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Technická novela 

• Přijata jako zákonné opatření senátu – výjimečné, pouze ve 
věcech, které nesnesou odkladu, dodatečně schválena 
poslaneckou sněmovnou 

• „Technická“ – neukládá zadavatelům a dodavatelům žádné 
nové povinnosti 

• Cílem bylo (i) opravit chyby a nedostatky v zákoně po 
transparentní novele a (ii) zrušit nebo odložit účinnost 
některých opatření => jinak hrozilo ochromení zadávání 



Zvýšení limitů pro zakázky malého 
rozsahu 

• Zboží a služby: 1 000 000,- Kč => 2 000 000,- Kč 

• Stavební práce: 3 000 000,- Kč => 6 000 000,- Kč 



Zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí 

• Zaměstnanec veřejného zadavatele proškolený v zadávání VZ 

• Měl se vyjadřovat k zadávacím podmínkám a být v komisi 

• Na vzdělávací program nemělo MMR prostředky => K 1. lednu 
2014 nebyl nikdo proškolen 

• Nezrušit institut by vedlo k ochromení zadávání 

 



Doplňování kvalifikace 

• Do 31. 12. 2013 musela být kvalifikace prokázána ve lhůtě pro 
podání nabídek => potíže, např. výpis z RT nelze získat zpětně 

• Od 1. 1. 2014 může být kvalifikace prokázána i později (za 
předpokladu, že zadavatel vyzve k doplnění) 



Zrušení řízení při jedné nabídce 

• Po transparentní novele byla povinnost zrušit zadávací řízení 
při jedné nabídce => kritika 

• Technická novela povinnost neruší, ale modifikuje 

• Není nutné rušit, pokud (i) řízení už jednou zrušeno bylo kvůli 
jedné nabídce, (ii) v oznámení identifikovat předchozí zadávací 
řízení (iii) v oznámení se označí změny zadávacích podmínek 



Povinné členství autorizované osoby v komisi 

• Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo 
autorizovaný technik musí být v komisi u VZ na stavební práce 

• Platí pouze pro nadlimitní veřejné zakázky 
 

 



Zrušení opakovaného uveřejňování 

• Předběné oznámení u každé podlimitní a nadlimitní VZ => 
řízení zahájeno nejdříve 1 měsíc po odeslání 

• Do 31. 12. 2013 platilo s jednou výjimkou i pro všechna 
opakovaná řízení 

• Od 1. 1. 2014 již není nutné při opakovaných řízeních odesílat 
předběžné oznámení  



Prodloužení lhůty pro vyjádření 

• Lhůta pro vyjádření zadavatele k návrhu dodavatele: 

- doposud 7 pracovních dnů 

- nově 10 kalendářních dnů 

• Nedodržení lhůty = správní delikt 



Komunikace s ÚOHS 

• V řízení nově zásadně elektronická (přes datovou schránku 
nebo s uznávaným elektronickým podpisem) 

• Nedodržení elektronické komunikace = správní delikt 

• Uvažuje se do budoucna o elektronickém nahlížení do spisu 



Uveřejňování smluv 

• Zpřesňuje se, že se nemusí na profilu zadavatele 
uveřejňovat smlouvy uzavřené na základě rámcové 
smlouvy, jejichž hodnota nepřesáhne 500 000,- Kč 
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