladů zahrnout pouze takovou část nákladů na jeho pořízení, 

která odpovídá předpokládanému využití pro danou činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

 (4) Z institucionální podpory může příjemce hradit náklady na činnosti ve výzkumu, 

vývoji a inovacích jiné výzkumné organizace, pokud jsou tyto činnosti předmětem spolupráce 

ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné 

smlouvy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3KJR6MT)



16 
 

 (5) V případě, že v projektu není podrobně specifikován předmět služby nebo pořízení 

hmotného nebo nehmotného majetku ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně ceny a kurzu 

platného v době podání návrhu projektu a dodavatele, postupuje příjemce podle zákona o 

veřejných zakázkáchzadávání veřejných zakázek2). 

_________________________________________ 

2) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zákon č. …/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3KJR6MT)



17 
 

 

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 69 

Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované 

informaci, a orgánu státu 

 (1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které mají přístup k utajované 

informaci, a orgán státu jsou povinni 

a) zajistit ochranu utajovaných informací podle tohoto zákona a mezinárodních smluv, 

b) zpracovávat a vést přehled míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k 

utajovaným informacím včetně utajovaných informací Evropské unie, Organizace 

Severoatlantické smlouvy a utajovaných informací vyžadujících zvláštní režim nakládání, s 

uvedením stupně utajení, nebo které nelze vykonávat bez osvědčení o zvláštní odborné 

způsobilosti podle tohoto zákona (§ 39); tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních 

předpisů na úseku odborné způsobilosti29, 

c) neprodleně písemně oznámit Úřadu skutečnost, která může mít vliv na vydání nebo na 

platnost osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele, 

d) zajistit vytvoření podmínek pro označování, evidenci, zapůjčování, ukládání, přepravu, 

další manipulaci a vyřazování utajované informace a utajované informace se zvláštním 

režimem nakládání v souladu s prováděcím právním předpisem  

e) provozovat jen informační systém, který je certifikován Úřadem a písemně schválen do 

provozu, 

f) zastavit provoz informačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené v certifikační 

zprávě, a zajistit ochranu utajované informace v něm a o těchto skutečnostech informovat 

Úřad, 

g) provozovat jen komunikační systém, jehož projekt bezpečnosti byl schválen Úřadem, 

h) zastavit provoz komunikačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené v projektu 

bezpečnosti komunikačního systému, a o této skutečnosti informovat Úřad, 

i) používat pro kryptografickou ochranu jen prostředek, který je certifikován Úřadem, a 

používat kryptografické pracoviště jen k účelu, ke kterému bylo certifikováno a schváleno do 

provozu, 
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j) vést evidenci fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, evidenci 

kryptografického materiálu, evidenci pracovníků kryptografické ochrany, evidenci provozní 

obsluhy kryptografického prostředku, evidenci kurýrů kryptografického materiálu a evidenci 

případů neoprávněného nakládání s utajovanou informací,  

k) hlásit porušení povinnosti při ochraně utajované informace nebo povinnosti uložené 

mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany utajovaných informací a přijetí opatření k odstranění 

příčin a nepříznivých následků porušení Úřadu; tato povinnost se nevztahuje na zpravodajské 

služby v případech podle § 140 odst. 1 písm. a) a na Ministerstvo vnitra v případech podle § 

141 odst. 1, s výjimkou případů porušení ochrany utajovaných informací Organizace 

Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unie, 

l) zřídit registr poskytovaných utajovaných informací (§ 79) a hlásit změny v něm Úřadu v 

rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,  

m) provést kontrolu utajovaných informací vedených v registru utajovaných informací k 31. 

prosinci kalendářního roku a zprávu o jejím výsledku zaslat Úřadu do 15. února následujícího 

kalendářního roku spolu s uvedením počtu utajovaných informací a jejich stupňů utajení; 

zpravodajské služby zasílají zprávu o utajovaných informacích poskytnutých ústředním 

registrem a registrem vedeným Ministerstvem zahraničních věcí podle § 78 odst. 1, 

n) předat utajovanou informaci poskytnutou cizí mocí nebo zahraničním partnerem právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby k zaevidování Úřadu nebo Ministerstvu zahraničních 

věcí podle § 79 odst. 5, 

o) zasílat v případech stanovených tímto zákonem utajované informace cizí moci 

prostřednictvím ústředního registru (§ 79 odst. 2),  

p) zajistit písemné pověření fyzické osoby k přístupu k utajované informaci se zvláštním 

režimem nakládání označené "ATOMAL",  

q) jako poskytovatel vyhrazené informace neprodleně zaslat Úřadu kopii prohlášení 

podnikatele podle § 15a odst. 2, 

r) jako zadavatel neprodleně písemně oznámit Úřadu 

1. skutečnost, že bude zadávat veřejnou zakázku mimo režim zákona o veřejných 

zakázkách49) nebo že bude uzavírat smlouvu, která by jinak byla koncesní smlouvou, mimo 

režim koncesního zákona50) z důvodu ochrany utajovaných informací, nebo 

2. stanovení kvalifikačního předpokladu osvědčení podnikatele pro účast v zadávacím nebo 

koncesním řízení51) , 

 a předložit dokumenty, opravňující k postupu podle bodu 1 nebo 2; tyto povinnosti se 

nevztahují na zpravodajské služby. 

