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směrnice 2014 (1)

• Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku EU uveřejněny nové směrnice 
o zadávání veřejných zakázek, které měly být transponovány do 
českého vnitrostátního práva do 18. dubna 2016:

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 
2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 
2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 
2004/17/ES 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 
2014 o udělování koncesí.

• Směrnice jsou v různých jazykových verzích dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2014:094:TOC


směrnice 2014 (2)

• Ze Stanoviska k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o 
zadávání veřejných zakázek dostupné na http://www.portal-
vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-k-domnele-nejasnosti-platnosti-a-ucinnosti-
noveho-zakona-o :

Do nabytí účinnosti tohoto nového zákona bude národní úprava „více přísná“ než 
nová úprava, ale také nový zákon, jak už bylo řečeno, bude opět přísnější než nové 
zadávací směrnice. V období do nabytí účinnosti nového zákona se tedy budou 
veřejné zakázky zahajovat a zadávat v režimu zákona č. 137/2006 Sb. Nicméně 
pokud se prokáže, že konkrétní pravidlo nebo postup zadavatele je v rozporu s 
evropskými směrnicemi, lze se domáhat přímé účinnosti směrnic, to ale v žádném 
případě neznamená, že celý zákon je se směrnicemi v rozporu. Ani z případného 
rozporu u jednotlivého pravidla nelze dovozovat neúčinnost zákona jako celku.

• Pokud došlo ke změně právní úpravy, je třeba porovnat, která úprava je pro 
zadavatele příznivější (rozhodnutí č.j. ÚOHS-R138/2014)

http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-k-domnele-nejasnosti-platnosti-a-ucinnosti-noveho-zakona-o


nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

• Plánovalo se, že k 1. dubnu 2016 měl být účinný zcela nový zákon o 
zadávání veřejných zakázek

• Sněmovní tisk 637, Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek – EU, 
dostupný na www.psp.cz

• Zákon č. 134/2016 Sb. s účinností od 1. 10. 2016 (zkratka „ZZVZ“) 
zrušuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zkratka „ZVZ“) 

• ! Přechodná ustanovení v § 273 an. ZZVZ

• Sněmovní tisk 638, Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. 
veřejných zak., zákon č. 135/2016 Sb. účinný od 1. 10. 2016

http://www.psp.cz/


přechodná ustanovení § 273 an. ZZVZ
• Pokud došlo přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb. k zahájení zadávání veřejných 

zakázek, zadávání rámcových smluv, soutěže o návrh, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele nebo 
řízení o správních deliktech před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 137/2006 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., dokončí se taková 
zadávání, soutěže anebo řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

• Předběžná oznámení nebo pravidelná předběžná oznámení sektorového zadavatele podle zákona č. 
137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., uveřejněná 
přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., se považují za předběžná oznámení podle 
zákona č. 134/2016 Sb. 

• Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky uzavřených podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., se ode dne nabytí účinnosti zákona č. 
134/2016 Sb., posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb. Do součtu cenového nárůstu změn závazku ze 
smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) se započítávají i změny závazků ze smluv na 
veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

• Podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., 
se dokončí veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy, která byla uzavřena podle zákona č. 
137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., které 

a) byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., nebo 

b) budou zahájeny ode dne nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.



prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

• Dne 31. 5. 2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány 3 prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, které budou účinné od 1. 10. 2016:

• Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a 
náležitostech profilu zadavatele

• Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

• Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při 
zadávání veřejných zakázek

• Dne 8. 6. 2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány další 2 prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, které budou účinné od 1. 10. 2016:

• nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných 
zakázek 

• nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení 
silničních vozidel

• Dne 8. 8. 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován další prováděcí předpis k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, která bude účinná od 1. 10. 2016. Jedná se o vyhlášku č. 260/2016 Sb., o stanovení 
podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných 
zakázek a certifikátu shody.



doručování dle ZZVZ a vyhl. č. 260/2016 Sb. 

• Podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek podle § 211 odst. 
5 ZZVZ při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové 
schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky 
adresáta + § 213 odst. 3 písm. b) ZZVZ Ministerstvo pro místní rozvoj 
stanoví vyhláškou podmínky doručování prostřednictvím 
elektronického nástroje - vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení 
podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, 
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu 
shody, podle které doručením prostřednictvím elektronického 
nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu 
adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji (§ 4 odst. 
1). 



profil zadavatele

§ 28 odst. 1 písm. j), § 214 ZZVZ + podle vyhl. č. 168/2016 Sb.:

• Zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách 
současně více profilů zadavatele, které jsou označeny ve Věstníku veřejných zakázek jako 
aktivní. Tím není dotčeno právo zadavatele současně využívat elektronický nástroj, jehož 
správu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj (poznámka – Národní elektronický nástroj 
– NEN dostupný na https://nen.nipez.cz/), rovněž jako svůj profil zadavatele.

• Jde-li  o provozní jednotku zadavatele, může provozní jednotka využívat k uveřejnění 
informací o svých veřejných zakázkách vlastní profil zadavatele.  

• Všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, musí být 
bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění.

• Zadávací dokumentace podle § 96 odst. 1 zákona, její část nebo smlouva podle § 219 
odst. 1 zákona, která obsahuje více dokumentů ve formátech podle odstavce 2 nebo 3, 
může být na profilu zadavatele uveřejněná jako jeden či více zkomprimovaných 
souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. Zkomprimovaný soubor 
uveřejněný na profilu zadavatele nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor.

https://nen.nipez.cz/


písemná komunikace musí probíhat elektronicky

• Nový zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje, že písemná 
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky
(§ 211 odst. 3 ZZVZ) v případě České republiky (§ 4 odst. 1 písm. a), České 
národní banky a centrálních zadavatelů dnem 18. dubna 2017 a v případě 
ostatních zadavatelů dnem 18. října 2018 (§ 279 odst. 2 a 3 ZZVZ).

• Odložení účinnosti se neuplatní 
a) pro dynamický nákupní systém,
b) při elektronické aukci,
c) u elektronických katalogů,
d) u zasílání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního
věstníku Evropské unie a
e) pro uveřejňování zadávací dokumentace podle § 96.



předmět úpravy nového zákona
upravuje

a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání,

b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících 
jejich zadání,

c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách, 

d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek (§ 221 návrhu nového zákona o 
zadávání veřejných zakázek: Zadavatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem 
za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem 
elektronické faktury. - odložená účinnost podle § 279 odst. 5 ZZVZ),

e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky,

f) informační systém o veřejných zakázkách,

g) systém kvalifikovaných dodavatelů,

h) systém certifikovaných dodavatelů,

i) dozor nad dodržováním tohoto zákona. 

veřejné zakázky a koncese = 1 zákon



úvodní informace
• Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a 

dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce (§ 2 odst. 
1 ZZVZ)  nikoliv písemné smlouvy, ale povinnost uzavírat smlouvy v písemné podobě jako výsledek 
zadávacího řízení (§ 51 odst. 3 ZZVZ)

• Zůstávají finanční limity pro VZMR.

• Předpokládaná hodnota pro VZ na stavební práce zadávané ve ZPŘ je 50 mil. Kč bez DPH.

• Zadávacím řízením se rozumí 

a) zjednodušené podlimitní řízení, 

b) otevřené řízení,

c) užší řízení,

d) jednací řízení s uveřejněním, 

e) jednací řízení bez uveřejnění,

f) řízení se soutěžním dialogem,

g) řízení o inovačním partnerství (=Pokud na trhu existují dostupné dodávky, služby nebo stavební 
práce, prostřednictvím kterých  je možné řešit potřeby zadavatele, nemůže zadavatel zadat veřejnou zakázku k 
uspokojení těchto potřeb v inovačním partnerství, ale použije jiné zadávací řízení),

h) koncesní řízení,

i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (= veřejné zakázky na sociální a jiné 
zvláštní služby, které jsou vymezeny v příloze č. 4 zákona prostřednictvím CPV kódů).



dodavatel a účastník zadávacího řízení

• dodavatel = (§ 5 ZZVZ) osoba, která nabízí poskytnutí 
dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto 
osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka 
závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele 
považuje sídlo pobočky závodu 

• dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení (§ 47 
odst. 1 ZZVZ) v okamžiku, kdy 

a) vyjádří předběžný zájem, 
b) podá žádost o účast nebo nabídku, nebo 
c) zahájí jednání se zadavatelem v zadávacím řízení



zadavatel

• Veřejný zadavatel (§ 4 odst. 1 ZZVZ)

• (§ 4 odst. 2 ZZVZ) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní 
veřejné zakázky použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních 
prostředků, poskytnutých z a) rozpočtu veřejného zadavatele, b) rozpočtu Evropské unie 
nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka plněna 
mimo území Evropské unie. – podle ZVZ se jedná o dotovaného zadavatele

• Společné zadávání (§ 7 – 8 ZZVZ)

• (§ 9 ZZVZ) Centrálním zadavatelem je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 (sektorová 
veřejná zakázka) anebo zadavatel podle práva jiného členského státu, který provádí 
centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení nebo zvláštní 
postupy podle části šesté, v nichž a) pořizuje dodávky či služby, které následně přenechá 
jednomu nebo více zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny, nebo 
b) jiný zadavatel nebo zadavatelé pořizují dodávky, služby nebo stavební práce.

• ve srovnání se ZVZ není definice „sektorový zadavatel“; existuje „sektorová veřejná 
zakázka“ (§ 151 an. ZZVZ) a tzv. osoba podle § 151 odst. 2 ZZVZ

• Vertikální (§ 11 ZZVZ; tzv. in-house zadávání) a horizontální (§ 12 ZZVZ) spolupráce



provozní jednotky

• (§ 17 ZZVZ) Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky za všechny své provozní jednotky. Jde-li 
však o provozní jednotku s funkční samostatností při 
zadávání veřejných zakázek nebo některých jejich 
kategorií, může se předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky stanovit na úrovni této jednotky. 



veřejná zakázka (1)
• (§ 2 odst. 2 ZZVZ) Veřejná zakázka na

 dodávky podle § 14 odst. 1, 

 služby podle § 14 odst. 2, 

 stavební práce podle § 14 odst. 3, 

 koncese na služby podle § 174 odst. 3 nebo 

 koncese na stavební práce podle § 174 odst. 2.

• Smíšená veřejná zakázka (§ 32 ZZVZ) = zakázka, která je z části veřejnou zakázkou, kterou je zadavatel 
povinen zadat v zadávacím řízení, a z části zakázkou, na niž se tato povinnost nevztahuje. 

• Hlavní předmět veřejné zakázky (§ 15 ZZVZ) - obsahují-li veřejné zakázky dodávky i služby a nejedná se 
o veřejnou zakázku na stavební práce, určí se hlavní předmět podle části předmětu veřejné zakázky s 
vyšší předpokládanou hodnotou; v ostatních případech se hlavní předmět určí podle základního účelu 
veřejné zakázky. 

• Režim veřejné zakázky (§ 24 ZZVZ) se určí podle její předpokládané hodnoty, pokud nejde o 
zjednodušený režim. Zadavatel je povinen dodržet režim určený při zahájení zadávacího řízení, a to i v 
případě, že by byl oprávněn použít jiný režim. 



veřejná zakázka na stavební práce (1)
• (§ 79 odst. 2 ZZVZ) technická kvalifikace – c) seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou 

podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou 
provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném 
vztahu k dodavateli

• (§ 79 odst. 4 ZZVZ) Nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel k prokázání 
splnění kritéria kvalifikace podle odstavce 2 písm. a) nebo b) použít dodávky, služby nebo stavební 
práce, které poskytl 

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo 
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel. 

• (§ 105 odst. 2 ZZVZ) V případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce nebo v případě veřejné 
zakázky na dodávky zahrnující umístění nebo montáž, mohou zadavatelé v zadávací dokumentaci 
požadovat, aby zadavatelem určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo 
vybraným dodavatelem. 

