
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek

(tisk 637)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj č. 159 ze dne 13. ledna 2016 (tisk 637/5)

 

1. V § 2 odst.  1  se  slovo „zadavatelů“  nahrazuje  slovy „zadavatele  při  zadávání  veřejné 
zakázky“.

2. V § 4 odstavec 2 nově zní:
„(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky 

použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z 
a)  rozpočtu veřejného zadavatele,
b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy 
je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie.“.

3. V § 4 odst. 4 se slova „ , 2 a“ nahrazují slovem „až“.

4. V části  první  hlavě  II  se  slovo „zadavatelů“  nahrazuje slovy „zadavatele  při  zadávání 
veřejné zakázky“.

5. V § 10 odst.  2 se slovo „zadavatelů“ nahrazuje slovy „zadavatele při  zadávání veřejné 
zakázky“.

6. V § 28 odst. 1 písm. i) se doplňuje bod 6, který zní:
„6. aukčních hodnot v elektronické aukci“.

7. V § 29 písm. h se na konci věty doplňují slova „nebo nabytí, nájem nebo pacht závodu“.

8. V § 29 písm. i) bodu 2 se slova „které jsou zadávány“ nahrazují slovy „která je zadávána“.

9. V § 30 se na konci písmene h) doplňují slova „nebo pro potřeby plnění úkolů ozbrojených 
složek České republiky“.  
 
10. V § 35 se dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2)  Za účelem podpory malých a  středních podniků je  zadavatel  povinen rozdělit 
veřejnou zakázku na části vždy, pokud má být plněna na území více než jednoho kraje, a 
pokud  není  dán  důvod,  pro  který  by  takové  rozdělení  veřejné  zakázky  bylo  z hlediska 
ekonomického nebo funkčního významně neefektivní.  Rozhodne-li  zadavatel,  že  rozdělení 
veřejné zakázky na části není vhodné, uvede důvody nerozdělení v zadávací dokumentaci.“.

 11.  V  §  36  odst.  4  větě první  se  za  slova  „od  zadavatele“  doplňují  slova  „s  výjimkou 
advokáta nebo daňového poradce,“.
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12. V § 36 odst. 4 se za slovo „podílely“ vkládá čárka.
 
13. V § 36 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Zadavatel může všem nebo některým účastníkům zadávacího řízení udělit ceny 
nebo platby, pokud pravidla pro jejich udělení stanoví v zadávací dokumentaci.“
 
14. V § 37 odstavec 1 zní:
 „(1) Podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako 
a) podmínky kvalifikace,
b) technické  podmínky vymezující  předmět  veřejné  zakázky včetně  podmínek nakládání 

s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním 
smlouvy na veřejnou zakázku,

c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo
d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné 

zakázky  na  životní  prostředí,  sociálních  důsledků  vyplývajících  z  předmětu  veřejné 
zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.“.

 
15. V § 41 odst. 8 se slova „§ 122 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 122 odst. 5“.
 
16. V § 42 odstavec 2 zní:

„(2)  U veřejných zakázek s  předpokládanou  hodnotou vyšší  než  300 000 000 Kč 
zadavatel  zajistí,  aby hodnocení nabídek provedla komise,  která má minimálně 5 členů, z 
nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.“.
 
17. V § 48 odst. 2 písm. b) se slovo „výzvy“ nahrazuje slovem „žádosti“.
 
18. V § 48 se vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Ustanovení odstavce 7 a 9 se nepoužije pro účastníka zadávacího řízení, pokud 
se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního 
kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích.“.

Následující odstavce se přečíslují.
 
19. V § 52  písm. b) bodě 2 se slova „podle § 63 odst.5“ zrušují.
 
20. V § 53 odst. 4 se slova „§ 77“ nahrazují slovy „§ 77 odst. 1“.
 
21. V § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
22. V § 57 odst. 1 písm. a) se slovo „pracovních“ zrušuje.
 
23. V § 57 odst. 1 písm. b) se slovo „pracovních“ zrušuje.
 
24. V § 57 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „11 pracovních“ nahrazují číslem „15“.
 
25. V § 57 odst. 2 písm. a) se slovo „27pracovních“ nahrazuje číslem „35“.
 
26. V § 57 odst. 2 písm. b) se slovo „situace“ nahrazuje slovem „okolností“.
 
27. V § 58 odst. 5 se slova „27 pracovních“ nahrazují číslem „35“.
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28. V § 59 odst. 1 se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
29. V § 59 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „19 pracovních“ nahrazují číslem „25“.
 
30. V § 59 odst. 2 písm. a) se slovo „pracovních“ zrušuje.
 
31. V § 59 odst. 2 písm. b) se slovo „pracovních“ zrušuje.
 
32. V § 59 odst. 3 se slova „8 pracovních“ nahrazují číslem „10“.
 
33. V § 59 odst. 4 se slova „8 pracovních“ nahrazují číslem „10“.
 
34. V § 59 odst. 4 se slova „27 pracovních“ nahrazují číslem „35“.
 
35. V § 59 odst. 5 se slova „11 pracovních“ nahrazují číslem „15“.
 
36. V § 59 odst. 5 se slova „8 pracovních“ nahrazují číslem „10“.
 
37. V části čtvrté hlavě IV se slova „bez uveřejnění“ nahrazují slovy „s uveřejněním“.
 
38.  V  §  60  v části  čtvrté  s názvem  nadlimitní  režim,  hlava  IV  se  slova  v nadpisu  „bez 
uveřejnění“ nahrazují slovy „s uveřejněním“
 
39.  V §  61  se  na  konci  odstavce  8  doplňuje  věta  „V takovém případě  se  při  otevírání 
předběžných nabídek postupuje podle § 108 až § 110 obdobně.“.
 
40. V § 62 odst. 1 se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
41. V § 62 odst. 2 se slova „19 pracovních“ nahrazují číslem „25“.
 
42. V § 63 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud veřejná zakázka 
může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť
a) předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon,
b z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž, nebo
c) je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
 
43. V § 64 písm. c) se za slovo „burzách23“ vkládají slova „pokud zadavatel poskytne úplatu 
za uskutečněný burzovní obchod a za jeho zprostředkování pouze a přímo komoditní burze, a 
to v souladu s ceníkem burzovních obchodů komoditní burzy, který je zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup,“.
 
44. V § 68 odst. 3 se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
45. V § 68 odst. 3 se slovo „pracovních“ zrušuje.
 
46. V § 69 se odstavec 9 zrušuje.
 
47. V § 72 odst. 2 se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
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48. V § 72 odst. 2 se slovo „pracovních“ zrušuje.
 
49.  V §  72  odst.  6  se  slova  „jednacího  řízení  s  uveřejněním“  nahrazují  slovy „řízení  o 
inovačním partnerství“.
 
50. V § 72 odst. 7 se slova „je oprávněn“ nahrazují slovem „může“.
 
51. V § 77 odst. 3 se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
 
52. V § 78 odst. 1 se za slovo „dodavatele,“ vkládají slova „nebo obrat dosažený dodavatelem 
s ohledem na předmět veřejné zakázky,“.
 
53. V § 79 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let  před zahájením zadávacího 

řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 
z těchto prací; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než 
posledních 5 let  před zahájením zadávacího řízení,  pokud je to nezbytné pro zajištění 
přiměřené úrovně hospodářské soutěže,“

 
54. V § 79 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky 

před  zahájením  zadávacího  řízení  včetně  uvedení  ceny  a  doby  jejich  poskytnutí 
a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za 
dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné 
pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže,“.

55. V § 79 odst. 4 písm. a) se slova „a to v plném rozsahu zakázky,“ nahrazují slovy „a to v  
rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel,“.
 
56. V § 83 odst. 1 písm. a) se slova „§ 77“ nahrazují slovy „§ 77 odst. 1“.
 
57. V § 86 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , pokud již nebyly v zadávacím řízení 
předloženy“.
 
58. V § 86 odst. 5 se slova „§ 77“ nahrazují slovy „§ 77 odst. 1“.
 
59. V § 96 odstavec 5 zni: 

„(5) Zadavatel pokračuje v soutěžním dialogu do doby, než rozhodne, zda předložená 
řešení jsou vhodná. Účastníka zadávacího řízení,  jehož řešení není vhodné, ze zadávacího 
řízení vyloučí.“.
 
60. V § 98 odst. 1 písm. a) se za slova „o účast“ vkládají slova „ , předběžných nabídek“.
 
61. V § 98 odst. 1 písm. b) se za slova „o účast“ vkládají slova „ , předběžných nabídek“.
 
62. V § 99 odst. 2 se za slova „o účast“ vkládají slova „ , předběžných nabídek“.
 
63. V § 104 odst. 1 písm. d) se slova „právní formy“ nahrazují slovy „formy spolupráce“.
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64. V § 104 odst. 2 se za slova „vybraného dodavatele“ vkládají slova „ , který je právnickou 
osobou,“.
 
65. V § 110 odst. 2 se slova „s § 107 odst. 1“ nahrazují slovy „s § 107 odst. 2“.
 
66. V § 113 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „§ 46 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 46“.
 