q) kontrolovat dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem. 
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r) jako zadavatel, není-li zpravodajskou službou, neprodleně písemně oznámit a doložit 

Úřadu doklady ke 

1. skutečnosti, že bude zadávat veřejnou zakázku mimo zadávací řízení z důvodu 

ochrany utajovaných informací49), 

2. skutečnosti, že v zadávacím řízení stanoví opatření k zajištění ochrany utajované 

informace50) stupně utajení Důvěrné nebo vyšší,  

3. stanovení požadavku na profesní způsobilost v zadávacím řízení51) spočívající v 

předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu 

utajovaných informací stupně utajení Důvěrné nebo vyšší nebo oprávnění ke vstupu 

osob dodavatele do zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné nebo vyšší anebo jednací 

oblasti podle tohoto zákona, nebo  

4. stanovení podmínky na uzavření smlouvy v zadávacím řízení spočívající v předložení 

dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných 

informací53) stupně utajení Důvěrné nebo vyšší. 

(2) Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. c) se nevztahuje na zpravodajské služby v případech 

podle § 140 odst. 1 písm. a) a na Ministerstvo vnitra v případech podle § 141 odst. 1. 

___________________ 

49) § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

50) § 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

51) § 21 až 85 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

§ 4 až 15 zákona č. 139/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

49) § 29 písm. b) zákona č. …/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

50) § 193 zákona č. …/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

51) § 195 zákona č. …/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

53) § 104 písm. c) zákona č. …/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

  

 

§ 153 

 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které mají přístup k utajované 

informaci, nebo orgán státu se dopustí správního deliktu tím, že 
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a) nezajistí podle § 28 odst. 2 nebo 4 ostrahu u objektu, ve kterém se nachází zabezpečená 

oblast kategorie Vyhrazené,  

b) v rozporu s § 36 odst. 2 nevydá bezpečnostní provozní směrnici, 

c) nezajistí písemné pověření fyzické osoby k přístupu k utajované informaci se zvláštním 

režimem nakládání označené "ATOMAL", 

d) nezřídí a neobsadí funkci bezpečnostního ředitele podle § 71 odst. 1, 

e) neoznámí podle § 71 odst. 2 jmenování bezpečnostního ředitele, 

 f) nevyznačí na utajované informaci náležitosti podle § 21 odst. 2 až 4, 

g) jako původce vyznačí stupeň utajení na informaci, aniž je uvedena v seznamu utajovaných 

informací nebo aniž její vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky 

nebo může být pro tento zájem nevýhodné, 

h) jako původce neoznámí zrušení nebo změnu stupně utajení podle § 22 odst. 6,  

i) jako adresát utajované informace neoznámí změnu nebo zrušení stupně utajení podle § 22 

odst. 6, 

j) nezajistí podle § 28 odst. 1, 3 nebo 4 nepřetržitou ostrahu u objektu, ve kterém se nachází 

zabezpečená oblast nebo jednací oblast,  

k) nenahlásí porušení povinnosti při ochraně utajované informace, 

l) nezpracuje projekt fyzické bezpečnosti podle § 32, 

m) nevede některou z evidencí stanovených v § 69 odst. 1 písm. j), 

n) nepředá k zaevidování utajovanou informaci podle § 69 odst. 1 písm. n), 

o) nezajistí, aby použitá opatření fyzické bezpečnosti odpovídala projektu fyzické bezpečnosti 

a požadavkům stanoveným podle § 31,  

p) jako původce nevyznačí náležitosti podle § 21 odst. 1 a 4, ačkoli je informace uvedena v 

seznamu utajovaných informací a její vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu 

