PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období
USNESENÍ č. 311
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
z 55. schůze dne 2. listopadu 2005
Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách,
sněmovní tisk 1076.
___________________________________________________________________________________

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 55. schůzi po
odůvodnění Mgr. Radko Martínka, ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance
Mgr. Michala Haška a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1076 projednat a schválit ve
znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „jím zřízená či řízená příspěvková organizace“ nahrazují
slovy „příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný
celek“ a poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
Poznámky pod čarou č. 4 až 74 včetně odkazů na ně se označují jako poznámky pod čarou
č. 3 až 73.
2. V § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2 se slova „řídicím,“ zrušují.
3. V § 13 odst. 6 se slovo „požadované“ nahrazuje slovem „požadovaných“.
4. Ustanovení § 16 odst. 2 zní:
(2) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce nesmí zadavatel zahrnout
předpokládanou hodnotu dodávek či služeb, pokud tyto dodávky nebo služby nejsou nezbytné
k provedení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a jejich zahrnutí do předpokládané
hodnoty veřejné zakázky na stavební práce by znamenalo, že
a) by nemusely být zadány v zadávacím řízení v souladu s tímto zákonem, nebo
b) by byly zadány podle ustanovení vztahujících se k podlimitním veřejným zakázkám,
ačkoliv podle předpokládané hodnoty jde o nadlimitní veřejné zakázky na dodávky či služby,
nebo by byly uzavřeny podle ustanovení vztahujících se k veřejným zakázkám malého
rozsahu, ačkoliv podle předpokládané hodnoty jde o podlimitní veřejné zakázky na dodávky
či služby.

5. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „těchto služeb“ nahrazují slovy „za provedení výzkumu
a vývoje“.
6. Ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zní: „jejich předmětem je vydání, prodej, koupě nebo jiný
převod cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů21) či jiné operace prováděné
zadavatelem za účelem získání peněžních prostředků či kapitálu, popřípadě finanční služby
související s takovými operacemi“.
7. V § 18 odst. 1 písm. j) se v poznámce pod čarou č. 25 za slova „č. 250/2000 Sb.,“ vkládají
slova „o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, “.
8. V § 18 odst. 1 písm. m) se v poznámce pod čarou č. 26 za slova „č. 36/1967“ vkládá slovo
„Sb.“.
9. Ustanovení § 18 odst. 3 zní: „Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné
zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6.“.
10. Ustanovení § 22 odst. 2 zní:
„Oznámení jednacího řízení s uveřejněním podle odstavce 1 není zadavatel povinen uveřejnit,
pokud v předchozím zadávacím řízení byly ve lhůtě pro podání nabídek podány nabídky,
které splnily požadavky podle § 66 odst. 5. V takovém případě postupuje zadavatel podle § 33
odst. 1 až 3 obdobně. Výzvu k jednání je zadavatel povinen zaslat všem uchazečům, kteří
podali nabídky podle věty první. Ve výzvě k jednání stanoví zadavatel rovněž přiměřenou
lhůtu k úpravě či doplnění nabídek nebo kvalifikace v potřebném rozsahu; uchazeči podávají
upravené či doplněné nabídky nebo kvalifikaci v této lhůtě, která je současně lhůtou pro
podání nabídek. Ustanovení § 28 až 31 se nepoužije.“
11. V § 23 odst. 5 písm. a) se za slovo „zisku“ vkládá slovo „zadavatele“ a druhá slova
„výzkumu nebo vývoje“ se nahrazují slovy „zadavatele spojených s výzkumem nebo
vývojem“.
12. V § 23 odst. 5 písm. b) se slova „jejího prodloužení“ nahrazují slovy „doby trvání
smlouvy na dodatečné dodávky“.
13. V § 23 odst. 5 písm. e) část věty před středníkem zní: „jde o zboží pořizované za cenu
podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena, a podstatně nižší cena je dodavatelem nabízena jen
po velmi krátkou dobu“.
14. V § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 se slova „zadání původní veřejné zakázky“ nahrazují slovy
„uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku“.
15. V § 23 odst. 8 písm. a) se za slovo „zisku“ vkládá slovo „zadavatele“ a slova „na výzkum
nebo vývoj“ se nahrazují slovy „zadavatele spojených s výzkumem nebo vývojem“.
16. Ustanovení § 23 odst. 9 zní: „Jde-li o případy uvedené v odstavci 4 písm. b), odstavci 5
písm. d) nebo e), odstavci 7 písm. a) nebo odstavci 8 písm. b), nelze v jednacím řízení bez
uveřejnění zadat rámcovou smlouvu.“.
17. V § 27 odst. 2 větě první se za slovo „podávají“ vkládá slovo „písemnou“.
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18. V § 31 odst. 4 větě první se slova „může odmítnout“ nahrazují slovem „odmítne“.
19. V § 34 odst. 3 větě první se za slovo „podávají“ vkládá slovo „písemnou“.
20. V § 44 se odstavec 11 zrušuje.
21. V § 49 odst. 7 větě první se slova „Zahraniční dodavatel prokazuje“ nahrazují slovy
„Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel“.
22. V § 51 odst. 1 písm. a) se na konci odstavce doplňují slova „ ; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště“.
23. V § 51 odst. 1 písm. b) se na konci odstavce doplňují slova „ ; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště“.
24. V § 51 odst. 1 písm. f) se slovo „i“ zrušuje.
25. V § 51 odst. 1 písm. g) se slova „ ; tento předpoklad se vztahuje jak k území České
republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele“ nahrazují slovy „ , a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele“.
26. V § 51 odst. 1 písm. h) se slova „ ; tento předpoklad se vztahuje jak k území České
republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele“ nahrazují slovy „ , a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele“
27. Ustanovení § 51 odst. 1 písm. i) zní: „který nebyl v posledních 3 letech pravomocně
disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních
právních předpisů, je-li podle § 52 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby.“.
28. V § 51 odst. 2 se v písmeni b) slova „potvrzení příslušného celního úřadu“ nahrazují slovy
„čestného prohlášení“, dále se vkládá nové písmeno c), které zní: „potvrzení příslušného
orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)]“, dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d);
v písmeni d) se slova „g) až i)“ nahrazují slovy „g) a i)“.
29. V § 55 odst. 1 se za slovo „zadavatel“ vkládají slova „v zadávacích podmínkách“.
30. V § 55 odst. 2 se slova „či jiné evidence“ zrušují.
31. V § 59 odst. 1 se doplňuje věta druhá, která zní: „Podrobná specifikace objektivních
kritérií může být uvedena v kvalifikační dokumentaci.“.
32. V § 61 odst. 8 se za slova „věty druhé“ doplňují slova „a třetí“.
33. V § 62 odst. 2 větě první se na konci doplňují slova „ ; tím není dotčeno ustanovení
§ 61 odst. 3“.
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34. V § 64 odst. 1 se doplňuje věta druhá, která zní: „Podrobná specifikace objektivních
kritérií může být uvedena v kvalifikační dokumentaci.“.
35. Ustanovení § 68 odst. 1 zní: „Pro otevírání obálek s nabídkami (dále jen „obálka“)
ustanoví veřejný zadavatel nejméně tříčlennou komisi. Sektorový zadavatel a veřejný
zadavatel, který zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy, nejsou povinni
ustanovit komisi pro otevírání obálek a veškerá práva a povinnosti související s otevíráním
obálek plní zadavatel.
36. Ustanovení § 68 odst. 2 zní: „Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi.“.
37. V § 68 odst. 8 úvodní větě se slova „kontroluje, zda“ nahrazují slovy „úplnost nabídky,
tedy zda“.
38. V § 68 odst. 9 větě první se slova „ nabídka splňuje požadavky podle odstavce 8“
nahrazují slovy „je nabídka úplná“.
39. V § 68 odst. 10 větě první se slova „nesplňuje požadavky podle odstavce 8“ nahrazují
slovy „není úplná“.
40. V § 81 odst. 1 písm. d) se v obou případech slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 5“.