67. V § 120 odst. 2 se slova „písm. a) a b)“ zrušují.
 
68. V § 121 odstavec 7 zní:

„(7) Po celou dobu elektronické aukce je zadavatel povinen účastníkovi elektronické 
aukce  zpřístupnit  informaci  o jeho  aktuálním  pořadí.  Pokud  si  to  zadavatel  vyhradil  v 
zadávací dokumentaci a určil způsob poskytnutí informací, může poskytovat také informace o 
aukčních hodnotách nebo o počtu účastníků aukce. Zadavatel může účastníkům elektronické 
aukce kdykoli v průběhu elektronické aukce oznámit počet účastníků elektronické aukce.“
 
69. V § 122 odst. 1 se slova „(dále jen „vybraný dodavatel“)“ zrušují.
 
70. V § 122 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) dokladů o majetkové struktuře dodavatele  až po jeho skutečné majitele  podle zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
nebo  písemné  čestné  prohlášení,  že  takové  skutečné  majitele  nemá;  to  neplatí,  je-li 
vybraný dodavatel fyzickou osobou.“

 
71. V § 122 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V případě výzvy podle odstavce 3 se postupuje podle § 46 odst. 1 obdobně.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
 
72. V § 124 odst. 3 se slova „neuzavře smlouvu a“ zrušují.
 
73. V § 125 odst. 2 se slova „§ 122 odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 122 odst. 3 a 5“.
 
74. V § 126 se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
75. V § 128 odst. 2 se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
76. V § 129 odst. 10 úvodní části ustanovení se slova „18 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
77. V § 129 odst. 10 úvodní části ustanovení se slova „32 pracovních“ nahrazují číslem „48“.
 
76. V § 132 odst. 7 se slova „18 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
77. V § 136 odst. 2 se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
 
78. V § 137 úvodní části ustanovení se slova „18 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
79. V § 139 odst. 2 se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
80. V § 141 odst. 2 se slova „8 pracovních“ nahrazují číslem „10“.
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81. V § 142 úvodní části ustanovení se slova „18 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
82. V § 145 odst. 2 se slova „25 pracovních“ nahrazují číslem „35“.
 
83. V § 145 odst. 2 se slova „32 pracovních“ nahrazují s číslem „45“.
 
84. V § 146 odst. 2 se slova „14 pracovních“ nahrazují číslem „20“.
 
85. V § 146 odst. 2 se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
86. V § 146 odst. 2 se slovo „32“ nahrazuje číslem „45“.

87. V § 148 odst. 7 se za slova „návrhů připojí“ vkládá slovo „zadavatel“.
 
88. V § 150 odst. 1 se slova „18 pracovních“ nahrazují číslem „30“.
 
89. V § 158 odst. 3 se slova „r)“ a „a t)“ zrušují.
 
90. V § 163 odst. 3 se slova „8 pracovních“ nahrazují číslem „10“.
 
91. V § 164 odst. 2 se za slova „zadávací dokumentaci“ vkládají slova „s výjimkou formulářů 
podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu“.
 
92. V § 166 odst. 6 se slova „11 pracovních“ nahrazují číslem „15“.
 
93. V § 166 odst. 7 se slova „11 pracovních“ nahrazují číslem „15“.
 
94. V § 175 odst. 3 písm. c) se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“.
 
95. V § 175 odst. 3 písm. g) se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“.
 
96. V § 175 odst. 4 se za slova „§ 16“ vkládají slova „ , § 18 odst. 3“.
 
97. V § 176 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
 
98. §178 nově zní:

„§ 178
Koncese malého rozsahu

Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi malého rozsahu, jejíž předpokládaná 
hodnota  je  rovna  nebo  nižší  než  20  000  000 100  000     000 Kč;  ustanovení  §  27  a  31  se 
nepoužijí.“.
 
99. §178 nově zní:

„§ 178
Koncese malého rozsahu

Zadavatel  není  povinen  v  zadávacím  řízení  zadat  koncesi  malého  rozsahu,  jejíž 
předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší  než 20 000 000 Kč; ustanovení § 27 a 31 se 
nepoužijí avšak zadavatel je povinen dodržet zásady podle § 6.“.
 
100. V § 179 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „v zadávací dokumentaci“.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=124851)



- 7 -

101. V § 180 odst. 9 se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“.
 
102. V § 181 odst. 1 se slova „19 pracovních“ nahrazují číslem „25“.
 
103. V § 181 odst. 2 se slova „16 pracovních“ nahrazují číslem  „22“.
 
104. V § 181 odst. 3 se slovo „pracovních“ zrušuje.
 
105. V § 184 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Zadavatel zruší koncesní řízení, pokud hodnota koncese podle nabídky vybraného 
dodavatele
a) překračuje finanční  limit  stanovený nařízením vlády a  současně přesahuje o více než 

20 % předpokládanou hodnotu koncese stanovenou před zahájením koncesního řízení a
b) neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie.“.
 
106. V § 185 se slova „32 pracovních“ nahrazují číslem  „48“.
 
107. V § 187 odst. 1 se před slovem „zadavatel“  slovo „veřejný“ zrušuje.
 
108. V § 196 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let  před zahájením zadávacího 

řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 
z těchto prací,“

 
108. V § 196 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za posledních 5 let 

před  zahájením  zadávacího  řízení  včetně  uvedení  ceny  a  doby  jejich  poskytnutí 
a identifikace objednatele a osvědčení objednatele;  zadavatel  může stanovit,  že budou 
zohledněny  doklady  o  poskytnutých  dodávkách  nebo  službách  za  dobu  delší  než 
posledních 5 let  před zahájením zadávacího řízení,  pokud je to  nezbytné pro zajištění 
přiměřené úrovně hospodářské soutěže.“

 
109. V § 198 odstavec 5 zní:

„(5)  V jednacím řízení  bez  uveřejnění  může  zadavatel  zadat  veřejnou zakázku  na 
stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, jestliže jde o dodatečné 
stavební  práce  nebo  dodatečné  služby,  které  nebyly  obsaženy  v  původní  zadávací 
dokumentaci, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 
stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí  původních stavebních 
prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že
a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
b) dodatečné  stavební  práce  nebo  dodatečné  služby  nemohou  být  technicky  nebo 

ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky,  pokud by toto oddělení způsobilo 
závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, 
jsou  dodatečné  stavební  práce  nebo  dodatečné  služby  zcela  nezbytné  pro  dokončení 
předmětu původní veřejné zakázky, a

c) v  případě  veřejného  zadavatele  celkový  rozsah  dodatečných  stavebních  prací  nebo 
dodatečných služeb nepřekročí 50 % ceny původní veřejné zakázky. “.

 
110. V § 199 se v nadpisu slova „užší řízení a“ zrušují.
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111. V § 201 odst. 1 se slova „27 pracovních“ nahrazují číslem  „37“.
 
112. V § 201 odst. 2 se slova „30 pracovních“ nahrazují číslem  „40“.
 
113. V § 201 odst. 2 se slova „3 pracovní dny“ nahrazují slovy „5 dnů“.
 
114. V § 201 odst. 3 se slova „16 pracovních“ nahrazují číslem  „22“.
 
115. V § 201 odst. 3 se slova „38 pracovních“ nahrazují číslem  „52“.
 
116. V § 201 odst. 4 se slova „5 pracovních“ nahrazují číslem  „7“.
 
117. V § 201 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „situace“ nahrazuje slovem „okolnost“.
 
118. V § 201 odst. 6 písm. a) se slova „11 pracovních“ nahrazují číslem  „15“.
 
119. V § 201 odst. 6 písm. a) se slova „8 pracovních“ nahrazují číslem  „10“.
 
120. V § 201 odst. 6 písm. b) se slova „8 pracovních“ nahrazují číslem  „10“.
 
121.  V  §  201  odst.  6  závěrečné  části  ustanovení  se  slovo  „situace“  nahrazuje  slovem 
„okolnosti“.
 
122. V § 211 odst. 1 se za slova „probíhá písemně;“ vkládají slova „není-li v tomto zákoně 
stanoveno  jinak,  lze  použít  i  ústní  komunikaci,  je-li  obsah  v  dostatečné  míře 
zdokumentován,“.
 
123. V § 219 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „pracovních“ zrušuje.
 
124. V § 219 odst. 2 se slovo „pracovních“ zrušuje.
 
125. V § 220 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 3 odst. 2 písm. a) a c)“ nahrazují  
slovy „§ 4 odst. 1 písm. a) nebo c)“.
 
126. V § 222 odst. 5 se slova „a jejichž potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí 
předvídat“ zrušují.
 
127. V § 222 odst. 7 se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem  „30“.
 
128. V § 223 se v odst. 2  za slovo „odstoupit“ vkládají slova „a to bez zbytečného odkladu 
poté, co zjistí“ a v písm. b) se slovo „ neodpovídají“ nahrazuje slovem „neodpovídaly“.
 
129. V § 242 odst. 1 se slova „11 pracovních“ nahrazují číslem  „15“.

130. V § 242 odst. 2 se slova „11 pracovních“ nahrazují číslem  „15“.
 
131. V § 242 odst. 3 se slovo „pracovních“ zrušuje.
 
132. V § 242 odst. 4 se první slovo „pracovních“ zrušuje.
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133. V § 242 odst. 4 se druhé slovo „pracovních“ zrušuje.
 