České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, 

q) jako původce nezruší nebo nezmění neprodleně stupeň utajení v případech, kdy pominul 

důvod pro utajení informace, důvody pro utajení neodpovídají stanovenému stupni utajení 

nebo byl-li stupeň utajení stanoven neoprávněně, 

r) nezajistí vytvoření podmínek stanovených na základě § 33 pro ukládání a § 23 odst. 2 pro 

evidenci, zapůjčování nebo přepravu utajovaných informací nebo utajovaných informací se 

zvláštním režimem nakládání nebo pro jinou manipulaci s nimi, 
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s) provozuje informační systém, který není certifikován Úřadem nebo není písemně schválen 

do provozu odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou, 

t) provozuje komunikační systém, jehož bezpečnostní projekt není schválen Úřadem, 

u) nezastaví provoz informačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené v certifikační 

zprávě, nebo nezastaví provoz komunikačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené 

v projektu bezpečnosti komunikačního systému, 

v) používá pro kryptografickou ochranu prostředek, který není certifikován Úřadem, nebo 

používá kryptografické pracoviště k jinému účelu, ke kterému bylo certifikováno a schváleno 

do provozu,  

w) nezajistí výkon kryptografické ochrany osobou, která splňuje požadavky stanovené v § 38 

odst. 2, 

 x) nezajistí obsluhu kryptografického prostředku osobou, která splňuje požadavky stanovené 

v § 40 odst. 2, 

y) nezajistí přepravu kryptografického materiálu osobou, která splňuje požadavky stanovené v 

§ 42 odst. 1, 

z) neoznámí kompromitaci kryptografického materiálu podle § 43 odst. 2,  

aa) nezřídí registr nebo nenahlásí Úřadu změny v registru podle § 79 odst. 8 písm. f),  

bb) neprovádí kontrolu utajovaných informací podle § 69 odst. 1 písm. m) vedených v 

registru nebo neoznámí její výsledek Úřadu, 

cc) odešle utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné v rozporu s § 

77,  

dd) umožní výkon citlivé činnosti fyzické osobě, která není držitelem platného dokladu nebo 

osvědčení fyzické osoby, nebo 

ee) neoznámí jako zadavatel veřejné zakázky nebo veřejný zadavatel v koncesním řízení 

Úřadu skutečnost podle § 69 odst. 1 písm. r). 

 (2) Za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) nebo g), 

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i), j), k), l), m), n) nebo o),  

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. p), q), r), s), t), u), v), w), x), 

y), z), aa), bb), cc), dd) nebo ee). 
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 

přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 1 

Předmět úpravy 

 (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských 

společenství Evropské unie 1) postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti 

veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou2) a veřejnou 

linkovou dopravou3) (dále jen „zajišťování dopravní obslužnosti“).  

 (2) Na postup při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské 

plavbě4) se ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně.  

 

§ 6 

 (1) Integrovanými veřejnými službami se rozumí integrované veřejné služby v 

přepravě cestujících podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství Evropské 

unie5). Požadavek na jednotnou informační službu je splněn, pokud je zajištěno poskytování 

informací o jednotném jízdním řádu a tarifu na jednom místě.  

 (2) Kraje a obce mohou samostatně nebo společně založit právnickou osobu pro plnění 

úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dále 

jen „organizátor“). Organizátor může být pověřen, aby jménem kraje nebo obce uzavíral 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na určeném území a u určených druhů 

dopravy.  

 (3) Majetkovou účast v organizátorovi může mít pouze kraj nebo obec. Organizátor 

nesmí provozovat veřejnou drážní osobní dopravu nebo veřejnou linkovou dopravu.  

§ 9 

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících 

 (1) Objednatel v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství 

Evropské unie1) může uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s 

dopravcem vybraným na základě nabídkového řízení. Jsou-li splněny podmínky § 18, může 

objednatel uzavřít smlouvu s dopravcem přímým zadáním.  

 (2) Objednatel předá Ministerstvu financí do 31. března souhrnný přehled smluv o 

veřejných službách uzavřených v předchozím kalendářním roce.  

 

Nabídkové řízení 
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§ 10 

 

 (1) Nabídkové řízení se zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení nabídkového 

řízení. Oznámení je výzvou neomezenému počtu dopravců k podání nabídek a k prokázání 

splnění požadované kvalifikace. Oznámení musí obsahovat 

a) identifikační údaje o objednateli, 

b) popis předmětu nabídkového řízení, který zahrnuje rovněž předpokládanou hodnotu a 

předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících, 

c) kritéria pro výběr dopravce, 

d) informaci o dostupnosti dokumentace nabídkového řízení, 

e) lhůtu pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 52 dnů ode dne uveřejnění oznámení o 

zahájení nabídkového řízení, 

f) místo podání nabídky a 

g) informaci o tom, v jakém jazyce má být nabídka podána. 

