
 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslanců Vojtěcha Pikala, Jana Farského, Lukáše Černohorského, 
Jakuba Michálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 405) 

 

Vláda na své schůzi dne 18. března 2019 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a zaujala k němu nesouhlasné stanovisko, a to zejména z těchto důvodů: 

 

1. Vláda považuje poplatkovou povinnost zakotvenou v § 259 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za prostředek, který sleduje 

legitimní cíl, jímž je ochrana Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) 

před přetížením v důsledku nutnosti reagovat na mnohdy účelové až šikanózní podněty, 

jejichž smyslem nebyla a není ochrana veřejného zájmu, ale např. zjevná snaha obejít 

povinnost navrhovatele složit kauci (ve výši nejméně 50 000 Kč, nejvýše 10 mil. Kč), 

kterou zákon o zadávání veřejných zakázek podmiňuje projednání návrhu 

na přezkoumání úkonů zadavatele podle § 250, snaha soutěžitele hájit vlastní soukromé 

zájmy nebo pokus o obstrukci a ekonomický boj. 

2. Přijetí navrhovaného zákona by mohlo způsobit opětovné zahlcení Úřadu podanými 

podněty a vést v konečném důsledku k prodloužení rozhodovací činnosti úřadu. Zadávání 

veřejných zakázek je značně formalizovaný proces spojený s množstvím veřejně 

dostupných záznamů a dat, což je nepochybně žádoucí a poskytuje to možnost kontroly 

celého procesu ze strany veřejné správy i zainteresované veřejnosti. S využitím 

automatického zpracování dat je však možno generovat podněty v řádech mnoha tisíců, 

kterými by se musel Úřad ve formalizované podobě zabývat, a kapacity dozorového 

orgánu by tak byly vytíženy přezkumem pochybení často formálního charakteru, které 

nemohou mít žádný vliv na výběr dodavatele, tedy na výsledek zadávacího řízení, a tedy 

ani žádný reálný dopad na úroveň hospodářské soutěže o danou veřejnou zakázku. 

3. Prodloužení rozhodovací činnosti Úřadu by znamenalo v řadě případů prodlužování 

celého zadávacího procesu a mohlo by mít negativní ekonomické důsledky jak 

pro zadavatele, tak pro dodavatele, kteří musí např. držet výrobní kapacity, a v konečném 

důsledku i pro celé hospodářství.  
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4. Výši poplatkové povinnosti v částce 10 000 Kč považuje vláda za přiměřenou, a to 

zejména s ohledem na charakter podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední a i 

při srovnání s výší kauce, kterou je povinen složit navrhovatel v rámci podání návrhu 

na přezkoumání úkonů zadavatele podle § 250 zákona o zadávání veřejných zakázek, jež 

činí nejméně 50 000 Kč a nejvýše 10 mil. Kč. 

5. Vláda si je vědoma, že vyloučení použití zákona o správních poplatcích ve vztahu 

k poplatku podle § 259 zákona o zadávání veřejných zakázek, nemožnost osvobození 

od tohoto poplatku, nemožnost prodloužit lhůtu pro jeho zaplacení nebo absence 

možnosti jeho zaplacení ve splátkách, jsou jistými deficity platné právní úpravy, není je 

však možné řešit úplným zrušením poplatkové povinnosti. 

6. Současně považuje vláda za nutné zdůraznit, že skutečnost, že ten, kdo podnět podal, 

nesložil poplatek v zákonem stanovené výši současně s podáním podnětu, nemá vliv 

na povinnost Úřadu podnět přezkoumat v rámci jeho vlastní dozorové a kontrolní činnosti 

a následně případně zahájit řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední. Úřad 

však již není povinen podnět vyřídit v tom smyslu, aby oznamovatele o vyřízení 

informoval. Činnost Úřadu je ovládána principem oficiality a legality i ve vztahu 

k projednání případných přestupků zadavatele. 
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