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USNESENÍ
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí
č. 21 ze dne 10. března 2021

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
21. USNESENÍ
z 5. schůze konané dne 10. března 2021
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 55

Po úvodním slově zástupce navrhovatele Zdeňka Ondráčka, poslance Parlamentu ČR,
zpravodajské zprávě senátora Lukáše Wagenknechta a po rozpravě
VÝBOR
I.

II.

III.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu
tohoto usnesení;
určuje
zpravodajem výboru pro jednání na
senátora Lukáše Wagenknechta;

schůzi

Senátu

Parlamentu ČR

pověřuje
předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení
předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.
předseda výboru

Lukáš Wagenknecht v. r.
zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VUZP č. 21 ze dne 10. března 2021

Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 55)

1. V čl. I bodu 2 za slova „písmeno u), které“ vložit slova „včetně poznámky pod čarou č. 53“
a na konci textu písmene u) doplnit slova „ , přičemž zadavatel je povinen dodržet zásady
podle § 6 a vybrat dodavatele, který má prokazatelnou historii v oblasti předmětu zadávané
veřejné zakázky a, je-li dodavatel právnickou osobou, je možné zjistit a doložit z veřejných
zdrojů jeho skutečného majitele podle § 122; není-li to možné, zveřejní dodavatel doloženou
vlastnickou strukturu a skutečného majitele nejpozději v okamžiku uzavření smlouvy na
danou veřejnou zakázku a v případě změn po tomto okamžiku ji po dobu realizace veřejné
zakázky pravidelně aktualizuje, a to nejméně vždy ke konci kalendářního roku, včetně
aktualizace dokladových dokumentů; v obou těchto případech nesmí zadavatel zadat
veřejnou zakázku, je-li nejpozději k okamžiku uzavření smlouvy jeden či více skutečných
majitelů dodavatele nebo jeden či více členů jeho statutárních orgánů ve střetu zájmů podle
jiného právního předpisu53)
__________________________
53)

§ 4b zákona č. 159/2006 Sb.“.

2. V čl. I za bod 2 vložit nový bod 3, který zní:
„3. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:
„§ 29a
Zvláštní pravidla pro pořizování státních hmotných rezerv v souvislosti se šířením
koronaviru SARS-CoV-2
Zadání veřejné zakázky a výběr dodavatele týkající se pořízení státních hmotných rezerv
z důvodu ochrany bezpečnostních zájmů České republiky v souvislosti se šířením koronaviru
SARS-CoV-2, kterou zadavatel v souladu s obecnou výjimkou podle § 29 písm. u) nezadává
v zadávacím řízení, schvaluje vláda. Vláda zadání veřejné zakázky a výběr dodavatele podle
věty první neschválí, pokud ze strany zadavatele došlo k porušení zásad podle § 6, dodavatel
nemá prokazatelnou historii v oblasti předmětu zadávané veřejné zakázky, nebo, je-li dodavatel
právnickou osobou, není možné zjistit a doložit vlastnickou strukturu a jeho skutečného
majitele z veřejných zdrojů; není-li to možné, zveřejní doloženou vlastnickou strukturu a
skutečného majitele dodavatel před schválením vládou a v případě změn ji po dobu realizace

veřejné zakázky pravidelně aktualizuje, a to nejméně vždy ke konci kalendářního roku, včetně
aktualizace dokladových dokumentů. Vláda zadání veřejné zakázky a výběr dodavatele podle
věty první neschválí, je-li nejpozději k okamžiku schválení jeden či více skutečných majitelů
dodavatele nebo jeden či více členů jeho statutárních orgánů ve střetu zájmů podle jiného
právního předpisu53). Současně vláda při svém rozhodování o schválení posoudí nezbytnost
takového postupu ze strany zadavatele s ohledem na způsobilost zabránit dalšímu šíření
koronaviru SARS-CoV-2 či nutnost vypořádat se bezodkladně s jeho následky v zájmu ochrany
života a zdraví osob. V případě neschválení ze strany vlády není možné veřejnou zakázku zadat
a zadavatel nesmí s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu.“.“.
Následující body 3 a 4 označit jako body 4 a 5.

3. V Čl. I bodu 5 za slova „a písmeno u)“ vložit slova „včetně poznámky pod čarou č. 53“.

4. V Čl. I za bod 5 doplnit bod 6, který zní:
„6. § 29a se zrušuje.“.

5. V Čl. II slova „čl. I bodů 3 a 4“ nahradit slovy „čl. I bodů 4 až 6“.