134. V § 242 odst. 5 se slova „22 pracovních“ nahrazují číslem  „30“.
 
135. V § 245 odst. 1 se slova „11 pracovních“ nahrazují číslem  „15“.
 
136. V § 251 odst. 2 se slova „8 pracovních“ nahrazují číslem  „10“.
 
137. V § 251 odst. 3 se slova „19 pracovních“ nahrazují číslem  „25“.
 
138. V § 251 odst. 5 se slova „11 pracovních“ nahrazují číslem  „15“.
 
139. V § 252 odst. 1 se slova „8 pracovních“ nahrazují číslem  „10“.
 
140. § 254 včetně nadpisu zní:

„§ 254
Zvláštní ustanovení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy

(1)  Návrh  na  uložení  zákazu  plnění  smlouvy  na  veřejnou  zakázku  může  podat 
navrhovatel, který tvrdí, že zadavatel uzavřel smlouvu
a) bez  předchozího  uveřejnění  oznámení  o  zahájení  zadávacího  řízení,  předběžného 

oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, ačkoli byl 
povinen  toto  oznámení,  předběžné  oznámení  nebo  výzvu  k  podání  nabídek  ve 
zjednodušeném podlimitním řízení  uveřejnit,  ledaže  uveřejnil  dobrovolné  oznámení  o 
záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2,

b) přes zákaz jejího uzavření stanovený tímto zákonem nebo předběžným opatřením,
c) na základě postupu mimo zadávací řízení, ačkoli mu bylo pokračování v tomto postupu 

zakázáno rozhodnutím podle § 262 odst. 7, nebo
d) postupem podle § 135 odst. 3 nebo § 141 odst. 4, přičemž porušil pravidla stanovená pro 

zadání  veřejné  zakázky  na  základě  rámcové  dohody  nebo  v  dynamickém  nákupním 
systému a tím ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr dodavatele.

 
(2) V návrhu musí být uvedeno, kdy se navrhovatel  dozvěděl o tom, že zadavatel 

uzavřel smlouvu postupem podle odstavce 1.
 

(3) Návrh doručí navrhovatel Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 1 měsíce ode dne, 
kdy  zadavatel  uveřejnil  oznámení  o  uzavření  smlouvy  způsobem  podle  §  212  odst.  2  s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího 
řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. 
 

(4)  Návrh  podle  odstavce  1  písm.  d)  doručí  navrhovatel  Úřadu  a  ve  stejnopisu 
zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na 
základě rámcové dohody podle § 137 nebo oznámení  o uzavření smlouvy v dynamickém 
nákupním systému podle § 142, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
 

(5)  Zadavatel  do  10  dnů  od  doručení  návrhu  doručí  Úřadu  všechny  dokumenty 
obsahující  zadávací  podmínky  a  dokumentaci  o  zadávacím  řízení.  Pokud  nepostupuje  v 
zadávacím  řízení  nebo  postupuje  v  zadávacím  řízení,  které  nevyžaduje  pro  zahájení 
uveřejnění oznámení nebo výzvy, sdělí Úřadu ve stejné lhůtě důvody pro takový postup. 
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(6) Zadavatel Úřadu ve lhůtě podle odstavce 5 rovněž doručí své vyjádření k návrhu.  

Pokud zadavatel hodlá prokazovat existenci důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 263 
odst.  3  nebo  4,  musí  být  součástí  tohoto  vyjádření  rovněž  tvrzení  a  návrhy  důkazních 
prostředků  k  jejich  prokázání  týkající  se  těchto  důvodů;  tato  tvrzení  a  návrhy důkazních 
prostředků nelze po uplynutí lhůty podle odstavce 5 dále měnit nebo rozšiřovat.
 

(7) V řízení o návrhu podle odstavce 1 nelze nařídit předběžné opatření.“.
 
141. V § 255 odst. 2 se ve větě první a druhé slova „předmětu koncesní smlouvy“ nahrazují  
slovem „koncese“.
 
142. V § 258 odst. 1 se slova „8 pracovních“ nahrazují číslem  „10“.
 
143. Za § 258 se vkládá nový § 259 ve znění:

„§ 259
(1) Za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední Úřad od toho, kdo 

podnět podal, vybere poplatek ve výši 10 000 Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu 
k jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno pochybení.

(2) Podalo-li podnět více osob společně, vybere se poplatek podle odstavce 1 pouze 
jednou. 

(3) Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet Úřadu.

(4) Nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve lhůtě dle odstavce 3 zaplacen, podnět se 
nevyřizuje.

(5) Poplatek se nevrací.

(6)  Osvobození  od  poplatku  ani  prodloužení  lhůty  pro  zaplacení  poplatku  není 
přípustné.

(7) Zákon o správních poplatcích se nepoužije.“.

Dosavadní § 259 až 278 se označují jako § 260 až 279.
 
144. V dosavadním § 259 se slova „§ 254 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 254 odst. 5“.
 
145. V § 260 odst. 3 se slova „5 pracovních“ nahrazují číslem  „7“.
 
146. V § 262 odst. 4 se slova „§ 254 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 254 odst. 5“.
 
147. V § 266 odst. 2 se slova „11 pracovních“ nahrazují číslem  „15“.

148. V § 267 odst. 1 písm. e) se slova „§ 254 odst. 4 nebo 5“ nahrazují slovy „§ 254 odst. 5  
nebo 6“.
 
149. V § 267 odst. 3 písm. a) se obě slova „předmětu“ zrušují.
 
150. V § 274 odst. 2 se slova „podle § 147a“ nahrazují slovy „podle § 146 až 147a“.
 
151. V § 278 odst. 2 se slova „§ 3 odst. 2 “ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1“.
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152. V příloze číslo 2 zákona se nakonec textu doplňuje tabulka, která včetně nadpisu zní:
Seznam činností, které je zadavatel 

při naplnění § 29 písm. r) povinen zadávat podle zákona

 

Kategorie Popis Kód podle hlavního slovníku jednotného 
klasifikačního systému

1. Výzkum a vývoj a související služby 73000000-2

2. Výzkum a experimentální vývoj 73100000-3

3. Výzkum 73110000-6

4. Laboratorní výzkum 73111000-3

5. Námořní výzkum 73111000-0

6. Experimentální vývoj 73120000-9

7. Návrh a realizace výzkumu a vývoje 73300000-5

8. Předběžná  studie  proveditelnosti  a 
technologická demonstrace

73420000-2

9. Testy a hodnocení 73430000-5
 

 

B. Pozměňovací  návrhy  obsažené  v usnesení  hospodářského  výboru  č.  232  ze 
dne 13. ledna 2016 (tisk 637/3)

1. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky 

použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z
a) rozpočtu veřejného zadavatele, 
b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je 

veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie.“.

2. V § 36 odst. 4 v první větě za slova „od zadavatele“ doplňují slova „s výjimkou advokáta 
nebo daňového poradce,“.

3. V § 36 odst. 4 věta druhá zní: „Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace, které 
jsou výsledkem předběžné tržní konzultace,  zadavatel  označí v zadávací  dokumentaci 
tyto  informace,  identifikuje  osoby,  které  se  na  předběžné tržní  konzultaci  podílely,  a 
uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace.“.

4 V § 153 odst. 1 písm. a) se v bodech 1 a 2 slova „nebo zásobníku plynu“ zrušují.

5. V § 158 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Ustanovení § 4 odst. 4 se nepoužije pro podlimitní sektorové zakázky.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
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6. Za § 160 se vkládá nový § 160a, který zní:
„§ 160a

Zvláštní ustanovení pro režim veřejné zakázky

Ustanovení § 24 věty druhé se nepoužije pro sektorové veřejné zakázky.“.

7. V § 178 se číslo „20 000 000“ nahrazuje číslem „100 000 000“.

8. V § 222 odst. 5 a 6 písmeno c) zní:
„c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 
změn podle tohoto odstavce.“. 

9. V § 223 odst. 2 úvodní části se slova “rovněž v případě” nahrazují slovy „ , a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí“ a písmeno b) zní: 

„b)  vybraný dodavatel  před zadáním veřejné zakázky předložil  údaje,  dokumenty,  vzorky 
nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly vliv na výběr dodavatele, nebo“.

10. Za § 258 se vkládá nový § 259, který zní:
„§ 259

 (1) Za podání podnětu k zahájení řízení z moci úřední Úřad od toho, kdo podnět podal, 
vybere poplatek ve výši 1000 Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání 
je v podnětu uvedeno pochybení.

(2) Podalo-li  podnět  více  osob  společně,  vybere  se  poplatek  podle  odstavce  1  pouze 
jednou. 

(3)  Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet Úřadu.

(4)  Nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve lhůtě dle odstavce 3 zaplacen, podnět se 
nevyřizuje.

(5)  Poplatek se nevrací.

(6)  Osvobození od poplatku ani prodloužení lhůty pro zaplacení poplatku není přípustné.

(7)  Zákon o správních poplatcích se nepoužije.“.

Další paragrafy se přečíslují. 

11. § 259 až 278 se označují jako § 260 až 279.

12. V dosavadním § 278 odst. 2 se slova „podle § 3 odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 4  
odst. 1“.

13. V části  čtvrté  nadpisu  hlavy  IV  se  slova  „bez  uveřejnění“  nahrazují  slovy  „s 
uveřejněním“.
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C. Pozměňovací  návrhy  obsažené  v usnesení  ústavně  právního  výboru  č.  167  ze 
dne 14. ledna 2016 (tisk 637/4)

1. V § 53 odst. 4 se za slova „v části čtvrté“ vkládají slova „ ,s výjimkou způsobilosti podle 
§ 74 odst. 1 písm. f), kterou je zadavatel povinen použít vždy“.

2. V § 74 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f),  
které zní:

„f) je obchodní společností, v níž nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím 
alespoň 10 % všech hlasů v obchodní  společnosti  veřejný funkcionář  uvedený v  § 2 
odst.1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.“.

3. V § 75 odst. 1 písm. d) se za slova „písm. c)“ doplňují slova „a f)“.

4. V § 222 odst. 5 se slova „a jejichž potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí 
předvídat“ zrušují.

5. V § 222 odst. 6 písm. a) se slova „přičemž dodatečné stavební práce, dodatečné služby 
nebo  dodatečné  dodávky  vyplývající  z  této  změny  jsou  nezbytné  pro  provedení 
původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb či dodávek“ zrušují.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 27. ledna 2016

D. Poslankyně Jana Černochová:

3583

D1. V § 38 odst. 1 se číslo „50“ mění na číslo „30“.

