
Výňatek z platného znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

§ 120a

Správní delikty dodavatelů

(1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím 
řízení, v řízení o žádosti o zápis do seznamu podle § 129 anebo o žádosti o změnu tohoto 
zápisu podle § 130 odst. 2 nebo pro účely splnění podmínek pro vydání certifikátu podle § 
138,

b) nepodá žádost o změnu zápisu podle § 130 odst. 2, nebo

c) nepředloží seznam subdodavatelů podle § 147a odst.54.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 20 000 000 Kč a 
zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a 
c) pokuta do 2 000 000 Kč.

(3) Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím řízení a 
zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Doba 3 let, na kterou se 
zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí podle odstavce 2, 
kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní moci.

§ 147a

Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu seznam subdodavatelů

(1) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele

a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
ba) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,
cb) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

(2) Veřejný zadavatel uveřejní podle odstavce 1 písmene a) celé znění smlouvy nebo 
rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 
89 odst. 3 věty druhé, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti 
rámcové smlouvy. Veřejný zadavatel neuveřejnění informace, u kterých to vyžaduje ochrana 
informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost podle odstavce 1 písmene a) 
se nevztahuje na

a) smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez 
DPH, 

b) smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 
odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d). 

(32) Výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle odstavce 1 písmene 
ba) uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž 
doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března 
následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím 
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kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 
se nevztahuje na 

a) veřejné zakázky malého rozsahu,
b) veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), 

odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).

(43) Dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů podle odstavce 1 
písmene cb), ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 
% nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % 

a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo 
b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, 

pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

(54) Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písmene cb) nejpozději 
do 

a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 

rok.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků 
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

(65) Veřejný zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písmene cb) 
nejpozději do 

a) 90 dnů od splnění smlouvy, nebo
b) 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 

rok.

(76) Povinnosti podle odstavců 4 a 5 podle odstavců 3 a 4 se nevztahují na

a) veřejné zakázky malého rozsahu,  
b) veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. 

a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d). 
(87) Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a 
podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a uveřejnění seznamu 
subdodavatelů stanoví prováděcí právní předpis.
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