• (§ 104 odst. 4 ZZVZ) V případě veřejných zakázek na stavební práce, projektové činnosti nebo v 
soutěžích o návrh může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést závazný požadavek na použití 
zvláštních elektronických formátů včetně nástrojů informačního modelování staveb a uvést požadavky 
na obsah, strukturu nebo formát dat. Pokud tyto formáty nejsou běžně dostupné, zajistí k nim 
zadavatel dodavatelům přístup.



veřejná zakázka (2)

• (§ 27 ZZVZ) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná 
zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 
v případě veřejné zakázky

a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo
b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.

• Podlimitní veřejná zakázka
• Nadlimitní veřejná zakázka
• chybí výjimečná veřejná zakázka podle § 16a ZVZ



veřejná zakázka malého rozsahu

• § 31 Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu 

Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím 
zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6.

• § 6 Zásady zadávání veřejných zakázek

(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a 
přiměřenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu 
diskriminace.

(3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v 

a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské 
konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo 

b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu
mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné
zakázce. 



finanční limity
● nařízení vlády 393/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o 

veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční 
limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů (úč. 
od 1. 1. 2016)

● nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek (úč. od 1. 
10. 2016)

Zdroj: http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Zmeny-ve-financnich-limitech-pro-ucely-zakona-o-verejnych-zakazkach-a

http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Zmeny-ve-financnich-limitech-pro-ucely-zakona-o-verejnych-zakazkach-a


předpokládaná hodnota (1)
(§ 16 ZZVZ):

• Před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle §
30 ZZVZ (např. humanitární pomoc, zpravodajské služby) stanoví zadavatel předpokládanou 
hodnotu veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem 
předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty. 

• Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne hodnota všech plnění, která mohou 
vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li dále stanoveno jinak.

• Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne i předpokládaná výše cen, odměn nebo 
jiných plateb, které zadavatel poskytne dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím 
řízení. 

• Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví k okamžiku zahájení zadávacího řízení, nebo k 
okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud nebyla zadána v zadávacím řízení.

• Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví na základě údajů a informací o zakázkách 
stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje nebo 
informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi 
nebo jiným vhodným způsobem.



předběžné tržní konzultace

• (§ 33 ZZVZ) Zadavatel je oprávněn vést tržní konzultace s 
odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a 
informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, pokud 
to nenarušuje hospodářskou soutěž = Účelem předběžných 
tržních konzultací je rozšíření informovanosti zadavatele o 
předmětu veřejné zakázky, pokud to nenarušuje hospodářskou 
soutěž a případných jiných způsobech řešení jeho potřeb, tak 
aby byl schopen definovat předmět veřejné zakázky 
nejotevřenějším způsobem, nikoli diskriminační stanovení 
zadávacích podmínek ve spolupráci s možným dodavatelem. 



předpokládaná hodnota (2)

• Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech 

Pro stanovení předpokládané hodnoty rámcové dohody 
nebo dynamického nákupního systému je rozhodná 
souhrnná předpokládaná hodnota všech veřejných 
zakázek, které mohou být na základě rámcové dohody 
nebo v dynamickém nákupním systému zadány. 

• (19 odst. 3 ZZVZ) Za veřejné zakázky se nepovažují 
veřejné zakázky s takovým předmětem, jehož 
jednotková cena je v průběhu účetního období 
proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či 
služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb. 



veřejné zakázky – postup podle zákona x postup podle zásad x výjimky

A) zakázky se zadávají postupem podle zákona nebo

B) podle zásad anebo

C) jsou výjimky (§ 29 – 31 ZZVZ)

Stávající úprava: Podle§ 26 odst. 5 ZVZ je zadavatel povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu podle 
zákona, zahájil-li jejich zadávání postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky. Zahájí-li veřejný 

zadavatel zadávání podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky, 
postupuje podle ustanovení platných ro zadávání nadlimitní veřejné zakázky.

Nový zákon: Podle § 24 ZZVZ režim veřejné zakázky se určí podle její předpokládané hodnoty, pokud nejde o 
zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ*. Zadavatel je povinen dodržet režim určený při zahájení zadávacího 

řízení, a to i v případě, že by byl oprávněn použít jiný režim. 

(§ 2 odst. 3 ZZVZ) Zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak.