D2. V § 38 odst. 2 se číslo „50“ mění na číslo „30“.

D3. V § 40 se zrušuje odstavec 4. 
 
D4. V § 79 odst. 4 písm. a) se slova „a to v plném rozsahu zakázky“ nahrazují slovy „a to  
v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel“.

D5. V části osmé se hlava IV včetně § 186 zrušuje
 
D6. V § 222 odst.  5 se lova „jejichž potřebu nemohl zadavatel  jednající  s náležitou péčí 
předvídat,“  zrušují.

E. Poslanec Ivan Adamec:

3598
E1. V  §  3  písm.  a)  –  vypustit  stávající  text  a  změnit  následujícím  způsobem  - 
zjednodušený postup zadávání podlimitních veřejných zakázek
(LO upřesňuje obsah PN:
„V § 3 písmeno a) zní:
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„a) zjednodušený postup zadávání podlimitních veřejných zakázek,“.“.

E2 V § 6 - doplnit odstavec 4
„(4) Zadavatel je povinen veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou 50 tis. Kč a 

vyšší zveřejnit na svém profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek. Zveřejňování 
podlimitních veřejných zakázek ve Věstníku veřejných zakázek bude probíhat automatickým 
přenosem dat z profilu zadavatele. Technické požadavky na automatický přenos dat z profilu 
zadavatele do Věstníku veřejných zakázek stanoví prováděcí právní předpis.“.

E3 V § 26 odst. 1 se slova „a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona“ zrušují.

E4 V § 27 se zrušuje.

E5 § 31 zní:
„Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení podlimitní veřejnou zakázku, s výjimkou 
veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou 50 mil. Kč a vyšší. Při jejím 
zadávání je však zadavatel povinen dodržovat zásady podle § 6 a zjednodušeného postupu pro 
zadávání podlimitní veřejné zakázky.“.

E6 V § 52 – písm. a) - nahradit větou „zjednodušený postup pro zadávání podlimitních 
veřejných zakázek“.

E7 V  §  53  –  název  §  53  zní:  „Zjednodušený  postup  pro  zadávání  podlimitních 
zakázek“.

E8 § 53 odst. 8 – oznámení o zrušení zjednodušeného postupu pro zadávání podlimitních 
veřejných zakázek uveřejní zadavatel na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek 
do  5  pracovních  dnů  od  rozhodnutí  o  zrušení  zjednodušeného  postupu  pro  zadávání 
podlimitních veřejných zakázek.
(LO upřesňuje obsah PN – navrhováno nové znění odstavce 8)

E9 V § 54 odstavec 1 zní:
„(1)  Lhůty  pro  podávání  nabídek  ve  zjednodušeném  postupu  pro  zadávání 

podlimitních veřejných zakázek zadavatel stanoví v délce nejméně
a) 5  pracovních  dnů  od  zahájení  postupu  pro  zadávání  podlimitních  veřejných  zakázek 

s předpokládanou hodnotou 0,- Kč až 50 tis. Kč
b) 10 pracovních dnů od zahájení postupu pro zadávání podlimitních veřejných zakázek u 

zakázek s předpokládanou hodnotou 50 tis. Kč až 1 mil. Kč 
c) 15 pracovních dnů od zahájení  postupu pro zadávání  podlimitních veřejných zakázek 

s předpokládanou hodnotou nad 1 mil. Kč a zároveň nepřesahující limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku, pro veřejné zakázky na dodávky a služby

d) 20 pracovních dnů od zahájení  postupu pro zadávání  podlimitních veřejných zakázek 
s předpokládanou hodnotou nad 1 mil. Kč a zároveň nepřesahující 50 mil. Kč pro veřejné 
zakázky na stavební práce

e) pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou nad 50 mil. 
Kč  a  zároveň  nepřesahující  limit  pro  nadlimitní  veřejnou  zakázku  není  zadavatel 
oprávněn použít zjednodušený postup pro zadávání podlimitních veřejných zakázek.“.
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3600
E10 V § 213 odstavec 4 zní:

„(4)  Zadavatel  je  oprávněn  si  zvolit,  zdali  bude pro  uskutečňování  elektronických 
úkonů podle tohoto zákona využívat elektronický nástroj, jehož správu zajišťuje Ministerstvo 
pro místní rozvoj, nebo jiný elektronický nástroj.  Zadavatel musí zajistit, aby elektronické 
nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, 
prokazatelně  splňovaly  požadavky  stanovené  tímto  zákonem  a  prováděcími  právními 
předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, 
který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na 
základě jiného právního předpisu.“.
 

E11 V § 214 odstavec 2:

„(2)  Zadavatel  je  oprávněn  využívat  k uveřejňování  informací  o  svých  veřejných 
zakázkách  současně  více  profilů  zadavatele,  které  jsou  označeny  ve  Věstníku  veřejných 
zakázek jako aktivní, a to pouze při současném splnění zveřejňovací povinnosti podle § 6, 
odst. 4 pro každý jednotlivý profil zadavatele.“.

 

F. Poslankyně Soňa Marková:

3597
F1. § 38 se navrhuje přejmenovat, přičemž nově nadpis § 38zní:

 „Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením“.
 

F2. V § 38 se za odstavec 3 doplňují odstavce 4 až 9, které včetně poznámek pod čarou 
č. 19 a 20 znějí:
„(4) Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního 

řízení  při  zadávání  podlimitní  veřejné  zakázky  na  dodávky  nebo  služby  dodavatel 
zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se 
zdravotním postižením19),  je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto 
dodavatele snížená o 15 %.
 

(5) Skutečnosti podle  odstavce 4 musí dodavatel prokázat ve vztahu ke každému ze 
čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího řízení. Pro zjištění 
celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního 
právního předpisu20).

(6) Hodnocení nabídkové ceny dodavatele podle  odstavce 4 je možné pouze tehdy, 
pokud jsou skutečnosti podle odstavce 4 prokázány v nabídce předložením potvrzení místně 
příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

(7) Podmínkou využití hodnocení nabídek podle odstavce 4 je, že účastník zadávacího 
řízení
a) určí v nabídce části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, 

nebo
b) předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a  

uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
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(8) Postup dle odstavce 4 je možno použít  pouze v případech, kdy skutečný podíl 
poddodávek nepřekročí 85% nabídkové ceny.

(9) Zadavatel provede v rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 
kontrolu všech smluv o poddodávkách na realizaci veřejné zakázky, ze kterých bude patrné, 
že podíl poddodávek nepřesáhne limit dle odstavce 8. V případě, že po uzavření smlouvy na 
plnění veřejné zakázky přestane dodavatel plnit podmínky dle odstavce 4 nebo odstavce 8, je 
zadavatel oprávněn od smlouvy na plnění veřejné zakázky odstoupit.
______________________

19) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
20) §  11  vyhlášky  č.  518/2004  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  č.  435/2004  Sb.,  o  

zaměstnanosti.“.

Následující poznámky pod čarou přečíslovat.
 

G. Poslanec Jan Klán:

3615
V § 6 (zásady zadávání  veřejných zakázek)  navrhuji  doplnit  (např.  do odstavce 1) slova: 
„hospodárnosti, účinnosti a účelnosti“.
(LO – ve 3. čtení upřesnit legislativnětechnické připomínky (odst. 1)

H. Poslanec Jan Chvojka:

3580

V části první Hlava I v § 4 

se text odstavce 2 nahrazuje novým zněním „Zadavatelem je osoba, která zadává nadlimitní 
nebo  podlimitní  veřejnou  zakázku  hrazenou  z  více  než  50  %  z  peněžních  prostředků 
poskytnutých  z rozpočtu  veřejného  zadavatele,  rozpočtu  Evropské  unie  nebo  veřejného 
rozpočtu cizího státu.“.

I.  Poslanec Antonín Seďa:

3590

I1 V § 193  se v odstavci 2 doplňuje v písmeno e) , které zní:
„e) organizace  účastníka  zadávacího  řízení  a  umístění  poddodavatelů  umožní  účastníkovi 

zadávacího řízení vyhovět požadavkům zadavatele v oblasti ověřování kvality dodávek46) 

upřesněných  v  zadávací  dokumentaci  nebo  závazek  zajistit,  aby  případné  změny  v 
poddodavatelích, k nimž dojde během plnění veřejné zakázky, neměly nepříznivý vliv na 
plnění těchto požadavků.“.

Zároveň se vkládá nová poznámka pod čarou na zvláštní zákon:
„46) Zákon  č.309/2000  Sb.,  o  obranné  standardizaci,  katalogizaci  a  státním ověřování  

jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského 
zákona, ve znění pozdějších předpisů.“.

Ostatní poznámky pod čarou se přečíslují.
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3591
I2 V § 193 v odstavci 2 písmeno a) zni:
„a) organizace  účastníka  zadávacího  řízení  a  umístění  poddodavatelů  umožní  účastníkovi 

zadávacího řízení vyhovět požadavkům zadavatele v oblasti ověřování kvality dodávek a 
v oblasti ověřování kvality dodávek46) upřesněných v zadávací dokumentaci nebo závazek 
zajistit,  aby  případné  změny v  poddodavatelích,  k  nimž  dojde  během plnění  veřejné 
zakázky, neměly nepříznivý vliv na plnění těchto požadavků,“.

