Výňatek z platného znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 47a
Účinnost povinně zveřejňovaných smluv
(1) Povinně zveřejňované smlouvy dle zákona o svobodném přístupu
k informacím jsou účinné dnem následujícím po dni jejich zveřejnění, není-li jejich
stranami sjednána účinnost pozdější.
(2) Smlouva, která byla uzavřena za účelem odstranění následků mimořádné
události bezprostředně ohrožujících život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je
účinná bez zveřejnění.
(3) Pokud do tří měsíců od uzavření smlouvy nebyla smlouva zveřejněna, platí, že
k jejímu uzavření nedošlo.
§ 49a
(1) Právní
úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu,
vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl
právní úkon určen tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž
neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně. Omyl v pohnutce právní úkon
neplatným nečiní.
(2) Ustanovení smlouvy podle § 47a, podle něhož závazek ze smlouvy uzavřené na
dobu určitou trvá i po uplynutí této doby, je neplatné, jestliže zákon nestanoví jinak.
§ 582a
Ustanovení smlouvy podle § 47a sjednané na dobu neurčitou, jejímž předmětem
je závazek na nepřetržitou nebo opakovanou činnost nebo závazek zdržet se určité
činnosti nebo strpět určitou činnost, které vylučuje možnost tuto smlouvu vypovědět, je
neplatné. Stejně tak je neplatné ustanovení smlouvy podle věty první, které umožňuje
smlouvu vypovědět ve lhůtě delší než je uvedená v § 582 odst. 1; to neplatí, pokud zákon
stanoví delší výpovědní lhůtu.
§ 853
(1) Občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani tímto, ani jiným
zákonem, se řídí ustanoveními tohoto zákona, která upravují vztahy obsahem i účelem jim
nejbližší.
(2) Ustanovení § 47a, § 49a odst. 2 a § 582a se použijí bez ohledu na právo, které
je jinak podle předpisů mezinárodního práva soukromého pro smlouvu rozhodným.

Výňatek z platného znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 263
(1) Strany se mohou odchýlit od ustanovení této části zákona nebo její jednotlivá ustanovení
vyloučit s výjimkou ustanovení § 261 a 262, § 263 až 272, § 273, § 276 až 288, § 301, 303,
304, § 306 odst. 2 a 3, § 308, § 311 odst. 1, § 312, § 321 odst. 4, § 322, § 323, 324, 341, 344,
365, § 369a odst. 4 až 7, § 370, 371, 376, 382, 384, § 386 až 408, § 444, 458, 459, 477, 478,
§ 479 odst. 2, § 480, § 483 odst. 3, § 488, 488a, § 488c až 488e, § 493 odst. 1 věta druhá, §
499, § 509 odst. 1, § 528, 535, 592, 597, 608, § 612 až 614, § 620, § 622 odst. 4, § 628,
629, 655, 655a, 658, 659a, 659b, 659c, § 660 odst. 4 a 5, § 662 odst. 2 a 3, § 662a odst. 3, §
668 odst. 2, 3, 4 a 6, § 669 odst. 6, § 669a odst. 2, § 672a, § 673 odst. 2, § 678, § 679 odst. 1,
§ 680, 707, § 709 odst. 3, § 710 odst. 2 a 3, § 713 odst. 2, § 714 odst. 4, § 715a, § 718 odst. 1,
§ 719a, § 722 až 724, § 729, 743 a § 745 odst. 2 , § 745 odst. 2 a § 771a.
§ 771a
Ustanovení § 263 odst. 1, ve znění tohoto zákona, se použije bez ohledu na právo,
které je jinak podle předpisů mezinárodního práva soukromého pro smlouvu
rozhodným.

