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Stanovisko 
Komise pro hodnocení dopadů regulace 

 
k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o zadávání veřejných zakázek 
 
 
 

I. Úvod 
 
Tento právní předpis obsahuje zejména technická změnová ustanovení v osmi 
zákonech, které obsahují odkazy a jsou terminologicky provázány se zákonem 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních 
smlouvách a o koncesním řízení (koncesní zákon). V souvislosti s přijetím nového 
zákona o zadávání veřejných zakázek je nezbytné níže uvedené předpisy 
novelizovat a uvést je do terminologického souladu s novým zákonem. Jedná 
se o následující předpisy: 
 

1. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů. 

2. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

3. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích. 

4. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže). 

5. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). 

6. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti. 

7. Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů. 

8. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim. 

 
 
 
 



II. Připomínky a návrhy změn 
 
Tento „změnový zákon“ obsahuje důvodovou zprávu, ke které není připojena klasická 
RIA. Pouze v případě novely zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících, je připojena rozšířená část důvodové zprávy obsahující dvě 
základní možné varianty, tedy nulovou variantu a variantu obsaženou v návrhu. 
 
Vzhledem k tomu, že u všech výše uvedených předpisů se jedná především 
o technické promítnutí změn obsažených v novém zákoně o zadávacích řízeních, lze 
považovat současný rozsah důvodové zprávy za odpovídající. 
 
 
III. Závěr  
 
Komise předloženou důvodovou zprávu přijímá. 
 
Vypracoval: JUDr. Petr Solský 
 

       prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., v. r. 
        předsedkyně komise 
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