Zároveň se vkládá nová poznámka pod čarou na zvláštní zákon:

„46) Zákon č.309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti 
výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona ve 
znění pozdějších předpisů.“.

Ostatní poznámky pod čarou se přečíslují.

J. Poslanec Lukáš Pleticha:

3596

J1 V § 30 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů,".
Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena i) až l).

3601
J2 § 38 se navrhuje přejmenovat, přičemž nově napids § 38zní:
 „Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením“
 
J3. V § 38 se za odstavec 3 doplňují nové odstavce 4 až 9, včetně poznámek pod čarou č. 

19 a 20, které znějí:
„(4) Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního 

řízení  při  zadávání  podlimitní  veřejné  zakázky  na  dodávky  nebo  služby  dodavatel 
zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se 
zdravotním postižením19),  je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto 
dodavatele snížená o 15 %.

(5) Skutečnosti podle  odstavce 4 musí dodavatel prokázat ve vztahu ke každému ze 
čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího řízení. Pro zjištění 
celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního 
právního předpisu20).

(6) Hodnocení nabídkové ceny dodavatele podle  odstavce 4 je možné pouze tehdy, 
pokud jsou skutečnosti podle odstavce 4 prokázány v nabídce předložením potvrzení místně 
příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

(7) Podmínkou využití hodnocení nabídek podle odstavce 4 je, že účastník zadávacího 
řízení
a) určí v nabídce části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, 

nebo
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b) předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a  
uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

(8) Postup dle odstavce 4 je možno použít  pouze v případech, kdy skutečný podíl 
poddodávek nepřekročí 85% nabídkové ceny.

(9) Zadavatel provede v rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 
kontrolu všech smluv o poddodávkách na realizaci veřejné zakázky, ze kterých bude patrné, 
že podíl poddodávek nepřesáhne limit dle odstavce 8. V případě, že po uzavření smlouvy na 
plnění veřejné zakázky přestane dodavatel plnit podmínky dle odstavce 4 nebo odstavce 8, je 
zadavatel oprávněn od smlouvy na plnění veřejné zakázky odstoupit.

(10) Postup dle odstavce 4 nelze použít 
a) v řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovačním partnerství, nebo
b) v případě veřejné zakázky na služby uvedené 

1. v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému, nebo 
2. v kategorii 1 nebo 5 podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu.

________________________

19) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
20) §  11  vyhlášky  č.  518/2004  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  č.  435/2004  Sb.,  o  

zaměstnanosti.“.

Následující poznámky pod čarou přečíslovat.

3608
J4 V § 67 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 23) zní: 

„(3) V případě dodávek kupovaných na komoditních burzách23)  se jedná o zvláštní 
formu jednacího řízení bez uveřejnění, kdy zadavatel dodávky nakupuje podle předpisů, jež se 
týkají burzovních obchodů.
____________________
23) Zákon č. 229/1992 Sb.,  o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.“.

3612
J5 V § 64 písm. c) se za slova komoditních burzách vkládají slova: “pokud zadavatel 
poskytne úplatu, odměnu (dohodné) dohodci za uskutečněný burzovní obchod a to v souladu 
s výší odměny určené burzovní komorou a výše této odměny je předem zveřejněna  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup,“.

3609
J6 V 222 odst. 5 písm. c) zní:
„c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 
změn podle tohoto odstavce.“.

J7 V § 222 odst. 6 písm. c) zní:
„c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“.
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J8 V § 222 odst. 8 se doplňuje věta druhá, která zní: „ Celkový cenový nárůst související 
se změnami podle odstavce 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku.“.
 
 
K. Poslanec Martin Kolovratník:

3605
K1 V § 223 odst. 2 se slova „rovněž v případě“ nahrazují „ , a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 6 měsíců od okamžiku, kdy zjistí“.

3606
K2 V § 242 v odst. 3 a odst. 4 se  slova „5 pracovních dnů od“ zrušují.

L. Poslankyně Martina Berdychová:

3584
V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky 
použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z
a) rozpočtu veřejného zadavatele,
b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s  výjimkou případů,  

kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie.“.

M. Poslanec Jaroslav Klaška:

3613
M1. V § 242 odst. 3 se slova „5 pracovních dnů od“ zrušují. 

M2. V § 242 odst. 4 se slova „5 pracovních dnů od“ zrušují v obou případech.

 

3614

M3.  § 254 odst. 1 písm. c) se slova „§ 262 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 262 odst. 6“. 

M4. V § 262 se odstavec 6 zrušuje.
 Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.  

 

3616

M5 § 38 zní:

„§ 38

Vyhrazené veřejné zakázky

(1) Stanoví-li tak zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě 
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, může se zadávacího řízení účastnit 
pouze  dodavatel  zaměstnávající  na  chráněných  pracovních  místech  podle  zákona 
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o zaměstnanosti  alespoň  50  %  osob  se  zdravotním  postižením  z  celkového  počtu  svých 
zaměstnanců.

(2)  Skutečnost,  že  v rámci  dodavatele  je  na  chráněných  pracovních  místech 
zaměstnáno alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců 
podle odstavce 1,  musí  být  uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České 
republiky;  rozhodným je  průměrný  přepočtený  počet  zaměstnanců  za  kalendářní  čtvrtletí 
předcházející zahájení zadávacího řízení.

(3) Zadavatel může v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání 
nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhradit, že se zadávacího řízení může účastnit 
pouze dodavatel, 

a) jehož hlavním cílem je sociální a profesní  začlenění  osob se zdravotním postižením 
nebo osob se ztíženým přístupem na trh práce,  

b) u  kterého  podíl  zaměstnanců  se  zdravotním  postižením  nebo  osob  se  ztíženým 
přístupem na trh práce tvoří alespoň 30 % z celkového počtu jeho zaměstnanců a

c) který  v zadávací  dokumentaci  stanoví  bližší  podmínky  pro  prokazování  skutečností 
podle písmen a) a b). 

(4) Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 3 není možné prokázat prostřednictvím 
jiných  osob.  Při  společné  účasti  v  zadávacím  řízení  prokazuje  splnění  podmínek  podle 
odstavce 1 nebo 3 každý účastník zadávacího řízení samostatně.“.

3617
M6 V § 4 odstavec 2 zní: 

„(2) Zadavatelem je rovněž osoba, která k úhradě nadlimitní veřejné zakázky použije více 
než  50  % peněžních  prostředků  poskytnutých  z  rozpočtu  veřejného  zadavatele,  rozpočtu 
Evropské unie, veřejného rozpočtu cizího státu nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na 
veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč, pokud se jedná o
a) veřejnou zakázku na stavební práce, nebo
b) veřejnou zakázku  na  služby,  jež  jsou  spojeny s veřejnou zakázkou  na  stavební  práce 

podle písm. a).“.
 

3618
M7 V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 3 
a č. 4 zní: 

„(3) Osoba, která zadává zakázku hrazenou z finančních prostředků získaných v rámci 
opatření společné organizace zemědělských trhů3) nebo z finančních prostředků určených na 
podporu  rozvoje  venkova,  zemědělské  prvovýroby,  potravinářství,  lesního  hospodářství 
a rybářství podle jiných předpisů4)  je zadavatelem pouze pokud zadává zakázku na stavební 
práce  nebo  zakázku  na  služby,  které  souvisejí  s těmito  stavebními  pracemi,  jejíž 
předpokládaná hodnota  přesahuje limit  podle  §  25  a  je  dotovaná z více  než  50 % přímo 
veřejným zadavatelem. 
 ______________________

3) Například  nařízení  Evropského parlamentu  a Rady č. 1305/2013 ze  dne  17. prosince 
2013  o podpoře  pro  rozvoj  venkova  z Evropského  zemědělského  fondu  pro  rozvoj 
venkova  (EZFRV)  a o  zrušení  nařízení  Rady  (ES)  č. 1698/2005,  v platném  znění, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
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kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

4) Například  nařízení  Evropského parlamentu  a Rady č. 1305/2013 ze  dne  17. prosince 
2013  o podpoře  pro  rozvoj  venkova  z Evropského  zemědělského  fondu  pro  rozvoj 
venkova  (EZFRV)  a o  zrušení  nařízení  Rady  (ES)  č. 1698/2005  v platném  znění, 
nařízení  Evropského  parlamentu  a Rady  (EU)  č. 508/2014  ze  dne  15. května  2014 
o Evropském  námořním  a rybářském  fondu  a o  zrušení  nařízení  Rady  (ES) 
č. 2328/2003,  (ES)  č. 861/2006,  (ES)  č. 1198/2006  a (ES)  č. 791/2007  a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, v platném znění.“.

 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 
Dosavadní poznámky pod čarou 3 až 51 se označují jako poznámky pod čarou 5 až 53.

  
M8 V § 9 odst. 1 se slova „nebo 3“ nahrazují slovy „nebo 4“. 

 

M9 V § 248 odst. 2 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.

N. Poslanec Leo Luzar:

3472
N1  V § 248 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4)  Úřad  provádí  u  nadlimitních  veřejných  zakázek  financovaných  úplně  nebo 
částečně z prostředků Evropské unie před zahájením zadávacího řízení kontrolu. Úřad provádí 
kontrolu na základě žádosti veřejného zadavatele, a to ve vztahu dokumentům uvedeným v § 
250  odst.  1  písm.  a)  a  b).  Výsledkem kontroly  je  oznámení  úřadu  veřejnému  zadavateli 
obsahující konstataci o souladu nebo nesouladu předložených dokumentů s tímto zákonem. 
V případě, že úřad konstatuje nesoulad dokumentů se zákonem, vyznačí v oznámení ty části 
dokumentů, které nejsou v souladu se zákonem, k nesouladu uvede odůvodnění. Úřad vydá 
oznámení do 30 dnů ode dne doručení dokumentů.“.