 (2) Oznámení o zahájení nabídkového řízení uveřejní objednatel v informačním 

systému podle zákona o veřejných zakázkách ve Věstníku veřejných zakázek podle zákona 

o zadávání veřejných zakázek. Pokud předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě 

cestujících, které jsou předmětem nabídkového řízení, překročí 50 000 km za rok, uveřejní 

objednatel oznámení rovněž v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím Úřadu pro 

úřední tisky. Pro uveřejňování se dále použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných 

zakázkách obdobně. Pro uveřejňování se dále použije § 213 zákona o zadávání veřejných 

zakázek obdobně s tím, že odstavec 3 písm. b) věta za středníkem se nepoužije. Vzor 

formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 (3) Pro obsah dokumentace nabídkového řízení se použijí příslušná ustanovení zákona 

o veřejných zakázkách o zadávací dokumentaci obdobně s tím, že objednatel v dokumentaci 

zadávací podmínky nabídkového řízení se použijí § 36 a37 a pro zadávací dokumentaci 

§ 98 až 102 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně s tím, že objednatel vymezí 

veřejné služby v přepravě cestujících tak, aby 

a) tvořily ucelené technické a provozní soubory a v případě veřejné drážní osobní dopravy na 

dráze celostátní nebo regionální nenarušovaly síťový charakter drážní dopravy a 

b) byly dopravně provázané s jinými veřejnými službami v přepravě cestujících. 

(4) Pro poskytování dokumentace nabídkového řízení se použije příslušné ustanovení 

zákona o veřejných zakázkách o poskytování zadávací dokumentace v otevřeném řízení 

obdobně. 
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 (4) Objednatel použije obdobně pro 

a) zadávací lhůtu § 40 zákona o zadávání veřejných zakázek, 

b) kvalifikaci, její rozsah, prokazování splnění kvalifikace a posouzení kvalifikace § 

73 až 75, § 77 a 78 zákona o zadávání veřejných zakázek , 

c) technické podmínky § 89 zákona o zadávání veřejných zakázek, 

d) vyloučení z účasti v nabídkovém řízení § 48 zákona o zadávání veřejných 

zakázek, 

e) jistotu § 41 zákona o zadávání veřejných zakázek, 

f) podání nabídek a jejich obsah § 103 a 107 zákona o zadávání veřejných zakázek a 

g) elektronické nástroje § 214 a 215 zákona o zadávání veřejných zakázek.  

 

 

 (5) Pro zadávací lhůtu, technické podmínky, klasifikaci předmětu smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících, dodatečné informace k zadávacím podmínkám, pro podání 

nabídek a jejich obsah a pro elektronické prostředky a nástroje se použijí příslušná ustanovení 

zákona o veřejných zakázkách obdobně. Pro kvalifikaci, její rozsah, prokazování splnění 

kvalifikace, posouzení kvalifikace, vyloučení z účasti na nabídkovém řízení a jistotu se 

použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně. 

 (6) Vzor formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení v 

informačním systému podle zákona o veřejných zakázkách stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 11 

 (1) Objednatel může o podaných nabídkách dále jednat. V takovém případě musí 

oznámení o zahájení nabídkového řízení vedle údajů podle § 10 odst. 1 obsahovat 

a) způsob jednání o nabídkách, zejména zda bude jednání probíhat se všemi dopravci 

současně anebo odděleně, a 

b) způsob výběru dopravců pro další jednání, pokud se objednatel rozhodne postupně 

omezovat jejich počet. 

 (2) Před jednáním o nabídkách objednatel vyzve písemně všechny dopravce, kteří 

nebyli vyloučeni z účasti v nabídkovém řízení, k jednání o nabídkách. Pro průběh jednání se 

použijí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o jednání o nabídkách v jednotlivých fázích 

jednacího řízení s uveřejněním obdobně; pro úpravu návrhu smlouvy o veřejných službách v 
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přepravě cestujících se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně. 

Pro průběh jednání se použije § 61 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně. 

 

§ 12 

 (1) Pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi se použijí příslušná 

ustanovení zákona o veřejných zakázkách se použije § 108 až 110 zákona o zadávání 

veřejných zakázek obdobně. 

 (2) Pro posouzení a hodnocení nabídek se použijí příslušná ustanovení zákona o 

veřejných zakázkách obdobně s tím, že hodnotícím kritériem pro výběr dopravce je pouze 

ekonomická výhodnost nabídky.  

(2) Pro posouzení nabídek se použije § 39 odst. 4 a 5 zákona o zadávání veřejných 

zakázek obdobně. Pro hodnocení nabídek se použije § 114 zákona o zadávání veřejných 

zakázek obdobně. Pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny se použije § 113 

zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně. 

