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III.  

 

Návrh 

ZÁKON 
ze dne  ………. 2020,  

kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
Čl. I  

 Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:  
 

 
1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 6 

zní: 
„(3) Ministerstvo přidělí státní příspěvkové organizaci identifikační číslo poskytnuté 
správcem základního registru6), pokud jí již nebylo přiděleno.  
-------------      
6) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 
 

 
2. V § 7 odst. 1 se číslo „10“ nahrazuje číslem „6“.  

 
 

3. V § 10 se odstavec 4 zrušuje. 
 

 
4. Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15d, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7 

až 10 znějí:  
 

„Zakázky na zhotovování děl současného umění 
§ 15a 

(1)  Zadavatel nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce7) je povinen 
v souvislosti s jejím zadáním zadat i zhotovení výtvarného díla nebo díla užitého 
umění (dále jen „dílo“).  

(2)  Na zhotovení díla vynaloží zadavatel částku ve výši alespoň 1% 
z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Tuto částku lze rozdělit i na zhotovení více 
děl. 
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(3)  Povinnost zadat zhotovení díla vzniká zadavateli, jestliže zadává veřejnou 
zakázku podle odstavce 1 vztahující se  
a) ke stavbě dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a občanského 

vybavení8), 
b) k úpravě veřejného prostranství ve vlastnictví České republiky nebo územního 

samosprávného celku. 
(4)  Zadavatel je povinen dílo umístit v příslušné stavbě nebo na příslušné 

nemovitosti podle odstavce 3 určených pro užívání veřejností, nebo v jejich 
bezprostředním okolí, nejpozději do 2 let ode dne dokončení veřejné zakázky.   

(5)  Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužije, pokud to 
a) nedovoluje stavební podstata stavby nebo nemovitosti podle odstavce 3, nebo  
b) je z jiných závažných důvodů vyloučeno9).  

 
 

§ 15b 
 

(1)  Zadání zhotovení díla předchází výtvarná soutěž, pro niž zadavatel přiměřeně 
užije postup stanovený pro soutěž o návrh podle zvláštního právního předpisu10).  

 
(2)  Pro výtvarnou soutěž podle odstavce 1 ustaví zadavatel porotu a vydá její 

stanovy a jednací řád. Porota je nejméně pětičlenná, navrhuje zadavateli soutěžní 
podmínky, hodnotí návrhy a navrhuje zadavateli výběr díla; přitom vychází zejména 
z umělecké kvality díla a jeho vztahu k prostoru, v němž má být umístěno. Členem 
poroty je vždy zástupce zadavatele a projektant veřejné zakázky podle § 15a odst. 3; 
nadpoloviční většinu členů tvoří zástupci organizací působících v oblasti současného 
vizuálního umění, architektury, urbanismu nebo památkové péče nebo nezávislí 
odborníci. Seznam organizací a nezávislých odborníků zveřejní ministerstvo na svých 
internetových stránkách. Členem poroty může být i autor ideového návrhu předmětu 
veřejné zakázky. 

 
(3)  Závěrem poroty je zadavatel vázán, leč by tomu bránily důvody podle § 15a 

odst. 5.  
 
(4)  Jestliže se porota usnese na závěru, že umělecká kvalita díla není dostatečná, 

navrhne zadavateli jiné řešení. Tento závěr poroty nebrání dalším postupům 
zadavatele při zadání a realizaci veřejné zakázky. 

§ 15c 
(1) Kontrolu dodržování povinností podle § 15a a § 15b provádí ministerstvo. 
(2) Zjistí-li ministerstvo, že zadavatel nesplnil některou z povinností podle § 15a 

nebo § 15b, může mu uložit, aby zjištěné nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu 
přiměřenou lhůtu.  

 
§ 15d 

(1)  Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zadavatel dopustí 
přestupku tím, že  
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a) neustaví porotu podle § 15b odst. 2, 
b) nerespektuje závěr poroty podle § 15b odst. 3, 
c) neumístí dílo podle § 15a odst. 4, nebo 
d) neodstraní nedostatky podle § 15c odst. 2 ve lhůtě stanovené ministerstvem. 

(2)  Za přestupek lze uložit pokutu do  
a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), 
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), nebo d).  

(3)  Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu do výše dvojnásobku 
horní hranice sazby pokuty, kterou lze podle odstavce 2 za přestupek jinak uložit.  

(4)  Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o uložení sankce za nesplnění téže povinnosti neuplynuly 2 roky. 

(5)  Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá 
ministerstvo. Pokuty jsou příjmem Státního fondu kultury České republiky. 

 
----------- 
7) § 14 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
8) § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
9) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů. 
10) § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“. 

 
5. V příloze se slova „(v Kč)“ zrušují.  

 
6. Na konci přílohy se na samostatný řádek doplňuje věta „Částky uvedené v jiných 

měnách než v korunách českých se pro účely posouzení žádosti podle § 6 odst. 2 zákona 
přepočtou na koruny české podle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou 
ke dni předložení žádosti ministerstvu.“.  

 
 

Čl. II 

Účinnost 

 
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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