Výňatek z platného znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 1762a
Účinnost povinně zveřejňovaných smluv
(1) Povinně zveřejňované smlouvy dle zákona o svobodném přístupu
k informacím jsou účinné dnem následujícím po dni jejich zveřejnění, není-li jejich
stranami sjednána účinnost pozdější.
(2) Smlouva, která byla uzavřena za účelem odstranění následků mimořádné
události bezprostředně ohrožujících život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je
účinná bez zveřejnění.
(3) Pokud do tří měsíců od uzavření smlouvy nebyla smlouva zveřejněna, má se
za to, že se od počátku ruší.
(4) Ustanovení povinně zveřejňované smlouvy, podle něhož závazek ze smlouvy
uzavřené na dobu určitou trvá i po uplynutí této doby, je neplatné, jestliže zákon
nestanoví jinak.
(5) Ustanovení povinně zveřejňované smlouvy sjednané na dobu neurčitou, jejímž
předmětem je závazek na nepřetržitou nebo opakovanou činnost nebo závazek zdržet se

určité činnosti nebo strpět určitou činnost, které vylučuje možnost tuto smlouvu
vypovědět, je neplatné. Stejně tak je neplatné ustanovení smlouvy podle věty první,
které umožňuje smlouvu vypovědět ve lhůtě delší než je uvedená v § 1999 odst. 1; to
neplatí, pokud zákon stanoví delší výpovědní lhůtu.
(6) Postup podle § 1762a se použije bez ohledu na právo, které je jinak podle
předpisů mezinárodního práva soukromého pro smlouvu rozhodným.

Výňatek z platného znění zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 5a
Registr smluv
Registr smluv (dále jen „Registr“) je veřejně přístupný seznam povinně
zveřejňovaných smluv anebo jejich identifikačních údajů a informací o objednávkách a
fakturách. Je veden Úřadem vlády (dále jen „Úřad“) v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
§ 5b
Povinně zveřejňovaná smlouva
(1) Povinně zveřejňovaná smlouva je písemná smlouva, jejíž stranou je povinný
subjekt.
(2) Za povinně zveřejňovanou smlouvu se nepovažuje smlouva uzavřená
povinným subjektem v běžném obchodním styku v rozsahu jeho předmětu podnikání;
v Registru se zveřejní pouze identifikační údaje této smlouvy. To neplatí, pokud se jedná
o smlouvu uzavřenou mezi dvěma či více povinnými subjekty. Pokud byla smlouva
podle věty první uzavřena s fyzickou osobou, která není podnikatelem, není povinný
subjekt povinen zveřejnit ani identifikační údaje této smlouvy.
(3) Informace v povinně zveřejňované smlouvě, jež se podle tohoto zákona
neposkytuje, se nezveřejňuje; § 12 se použije obdobně. O smluvní straně se zveřejní
základní osobní údaje přiměřeně podle § 8b odst. 3.
(4) Povinný subjekt není povinen poskytnout ke zveřejnění v Registru
technické předlohy, návody, výkresy, projektové dokumentace, modely, způsob výpočtu
jednotkových cen a vzory. Tím není dotčena povinnost zveřejnit informace podle
zvláštních právních předpisů.13g)
13g) Např. podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

(5) Povinně zveřejňovanou smlouvou není:
a)
b)
c)
d)

pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce;
povinně zveřejňovanou smlouvou však je kolektivní smlouva,
smlouva uzavřená Bezpečností informační službou, Vojenským zpravodajstvím a
Úřadem pro zahraniční styky a informace,
společenská smlouva zveřejňovaná ve sbírce listin Obchodního rejstříku,
smlouva o nájmu hrobového místa.
§ 5c
Postup při zveřejňování smluv anebo jejich identifikačních údajů