 

§ 13 

 

 (1) Na základě výsledků nabídkového řízení vybere objednatel pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících dopravce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější. 

 (2) Pro oznámení o výběru dopravce se použijí ustanovení o oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky zákona o veřejných zakázkách obdobně. Pro podání námitek, způsob 

jejich vyřízení a zákaz uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se 

použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně. Pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících se použijí ustanovení zákona o veřejných 

zakázkách o uzavření smlouvy obdobně.  

(2) Pro oznámení o výběru dopravce se použije § 123 zákona o zadávání 

veřejných zakázek obdobně. Pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících se použije § 124 a 125 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně. 

 

(3) Pro podání námitek, způsob jejich vyřízení a zákaz uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících se použijí § 242 až 247 zákona o zadávání 

veřejných zakázek obdobně. 

 

 (34) Při uzavírání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se objednatel 

může zavázat k budoucímu plnění, které není kryto z rozpočtu objednatele platného v 

okamžiku uzavření smlouvy. 
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§ 14 

 Pro zrušení nabídkového řízení se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných 

zakázkách o zrušení zadávacího řízení použije § 127 a 128 zákona o zadávání veřejných 

zakázek obdobně, včetně důvodů tohoto zrušení. Objednatel může nabídkové řízení rovněž 

zrušit, pokud si to vyhradí v oznámení o zahájení nabídkového řízení. 

 

  

§ 16 

 (1) Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřenou na základě 

nabídkového řízení lze doplnit o dodatečné veřejné služby, které nebyly obsaženy v 

zadávacích podmínkách původního nabídkového řízení, za předpokladu, že 

a) objednatel oznámí písemnou výzvou záměr o doplnění dodatečné veřejné služby dopravci, 

se kterým je smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřena; na obsah výzvy 

se použije příslušné ustanovení zákona o veřejných zakázkách o obsahu písemné výzvy k 

jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, 

b) potřeba dodatečných veřejných služeb vznikla v důsledku okolností objektivně 

nepředvídatelných při zahájení původního nabídkového řízení, 

c) dodatečné veřejné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od veřejných 

služeb obsažených v zadávacích podmínkách původního nabídkového řízení bez způsobení 

závažné ekonomické újmy objednateli a 

d) celková kompenzace za dodatečné veřejné služby nepřekročí 20 % z celkové výše 

kompenzace za veřejné služby obsažené v zadávacích podmínkách původního nabídkového 

řízení. 

 (2) Do 1 měsíce po doplnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících o 

dodatečné veřejné služby je objednatel povinen zveřejnit na své úřední desce a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup oznámení o tomto doplnění. 

§ 16 

(1) Pro změnu závazku ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se 

použije § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně, s tím, že pro účely podle 

odstavce 4 písm. a) se použije limit pro veřejné zakázky na služby pro dotčeného 

zadavatele. 

(2) Pro uveřejňování smluv o veřejných službách v přepravě cestujících se 

použije § 220 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně. 
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Přímé zadání 

§ 18 

 Pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropských společenství 

Evropské unie6) lze přímým zadáním uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě 

cestujících s dopravcem, který má zajišťovat 

  

a) veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální, 

b) veřejné služby v mimořádné situaci podle § 22, 

c) veřejné služby, u nichž průměrná roční hodnota nebo počet kilometrů za rok nepřesáhne 

hodnoty uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství Evropské unie1), 

nebo 

d) veřejné služby jako vnitřní provozovatel7), je-li objednatelem kraj nebo obec. 

 

  

§ 19 

 (1) Nejpozději 1 rok před zahájením nabídkového řízení nebo před uzavřením smlouvy 

o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 písm. a), c) a d) 

uveřejní objednatel informace o svém rozhodnutí uzavřít smlouvu o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 

Evropské unie1) v Úředním věstníku Evropské unie, pokud přímo použitelný předpis 

Evropských společenství Evropské unie1) nestanoví jinak. 

 (2) V případě uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým 

zadáním podle § 18 písm. a), c) a d) je objednatel povinen nejpozději 2 měsíce před jejím 

uzavřením zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení 

o  

a) identifikačních údajích dopravce, s nímž má být smlouva uzavřena, 

b) předpokládané průměrné roční hodnotě veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li 

smlouva uzavírána podle § 18 písm. c), a  

c) předpokládaném rozsahu veřejných služeb. 
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(3) Osoba, která má zájem o uzavření stejné smlouvy o veřejných službách přímým 

zadáním a které v důsledku porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské 

unie1) postupem objednatele hrozí nebo vznikla újma na jejích právech (dále jen 

„stěžovatel“), může podat písemně zdůvodněné námitky objednateli do 15 dnů ode dne 

zveřejnění oznámení podle odstavce 2. 

