
Platné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn: 

 

Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

§ 9 

Centrální zadavatel 

(1) Centrálním zadavatelem je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 anebo zadavatel podle práva 

jiného členského státu, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí 

zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté, v nichž 

a) pořizuje dodávky či služby, které následně přenechá jednomu nebo více zadavatelům za 

cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny, nebo 

b) jiný zadavatel nebo zadavatelé pořizují dodávky, služby nebo stavební práce. 

(2) Za dodržení tohoto zákona odpovídá při centralizovaném zadávání centrální zadavatel. 

Zadavatel však odpovídá za dodržení tohoto zákona, pokud samostatně zadává veřejné zakázky 

a) v rámci dynamického nákupního systému provozovaného centrálním zadavatelem, nebo 

b) na základě rámcové dohody uzavřené v rámci centralizovaného zadávání. 

(3) Okruh zadavatelů, pro které je centralizované zadávání prováděno, musí být vymezen v 

zadávací dokumentaci, a to jejich výčtem nebo jiným způsobem, který umožní účastníkům 

zadávacího řízení jejich identifikaci; to neplatí pro zadávací řízení, kterým se zavádí 

dynamický nákupní systém. 

(4) Centrální zadavatel a zadavatel, pro něhož má být centralizované zadávání provedeno, jsou 

povinni nejpozději do okamžiku zadání veřejné zakázky mohou uzavřít písemnou smlouvu, v 

níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním; tím 

není dotčen § 132 odst. 2. Tato smlouva může zahrnovat i další služby poskytované centrálním 

zadavatelem spojené se zadáváním veřejných zakázek. 

(5) Provádí-li centrální zadavatel centralizované zadávání výlučně sektorových veřejných 

zakázek, postupuje podle ustanovení tohoto zákona, která upravují sektorové veřejné zakázky. 

(6) Centrální zadavatel může pořizovat v rámci centralizovaného zadávání dodávky, služby 

nebo stavební práce i pro sebe. 

(7) Je-li centrální zadavatel zadavatelem podle práva jiného členského státu, je rozhodným 

právem pro zadávání veřejné zakázky zadávané centrálním zadavatelem a jeho přezkum právo 

členského státu, ve kterém má sídlo. 
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Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních 

hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů: 

§ 4c 

Správa může v souvislosti s prováděním mimořádných veterinárních opatření6) nebo v 

souvislosti s provedením porážky nebo usmrcení většího počtu hospodářských zvířat v případě 

jejich nemoci, vyčerpání nebo zranění7) poskytnout pro potřeby Státní veterinární správy v 

nezbytném rozsahu státní hmotné rezervy formou jejich bezúplatného použití. Správa tak může 

učinit pouze na základě žádosti Ministerstva zemědělství. Po ukončení činností v rámci 

mimořádných veterinárních opatření6) nebo porážky nebo usmrcení většího počtu 

hospodářských zvířat v případě jejich nemoci, vyčerpání nebo zranění7) musí být 

nespotřebované státní hmotné rezervy Správě vráceny. Spotřebované státní hmotné rezervy 

musí být Správě nahrazeny Státní veterinární správou. Ustanovení § 14 odst. 7, § 19 odst. 1, § 

19b a 19c zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích1b) se 

nepoužijí. 

 § 4d 

Není-li vyhlášen krizový stav, o způsobech, podmínkách a rozsahu využití státních 

hmotných rezerv v souvislosti s ochranou veřejného zdraví rozhoduje vláda na základě 

žádosti Ministerstva zdravotnictví a po vyjádření předsedy Správy. Ustanovení § 14 odst. 

7, § 19 odst. 1, § 19b, 19c, 21 až 23 a 27 zákona o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích1b) se nepoužijí. 

 

§ 5  

 

(1) Na základě požadavků krizových plánů zpracovává Správa návrhy zejména na 

a) seznam položek hmotných rezerv, jejich minimální limit a orientační cílový stav, 

b) uvolňování hmotných rezerv a podmínky pro jeho provádění, 

c) záměnu položek hmotných rezerv pod minimální limit včetně stanovení podmínek jejího 

provedení. 

(2) Návrh podle odstavce 1 schvaluje vláda. O těchto svých rozhodnutích informuje vláda 

Parlament. 

(3) Vláda může zmocnit Správu k prodeji nebo likvidaci hmotných rezerv přesahujících 

minimální limit, jež neslouží svému účelu. Pokud vláda nestanoví jinak, může Správa provést 

záměnu hmotných rezerv přesahujících minimální limit. 
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