
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(tisk 300)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
č. 73 ze 16. schůze konané dne 11. listopadu 2014 (tisk 300/2)

1. V ČÁSTI PRVNÍ, v čl. I se za bod 2 vkládá nový bod 3, kerý zní:
„3. V § 23 odst. 7 písm. a) bodě 3 se číslo „20“ nahrazuje číslem „50“.“.

2. Ostatní body se přečíslují.

B. Pozměňovací  návrhy  obsažené  v usnesení  hospodářského  výboru  č.  103  ze  14.  schůze 
konané dne 20. listopadu 2014 (tisk 300/3)

1. V § 18 odst. 1 se na konci písmene g) zrušuje slovo „nebo“.

2. V § 18 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou, za kterou se vkládá slovo 
„nebo“.

3. V § 18 odst. 1 se doplňuje písmeno i), které zní:
„i)  se  jedná  o  veřejné  zakázky  na  služby,  které  se  týkají  kterékoli  z  těchto  právních  
služeb:
1. právní zastupování klienta advokátem:
–  v  rozhodčím  či  smírčím  řízení  konaném  v  České  republice,  třetí  zemi  nebo  u  
mezinárodního arbitrážního či smírčího orgánu nebo
– v soudních řízeních u soudů nebo veřejných orgánů České republiky nebo třetí země  
nebo u mezinárodních soudů, nebo orgánů,
2. právní poradenství poskytované při přípravě na řízení uvedená v bodě 1, nebo pokud  
okolnosti  nasvědčují  tomu,  že  dotčená  věc  se  s  vysokou  pravděpodobností  stane  
předmětem takového řízení, za podmínky, že toto poradenství je poskytováno advokátem,
3. služby osvědčování a ověřování listin, jež musí být poskytovány notáři,
4.  právní  služby poskytované  správci  nebo  ustanovenými  opatrovníky nebo  jiné  právní
služby,  jejichž  poskytovatelé  jsou  v  České  republice  určováni  soudem  nebo  jsou  ze  
zákona pověřeni určitými úkony pod dohledem těchto soudů,
5. jiné právní služby, které jsou v České republice spojeny, byť i příležitostně, s výkonem  
úřední moci,
6.  jakékoliv  jiné  právní  služby  neuvedené  v  bodech  1  až  5  výše,  pokud  jejich
předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty je nižší než částka odpovídající  750
000  EUR  v  případě  veřejné  zakázky  zadávané  veřejným  zadavatelem,  nebo  nižší  než
částka  odpovídající  1  000  000  EUR  v  případě  veřejné  zakázky  zadávané  sektorovým
zadavatelem.“

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=112120)



2

4. V § 18 odst. 1 písm. e) se na konci textu čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se věta
„  pokud  osoba  vykonává  podstatnou  část  své  činnosti  ve  prospěch  České  republiky  -  
ústředního  orgánu  státní  správy25,  rozumí  se  pro  účely  tohoto  ustanovení  veřejným  
zadavatelem majícím výlučná majetková práva v této osobě také ostatní ústřední orgány  
státní správy,“.

5. V části první, v čl. I se za bod 2. vkládá nový bod 3., který zní:
„3. V § 23 odst. 7 písm. a) bod 3. se číslovka 20 nahrazuje číslovkou 50.“

Ostatní body se přečíslují.

6. Čl. I. bod 21 zní:
„21.  V §  114 odst.  3  se  za  větu  první  vkládá  věta  „Navrhovatel  je  povinen k návrhu  
připojit  v elektronické  podobě  písemné  důkazní  prostředky,  jejichž  provedení  navrhl,  
nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce.“.“

7. V čl. I za bod 22 se vkládá nový bod 23, který zní:
„23. § 114 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou zní: 

„Návrh, vyjádření k obdrženému návrhu, další podání účastníků řízení, zadávací podmínky vyjma 
netextové  části  zadávací  dokumentace  nebo soutěže  o  návrh,  popřípadě  dodatečné  informace k 
zadávacím podmínkám,  které  zadavatel  poskytl  podle  §  49,  je  zadavatel  povinen  zaslat  Úřadu 
výhradně prostřednictvím datové  schránky86) nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným 
elektronickým podpisemi87).

86) Zákon  č.  300/2008  Sb.,  o  elektronických  úkonech  a  autorizované  konverzi  
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

87) § 2 písm. b) a d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.“

Dosavadní body 23 až 36 se označují jako body 24 až 37.