 (4) V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu 

objednatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu 

Evropských společenství1), jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona nebo 

přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) hrozí nebo vznikla a čeho se 

stěžovatel domáhá. Na postup objednatele se použije § 111 odst. 1, 2, 4 a 5 zákona o 

veřejných zakázkách obdobně. 

 (5) Do 1 měsíce po uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

přímým zadáním je objednatel povinen zveřejnit na své úřední desce a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup oznámení o tom, že smlouva byla uzavřena, a v oznámení uvést 

údaje o uzavřené smlouvě v rozsahu podle odstavce 2. 

(4) V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu 

objednatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného 

předpisu Evropské unie1), jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona 

nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1) hrozí nebo vznikla a čeho se 

stěžovatel domáhá. Na způsob vyřízení námitek a zákaz uzavření smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících se použijí § 246 a 247 zákona o zadávání veřejných 

zakázek obdobně. 

 

(5) Pro uveřejňování smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

uzavřené na základě přímého zadání se postupuje podle § 16 odst. 2. 

 

 

§ 21 

Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou a na 

dráze tramvajové 

 (1) Při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

dopravou a na dráze tramvajové se § 9 až 20 použijí v případech, kdy 

a) cestující platí dopravci jízdné, 

b) dopravci je uděleno výlučné právo nebo poskytována za předem sjednaných podmínek z 

veřejných rozpočtů kompenzace a 

c) kompenzace nevylučuje obchodní riziko dopravce spojené s výší tržeb z jízdného za 

zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících. 
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 (2) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, použije se na výběr dopravce ve 

veřejné linkové dopravě a na dráze tramvajové zákon o veřejných zakázkách zadávání 

veřejných zakázek. 

 

§ 22 

 (1) Pokud dojde k přerušení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících nebo 

takovéto přerušení bezprostředně hrozí, může objednatel v souladu s přímo použitelným 

právním předpisem Evropských společenství Evropské unie8) 

a) uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na poskytování dotčených 

veřejných služeb přímým zadáním, 

b) rozšířit již uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících o poskytování 

dotčených veřejných služeb bez nabídkového řízení, nebo  

c) rozhodnutím uložit poskytování dotčených veřejných služeb dopravci, který je 

provozovatelem dopravy podle jiných právních předpisů. 

 (2) V rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) objednatel vymezí rozsah poskytovaných 

veřejných služeb v přepravě cestujících a způsob výpočtu kompenzace v souladu s přímo 

použitelným předpisem Evropských společenství Evropské unie1). 

 (3) Oznámení o zahájení řízení podle odstavce 1 písm. c) objednatel rovněž vyvěsí na 

úřední desce. Dopravci, kteří do 2 dnů od vyvěšení oznámení na úřední desce doručí 

objednateli písemné sdělení, že mají zájem o poskytování veřejných služeb v přepravě 

cestujících, jichž se řízení týká, se stávají účastníky řízení. 

 (4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) nemá odkladný účinek. 

 (5) Ministerstvo dopravy vykonává působnost nadřízeného správního orgánu9) krajů v 

řízení podle odstavce 1 písm. c). 

 

____________________  

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o 

veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. 

8) Čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007. 

9) § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

§ 25 
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 (1) Dohled nad dodržováním postupu při uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících na základě nabídkového řízení nebo přímým zadáním a jejích změnách 

podle tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 

(1) Dohled nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při 

zajišťování dopravní obslužnosti vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále 

jen „Úřad“). 

 

 (2) Úřad při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona 

a) rozhoduje o tom, zda objednatel postupoval v souladu s tímto zákonem a přímo 

použitelným právním předpisem Evropských společenství Evropské unie, 

b) ukládá nápravná opatření a sankce, 

c) projednává správní delikty, 

d) kontroluje úkony objednatele podle jiného právního předpisu; tím není dotčena působnost 

jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle jiných právních předpisů. 

 

§ 26 

 (1) Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele objednatele se u Úřadu zahajuje na 

písemný návrh osoby, která podala námitky podle § 13 odst. 2 3 nebo § 19 odst. 3 (dále jen 

„navrhovatel“) nebo z moci úřední. 

 (2) Pro zákaz uzavření smlouvy se použije § 247 zákona o zadávání veřejných 

zakázek obdobně; to neplatí v případě přímého zadání podle § 18 písm. b). 

 

  

§ 27 

(1) Návrh lze podat 

a) proti postupům objednatele v nabídkovém řízení, 

b) proti postupům objednatele při uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících přímým zadáním, 

 v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele. 

