
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 22. března 2017 č. 208 

 
o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek 
v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů 

 a na základě výjimek 
 

Vláda 

I. ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy  

1. informovat vládu 

a) před uzavřením smlouvy  

aa) o nadlimitních veřejných zakázkách, na které je aplikována výjimka podle § 29 nebo       
§ 191 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), 
 
ab) na základě vertikální spolupráce podle § 11 nebo § 189 zákona nebo horizontální 
spolupráce podle § 12 nebo § 190 zákona, jejichž hodnota přesahuje finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku, 
 
ac) o nadlimitních veřejných zakázkách, zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění podle 
části čtvrté hlavy V zákona, s výjimkou § 63 odst. 5 zákona, nebo podle § 162 nebo § 198 
zákona, 
 
b) bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy v případě nadlimitních veřejných zakázek 
zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona, 
 
2. předkládat vládě materiály podle bodu I/1 tohoto usnesení na formuláři uvedeném 
v příloze č. 1 s tím, že součástí materiálu bude stanovisko 
 
a) Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky, s výjimkou § 29 písm. b) zákona a 
s výjimkou nadlimitních veřejných zakázek z oblasti informačních a komunikačních 
technologií, definovaných v příloze č. 2 tohoto usnesení, zadávaných v jednacím řízení bez 
uveřejnění, 
 
b) Rady vlády pro informační společnost, v případě nadlimitních veřejných zakázek z oblasti 
informačních a komunikačních technologií, definovaných v příloze č. 2 tohoto usnesení, 
zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění,  
 
c) Národního bezpečnostního úřadu, v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných 
podle § 29 písm. b) zákona 
 
s tím, že v případě předložení kladného stanoviska Rady vlády pro informační společnost, 
Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky nebo Národního bezpečnostního úřadu, 
bude materiál předložen vládě pro informaci a bude-li stanovisko Rady vlády pro informační 
společnost, Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky nebo Národního 
bezpečnostního úřadu záporné, pak vláda předkládanou informaci projedná s rozpravou a 
dále s tím, že povinnosti podle bodu I/1,2 tohoto usnesení se vztahují na smlouvy uzavírané 
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a organizacemi a dalšími ústředními orgány státní správy, s výjimkou případů, kdy zadavatel 
postupuje podle  § 29 písm. a), c) l), § 64 písm. b) c), d), § 162 odst. 2 a 4, § 191 odst. 2 
písm. d) a e), § 198 odst. 2 písm. a) a c) a § 198 odst. 3 zákona; 

II. mění usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 46, o zřízení Pracovní skupiny pro 
transparentní veřejné zakázky, tak, že se text bodu II/2b uvedeného usnesení nahrazuje 
textem, který zní: 

„b) předkládat Pracovní skupině k posouzení materiály předkládané vládě na základě 
usnesení vlády ze dne 22. března 2017 č. 208, o uložení povinností v souvislosti se 
zadáváním veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce 
zadavatelů a na základě výjimek, s výjimkou materiálů, které jsou předkládány k posouzení 
Radě vlády pro informační společnost a materiálů, na které se uplatňuje postup podle § 29 
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,“; 
 

III. zrušuje usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246, o zrušení usnesení vlády ze dne 
22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinností 
v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných 
veřejných zakázek.  

 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů  
státní správy 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


