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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 za-
kázek:

§ 1

Náležitosti obsahu žádosti
o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy

Žádost územního samosprávného celku nebo
jím zřízené příspěvkové organizace nebo jiné práv-
nické osoby podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o za-
dávání veřejných zakázek, je-li územní samospráv-
ný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této práv-
nické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně
financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než
polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrol-
ním orgánu, o předchozí stanovisko Ministerstva fi-
nancí k uzavření smlouvy, obsahuje tyto vybrané
náležitosti včetně ekonomického rozboru dopadů
smlouvy:

a) vymezení předmětu smlouvy,

b) u dodavatele, je-li právnickou osobou, obchod-
ní firmu nebo název, sídlo, právní formu a iden-
tifikační číslo,

c) u dodavatele, je-li fyzickou osobou, jméno, pří-
padně obchodní firmu, sídlo podnikatele, pří-
padně 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 jednotli-
vých plateb a jejich časového rozložení, popří-
padě výši a způsob zajištění závazků dodavatele
souvisejících se smlouvou veřejným zadavate-
lem,

f) ostatní závazky veřejného zadavatele vyplýva-
jící z realizace předmětu smlouvy,

g) práva veřejného zadavatele vyplývající z reali-
zace 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 uži-
vatelů nebo jejich limity, pokud ze smlouvy vy-
plývá 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 po-
užitých 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 plat-
nosti smlouvy,

n) podmínky ukončení smlouvy, způsob vypořá-
dání závazků vyplývajících ze smlouvy a dů-
sledky, které z ukončení smlouvy plynou pro
veřejného zadavatele,

o) odůvodnění podle § 179 odst. 3 zákona o zadá-
vání veřejných zakázek,

p) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samo-
správný celek, závěr poslední zprávy o přezkou-
mání hospodaření,

q) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samo-
správný celek, souhrnné základní údaje o pří-
jmech a výdajích, zejména o dlouhodobých zá-
vazcích 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 zadá-
vání veřejných zakázek a je-li územní samo-
správný celek zřizovatelem nebo zakladatelem
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této právnické osoby nebo tuto právnickou
osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje
nebo volí více než polovinu členů v jejím statu-
tárním 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 fi-
nancí ke změně závazku ze smlouvy obsahuje:

a) návrh změny smlouvy a vyhodnocení jejího
vlivu na výši finančních závazků veřejného za-
davatele,

b) označení orgánu, který schválil uzavřenou
smlouvu, a datum a číslo rozhodnutí, jímž byla
smlouva schválena,

c) úplný text uzavřené smlouvy,

d) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samo-
správný celek, závěr poslední zprávy o přezkou-
mání hospodaření,

e) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samo-

správný celek, souhrnné základní údaje o pří-
jmech a výdajích, zejména o dlouhodobých zá-
vazcích 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 zadá-
vání veřejných zakázek a je-li územní samo-
správný celek zřizovatelem nebo zakladatelem
této právnické osoby nebo tuto právnickou
osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje
nebo volí více než polovinu členů v jejím statu-
tárním 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 účet-
ní období předcházející datu podání žádosti
o předchozí stanovisko Ministerstva financí
v rozsahu účetní závěrky.

§ 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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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
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,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
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
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.
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