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248. V y h l á š k a o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy
podle zákona o zadávání veřejných zakázek
249. S d ě l e n í Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
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VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2016
o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy
a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo financí stanoví podle § 186 odst. 2
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
§1
Náležitosti obsahu žádosti
o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy
Žádost územního samosprávného celku nebo
jím zřízené příspěvkové organizace nebo jiné právnické osoby podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek, je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně
financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než
polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření smlouvy, obsahuje tyto vybrané
náležitosti včetně ekonomického rozboru dopadů
smlouvy:
a) vymezení předmětu smlouvy,
b) u dodavatele, je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu a identifikační číslo,
c) u dodavatele, je-li fyzickou osobou, jméno, případně obchodní firmu, sídlo podnikatele, případně bydliště, je-li odlišné od místa podnikání,
a identifikační číslo,
d) předpokládanou hodnotu koncese,
e) výši finančních závazků veřejného zadavatele
vyplývajících ze smlouvy, včetně výše jednotlivých plateb a jejich časového rozložení, popřípadě výši a způsob zajištění závazků dodavatele
souvisejících se smlouvou veřejným zadavatelem,
f) ostatní závazky veřejného zadavatele vyplývající z realizace předmětu smlouvy,
g) práva veřejného zadavatele vyplývající z realizace předmětu smlouvy,
h) výši plnění hrazených veřejnému zadavateli do-

davatelem nebo jejich limity, pokud ze smlouvy
vyplývá jejich existence, a způsob jejich určení,
i) výši úhrad plynoucích dodavateli přímo od uživatelů nebo jejich limity, pokud ze smlouvy vyplývá oprávnění tyto úhrady vybírat, a způsob
jejich určení,
j) dobu, na kterou se smlouva uzavírá,
k) popis rozložení rizik mezi veřejného zadavatele
a dodavatele,
l) stanovení reálné hodnoty aktiv a vymezení použitých zdrojů včetně jejich výše, z nichž jsou
jednotlivá aktiva pořizována, pokud tvorba
těchto aktiv vyplývá ze smlouvy,
m) vymezení právních vztahů smluvních stran
k majetku, který je určen k realizaci předmětu
smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti smlouvy,
n) podmínky ukončení smlouvy, způsob vypořádání závazků vyplývajících ze smlouvy a důsledky, které z ukončení smlouvy plynou pro
veřejného zadavatele,
o) odůvodnění podle § 179 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek,
p) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, závěr poslední zprávy o přezkoumání hospodaření,
q) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích
a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů
v rozsahu rozpočtového výhledu,
r) dopad závazků vyplývajících ze smlouvy na
hospodaření veřejného zadavatele po celou
dobu trvání závazku,
s) u veřejného zadavatele, je-li jím jiná právnická
osoba podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek a je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem

Sbírka zákonů č. 248 / 2016

Částka 97

této právnické osoby nebo tuto právnickou
osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje
nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, údaje o stavu
a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků
včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech
a výnosech a o výsledku hospodaření za účetní
období předcházející datu podání žádosti
o předchozí stanovisko Ministerstva financí
v rozsahu účetní závěrky.
§2
Náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko
ke změně závazku ze smlouvy
Žádost o předchozí stanovisko Ministerstva financí ke změně závazku ze smlouvy obsahuje:
a) návrh změny smlouvy a vyhodnocení jejího
vlivu na výši finančních závazků veřejného zadavatele,
b) označení orgánu, který schválil uzavřenou
smlouvu, a datum a číslo rozhodnutí, jímž byla
smlouva schválena,

správný celek, souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích
a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů
v rozsahu rozpočtového výhledu,
f) dopad závazků vyplývajících ze smlouvy na
hospodaření veřejného zadavatele po celou
dobu trvání závazku,
g) u veřejného zadavatele, je-li jím jiná právnická
osoba podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek a je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem
této právnické osoby nebo tuto právnickou
osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje
nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, údaje o stavu
a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků
včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech
a výnosech a o výsledku hospodaření za účetní období předcházející datu podání žádosti
o předchozí stanovisko Ministerstva financí
v rozsahu účetní závěrky.

c) úplný text uzavřené smlouvy,
d) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, závěr poslední zprávy o přezkoumání hospodaření,
e) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samo-
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§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2016.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 20. července 2016
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto
sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné
organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro
přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.

Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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Příloha
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Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
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e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
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Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