41. V § 98 odst. 1 se za slova „může se“ doplňuje slovo „zadávacího“.
42. V § 101 odst. 1 se za slovo „společenství“ doplňuje odkaz na novou poznámku pod čarou
č. 61, která zní:
„61) Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní
formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle
směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES.“
43. V § 104 odst. 3 se za slovo „společenství“ doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 61.
44. V § 110 odst. 1 se slova „(dále jen „řízení“)“ a slova „(dále jen „návrh“)“ zrušují.
45. V § 112 odst. 1 větě první se slova „ve výši 100 000 Kč“ nahrazují slovy „ , jejíž výše činí
v případě nadlimitních veřejných zakázek 100 000 Kč a v případě podlimitních veřejných
zakázek 50 000 Kč.“.
46. Ustanovení § 116 se zrušuje.
47. V § 141 odst. 2 větě první se za slovo „společenství“ doplňuje odkaz na poznámku pod
čarou č. 61.
48. V § 144 odst. 4 větě první se za slovo „opatřena“ doplňuje slovo „platným“ a slova „či
elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu71)“ včetně
poznámky pod čarou č. 71 se zrušují.
Poznámky pod čarou č. 72 až 74 včetně odkazů na ně se označují jako poznámky pod čarou
č. 71 až 73.
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49. V § 144 odst. 6 úvodní větě se slova „elektronické nástroje“ nahrazují slovy „u
elektronických nástrojů“ a slova „zaručovaly“ se nahrazují slovy „bylo zaručeno“.
50. V § 144 odst. 6 písm. h) se tečka na konci písmene nahrazuje čárkou a za písmeno h) se
doplňují nová písmena i) a j), která zní:
„i)
byly chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích osob,
j)
byla pro ně zajištěna technická podpora a servis v případě poruchy.“.
51. Do části sedmé se vkládá nový § 145, který zní:
„ § 145
Zastoupení zadavatele v řízení
Zadavatel se může při výkonu práv a povinností podle tohoto zákona souvisejících se
zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechat zastoupit jinou osobou. Tato osoba musí
splňovat požadavek nepodjatosti podle § 71 odst. 7 a nesmí se účastnit příslušného
zadávacího řízení. Osobě zastupující zadavatele podle odstavce 1 nesmí být uděleno
zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení,
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu
vyřízení námitek. Ustanovením odstavce 1 není dotčena odpovědnost zadavatele za
dodržování tohoto zákona.“
Dosavadní § 145 až 153 se označují jako § 146 až 154.
52. Do části sedmé se vkládá nový § 149, který včetně nové poznámky pod čarou č. 74 zní:
„ § 149
Zvláštní ustanovení pro nadlimitní veřejné zakázky
Pro nadlimitní veřejné zakázky, u nichž má být smlouva, na základě které bude veřejná
zakázka plněna, uzavřena na dobu určitou, a to nejméně 5 let, a dodavatel nese některá
ekonomická rizika spojená s realizací veřejné zakázky, která obvykle nese zadavatel, platí
ustanovení tohoto zákona a dále ustanovení zvláštního právního předpisu74).
Poznámka pod čarou č. 74 zní:
„74) § 1 odst. 2 a 3 zákona č. …/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
(koncesní zákon).
Dosavadní § 149 až 153 se označují jako § 150 až 154.
53. V § 150 odst. 4 se slova „do 31. března 2006“ nahrazují slovy „do tří měsíců od nabytí
účinnosti tohoto zákona“.
54. V § 150 odst. 5 se slova „do 31. března 2006“ nahrazují slovy „do tří měsíců od nabytí
účinnosti tohoto zákona“ a slova „dne 1. dubna 2006“ slovy „prvním dnem čtvrtého měsíce
od nabytí účinnosti tohoto zákona“.
55. V § 150 odst. 6 se slova „do 31. března 2006“ nahrazují slovy „do tří měsíců od nabytí
účinnosti tohoto zákona“.
56. V § 153 se slova „dnem 1. ledna 2006“ nahrazují slovy „prvním dnem druhého
kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení“.
57. V § 1 se poznámka pod čarou č. 1) doplňuje takto: „Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne
7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES
a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách“.
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58. V § 17 písm. o) se slova „pokud má sídlo, či bydliště na území některého ze států
Evropského hospodářského prostoru nebo na území jiného státu, s nímž Evropské
společenství nebo Česká republika uzavřela mezinárodní dohodu, jež zajišťuje srovnatelný
a účinný přístup pro dodavatele se sídlem nebo bydlištěm na území některého z členských
států Evropské unie na trhy těchto států16); podmínka sídla či bydliště neplatí, má-li být
veřejná zakázka plněna mimo území států vymezených podle tohoto písmene, „ včetně
poznámky pod čarou č. 16 zrušují.
59. V § 27 odst. 3 větě druhé se za slova „účast, než“ doplňuje slovo „veřejný“.
60. V § 28 odst. 2 větě první se za slovo „podávají“ vkládá slovo „písemnou“.
61. V § 30 odst. 5 větě třetí se na konci věty doplňují slova „(dále jen „protokol o konečném
výsledku hodnocení“)“.
62. V § 30 odst. 6 se slova „podle odstavce 5 věty třetí“ nahrazují slovy „o konečném
výsledku hodnocení“.
63. V § 31 odst. 1 větě první se slova „ukončení jednání o nabídkách“ nahrazují slovy
„doručení protokolu o konečném výsledku hodnocení“.
64. V § 48 odst. 4 se slova „ , nejde-li o veřejnou zakázku na služby, jejímž převažujícím
předmětem je poskytování finančních, poradenských či konzultačních služeb“ zrušují.
65. V § 57 odst. 4 větě první se za slovo „aby“ doplňuje slovo „písemně“.
66. V § 66 odst. 5 větě třetí se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 6“.
67. V § 71 odst. 9 se slova „není povinen“ nahrazují slovy „nejsou povinni“.
68. V § 73 odst. 2 větě druhé se za slova „odst. 8“ vkládají slova „a § 72 odst. 6“.
69. V § 143 odst. 5 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 4“.
70. V § 148 odst. 1 se za slova „dokumentaci o veřejné zakázce“ doplňují slova „a záznamy
o elektronických úkonech podle § 144“.
71. V § 148 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
II.

p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

III.

u k l á d á předsedovi výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Mgr. Michal H a š e k v.r.
zpravodaj

Miroslava V l č k o v á v.r.
ověřovatel
Evžen S n í t i l ý v.r.
předseda výboru
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