 (2) Návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat přesné označení 

objednatele, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného právního předpisu 

Evropských společenství, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho 
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právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu 

je doklad o doručení námitek objednateli a doklad o složení kauce podle § 28. 

 (3) Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu objednateli do 10 kalendářních dnů 

ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým objednatel námitkám nevyhověl. 

 (4) Pokud objednatel námitky nevyřídil podle § 13 odst. 2 a § 19 odst. 4, lze návrh na 

uložení opatření k nápravě podat a doručit Úřadu a objednateli nejpozději do 25 kalendářních 

dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem. 

 (5) Objednatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů 

od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou dokumentaci nabídkového 

řízení v případě návrhu podle odstavce 1 písm. a). 

§ 27 

(1) Pro řízení o přezkoumání úkonů objednatele se dále použijí § 251 až 253 a § 

256 až 266 zákona o zadávání veřejných zakázek; § 256 odst. 1 a § 264  zákona o 

zadávání veřejných zakázek se nepoužijí. 

 (2) Návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat přesné označení 

objednatele, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu 

Evropské unie, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, 

příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je 

doklad o doručení námitek objednateli a doklad o složení kauce. Kauci složí navrhovatel 

ve výši 1 % z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě cestujících nebo 

100 000 Kč, pokud tuto předpokládanou hodnotu nelze zjistit. 

 

(3) V případě řízení týkajícího se přímého zadání podle § 18 písm. b) nelze 

nařídit předběžné opatření. 

 

 

  

§ 28 

 (1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z 

předpokládané hodnoty veřejných služeb, které jsou předmětem smlouvy, nejméně však ve 

výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. 

 (2) Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad řízení zahájené na návrh 

pravomocným rozhodnutím zamítne podle § 31 odst. 2, jinak Úřad kauci spolu s úroky vrátí 

navrhovateli do 30 dnů ode dne, kdy se dozví o nabytí právní moci rozhodnutí. Kauce se vrátí 

rovněž v případě, kdy Úřad společně se zamítnutím návrhu podle § 31 odst. 2 rozhodne o tom, 

že se objednatel dopustil správního deliktu podle § 33. 

§ 29 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3KJR6MT)



32 
 

 Účastníkem řízení je objednatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li 

předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, je účastníkem 

řízení též vybraný dopravce. 

§ 30 

 Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže 

a) návrh nemá předepsané náležitosti podle § 27 odst. 2 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené 

Úřadem nedoplní, 

b) nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 28 odst. 1 a navrhovatel kauci 

nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, 

c) návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 27 odst. 3 nebo 4, nebo 

d) v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření 

dle § 31 nebo pro uložení sankce podle § 33. 

§ 31 

 (1) Nedodrží-li objednatel postup stanovený tímto zákonem nebo přímo použitelným 

předpisem Evropských společenství, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl 

ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících přímým zadáním, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad uloží nápravné 

opatření tím, že zruší nabídkové řízení nebo jednotlivý úkon objednatele. 

 (2) Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného 

opatření podle odstavce 1. 

 

§ 32 

 Úřad i účastníci řízení nesou své náklady řízení. Pro náklady řízení se použijí dále 

ustanovení zákona o veřejných zakázkách. 

§ 33 

Správní delikty právnických osob 

(1) Objednatel se dopustí správního deliktu tím, že 

a) při nabídkovém řízení nedodrží postup stanovený tímto zákonem, přičemž tento postup 

podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu o 

veřejných službách v přepravě cestujících, 

b) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu se zákazem jejího 

uzavření podle § 13 odst. 2, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3KJR6MT)



33 
 

c) odmítne námitky nebo postupuje při jejich přezkoumávání v rozporu s § 13 odst. 2, 

d) zruší nabídkové řízení v rozporu s § 14, 

e) doplní uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících o dodatečné veřejné 

služby v rozporu s § 16, 

f) nepořídí nebo neuchová dokumentaci nabídkového řízení podle § 17, 

g) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 

18, 

h) nezveřejní informace podle § 19 odst. 1 nebo oznámení podle § 16 odst. 2 nebo § 19 odst. 2 

nebo 5, 

i) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu se zákazem jejího 

uzavření podle § 19 odst. 4, 

j) odmítne námitky v rozporu s § 19 odst. 3 nebo postupuje při jejich přezkoumávání v 

rozporu s § 19 odst. 4, nebo 

k) nezveřejní informace o smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 

drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální uzavřené přímým zadáním v 

rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství11). 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), e), g), h) nebo i) se uloží pokuta do 5 % 

předpokládané výše kompenzace za veřejné služby a za správní delikt podle odstavce 1 písm. 

c), d), f), j) nebo k) se uloží pokuta do 10000000 Kč. 

