Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek
(sněmovní tisk č. 637)
předkládá : Mgr. Martina Berdychová

V části první, Hlava I., § 4 - zadavatel, odstavec (2) nově zní :
V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní
veřejné zakázky použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 %
peněžních prostředků, poskytnutých z
a)

rozpočtu veřejného zadavatele,

b)
rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího
státu s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo území
Evropské unie.“

Odůvodnění :
Navrhuje se vyjmout z režimu zákona zadavatele (jiné než veřejné zadavatele,
tzn. soukromé subjekty), kteří k úhradě zakázky použijí vyšší než zákonem
stanovený objem peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu EU nebo
veřejného rozpočtu cizího státu, pokud je takováto zakázka plněna mimo území
EU.
Návrh zákona v původním znění v zásadě přejímá koncept „dotovaného
zadavatele“ ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění po tzv.
transparenční novele provedené zák. č. 55/2012 Sb. s účinností od 1. 4. 2012.
Tato novela plně podřídila režimu zadávání podle českých předpisů i zakázky
hrazené ze zahraničních veřejných zdrojů bez ohledu na místo realizace zakázky.
Důvody pro změnu jsou zejména tyto:
- Jak fondy a agentury cizích států (jmenujme například v USA: USAID –
United States Agency for International Development, ve Velké Británii: DFID
– Department for International Development), tak přímo grantující subjekty
v EU (např. EuropeAid, ECHO – The European Commission's Humanitarian
aid and Civil Protection department), jsou zkušení poskytovatelé prostředků
pro aktivity realizované mimo EU, znají detailně jak specifika cílových zemí,
tak specifika daná určením finančních prostředků a mají proto vytvořena svá
vlastní pravidla pro výběr dodavatelů a to často právě s ohledem na výše

-

-

uvedená specifika. Jedná se navíc o poskytovatele, kde se celkové objemy
prostředků, plynoucích do zemí mimo EU pohybují v desítkách mld. EUR.
V situaci, kdy poskytovatel vyžaduje svá vlastní pravidla pro výběr
dodavatelů, která jsou pro zadavatele veřejné zakázky závazná stejně jako
česká právní norma, dochází logicky ke kolizím a konfliktům mezi závaznými
předpisy, přičemž tyto konflikty nemají často dobrá řešení.
Významná část prostředků, směřujících do zemí mimo EU má charakter
humanitární, nebo rozvojové pomoci, je proto nanejvýš vhodné, aby
potenciální zakázky byly realizovány místními dodavateli. Pravidla
zahraničních a nadnárodních poskytovatelských agentur uvedený postup
umožňují a upřednostňují, česká právní norma spíše nikoliv.

V Praze dne 18. 12. 2015