(1) Povinný subjekt poskytne Úřadu smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do tří dnů od jejího uzavření. Povinný subjekt poskytne smlouvu v elektronické
podobě v souladu s ustanovením § 4 odst. 2. Je-li stranami smlouvy více povinných
subjektů, smlouvu poskytne Úřadu ten z nich, který je v ní uveden na prvním místě.
(2) Úřad odpovídá za soulad zveřejněné smlouvy s jejím poskytnutým zněním
podle odstavce prvního. Úřad je povinen zveřejnit poskytnutou smlouvu bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do tří dnů od jejího poskytnutí.
(3) Jestliže smlouva není zveřejněna do 7 dnů ode dne jejího uzavření, může ji ke
zveřejnění v Registru poskytnout strana smlouvy odlišná od povinného subjektu.
Odstavec 1 se užije obdobně.
(4) Povinný subjekt nebo Úřad vydá straně smlouvy na její žádost písemné nebo
elektronické potvrzení o zveřejnění smlouvy. Náležitosti potvrzení stanoví prováděcí
předpis.
(5) Jestliže je smlouva poskytnuta několika jejími stranami, Úřad zveřejní tu, jež
mu je doručena jako první.
(6) Povinný subjekt nebo strana smlouvy, která ji poskytne ke zveřejnění podle
odst. 1 a 3, je povinen zajistit soulad mezi zněním, ve kterém byla smlouva uzavřena, a
zněním poskytnutým ke zveřejnění. Dále je povinen upravit znění smlouvy poskytnuté
ke zveřejnění tak, aby byly dodrženy požadavky stanovené v § 5b odst. 3.
(7) Povinně zveřejňovaná smlouva se zveřejňuje po dobu existence závazku
vzniklého z povinně zveřejňované smlouvy, nejméně však po dobu pěti let od počátku
účinnosti takové smlouvy.
(8) Pro postup při zveřejňování identifikačních údajů se ustanovení odstavců 1 až
7 užije přiměřeně.
§ 5d
Zveřejňování informací o objednávkách a fakturách

(1) Povinný subjekt poskytuje Úřadu ke zveřejnění v Registru rovněž informace
o:
a)
b)

objednávkách, které vystavil a
fakturách, na jejichž základě poskytl finanční plnění.
(2) Povinný subjekt poskytuje Úřadu alespoň tyto informace:

a)

o objednávce zboží, služeb a prací:
1. identifikační údaje objednávky,
2. popis objednaného plnění,
3. celkovou hodnotu objednaného plnění vyjádřenou v českých korunách, jak je
uvedená v objednávce, nebo maximálně odhadovanou hodnotu objednaného
plnění, stejně jako údaj o tom, zda je cena včetně daně z přidané hodnoty či je
cena uváděna bez daně z přidané hodnoty,
4. identifikaci smlouvy, jestliže objednávka souvisí s povinně zveřejňovanou
smlouvou,
5. datum vystavení objednávky,
6. identifikační údaje dodavatele objednaného plnění:
- jméno a příjmení fyzické osoby, název právnické osoby a obchodní jméno
fyzické
nebo právnické osoby,
- adresu trvalého pobytu, nebo místo podnikání, nebo sídlo právnické osoby,
- identifikační číslo, jestliže jej má dodavatel objednaného plnění přidělené,
7. údaje o fyzické osobě, která objednávku podepsala:
- jméno a příjmení,
- funkci, z jejíhož titulu objednávku podepsala,

b)

o faktuře za zboží, služby a práci:
1. identifikační údaje faktury,
2. popis fakturovaného plnění takovým způsobem, aby byl dostatečně zřejmý
jeho předmět,
3. celkovou hodnotu fakturovaného plnění v ceně, jak je uvedena na faktuře,
stejně jako údaj o tom, zda je cena včetně daně z přidané hodnoty či je cena
uváděna bez daně z přidané hodnoty,
4. identifikaci smlouvy, jestliže faktura souvisí s povinně zveřejňovanou
smlouvou,
5. identifikaci objednávky, jestliže faktura souvisí s objednávkou,
6. datum doručení faktury,
7. identifikační údaje dodavatele fakturovaného plnění:
- jméno a příjmení fyzické osoby, název právnické osoby a obchodní jméno
fyzické nebo právnické osoby,
- adresu trvalého pobytu, nebo místo podnikání, nebo sídlo právnické osoby,
- identifikační číslo, jestliže jej má dodavatel fakturovaného plnění přidělené.