§ 33 

 

Správní delikty objednatele 

 

(1) Objednatel se dopustí správního deliktu tím, že  

  

a) nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem 

Evropské unie1) pro nabídkové řízení, přičemž tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit 

výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě 

cestujících,  

 

b) stanoví zadávací podmínky nabídkového řízení v rozporu se zákonem nebo 

přímo použitelným předpisem Evropské unie1) a uzavře smlouvu o veřejných službách 

v přepravě cestujících, 

  

c) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu se 

zákazem jejího uzavření podle § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 4,  

  

d) odmítne námitky nebo postupuje při jejich vyřizování v rozporu s § 13 odst. 3 

nebo § 19 odst. 4,  
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e) nepořídí nebo neuchová dokumentaci nabídkového řízení podle § 17,  

  

f) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v 

rozporu s § 18,  

  

g) neodešle k uveřejnění informace podle § 19 odst. 1 nebo oznámení podle § 19 

odst. 2,  

 

h) neuveřejní smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu s § 16 

odst. 2 nebo § 19 odst. 5, 

  

i) neuveřejní informace o smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální uzavřené přímým 

zadáním v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie11).  

  

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), f), g) nebo h) se uloží pokuta do 5 

% z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě cestujících nebo do 20 000 000 

Kč, pokud tuto předpokládanou hodnotu nelze zjistit. Za správní delikty podle odstavce 

1 písm. d), e) nebo i) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. 
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 15 

Druhy trestů a ochranných opatření 

 (1) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty 

a) zrušení právnické osoby,  

b) propadnutí majetku, 

c) peněžitý trest, 

d) propadnutí věci, 

e) zákaz činnosti, 

f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebonebo účasti ve veřejné 

soutěži, 

g) zákaz přijímání dotací a subvencí, 

h) uveřejnění rozsudku. 

 (2) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit jako ochranné opatření 

zabrání věci. 

 (3) Právnické osobě lze uložit tresty a ochranná opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 

samostatně nebo vedle sebe. Nelze však uložit peněžitý trest vedle propadnutí majetku a trest 

propadnutí věci vedle zabrání téže věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 

§ 21 

Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo nebo účasti ve veřejné 

soutěži 

 (1) Soud může uložit trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení 

nebo nebo účasti ve veřejné soutěži právnické osobě na jeden rok až dvacet let, dopustila-li 

se právnická osoba trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných 

zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení o veřejných zakázkách, koncesním 

řízení nebo ve veřejné soutěži. 
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 (2) Trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo nebo účasti 

ve veřejné soutěži jako trest samostatný může soud uložit, jestliže vzhledem k povaze a 

závažnosti spáchaného trestného činu uložení jiného trestu není třeba. 

 (3) Trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo nebo účasti 

ve veřejné soutěži spočívá v tom, že se právnické osobě po dobu výkonu tohoto trestu 

zakazuje v soudem stanoveném rozsahu uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek, 

účastnit se zadávacího řízení o veřejných zakázkách, koncesního řízení nebo veřejné soutěže 

podle jiných právních předpisů. 

 

§ 24 

Promlčení výkonu trestu 

 Trest uložený právnické osobě nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby, jež činí 

a) třicet let, jde-li o odsouzení k peněžitému trestu uloženému v nejméně 560 denních 

sazbách, nebo k trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním 

řízení nebo nebo účasti ve veřejné soutěži, zákazu přijímání dotací a subvencí, pokud jejich 

délka činí alespoň 15 let,  

b) dvacet let, jde-li o odsouzení k peněžitému trestu uloženému v nejméně 380 denních 

sazbách, nebo k trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním 

řízení nebo nebo účasti ve veřejné soutěži, zákazu přijímání dotací a subvencí, pokud jejich 

délka činí alespoň 10 let, 

c) deset let, jde-li o odsouzení k peněžitému trestu uloženému v nejméně 200 denních 

sazbách, nebo k trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním 

řízení nebo nebo účasti ve veřejné soutěži, zákazu přijímání dotací a subvencí, pokud jejich 

délka činí alespoň 5 let, 

d) pět let při odsouzení k jinému trestu. 

 

§ 39 

Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo nebo účasti ve 

veřejné soutěži 

 Na výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo 

nebo účasti ve veřejné soutěži se přiměřeně užije ustanovení § 350 trestního řádu o výkonu 

trestu zákazu činnosti. 
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