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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E S KÁ R E P U B L IKA

Částka 125

Rozeslána dne 3. prosince 2010

Cena Kč 42,–

O B S A H:
339. V y h l áš k a o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
340. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.
341. Nál ez Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 sp. zn. Pl. ÚS 32/08 ve věci návrhu na zrušení § 76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb.,
o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
342. S d ěl en í Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2010 č. j. Org. 49/10 o atrahování působnosti
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339
V Y HLÁŠ K A
ze dne 26. listopadu 2010
o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění zákona č. 179/2010 Sb., (dále jen „zákon“)
k provedení § 38 odst. 3, § 108 a § 146 odst. 3 a 6 zákona:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1)
a) přístup k uveřejněným vyhlášením,
b) postupy při uveřejňování vyhlášení,
c) povinně uveřejňované údaje ve vyhlášeních, které
mají být uveřejněny v informačním systému o veřejných zakázkách (dále jen „informační systém“),
d) formuláře, jejichž prostřednictvím jsou v informačním systému uveřejňována vyhlášení.
§2
Způsob uveřejnění
Všechny údaje z vyhlášení, která byla doručena
podle § 5, jsou uveřejňovány na internetové adrese provozovatele subsystému informačního systému (dále jen
„provozovatel“). Uveřejněná vyhlášení a jejich úpravy
podle § 7 jsou bezplatně veřejně přístupná po dobu
nejméně 5 let od jejich uveřejnění.
§3
Formuláře pro uveřejnění
(1) Pro uveřejnění vyhlášení v informačním systému použije zadavatel formulář podle § 4.
(2) Zadavatel použije pro uveřejnění
a) oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh formulář Zrušení zadávacího řízení

1

nebo soutěže o návrh uvedený v příloze č. 1 k této
vyhlášce,
b) souhrnu oznámení o zadání zakázek na základě
rámcové smlouvy formulář Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) oznámení profilu zadavatele formulář Oznámení
profilu zadavatele uvedený v příloze č. 3 k této
vyhlášce,
d) zrušení profilu zadavatele formulář Zrušení profilu
zadavatele uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§4
Druhy formulářů pro uveřejnění vyhlášení
(1) Zadavatel použije pro uveřejnění
a) oznámení na profilu zadavatele formulář Oznámení na profilu kupujícího upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
b) zjednodušeného oznámení formulář Zjednodušené
oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému upravený v přímo použitelném
předpisu Evropské unie1),
c) oznámení soutěže o návrh formulář Oznámení
o veřejné soutěži na určitý výkon upravený
v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
d) výsledku soutěže o návrh formulář Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon upravený v přímo
použitelném předpisu Evropské unie1),
e) oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146
odst. 2 zákona formulář Oznámení o dobrovolné
průhlednosti ex ante upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).
(2) Veřejný zadavatel použije pro uveřejnění
a) předběžného oznámení formulář Oznámení před-

) Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení
v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, ve
znění nařízení Komise (ES) č. 1792/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1150/2009.
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běžných informací upravený v přímo použitelném
předpisu Evropské unie1),
b) oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář
Oznámení o zakázce upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
c) oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář
Oznámení o zadání zakázky upravený v přímo
použitelném předpisu Evropské unie1).
(3) Sektorový zadavatel použije pro uveřejnění
a) pravidelného předběžného oznámení formulář
Pravidelné předběžné oznámení – veřejné služby
upravený v přímo použitelném předpisu Evropské
unie1),
b) oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář
Oznámení o zakázce – veřejné služby upravený
v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
c) oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář
Oznámení o zadání zakázky – veřejné služby
upravený v přímo použitelném předpisu Evropské
unie1).
§5
Způsoby doručení vyhlášení
(1) Zadavatel doručuje provozovateli k uveřejnění
vyhlášení nebo požadavky na úpravu vyhlášení podle
§ 7:
a) v listinné podobě,
b) faxem,
c) datovou zprávou prostřednictvím datové schránky
podle jiného právního předpisu2), nebo
d) elektronickými prostředky
1. podepsané platným zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu3), a to prostřednictvím elektronické pošty,
nebo
2. prostřednictvím dálkového přístupu s přímým
vyplněním vyhlášení v informačním systému;
výstupem po vyplnění vyhlášení jsou data po-
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depsaná platným zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
(2) Vyhlášení doručené provozovateli způsobem
podle odstavce 1 písm. a) nebo b), které není podepsáno oprávněnou osobou nebo osobami zadavatele,
nebude uveřejněno. Rovněž nebude uveřejněno vyhlášení doručené provozovateli způsobem podle odstavce 1 písm. c) a d), které není podepsáno platným
zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu a vystaveným na oprávněnou osobu nebo osoby zadavatele.
§6
Vady vyhlášení
(1) Neobsahuje-li vyhlášení doručené provozovateli náležitosti podle § 5 odst. 2 a údaje podle § 8, nebude vyhlášení uveřejněno.
(2) Provozovatel odešle zadavateli do 3 pracovních dnů od doručení vyhlášení vyrozumění o skutečnosti, že vyhlášení nebude pro vady podle odstavce 1
uveřejněno, a to s řádným odůvodněním. Zároveň provozovatel vyzve zadavatele k odstranění vad vyhlášení.
§7
Úprava údajů v uveřejněném vyhlášení
(1) Požaduje-li zadavatel v souladu s § 147 odst. 8
zákona úpravu uveřejněného vyhlášení, postupuje obdobně podle § 3 a 4 s tím, že znovu vyplní příslušný
formulář a změní v něm údaje, které požaduje upravit.
(2) V případě uveřejnění upraveného vyhlášení zajistí provozovatel rovněž uvedení původního údaje ve
vyhlášení s označením jeho neplatnosti.
§8
Povinně uveřejňované údaje
Údaje, které musí být obsaženy v příslušných for-

