Vyznačení navrhované změny v platném znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů:

§ 29

Obecné výjimky

Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,
a) pokud by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů
České republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení
umožňovalo,
b) jestliže by došlo k vyzrazení utajované informace5)
1. uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení,
2. uveřejněním písemné výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nebo
3. zpřístupněním nebo poskytnutím zadávací dokumentace, pokud nelze učinit opatření podle
§ 36 odst. 8, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo,
c) jde-li o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření
stanovenými jinými právními předpisy6) a současně nelze učinit takové opatření, které by
provedení zadávacího řízení umožňovalo,
d) jestliže je jejím hlavním účelem umožnit zadavateli poskytování nebo provozování veřejné
komunikační sítě nebo poskytování jedné či více služeb elektronických komunikací7)
veřejnosti,
e) je-li zadávána podle zvláštních pravidel stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou
mezi Českou republikou a jiným než členským státem nebo jeho částí a zahrnuje dodávky,
služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití projektu smluvními
stranami; uzavření takové smlouvy sdělí Česká republika Evropské komisi,
f) je-li zadávána podle závazných pravidel mezinárodní organizace,
g) je-li zadávána podle pravidel mezinárodní organizace nebo mezinárodní finanční instituce a
1. je plně hrazena touto organizací nebo institucí, nebo
2. je z převážné části hrazena touto organizací nebo institucí a zadavatel se s ní dohodl na
použití takových pravidel pro zadávání veřejné zakázky,

h) jejímž předmětem je nabytí, nájem nebo pacht existující věci nemovité nebo s ní
souvisejících věcných práv,
i) jde-li o veřejnou zakázku

1. zadávanou provozovatelem televizního nebo rozhlasového vysílání8) nebo poskytovatelem
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání9) spočívající v nabývání, přípravě, výrobě
nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, nebo
2. na nákup vysílacího času nebo dodání programů, která je zadávána provozovatelům
televizního nebo rozhlasového vysílání nebo poskytovatelům audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání,
j) jde-li o rozhodčí, smírčí nebo obdobné činnosti,
k) jde-li o právní služby,
1. které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím nebo
správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem nebo v řízení před
mezinárodními orgány pro řešení sporů,
2. které poskytuje advokát při přípravě na řízení uvedená v bodě 1, nebo pokud okolnosti
nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení
uvedeného v bodě 1,
3. které musí poskytovat notář na základě jiného právního předpisu10) v rámci osvědčování a
ověřování listin, nebo
4. při kterých na základě jiného právního předpisu11), byť i příležitostně, vykonává dodavatel
veřejnou moc,
l) jde-li o
1. investiční služby12) v souvislosti s vydáním, nákupem, prodejem nebo jiným převodem
cenných papírů, včetně zaknihovaných cenných papírů, nebo jiných investičních nástrojů12),
2. služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle jiného
právního předpisu13), nebo
3. operace prováděné pomocí Evropského nástroje finanční stability a Evropského
stabilizačního mechanismu,
m) jde-li o úvěr nebo zápůjčku,
n) jde-li o služby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu poskytované osobami založenými za
jiným účelem, než je dosahování zisku,
o) jde-li o veřejnou přepravu cestujících po železniční dráze14),
p) jde-li o služby zadávané politickou stranou nebo politickým hnutím v rámci volební
kampaně, jejichž předmětem je reklamní kampaň, výroba propagačních filmů, nebo výroba
propagačního videa,

q) jde-li o veřejnou zakázku na služby zadávanou veřejným zadavatelem jinému veřejnému
zadavateli nebo několika veřejným zadavatelům na základě výhradního práva přiznaného
právním předpisem nebo uděleného na základě právního předpisu,
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r) jde-li o veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji, s výjimkou
činností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pokud
1. cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a
2. výsledek takového výzkumu a vývoje využívá výhradně zadavatel ke své činnosti,
s) jde-li o veřejnou zakázku, jejímž předmětem je výroba vojenského materiálu nebo obchod s
ním, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České
republiky, přičemž tento postup nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na
vnitřním trhu Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům,
nebo
t) jde-li o veřejnou zakázku, jejíž zadávání se řídí zvláštními pravidly v návaznosti na
mezinárodní smlouvu týkající se pobytu ozbrojených sil jiných států na území České
republiky nebo vyslání ozbrojených sil České republiky nebo ozbrojených bezpečnostních
sborů České republiky (dále jen "ozbrojené složky České republiky") na území jiných států,
jíž je Česká republika vázána, nebo
u) jde-li o pořízení státních hmotných rezerv podle zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti
Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany
bezpečnostních zájmů České republiky v souvislostí se šířením koronaviru SARS-CoV2, pokud současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení
umožňovalo.
.

3