N2 V § 251 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Úřad je návrhem vázán.“.

N3 V § 252 odst. 2 se na začátku vkládá věta: „Úřad vydá rozhodnutí o návrhu do 60 
dnů.“.

 

N4 V § 252 odst. 2 se na konci doplňuje věta: „Pokud úřad nevydá rozhodnutí ve lhůtě 
uvedené ve větě první, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým návrh zamítl, za den doručení 
rozhodnutí se považuje následující den po uplynutí lhůty podle věty první.“.

N5 V § 260 odst. 2 se na konci doplňují slova: „nejdéle však 15 dnů.“.
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N6 V § 260 odstavec 3 nově zní:

„(3)  Úřad  před  vydáním  rozhodnutí  ve  věci  seznámí  účastníky  řízení  s podklady 
rozhodnutí.  Úřad stanoví účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k vyjádření se k podkladům 
rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. K pozdějším vyjádřením Úřad 
nepřihlíží. Ustanovení § 251 odst. 5 části věty první za středníkem se použije obdobně.“.

O. Poslanec Jiří Petrů:

3575 
O1 V § 278 se doplňuje nový odst. 5, který zní: 

„(5)  Ustanovení  §  48  odst.  7,  9  a  10  nabývají  účinnosti  prvním  dnem  šestého 
kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.“

3604
O2 V  §  11  odst.  1  písm.  c)  se  slova  „organizační  složky“  nahrazují  slovy  „vnitřní 

organizační jednotky“.  V § 11 odst. 2 se za slova „jako jeho“ vkládá slovo „vnitřní“. 

O3 V § 38 odst. 1 se za slova „zadávacího řízení“ vkládají slova „nebo ve výzvě k podání  
nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení“. 

 
O4 V § 110 odst. 2 se slova „odst. 1“ nahrazují slovy „odst. 2“ 
 
O5 V § 46 odstavec 2 zní: 

„(2) Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li 
tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o 
údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V 
takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu 
nabídky nepovažují,  přičemž skutečnosti  rozhodné pro posouzení  splnění podmínek účasti 
mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. “ .

O6 V § 104 odstavec 2, § 122 odst. 3 písmeno c) a § 124 odstavec 3 se zrušují.

O7 V § 222 odst. 6 písm. a) zní:
„a) jejíž  potřeba  vznikla  v  důsledku  okolností,  které  zadavatel  jednající  s  náležitou  péčí 

nemohl předvídat,“.

3435
O8 V § 222 odst. 5 a odst. 6 písm. c) zní:

 „c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 
změn podle tohoto odstavce.“. 

O9 V § 222 odstavec 8 zní:

„(8) Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou 
závazku  rozumí  cena  sjednaná  ve  smlouvě  na  veřejnou  zakázku  upravená  v  souladu  s 
ustanoveními o změně ceny,  obsahuje-li  smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. 
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce 5 a 6 při zohlednění stavebních 
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prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30% původní hodnoty závazku.“.

3437
O10  § 63  se doplňuje  odstavec 5, který zní:

„(5) Zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění, jestliže veřejná zakázka 
může být splněna pouze určitým dodavatelem z technických důvodů nebo z důvodů ochrany 
výhradních práv“.

O11 V § 64 písm. b) se slova „s původním plněním“  zrušují.

O12 V § 83 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. 
Dosavadní písmeno d) se  označuje jako písmeno c). 

O13 V § 85 v odst.  1 v první větě za slovo „poddodavatelů“ doplňují  slova „v případě 
veřejných  zakázek  na  stavební  práce  a  u  ostatních  veřejných  zakázek  v případě 
poddodavatelů, jejichž podíl na veřejné zakázce je vyšší než 30%.“.
 
O14 V § 223  v odst. 1 za slovo „§ 222“ doplňuje text „a zároveň nejsou splněny podmínky 
pro použití jednacího řízení bez uveřejnění“.

O15 V §  223  odst.  2  úvodní  části  se   za  slovo  „odstoupit“  vkládají  slova  „a  to  bez 
zbytečného odkladu poté,  co  zjistí“  a  upravuje  se  text  písm.  b):  slovo „neodpovídají“  se 
nahrazuje slovem „neodpovídaly“ a slova „nebo mohly“ se zrušují.
  
O16 V § 246 se doplňuje odstavec 3, který zní 

„(3) V řízení o návrhu podle odst. 1 písm. d) a podle odst. 2 nelze nařídit předběžné 
opatření.“.
 
O17 V části čtvrté s názvem nadlimitní režim, hlava IV se text v nadpisu „bez uveřejnění“ 
nahrazuje textem „s uveřejněním“
  
O18 § 63 odst.  3  -  chybný odkaz na odstavec 3 písm. b)  a  c)  se  nahrazuje správným 
odkazem na odstavec 1 písm. b) a c).

O19 V § 278 odst. 2 se text „podle § 3 odst. 2“ nahrazuje textem „podle § 4 odst. 1“.

3438
O20 Za § 258 se vkládá nový § 259, který zní:

„§ 259
 

(1) Za podání podnětu k zahájení řízení z moci úřední Úřad od toho, kdo podnět podal, 
vybere poplatek ve výši 1000 Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání 
je v podnětu uvedeno pochybení.

(2) Podalo-li podnět více osob společně, vybere se poplatek podle odstavce 1 pouze 
jednou. 

(3) Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet Úřadu.
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(4) Nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve lhůtě dle odstavce 3 zaplacen, podnět se 
nevyřizuje.

(5) Poplatek se nevrací.
(6)  Osvobození  od  poplatku  ani  prodloužení  lhůty  pro  zaplacení  poplatku  není 

přípustné.

(7) Zákon o správních poplatcích se nepoužije.“.
 
§ 259 až 278 se označují jako § 260 až 279.

3599
O21 V § 222 odstavec 8 zní:

„(8) Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou 
závazku  rozumí  cena  sjednaná  ve  smlouvě  na  veřejnou  zakázku  upravená  v  souladu  s 
ustanoveními o změně ceny,  obsahuje-li  smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. 
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce 5 a 6 při zohlednění stavebních 
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30% původní hodnoty závazku.“.

P. Poslanec Ludvík Hovorka:

3620

P1 V § 36 se doplňuje nový odst. 9, který zní: 
„(9)  Zadavatel  u  veřejné zakázky na  stavební  práce stanoví  obchodní  podmínky v 

souladu  s  prováděcím  právním  předpisem.  Prováděcí  předpis  stanoví  znění  obchodních 
podmínek. Obchodní podmínky jsou závazné pro dodavatele i jeho případné subdodavatele.“.

P2 V §  36  odst.  3  se  doplňuje  věta: „Za  správnost  a  úplnost  zadávacích  podmínek 
odpovídá zadavatel.“.

P3 V § 29 písmeno k) nově zní: 
„k) jde-li o právní služby,

1. které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím 
nebo správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem nebo v 
řízení před mezinárodními orgány pro řešení  sporů,  pakliže předpokládaná hodnota 
poskytované právní služby nepřesáhne hodnotu 2 000 000,-Kč.

2. které poskytuje advokát při přípravě na řízení uvedená v bodě 1, nebo pokud okolnosti 
nasvědčují  tomu,  že dotčená věc se s  vysokou pravděpodobností  stane předmětem 
řízení uvedeného v bodě 1, pakliže předpokládaná hodnota poskytované právní služby 
nepřesáhne hodnotu 2 000 000,-Kč.

3. které  musí  poskytovat  notář  na  základě  jiného  právního  předpisu10) v  rámci 
osvědčování a ověřování listin, nebo

4. při  kterých  na  základě  jiného  právního  předpisu11),  byť  i  příležitostně,  vykonává 
dodavatel veřejnou moc,“.

  
P4 V § 113 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Pokud zadavatel nevyužije některý z postupů dle odstavce 2 písm. a) nebo b), má 
se za to, že mimořádně nízkou nabídkovou cenou je cena nebo náklady, která je
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v případě  stavebních  prací  o  30% a  v případě  dodávek  či  služeb  o  20% nižší,  než 
průměrná nabídková cena nebo náklady a o 15% nižší než cena nebo náklady další 
nejnižší nabídky, pokud byly předloženy alespoň 3 nabídky. V takovém případě není 
vyloučeno,  aby zadavatel  posoudil  nabídkovou cenu nebo náklady jako mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu i v jiných případech.“.

Stávající odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

Q. Poslanec Petr Kudela:

3625
V § 127 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena, 

pokud to uvede v zadávací dokumentaci,“.

R. Poslanec Ladislav Okleštěk:

3429

R1 Za § 258 se vkládá nový § 259, který zní:
„§ 259

 
(1) Za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední Úřad od toho, kdo 

podnět podal, vybere poplatek ve výši 10 000 Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu 
k jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno pochybení.

(2) Podalo-li podnět více osob společně, vybere se poplatek podle odstavce 1 pouze 
jednou. 

(3) Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet Úřadu.
(4) Nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve lhůtě dle odstavce 3 zaplacen, podnět se 

nevyřizuje.
(5) Poplatek se nevrací.
(6)  Osvobození  od  poplatku  ani  prodloužení  lhůty  pro  zaplacení  poplatku  není 

přípustné.
(7) Zákon o správních poplatcích se nepoužije.“.