(3) Informace o objednávce povinný subjekt poskytne ke zveřejnění do 10
pracovních dní ode dne jejího vystavení a informace o faktuře do 30 dní ode dne, kdy na
jejím základě poskytl finanční plnění.

(4) Povinnost poskytovat informace o objednávkách a fakturách se nevztahuje
na:
a)
b)

objednávky, které byly povinným subjektem vystaveny a
faktury, které jím byly proplaceny

v běžném obchodním styku v rozsahu jeho předmětu podnikání. To neplatí, pokud se
jedná o objednávky a faktury vystavené na základě smlouvy uzavřené mezi dvěma či
více povinnými subjekty.
(5) Povinnost poskytovat informace o objednávkách a fakturách se nevztahuje
také na objednávky a faktury vystavené na základě smlouvy, která podle § 5b odst. 5
není povinně zveřejňovanou smlouvu.
(6) Informace o objednávkách a fakturách se zveřejňují po dobu pěti let ode dne
jejich zveřejnění.
(7) Pro postup při zveřejňování informací o objednávkách a fakturách se
přiměřeně použije § 5c.
§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen
"stížnost" dále jen „stížnost při vyřizování žádosti“) může podat žadatel,
a)
b)
c)
d)

který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst.7 nebyla
poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno
rozhodnutí o odmítnutí, nebo
který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle §
14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost Stížnost při vyřizování žádosti lze podat písemně nebo ústně; je-li
stížnost stížnost při vyřizování žádosti podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní
povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost Stížnost při vyřizování žádosti se podává u povinného subjektu, a to do
30 dnů ode dne
a)
b)

doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d)
nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti stížnosti při vyřizování žádosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost stížnost při vyřizování žádosti spolu se
spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost stížnost při
vyřizování žádosti došla, pokud v této lhůtě stížnosti stížnosti při vyřizování žádosti sám
zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku,
nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti stížnosti při vyřizování žádosti podle
odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a)
b)
c)

postup povinného subjektu potvrdí,
povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být
delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost
vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí
o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních
samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti stížnosti při vyřizování žádosti podle
odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a)
b)
c)

výši úhrady nebo odměny potvrdí,
výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči
orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti,
nebo
povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být
delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu,
zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace
územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti stížnosti při vyřizování žádosti rozhodne do 15 dnů
ode dne, kdy mu byla předložena.
§ 16b
Stížnost na postup při zveřejňování smluv anebo jejich identifikačních údajů a
informací o objednávkách a fakturách
(1) V případě, že povinný subjekt:
a)
b)

neposkytne informace, které je povinen poskytovat podle § 5a až § 5d tohoto
zákona, nebo
informace uvedené v písmenu a) poskytne v rozporu s požadavky na formát,
jazyk a strukturu stanovenými tímto zákonem a prováděcím předpisem,

může každá fyzická nebo právnická osoba podat stížnost na postup při zveřejňování
smluv anebo jejich identifikačních údajů a informací o objednávkách a fakturách (dále
jen „stížnost při zveřejňování“).
(2) Stížnost při zveřejňování se podává u povinného subjektu.

(3) O stížnosti při zveřejňování rozhoduje nadřízený orgán.
(4) Povinný subjekt předloží stížnost při zveřejňování spolu se spisovým
materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu došla, pokud v této lhůtě
stížnosti sám zcela nevyhoví.
(5) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti při zveřejňování přezkoumá
vytýkané porušení povinností a rozhodne tak, že
a)
b)
c)

stížnost při zveřejňování zcela nebo zčásti odmítne v případě, kdy se vytýkané
porušení povinnosti neprokáže,
usnesením věc převezme a sám zjedná nápravu, nebo
povinnému subjektu rozhodnutím přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí
být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal
nápravu. V případě, kdy z technických důvodů nelze zjednat nápravu do 15-ti
dnů, může stanovit lhůtu maximálně 60 dnů. Ve výroku rozhodnutí nadřízený
orgán uvede, jaká opatření má povinný subjekt ke zjednání nápravy učinit.
§ 17
Hrazení nákladů