8. Čl. I. bod 31 zní:
„31. Za § 117b se vkládá nový § 117c, který včetně nadpisu zní: 

„§ 117c
Zvláštní ustanovení o průběhu řízení 

(1)  V  elektronické  podobě  podepsané  uznávaným  elektronickým  podpisem  se  činí:
a) podání účastníků v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele zahájených z moci úřední,
b) rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu.

(2)  Úřad  může  přerušit  řízení  při  výkonu dohledu  podle  §  112  s  cílem získat  odborné 
stanovisko nebo znalecký posudek. Od vydání usnesení o přerušení řízení, proti kterému se nelze 
odvolat,  do  doručení  odborného  stanoviska  nebo  znaleckého  posudku  Úřadu  lhůta  pro  vydání 
rozhodnutí neběží.
(3)  Úřad  stanoví  účastníkům  řízení  před  vydáním  rozhodnutí  ve  věci  lhůtu  k  vyjádření  se  k 
podkladům rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů. K pozdějším vyjádřením 
Úřad  nesmí  přihlédnout.  Ustanovení  §  114  odst.  11  části  věty  první  za  středníkem se  použije 
obdobně.“.“.
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9. V čl. I. za bod 31 se vkládá nový bod 32, který zní:
„32.  V  §  120  odst.  1  písm.  f)  se  za  slovo  „nepořídí“  vkládá  slovo  „  ,  nezašle“.“

 
Dosavadní body 32 až 37 se označují jako body 33 až 38.

10. V čl. I. za bod 34 se vkládá nový bod 35, který zní:
„35.  V §  155 se  doplňuje  odstavec  5,  který  zní:  „Zadavatel  je  povinen  do deseti  dnů  
ode  dne  doručení  výzvy Úřadu  zaslat  dokumentaci  o  veřejné  zakázce  prostřednictvím  
datové  schránky  nebo  jako  datovou  zprávu  podepsanou  uznávaným  elektronickým  
podpisem, s  výjimkou dokumentů  uvedených v § 114 odst.  9,  které  je  povinen v téže  
lhůtě zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou  
zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.“.“

Dosavadní body 35 až 38 se označují jako body 36 až 39.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 2. prosince 2014

C. Poslanec Ladislav Okleštěk:

Článek IV zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.

D. Poslanec Rostislav Vyzula:

V části první, čl. I:
1. Vkládá se nový novelizační bod, který zní:

„V § 77 odstavci 1 se věta první nahrazuje větou
„Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek a v případě použití 
elektronické aukce po jejím ukončení posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky.“

2. Vkládá se nový novelizační bod, který zní:

„V § 97 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Po ukončení elektronické aukce hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77.“.“

3. Vkládá se nový novelizační bod, který zní:

„V § 101 odstavci 4 se první věta nahrazuje textem:
„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 postiženímX), a který 
dlouhodobě vyrábí nebo prodává zboží a vytváří služby, jež jsou předmětem otevřeného řízení, je 
pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %.“,
____________________
x) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.
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E. Poslanec Ludvík Hovorka:

1. V bodu 2 se slova "které zadavatel jednající s náležitou péčí" nahrazují slovy "které 
zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře".

2. Bod 15  se zrušuje.

3. Bod 33 se zrušuje.

4. Bod 34 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.

F. Poslanec František Vácha:

 V části první, čl. I: 
1. Vkládá se nový novelizační bod 1, který zní: 

„1. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
„e) organizační  součást  veřejného zadavatele podle  odstavce 2 písm.  a)  až d),  která  samostatně

nakládá s přidělenými finančními prostředky, pokud na ni veřejný zadavatel podle odstavce 2
písm.  a)  až  d)  přenesl  kompetence  podle  tohoto  zákona  svým rozhodnutím  nebo  vnitřním
předpisem.x)“ 

____________________
x) Např. § 22 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a § 4  

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.“ .

G. Poslanec leo Luzar:

V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I se za bod 31 vkládá nový bod 32, který zní:
" 32.  V  §  148  odst.  6  se  doplňuje  věta  "Vysokoškolské  diplomy  lze  předkládat  v  latinském 
jazyce." ".
Ostatní body se přečíslují.

V Praze dne 3. prosince 2014

Ladislav  O k l e š t ě k  v.r.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Stanislav  P f l é g e r   v.r.
zpravodaj hospodářského výboru
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