 
§ 259 až 278 se označují jako § 260 až 279.

3433
R2 V § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R3 V § 57 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „11 pracovních“ nahrazují slovem „15“.

R4 V § 57 odst. 1 písm. a) se slovo „pracovních“ zrušuje.

R5 V § 57 odst. 1 písm. b) se slovo „pracovních“ zrušuje.

R6 V § 57 odst. 2 písm. a) se slovo „27pracovních“ nahrazuje slovem „35“.

R7 V § 58 odst. 5 se slova „27 pracovních“ nahrazují slovem „35“.

R8 V § 59 odst. 1 se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R9 V § 59 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „19 pracovních“ nahrazují slovem „25“.

R10 V § 59 odst. 2 písm. a) se slovo „pracovních“ zrušuje.
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R11 V § 59 odst. 2 písm. b) se slovo „pracovních“ zrušuje.

R12 V § 59 odst. 3 se slova „8 pracovních“ nahrazují slovem „10“.

R13 V § 59 odst. 4 se slova „8 pracovních“ nahrazují slovem „10“.

R14 V § 59 odst. 4 se slova „27 pracovních“ nahrazují slovem „35“.

R15 V § 59 odst. 5 se slova „11 pracovních“ nahrazují slovem „15“.

R16 V § 59 odst. 5 se slova „8 pracovních“ nahrazují slovem „10“.

R17 V § 62 odst. 1 se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R18 V § 62 odst. 2 se slova „19 pracovních“ nahrazují slovem „25“.

R19 V § 68 odst. 3 se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R20 V § 68 odst. 3 se slovo „pracovních“ zrušuje.

R21 V § 72 odst. 2 se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R22 V § 72 odst. 2 se slovo „pracovních“ zrušuje.

R23 V § 126 se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R24 V § 128 odst. 2 se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R25 V § 129 odst. 10 úvodní části ustanovení se slova „18 pracovních“ nahrazují slovem 
„30“.

R26 V § 129 odst. 10 úvodní části ustanovení se slova „32 pracovních“ nahrazují slovem 
„48“.

R27 V § 132 odst. 7 se slova „18 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R28 V § 137 úvodní části ustanovení se slova „18 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R29 V § 139 odst. 2 se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R30 V § 139 odst. 8 se slova „18 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R31 V § 141 odst. 2 se slova „8 pracovních“ nahrazují slovem „10“.

R32 V § 142 úvodní části ustanovení se slova „18 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R33 V § 145 odst. 2 se slova „25 pracovních“ nahrazují slovem „35“.

R34 V § 145 odst. 2 se slova „32 pracovních“ nahrazují slovem „45“.

R35 V § 146 odst. 2 se slova „14 pracovních“ nahrazují slovem „20“.

R36 V § 146 odst. 2 se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R37 V § 146 odst. 2 se slovo „32“ nahrazuje slovem „45“.

R38 V § 150 odst. 1 se slova „18 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R39 V § 163 odst. 3 se slova „8 pracovních“ nahrazují slovem „10“.

R40 V § 166 odst. 6 se slova „11 pracovních“ nahrazují slovem „15“.

R41 V § 166 odst. 7 se slova „11 pracovních“ nahrazují slovem „15“.

R42 V § 181 odst. 1 se slova „19 pracovních“ nahrazují slovem „25“.

R43 V § 181 odst. 2 se slova „16 pracovních“ nahrazují slovem „22“.

R44 V § 181 odst. 3 se slovo „pracovních“ zrušuje.
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R45 V § 185 se slova „32 pracovních“ nahrazují slovem „48“.

R46 V § 201 odst. 1 se slova „27 pracovních“ nahrazují slovem „37“.

R47 V § 201 odst. 2 se slova „30 pracovních“ nahrazují slovem „40“.

R48 V § 201 odst. 2 se slova „3 pracovní dny“ nahrazují slovem „5 dnů“.

R49 V § 201 odst. 3 se slova „16 pracovních“ nahrazují slovem „22“.

R50 V § 201 odst. 3 se slova „38 pracovních“ nahrazují slovem „52“.

R51 V § 201 odst. 4 se slova „5 pracovních“ nahrazují slovem „7“.

R52 V § 201 odst. 6 písm. a) se slova „11 pracovních“ nahrazují slovem „15“.

R53 V § 201 odst. 6 písm. a) se slova „8 pracovních“ nahrazují slovem „10“.

R54 V § 201 odst. 6 písm. b) se slova „8 pracovních“ nahrazují slovem „10“.

R55 V § 219 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „pracovních“ zrušuje.

R56 V § 219 odst. 2 se slovo „pracovních“ zrušuje.

R57 V § 222 odst. 7 se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R58 V § 242 odst. 1 se slova „11 pracovních“ nahrazují slovem „15“.

R59 V § 242 odst. 2 se slova „11 pracovních“ nahrazují slovem „15“.

R60 V § 242 odst. 3 se slovo „pracovních“ zrušuje.

R61 V § 242 odst. 4 se slovo „pracovních“ zrušuje.

R62 V § 242 odst. 4 se slovo „pracovních“ zrušuje.

R63 V § 242 odst. 5 se slova „22 pracovních“ nahrazují slovem „30“.

R64 V § 245 odst. 1 se slova „11 pracovních“ nahrazují slovem „15“.

R65 V § 251 odst. 2 se slova „8 pracovních“ nahrazují slovem „10“.

R66 V § 251 odst. 3 se slova „19 pracovních“ nahrazují slovem „25“.

R67 V § 251 odst. 5 se slova „11 pracovních“ nahrazují slovem „15“.

R68 V § 252 odst. 1 se slova „8 pracovních“ nahrazují slovem „10“.

R69 V § 258 odst. 1 se slova „8 pracovních“ nahrazují slovem „10“.

R70 V § 260 odst. 3 se slova „5 pracovních“ nahrazují slovem „7“.

R71 V § 266 odst. 2 se slova „11 pracovních“ nahrazují slovem „15“.

 

3553
R72 V § 278 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ustanovení § 221 nabývá účinnosti 
a) v případě zadavatelů podle § 4 odst. 1 písm. a) a České národní banky prvním dnem 

osmnáctého měsíce, 
b) v  případě  zadavatelů  neuvedených  v písm.  a)  prvním  dnem  třicátého  měsíce,  po 

zveřejnění odkazu na evropskou normu obsahující evropský standard elektronické faktury 
v Úředním věstníku Evropské unie.“. 
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3554
R73 V § 278 odstavec 1 zní:

„(1) Tento zákon nabývá účinnosti sedmým dnem po jeho vyhlášení.“.

3560
R74 V § 222 se vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy  dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, 
jejímž  předmětem je  provedení  stavebních  prací,  se  nepovažuje  záměna  jedné  nebo  více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 

ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál  nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 

stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 
takto  nahrazovány,  spolu  s  podrobným a  srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.“.

3587
R75 V § 28 odst. 1 písm. i) se doplňuje bod 6, který zní:
„6. aukčních hodnot v elektronické aukci“.

R76 V § 36 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Zadavatel může všem nebo některým účastníkům zadávacího řízení udělit ceny 

nebo platby, pokud pravidla pro jejich udělení stanoví v zadávací dokumentaci.“.

R77 V § 37 odstavec 1 zní:
„(1) Podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako 

a) podmínky kvalifikace,
b) technické  podmínky vymezující  předmět  veřejné  zakázky včetně  podmínek nakládání 

s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním 
smlouvy na veřejnou zakázku,

c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo
d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné 

zakázky  na  životní  prostředí,  sociálních  důsledků  vyplývajících  z  předmětu  veřejné 
zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.“

R78 V § 41 odst. 8 se slova „§ 122 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 122 odst. 5“.

R79 V § 42 odstavec 2 zní:
„(2)  U veřejných zakázek s  předpokládanou  hodnotou vyšší  než  300 000 000 Kč 

zadavatel  zajistí,  aby hodnocení nabídek provedla komise,  která má minimálně 5 členů, z 
nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.“.

R80 V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
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„(3)  Vyloučeného  účastníka  zadávacího  řízení,  kterému  dosud  nezanikla  účast  v 
zadávacím řízení  zadavatel  nemusí  zohlednit  při  hodnocení  nabídek  nebo  v  elektronické 
aukci; to neplatí pokud je vyloučení účastníka zadávacího řízení zrušeno.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

R81 V § 61 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „V takovém případě se při  otevírání 
předběžných nabídek postupuje podle § 108 až § 110 obdobně.“.

R82 V § 63 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud veřejná zakázka 

může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť
a) předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon,
b) z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž, nebo
c) je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
 

R83 V § 69 odstavec 5 zní: 
„(5) Zadavatel pokračuje v soutěžním dialogu do doby, než rozhodne, zda předložená 

řešení jsou vhodná. Účastníka zadávacího řízení,  jehož řešení není vhodné, ze zadávacího 
řízení vyloučí.“

R84 V § 69 se odstavec 9 zrušuje.

R85 V § 72 odst. 6 se slova „jednacího řízení s uveřejněním“ nahrazují slovy „řízení o 
inovačním partnerství“.

R86 V § 79 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let  před zahájením zadávacího 

řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z 
těchto prací; zadavatel může požadovat předložení těchto dokladů i za dobu delší než 
posledních 5 let  před zahájením zadávacího řízení,  pokud je to nezbytné pro zajištění 
přiměřené úrovně hospodářské soutěže,“.

