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Připomínky k návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek
Čj. 3084/2020-31
Vážená paní ministryně,
obracím se na Vás ve věci připomínek poslaneckého klubu České pirátské strany k návrhu Návrh zákona,
kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Velmi vítáme, že jedním z deklarovaných cílů návrhu je snížení administrativního zatížení při zadávání
veřejných zakázek. Domníváme se nicméně, že ruku v ruce se snížením administrativy by mělo jít zvýšení
transparentnosti. Ze současné praxe totiž víme, že dochází k nadužívání zadávání zakázek v režimech, kdy
není možná téměř žádná veřejná kontrola. Proto si dovolujeme navrhnout následující dvě legislativní
opatření, které podle našeho názoru transparentnost výrazně zvýší, a přitom nebudou znamenat přílišnou
administrativní zátěž pro zadavatele.
V případě, že bude soutěžena veřejná zakázka malého rozsahu s hodnotou vyšší než 1 milion Kč,
navrhujeme zakotvit v zákoně povinnost zadavatele publikovat na svém profilu informaci o záměru zadat
zakázku, a následně také informaci o výsledku zadávacího řízení. Domníváme se, že tento návrh je v souladu
s cílem zvýšit transparentnost, ale ne na úkor nepřiměřené administrativy. Tento návrh detailně formulovala
Rekonstrukce státu, najdete jej v příloze této zprávy. (příloha)
Obdobný návrh máme i k případům, kdy je zakázka soutěžena v režimu Jednacího řízení bez uveřejnění
(JŘBU). Navrhujeme povinnost zadavatele zveřejnit na svém profilu informaci o záměru zadat zakázku v
tomto režimu, včetně řádného odůvodnění a informace, na základě jakého ustanovení zákona č. 2016/134
Sb. je tento režim zvolen. Oznámění by také mělo obsahovat informaci o dodavateli nebo dodavatelích, s
nimiž je JŘBU zahájeno. Opět nepůjde o nepřiměřenou administrativu (vyplnění jednoho formuláře zabere
maximálně několik minut), ale veřejnosti bude umožněno se o těchto zakázkách informovat a v případě
podezření na nevhodné užití JŘBU se pokusit zasáhnout. Tento návrh má navíc silnou oporu v bodě
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odůvodnění č. 50 směrnice 2014/24/EU, který říká, že "Veřejný zadavatel, který využije této výjimky, by měl
odůvodnit, proč nemá k dispozici rozumné alternativy nebo náhradní řešení (...)".
Vážená paní ministryně, žádáme o zohlednění a zapracování výše uvedených připomínek při další přípravě
zákona. Bude-li se ve věci konat vypořádací porada, rádi se jí zúčastníme a jednotlivé připomínky
projednáme či podrobněji vysvětlíme.
Komunikací v této věci jsou pověřeni:

Martin Archalous, asistent poslaneckého klubu, e-mail: archalousm@psp.cz , tel. 728 586 643
S úctou,
Martin Archalous,
asistent PK Piráti
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