2

) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

3

) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve
znění pozdějších předpisů.
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mulářích, jsou stanoveny předpisy Evropské unie4).
Tím není dotčena povinnost zadavatele k uveřejnění
údajů, u kterých povinnost k jejich uveřejnění vyplývá
ze zákona. Rovněž není dotčena možnost neuveřejnit
některé údaje, stanoví-li tak zákon nebo zvláštní právní
předpis.

1. Vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení
pro účely zákona o veřejných zakázkách.
2. Vyhláška č. 16/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely
zákona o veřejných zakázkách.
§ 10

§9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

Částka 125

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince
2010.

Ministr:
Ing. Jankovský v. r.

4

) Přílohy XIII, XV A, XV B, XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních
služeb, ve znění směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.
Přílohy VII A, VII B, VII C, VII D směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. března 2004
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice Komise 2005/
/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 339/2010 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 339/2010 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 339/2010 Sb.
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340
V Y HLÁŠ K A
ze dne 26. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem
financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona
č. 483/2001 Sb.:
Čl. I
V příloze „Seznam katastrálních území s přiřaze-

nými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků“ k vyhlášce č. 412/2008 Sb., kterou se stanoví
seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění
vyhlášky č. 427/2009 Sb., v níže uvedených položkách
katastrálních území průměrná základní cena v Kč/m2
zní:
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:
Ing. Fuksa v. r.
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342
S DĚ LENÍ
Ústavního soudu
Plénum Ústavního soudu přijalo pod č. j. Org. 49/10 dne 30. listopadu 2010 následující rozhodnutí o atrahování působnosti:
Plénum Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění
pozdějších předpisů, přijalo rozhodnutí, jímž si vyhrazuje rozhodování v určitých věcech, takto:
Čl. 1
(1) Plénum Ústavního soudu si vyhrazuje:
a) rozhodování sporů o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy podle čl. 87 odst. 1
písm. k) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“),
b) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu,
c) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím rozšířených senátů Nejvyššího správního soudu,
d) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb.,
o rozhodování některých kompetenčních sporů,
e) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutí nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci, je-li účastníkem řízení nebo vedlejším účastníkem řízení o této ústavní stížnosti prezident republiky, vláda, předseda
vlády, Parlament nebo některá z jeho komor, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu nebo předseda
Senátu Parlamentu nebo jiný orgán komory Parlamentu,
f) rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora podle
čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy,
g) rozhodování v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora
podle čl. 25 a čl. 87 odst. 1 písm. f) Ústavy,
h) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím správního soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování nebo neplatnosti volby kandidáta (§ 90 soudního řádu správního),
i) rozhodování i jiné věci, a to na návrh kteréhokoli soudce senátu příslušného k projednání a rozhodování věci
odůvodněný mimořádnou závažností rozhodované věci anebo nutností sjednocení judikatury Ústavního
soudu, se souhlasem všech soudců senátu příslušného k projednávání a rozhodování věci, jakož i účastníků
řízení v dané věci.
(2) Plénum Ústavního soudu si vyhrazuje rozhodnutí o odmítnutí návrhu
a) v řízeních uvedených v odstavci 1,
b) ve všech ostatních řízeních, v nichž podle § 11 zákona o Ústavním soudu o návrhu rozhoduje plénum; tím
není dotčeno rozhodování soudce zpravodaje, resp. senátu o odmítnutí návrhu na zrušení zákona nebo jiného
právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení podaného spolu s ústavní stížností podle § 74 zákona
o Ústavním soudu a dosud nepostoupeného plénu podle § 78 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.
(3) O odmítnutí návrhu podle odstavce 2 rozhoduje plénum většinou přítomných soudců (§ 13 první věta
zákona o Ústavním soudu).
Čl. 2
(1) Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. i) a čl. 1 odst. 2 tohoto rozhodnutí platí i pro dosud neskončená řízení.
(2) Rozhodnutí o atrahování působnosti senátů plénem č. j. Org. 20/10 ze dne 1. června 2010, které bylo
vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 200/2010 Sb., se ruší.
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(3) Toto rozhodnutí Ústavního soudu o atrahování působnosti bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů formou
sdělení.
(4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2010.

Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Rychetský v. r.
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ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14,
SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské
závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8;
Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů,
Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail:
tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,
Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA,
Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4;
Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek
zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec:
Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, 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 v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). 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.