R87 V § 79 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky 
před  zahájením  zadávacího  řízení  včetně  uvedení  ceny  a  doby  jejich  poskytnutí  a 
identifikace  objednatele;  zadavatel  může  stanovit,  že  budou  zohledněny  doklady  o 
poskytnutých dodávkách nebo službách za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího  řízení,  pokud  je  to  nezbytné  pro  zajištění  přiměřené  úrovně  hospodářské 
soutěže,“.

R88 V § 98 odst. 1 písm. a) se za slova „o účast“ vkládají slova „ , předběžných nabídek“.

R89 V § 98 odst. 1 písm. b) se za slova „o účast“ vkládají slova „ , předběžných nabídek“.

R90 V § 99 odst. 2 se za slova „o účast“ vkládají slova „ , předběžných nabídek“.
 
R91 V §  104  odst.  2  se  za  slova  „vybraného  dodavatele“  vkládají  slova  „  ,  který  je 
právnickou osobou,“.
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R92 V § 121 odstavec 7 zní:
„(7) Po celou dobu elektronické aukce je zadavatel povinen účastníkovi elektronické 

aukce  zpřístupnit  informaci  o jeho  aktuálním  pořadí.  Pokud  si  to  zadavatel  vyhradil  v 
zadávací dokumentaci a určil způsob poskytnutí informací, může poskytovat také informace o 
aukčních hodnotách nebo o počtu účastníků aukce. Zadavatel může účastníkům elektronické 
aukce kdykoli v průběhu elektronické aukce oznámit počet účastníků elektronické aukce.“.

R93 V § 122 odst. 3 písmeno c) zní:

„c) dokladů o majetkové struktuře dodavatele až po jeho skutečné majitele podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
nebo  písemné  čestné  prohlášení,  že  takové  skutečné  majitele  nemá;  to  neplatí,  je-li 
vybraný dodavatel fyzickou osobou.“.

R94 V § 122 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) V případě výzvy podle odstavce 3 se postupuje podle § 46 odst. 1 obdobně.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

R95 V § 124 odst. 3 se slova „neuzavře smlouvu a“ zrušují.

R96 V § 125 odst. 2 se slova „§ 122 odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 122 odst. 3 a 5“.

R97 V §  164  odst.  2  se  za  slova  „zadávací  dokumentaci“  vkládají  slova  „s  výjimkou 
formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu“.

R98 V § 175 odst. 4 se za slova „§ 16“ vkládají slova „ , § 18 odst. 3“.

R99 V § 184 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který 
zní:

„(2) Zadavatel zruší koncesní řízení pokud hodnota koncese podle nabídky vybraného 
dodavatele
a) překračuje finanční limit stanovený nařízením vlády a současně přesahuje o více než 20 

% předpokládanou hodnotu koncese stanovenou před zahájením koncesního řízení a
b) neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie.“.

R100 V § 196 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) seznam stavebních prací poskytnutých  za posledních 5 let před zahájením zadávacího 

řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z 
těchto prací,“.

R101 V § 196 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za posledních 5 let 

před  zahájením  zadávacího  řízení  včetně  uvedení  ceny  a  doby  jejich  poskytnutí  a 
identifikace  objednatele  a  osvědčení  objednatele;  zadavatel  může  stanovit,  že  budou 
zohledněny  doklady  o  poskytnutých  dodávkách  nebo  službách  za  dobu  delší  než 
posledních 5 let  před zahájením zadávacího řízení,  pokud je to nezbytné pro zajištění 
přiměřené úrovně hospodářské soutěže.“.
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R102 V § 211 odst. 1 se za slova „probíhá písemně;“ vkládají slova „není-li v tomto zákoně 
stanoveno  jinak,  lze  použít  i  ústní  komunikaci,  je-li  obsah  v  dostatečné  míře 
zdokumentován,“.

R103 § 254 včetně nadpisu zní:
„§ 254

Zvláštní ustanovení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy

(1)  Návrh  na  uložení  zákazu  plnění  smlouvy  na  veřejnou  zakázku  může  podat 
navrhovatel, který tvrdí, že zadavatel uzavřel smlouvu

a) bez  předchozího  uveřejnění  oznámení  o  zahájení  zadávacího  řízení,  předběžného 
oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, ačkoli byl 
povinen  toto  oznámení,  předběžné  oznámení  nebo  výzvu  k  podání  nabídek  ve 
zjednodušeném podlimitním řízení  uveřejnit,  ledaže  uveřejnil  dobrovolné  oznámení  o 
záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2,

b) přes zákaz jejího uzavření stanovený tímto zákonem nebo předběžným opatřením, nebo

c) na základě postupu mimo zadávací řízení, ačkoli mu bylo pokračování v tomto postupu 
zakázáno rozhodnutím podle § 262 odst. 7,

d) postupem podle § 135 odst. 3 nebo § 141 odst. 4, přičemž porušil pravidla stanovená pro 
zadání  veřejné  zakázky  na  základě  rámcové  dohody  nebo  v  dynamickém  nákupním 
systému a tím ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr dodavatele.

(2) V návrhu musí být uvedeno, kdy se navrhovatel  dozvěděl o tom, že zadavatel 
uzavřel smlouvu postupem podle odstavce 1.

(3) Návrh doručí navrhovatel Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 1 měsíce ode dne, 
kdy  zadavatel  uveřejnil  oznámení  o  uzavření  smlouvy  způsobem  podle  §  212  odst.  2  s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího 
řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. 

(4)  Návrh  podle  odstavce  1  písm.  d)  doručí  navrhovatel  Úřadu  a  ve  stejnopisu 
zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na 
základě rámcové dohody podle § 137 nebo oznámení  o uzavření smlouvy v dynamickém 
nákupním systému podle § 142, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

(5)  Zadavatel  do  10  dnů  od  doručení  návrhu  doručí  Úřadu  všechny  dokumenty 
obsahující  zadávací  podmínky  a  dokumentaci  o  zadávacím  řízení.  Pokud  nepostupuje  v 
zadávacím  řízení  nebo  postupuje  v  zadávacím  řízení,  které  nevyžaduje  pro  zahájení 
uveřejnění oznámení nebo výzvy, sdělí Úřadu ve stejné lhůtě důvody pro takový postup. 

(6) Zadavatel Úřadu ve lhůtě podle odstavce 5 rovněž doručí své vyjádření k návrhu.  
Pokud zadavatel hodlá prokazovat existenci důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 263 
odst.  3  nebo  4,  musí  být  součástí  tohoto  vyjádření  rovněž  tvrzení  a  návrhy  důkazních 
prostředků  k  jejich  prokázání  týkající  se  těchto  důvodů;  tato  tvrzení  a  návrhy důkazních 
prostředků nelze po uplynutí lhůty podle odstavce 5 dále měnit nebo rozšiřovat.

(7) V řízení o návrhu podle odstavce 1 nelze nařídit předběžné opatření.“.

R104 V § 259 se slova „§ 254 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 254 odst. 5“.
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R105 V § 262 odst. 4 se slova „§ 254 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 254 odst. 5“.

R106 V § 267 odst. 1 písm. e) se slova „§ 254 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 254 odst. 5“.

R107 V § 267 odst. 1 písm. e) se slova „§ 254 odst. 4 nebo 5“ nahrazují slovy „§ 254 odst. 5  
nebo 6“.

R108 V § 274 odst. 2 se slova „podle § 147a“ nahrazují slovy „podle § 146 až 147a“.

R109 V § 278 odst. 2 se slova „§ 3 odst. 2 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 písm. a)“.

R110 V příloze číslo 2 zákona se nakonec textu doplňuje tabulka, která včetně nadpisu zní:

Seznam činností, které je zadavatel 

při naplnění § 29 písm. r) povinen zadávat podle zákona

 

Kategorie Popis Kód  podle  hlavního  slovníku  jednotného 
klasifikačního systému

1. Výzkum a vývoj a související služby 73000000-2

2. Výzkum a experimentální vývoj 73100000-3

3. Výzkum 73110000-6

4. Laboratorní výzkum 73111000-3

5. Námořní výzkum 73111000-0

6. Experimentální vývoj 73120000-9

7. Návrh a realizace výzkumu a vývoje 73300000-5

8. Předběžná  studie  proveditelnosti  a 
technologická demonstrace

73420000-2

9. Testy a hodnocení 73430000-5
 

3607
R111 V § 222 odst. 5 písmeno c) zní:
 „c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 
změn podle tohoto odstavce.

 
R112 V § 222 odst. 6 písmeno c) zní:
 „c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
  
R113 V § 222 odst. 8 se doplňuje věta druhá, která zní: „Celkový cenový nárůst související 
se změnami podle odstavce 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.“.
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R114 V § 104 odst. 2 zní

„(2)  Zadavatel  je  povinen  v  zadávací  dokumentaci  požadovat  od  vybraného 
dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil

a) identifikační  údaje  všech osob,  které  jsou  jeho skutečným majitelem podle  zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady 
jsou zejména 
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.“.
 

R115 V § 122 odst. 3 písm. c) zní

„c) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b), je-li vybraný dodavatel právnickou 
osobou;“.

S. Poslankyně Milada Halíková:

3622

V § 67 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 23) zní: 
„(3)  V případě dodávek kupovaných na komoditních  burzách23)  se jedná  o zvláštní 

formu jednacího řízení bez uveřejnění, kdy zadavatel dodávky nakupuje podle předpisů, jež se 
týkají burzovních obchodů. 
__________________________
23) Zákon č. 229/1992 Sb.,  o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.“.

V Praze  29. ledna 2016

JUDr. Ing. Lukáš  P l e t i c h a, v.r.
zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

a zpravodaj ústavně právního výboru

Jan  B i r k e, v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=124851)


