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Navrhovaná změna:
1. § 248 se doplňuje o odst. (4) tohoto znění:
(4) Úřad provádí u nadlimitních veřejných zakázek financovaných úplně nebo
částečně z prostředků Evropské unie před zahájením zadávacího řízení kontrolu. Úřad
provádí kontrolu na základě žádosti veřejného zadavatele, a to ve vztahu dokumentům
uvedeným v § 250 odst. 1 písm. a) a b). Výsledkem kontroly je oznámení úřadu veřejnému
zadavateli obsahující konstataci o souladu nebo nesouladu předložených dokumentů s tímto
zákonem. V případě, že úřad konstatuje nesoulad dokumentů se zákonem, vyznačí
v oznámení ty části dokumentů, které nejsou v souladu se zákonem, k nesouladu uvede
odůvodnění. Úřad vydá oznámení do 30 dnů ode dne doručení dokumentů.
úplný text § 248
§ 248
Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy
(1) Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a
zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s
výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, při
kterém
a) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky nebo při zvláštním postupu
postupoval v souladu s tímto zákonem,
b) rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo
zadávací řízení, je v souladu s tímto zákonem,
c) ukládá nápravná opatření,
d) rozhoduje o návrhu podle § 266,
e) kontroluje podle kontrolního řádu soulad úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
s tímto zákonem.
CELEX: 31989L0665, 31992L0013

(2) Zahájil-li zadavatel podle § 4 odst. 4 zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky
malého rozsahu, považuje se pro účely dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto
zákonem zadávaná veřejná zakázka za podlimitní veřejnou zakázku.
(3) Úřad projednává správní delikty podle tohoto zákona a ukládá sankce za jejich
spáchání.
CELEX: 31989L0665, 31992L0013, 32009L0081

(4) Úřad provádí u nadlimitních veřejných zakázek financovaných úplně nebo
částečně z prostředků Evropské unie před zahájením zadávacího řízení kontrolu. Úřad
provádí kontrolu na základě žádosti veřejného zadavatele, a to ve vztahu dokumentům
uvedeným v § 250 odst. 1 písm. a) a b). Výsledkem kontroly je oznámení úřadu
veřejnému zadavateli obsahující konstataci o souladu nebo nesouladu předložených
dokumentů s tímto zákonem. V případě, že úřad konstatuje nesoulad dokumentů se
zákonem, vyznačí v oznámení ty části dokumentů, které nejsou v souladu se zákonem,
k nesouladu uvede odůvodnění. Úřad vydá oznámení do 30 dnů ode dne doručení
dokumentů.
2. § 251 se doplňuje o odst. (6) tohoto znění:
(6) Úřad je návrhem vázán.
úplný text § 251
§ 251
(1) Návrh musí vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat
označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli
vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel
domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní
prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení.
Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 a v případě návrhu
zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení
námitek zadavateli.
CELEX: 31989L0665, 31992L0013

(2) Návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do
8 pracovních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky
odmítnul.
CELEX: 31992L0013, 31989L0665, 31992L0013, 31989L0665

(3) Pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 nerozhodl, musí být návrh
podle § 250 odst. 1 doručen Úřadu a zadavateli nejpozději do 19 pracovních dnů ode dne
odeslání námitek stěžovatelem.
CELEX: 31992L0013, 31989L0665, 31989L0665, 31992L0013

(4) Náležitosti návrhu podle odstavce 1 věty první a druhé nemohou být dodatečně měněny
ani doplňovány s výjimkou odstranění nedostatků návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem; Úřad k
takovým změnám a doplněním nepřihlíží. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti
skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o

takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen
prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.
CELEX: 31992L0013, 31989L0665, 31992L0013, 31989L0665

(5) V řízení zahájeném na návrh mohou účastníci řízení navrhovat důkazy, uvádět
skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 11 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o zahájení řízení, nevztahuje-li se na ně omezení podle odstavce 4; k později
uvedeným skutečnostem, návrhům důkazů a jiným návrhům Úřad nepřihlíží s výjimkou
skutečností, návrhů důkazů a jiných návrhů, jimiž má být zpochybněna věrohodnost podkladů
pro vydání rozhodnutí. O podmínkách pro uplatňování návrhů důkazů, nových skutečností a
jiných návrhů podle věty první musí být účastníci řízení s výjimkou navrhovatele poučeni v
oznámení o zahájení řízení.
CELEX: 31992L0013, 31989L0665, 31989L0665, 31992L0013

(6) Úřad je návrhem vázán.
3. v § 252 odst. 2 se na začátků vkládá věta:
Úřad vydá rozhodnutí o návrhu do 60 dnů.
v § 252 odst. 2 se na konci vkládá věta:
Pokud úřad nevydá rozhodnutí ve lhůtě uvedené ve větě první, má se za to, že vydal
rozhodnutí, kterým návrh zamítl, za den doručení rozhodnutí se považuje následující den po
uplynutí lhůty podle věty první.
úplný text § 260 odst. 2
(2) Úřad vydá rozhodnutí o návrhu do 60 dnů. Lhůta pro vydání rozhodnutí Úřadu
počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření zadavatele a dokumentace o zadávacím řízení
nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku. Lhůta pro v ydání
rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než dojde k doplnění obecných náležitostí návrhu,
označení zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu, čeho se navrhovatel domáhá. Pokud úřad
nevydá rozhodnutí ve lhůtě uvedené ve větě první, má se za to, že vydal rozhodnutí,
kterým návrh zamítl, za den doručení rozhodnutí se považuje následující den po
uplynutí lhůty uvedené ve větě první.
3. v § 260 odst. 2 se na konci doplňuje text:
nejdéle však 15 dnů.
úplný text § 260 odst. 2
(2) Úřad může přerušit řízení při výkonu dozoru podle § 248 s cílem získat odborné
stanovisko nebo znalecký posudek. Od vydání usnesení o přerušení řízení do doručení
odborného stanoviska nebo znaleckého posudku Úřadu lhůta pro vydání rozhodnutí neběží,
nejdéle však 15 dnů.

4. v § 260 odst. 3 se nahrazuje textem:
(3) Úřad před vydáním rozhodnutí ve věci seznámí účastníky řízení s podklady
rozhodnutí. Úřad stanoví účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k vyjádření se k podkladům
rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. K pozdějším vyjádřením Úřad
nepřihlíží. Ustanovení § 251 odst. 5 části věty první za středníkem se použije obdobně.
původní text:
(3) Úřad stanoví účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci lhůtu k vyjádření
se k podkladům rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. K pozdějším
vyjádřením Úřad nepřihlíží. Ustanovení § 251 odst. 5 části věty první za středníkem se
použije obdobně.

Zdůvodnění navrhovaných změn:
Návrh ve všech bodech upřesňuje a sjednocuje možný výklad zákona ve vztahu
k úřadu, který je vnímán mnohdy jako určitá byrokratická brzda veřejných zakázek.
U některých návrhu by s mohlo jednat i o legislativně - technické opravy a ne změny
v pravém slova smyslu.

