
 
 
 

V Praze 7. února 2023 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, 

vážené poslankyně, vážení poslanci, 

 

obracíme se na Vás v souvislosti s legislativním projednáváním vládního návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 
249). Po důkladném rozboru, který jsme za podnikatelské organizace provedli v souvislosti s poslaneckým 
pozměňovacím návrhem vedeným pod č. 1597, si Vám dovolujeme vyjádřit velké znepokojení 
nad nepředvídatelnými důsledky, které tento pozměňovací návrh může přinést. Jak už upozornil Svaz průmyslu 
a dopravy ČR ve svém dopise předsedům poslaneckých klubů ze dne 6. 1. 2023, obáváme se, že by předmětný 
pozměňovací návrh mohl způsobit rozpor s hospodářskou soutěží. 

 

Jsme přesvědčeni, že tak zásadní zásah do platné právní úpravy by měl projít řádným připomínkovým 
řízením, měla by k němu být zpracována RIA, a tedy ověřeny jeho dopady do fungování tržního prostředí. Byť 
tento poslanecký návrh na první pohled směřuje jen do oblasti ICT sektoru, kde může způsobit nepředvídatelné 
distorze tržních principů, tento návrh otevírá cestu k možnému narušení volné hospodářské soutěže 
a k možnému narušení nedovolené veřejné podpory i v jiných podnikatelských sektorech. Ve svém důsledku by 
taková změna právního prostředí mohla také prohloubit strukturální nesoulad na trhu práce obzvláště 
u personálně exponovaných a nedostatečně saturovaných profesí. 

 

Dovolujeme si Vás proto vyzvat, abyste v této podobě zmiňovaný poslanecký pozměňovací návrh 
č. 1597 k sněmovnímu tisku 249 nepodpořili a vytvořili tak prostor pro věcnou a odpovědnou diskuzi. 

 

Za podnikatelské a zaměstnavatelské organizace jsme připraveni se prostřednictvím svých expertů 
podílet na podrobné analýze role státních podniků, státem zřizovaných a státem ovládaných společností na trhu 
nejen v oblasti ICT, ale také v dalších oborech podnikání. V případě potvrzení skutečné a odůvodněné potřeby 
změny právních předpisů pro naplnění role těchto podniků jsou podnikatelské a zaměstnavatelské organizace 
připraveny se odborně zapojit do přípravy takových právních předpisů.  

 

S úctou 

 

 

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., v.r. 

prezident Hospodářské komory České republiky 

 



 
 
Ing. Jaroslav Hanák, v.r. 

prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky 

 

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, v.r. 

předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

 

Ing. Tomáš Prouza, v.r. 

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 

 

Ing. Rostislav Kocman, v.r. 

předseda spolku České asociace elektronických komunikací  

 

Ing. Václav Stárek, v.r. 

prezident Asociace hotelů a restaurací ČR 

 

Ing. Jiří Grund, v.r. 

prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí 

 

Bc. Jakub Rejzek, MBA, LL.M., v.r. 

prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu 

 

Ing. Vlastimil Palata, v.r. 

místopředseda představenstva ICT UNIE 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Předsedkyně a předsedové poslaneckých klubů 
Poslankyně a poslanci 


