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Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj č. 46 ze dne 18. května 2011 (tisk 326/1)
V Čl. I se v bodě 65 v § 157a odst. 1 za slova „veřejným zadavatelem“ vkládají slova
„podle § 2 odst. 1 písm. a) a b)“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 17. června 2011
B. Poslanec Cyril Zapletal:
K čl. I
Do čl. I se vkládá nový novelizační bod, který zní:
„V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j),
které včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:
„j)
nákup minerálních olejů, včetně činností souvisejících, realizovaný subjektem
provádějícím skladování, ochranu a obměnu nouzových zásob ropy a ropných
produktů.
_____________________
9a)
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné krize a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“.
C. Poslanec Jan Smutný:
1.

V Čl. I se v bodě 6, v § 10a odst. 2 slovo „pravidel“ nahrazuje slovy „ustanovení
tohoto zákona platných“ a slovo „kdy“ slovem „pokud“.

2.

V Čl. I se v bodě 8, v § 17 odst. 1 písm. q) slova „které jsou zvláště určeny či
přizpůsobeny“ nahrazují slovy „který je speciálně určen, zkonstruován nebo
přizpůsoben“.

3.

V Čl. I se v bodě 10, v § 18 odst. 1 písm. a) slova „odst. 2“ zrušují a dále na konci
tohoto bodu se věta „Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.“ nahrazuje větou
„Poznámky pod čarou č. 17, 18 a 23 se zrušují.“.

-34.
„c)

V Čl. I bod 11, v § 18 odst. 3 písmeno c) zní:
jsou zadávány veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) vládě nebo místní
správě jiného státu a jejich předmětem jsou
1.
dodávky vojenského či citlivého materiálu,
2.
stavební práce či služby přímo související s dodávkami podle bodu 1,
3.
stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo
4.
citlivé stavební práce či citlivé služby.“.

5.

V Čl. I se v bodě 18, v § 23 odst. 11 slova „jednacím řízení s uveřejněním,“ zrušují.

6.

V Čl. I se v bodě 20, v § 44 odst. 3 písm. d) za slovo „předmětem“ vkládá slovo
„veřejné“.

7.
V Čl. I bod 21 zní:
„21. V § 44 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Zadavatel může v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti
postupovat podle odstavce 6 obdobně nebo požadovat v zadávací dokumentaci, aby nabídka
obsahovala závazek uchazeče, že v průběhu plnění veřejné zakázky oznámí zadavateli
veškeré změny v osobách subdodavatelů. Zadavatel může rovněž v zadávací dokumentaci
požadovat v případě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, aby
vybraný uchazeč
a)
u všech nebo některých částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či
více subdodavatelům, postupoval v souladu s ustanoveními části čtvrté hlavy II, nebo
b)
zadal části veřejné zakázky specifikované ve své nabídce minimálně ve finančním
objemu stanoveném zadavatelem jednomu či více subdodavatelům a aby při výběru
subdodavatele postupoval v souladu s ustanoveními části čtvrté, hlavy II; finanční
objem stanoví zadavatel formou rozsahu hodnot s minimální a maximální procentní
hodnotou, přičemž maximální procentní hodnota musí být přiměřená s ohledem na
veřejnou zakázku a nesmi přesáhnout 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
(8) Zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti uvede
požadavky podle odstavce 6 a 7 též v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.“.“.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 9 až 11.
8.
V Čl. I bod 24 zní:
„24. V § 52 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) V případě profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. e) může
veřejný zadavatel stanovit v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení lhůtu pro jeho
prokázání odchylně od odstavců 1 a 2 pro dodavatele, kteří příslušným dokladem ještě
nedisponují; k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu však musí dojít nejpozději do
uzavření smlouvy.“.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

-49.
V Čl. I bod 40 zní:
„40. V § 85 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno
h), které zní:
„h)
v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění
1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písms. b), došlo-li k překročení
této doby,
2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu nedodržení,
3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva
uzavřena.“.“.
10.
V Čl. I bod 51 zní:
„51. V části čtvrté se za § 109 vkládá nová Hlava II, která včetně nadpisu zní:
„Hlava II
Výběr subdodavatele v případě veřejné zakázky
v oblasti obrany nebo bezpečnosti
§ 109a
Postup při výběru subdodavatele
(1) Vybraný uchazeč, není-li zadavatelem podle § 2, postupuje podle této hlavy
v řízení o výběru subdodavatele v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti,
pokud tak stanoví zadavatel v zadávacích podmínkách.
(2) Za subdodavatele se pro účely odstavce 1 nepovažuje osoba, vůči které je vybraný
uchazeč ovládající či ovládanou osobou podle zvláštního právního předpisu13), nebo osoba,
která je společně s vybraným uchazečem osobou ovládanou jinou osobou podle zvláštního
právního předpisu13); uchazeč v takovém případě uvede úplný seznam těchto osob ve své
nabídce a aktualizuje ho bez zbytečného odkladu po každé změně vztahů mezi těmito
osobami.
(3) Vybraný uchazeč je povinen při výběru subdodavatele dodržet zásady uvedené
v § 6.
§ 109b
Oznámení o subdodávce
(1) V případě, že předpokládaná hodnota části veřejné zakázky, kterou má plnit
subdodavatel, dosahuje nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním
předpisem pro veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, uveřejní vybraný uchazeč
oznámení o subdodávce. Ustanovení § 13 až 16 pro stanovení předpokládané hodnoty části
veřejné zakázky se použijí obdobně.
(2) Stanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky požadavky na
kvalifikaci subdodavatele podle § 50 odst. 1 písm. a) až d), uvede je vybraný uchazeč
v oznámení o subdodávce. Vybraný uchazeč je oprávněn uvést v oznámení o subdodávce
jakékoliv další požadavky, které umožní objektivní posouzení kvalifikace subdodavatele.
Tyto kvalifikační předpoklady a další požadavky musí být objektivní, nediskriminační,
v souladu s kvalifikací požadovanou zadavatelem při zadávání veřejné zakázky a musí
bezprostředně a přiměřeně souviset s předmětem plnění poskytovaného subdodavatelem.
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(3) Pokud jsou pro část veřejné zakázky, kterou má plnit subdodavatel, jinak splněny
podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, vybraný uchazeč není povinen
uveřejnit oznámení o subdodávce.
(4) Vybraný uchazeč nemá povinnost vybrat subdodavatele postupem podle této
hlavy, pokud zadavateli prokáže, že žádný ze subdodavatelů účastnících se řízení nebo jejich
nabídky nesplňují požadavky uvedené v oznámení o subdodávce, a proto by mu tento postup
znemožnil splnit veřejnou zakázku.“.“.

11.
V Čl. I bod 63 zní:
„63. V § 146 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „oznámení soutěže o návrh,“ vkládají
slova „oznámení o subdodávce“.“.
12.

V Čl. I se v bodě 65, v § 157a odst. 1 za slova „veřejným zadavatelem“ vkládají slova
„podle § 2 odst. 2 písm. a) a b)“.

13.

V Čl. III se za slova „dnem 15. srpna 2011“ nahrazují slovy „třináctým dnem ode dne
jeho vyhlášení“.

V Praze dne 21. června 2011

Mgr. Jan S m u t n ý v.r.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