(5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované
úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu
nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti stížnosti při
vyřizování žádosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
§ 19a
Správní delikty
(1) Povinný subjekt se dopustí správního deliktu tím, že:
a)
b)

neposkytne informace, které je povinen poskytovat podle § 5a až § 5d tohoto
zákona, nebo
informace uvedené v písmenu a) poskytne v rozporu s požadavky na formát,
jazyk a strukturu stanovenými tímto zákonem a prováděcím předpisem.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 uloží nadřízený orgán pokutu až do výše 5
000 000 Kč a povinnému subjektu rozhodnutím přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která
nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal
nápravu. Pokud je nadřízeným orgánem ten, kdo stojí v čele povinného subjektu podle §
20 odst. 5, rozhoduje o správním deliktu Ministerstvo vnitra.
(3) Povinný subjekt je povinen poskytnout smlouvu anebo její identifikační údaje
a informace o objednávkách a fakturách ke zveřejnění neprodleně po odpadnutí
překážek na jeho vůli nezávislých, které je bránily poskytnout.

(4) Povinný subjekt za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
(5) Odpovědnost povinného subjektu za správní delikt zaniká, jestliže správní
orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však
do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
§ 20
(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle tohoto
zákona:
a)
b)
c)
d)
e)

pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
pro odvolací řízení,
v řízení o stížnosti při vyřízení žádosti pro počítání lhůt, doručování a náklady
řízení,
v řízení o stížnosti při zveřejňování pro počítání lhůt, doručování a náklady
řízení a
pro řízení podle § 19a

ustanovení správního řádu17); dále se při postupu podle tohoto zákona použijí
ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení
o ochraně před nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.
17) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
§ 21
(2) Vláda stanoví nařízením:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zásady stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací,
způsob poskytnutí a zveřejnění povinně zveřejňovaných smluv anebo jejich
identifikačních údajů a informací o objednávkách a fakturách,
formát, jazyk a strukturu povinně zveřejňovaných smluv a identifikačních údajů
podle § 5c odst. 1 a informací o objednávkách a fakturách podle § 5d,
rozsah identifikačních údajů smluv podle § 5b odst. 2,
náležitosti potvrzení podle § 5c odst. 4,
spodní hranici finančních limitů, od níž jsou zveřejňovány informace o
objednávkách a fakturách podle § 5d.

Výňatek z platného znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 147a
Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu seznam subdodavatelů
(1) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele

a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
ba) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,
cb) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
(2) Veřejný zadavatel uveřejní podle odstavce 1 písmene a) celé znění smlouvy nebo
rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle §
89 odst. 3 věty druhé, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti
rámcové smlouvy. Veřejný zadavatel neuveřejnění informace, u kterých to vyžaduje ochrana
informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost podle odstavce 1 písmene a)
se nevztahuje na
a) smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez
DPH,
b) smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18
odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).
(32) Výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle odstavce 1 písmene
ba) uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž
doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března
následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím
kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
se nevztahuje na
a)
b)

veřejné zakázky malého rozsahu,
veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a),
odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).

(43) Dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů podle odstavce 1
písmene cb), ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10
% nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 %
a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce,
pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
(54) Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písmene cb) nejpozději
do
a)
b)

60 dnů od splnění smlouvy, nebo
28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1
rok.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
(65) Veřejný zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písmene cb)
nejpozději do
a)
b)

90 dnů od splnění smlouvy, nebo
31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1
rok.
(76) Povinnosti podle odstavců 4 a 5 podle odstavců 3 a 4 se nevztahují na

a)
b)

veřejné zakázky malého rozsahu,
veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm.
a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).

(87) Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a
podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a uveřejnění seznamu
subdodavatelů stanoví prováděcí právní předpis.

