
Zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání 
veřejných zakázek 

 
*** 

ČÁST ŠESTÁ  

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti  

Čl. VI  

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., 
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:  
 
 1. V § 69 odst. 1 písmeno r) včetně poznámek pod čarou č. 49, 50, 51 a 53 zní:  

„r) jako zadavatel, není-li zpravodajskou službou, neprodleně písemně oznámit a doložit Úřadu 
doklady ke  
 
1. skutečnosti, že bude zadávat veřejnou zakázku mimo zadávací řízení z důvodu ochrany 
utajovaných informací49),  

2. skutečnosti, že v zadávacím řízení stanoví opatření k zajištění ochrany utajované informace50) 
stupně utajení Důvěrné nebo vyšší,  

3. stanovení požadavku na profesní způsobilost v zadávacím řízení51) spočívající v předložení dokladu 
prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací stupně utajení 
Důvěrné nebo vyšší nebo oprávnění ke vstupu osob dodavatele do zabezpečené oblasti kategorie 
Důvěrné nebo vyšší anebo jednací oblasti podle tohoto zákona, nebo  

4. stanovení podmínky na uzavření smlouvy v zadávacím řízení spočívající v předložení dokladu 
prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací53) stupně utajení 
Důvěrné nebo vyšší.  
--------------------------- 
49) § 29 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
50) § 193 zákona č. 134/2016 Sb.  
51) § 195 zákona č. 134/2016 Sb.  
53) § 104 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.“.  
 
 2. V § 153 odst. 1 písm. ee) se slova „nebo veřejný zadavatel v koncesním řízení“ zrušují.  
 

*** 

ČÁST DEVÁTÁ  

ÚČINNOST 

Čl. X 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni 
jeho vyhlášení. 
 
Platnost ode dne 29. 4. 2016.  
Účinnost ode dne 1. 10. 2016. 
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