(§ 248 odst. 2 ZZVZ) Zahájil-li zadavatel podle § 4 odst. 4 ZZVZ zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu, považuje se pro účely dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem 

zadávaná veřejná zakázka za podlimitní veřejnou zakázku.

* Ve zjednodušeném režimu zadává zadavatel veřejné zakázky, včetně koncesí podle § 174 ZZVZ, na sociální a jiné zvláštní 
služby uvedené v příloze č. 4 k zákonu. To platí i v případě, že součástí předmětu veřejné zakázky jsou i služby v této příloze 

neuvedené, pokud jejich předpokládaná hodnota je nižší, než je předpokládaná hodnota služeb uvedených v příloze č. 4. 



výjimky – příklad
(§ 29 písm. k) ZZVZ) Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o 
právní služby, které

1. které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím nebo 
správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem nebo v řízení před 
mezinárodními orgány pro řešení sporů, 

2. které poskytuje advokát při přípravě na řízení uvedená v bodě 1, nebo pokud okolnosti 
nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení 
uvedeného v bodě 1,

= výjimka nedopadá na běžné zastupování klienta advokátem ve věcech, kde nehrozí vysoká 
pravděpodobnost shora uvedených sporů (např. zpracování běžných smluv)

3. které musí poskytovat notář na základě jiného právního předpisu10) v rámci osvědčování a 
ověřování listin, nebo

4. při kterých na základě jiného právního předpisu11), byť i příležitostně, vykonává dodavatel 
veřejnou moc
10) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
11) Například zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 
pozdějších předpisů.



veřejné zakázky – postup podle zákona
Základní ustanovení o zadávacích řízeních (vizte další snímky)

Podlimitní režim:
(§ 52 ZZVZ) Pro zadání veřejné zakázky v podlimitním režimu může zadavatel použít 
a) zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) s výjimkou veřejné zakázky na stavební práce, jejíž 
předpokládaná hodnota přesáhne 50 000 000 Kč, nebo 
b) druhy zadávacích řízení pro nadlimitní režim; v takovém případě zadavatel postupuje podle 
podmínek nadlimitního režimu obdobně s tím, že 
1. jednací řízení s uveřejněním může zadavatel použít i bez splnění podmínek podle § 60 ZZVZ, 
2. u jednacího řízení bez uveřejnění musí být splněna také podmínka nemožnosti dodržet lhůty pro 
zjednodušené podlimitní řízení, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku, kterou by jinak zadavatel mohl zadat 
ve zjednodušeném podlimitním řízení

x zjednodušený režim § 129 ZZVZ (druh zadávacího řízení jako např. ZPŘ)

Nadlimitní režim
(§ 55 ZZVZ) Pro zadání veřejné zakázky v nadlimitním režimu může zadavatel použít otevřené řízení nebo 
užší řízení a také jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním 
dialogem nebo řízení o inovačním partnerství. 



vybraná základní ustanovení o zadávacích řízeních (1)

• § 34 ZZVZ Předběžné oznámení - Zadavatel je oprávněn uveřejnit formou 
předběžného oznámení svůj úmysl zahájit zadávací řízení. V takovém případě zadavatel 
odešle předběžné oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ. 

- zkrácení lhůty pro podání nabídek v otevřeném 
řízení až na nejméně 15 dnů (§ 57 ZZVZ)

• § 35 ZZVZ Veřejné zakázky rozdělené na části – Důvodová zpráva: je třeba odlišit dělení 
zakázky na části a obcházení povinnosti sčítat předpokládané hodnoty obdobných a 
souvisejících veřejných zakázek a dostat se tak do méně přísnějšího režimu pro zadání 
zakázky. Dělením zakázky je myšleno rozdělení předmětu plnění na části (v rámci jednoho 
zadávání veřejných zakázek) tak, aby se o každou (logickou z pohledu předmětu plnění) část 
zakázky mohl ucházet maximální počet dodavatelů a přitom byly dodrženy ostatní zákonné 
povinnosti. Příkladem může být ekologická sanace, při které technologickou část (vyžadující 
certifikáty či kvalifikované pracovníky) zadavatel oddělí od prostých zemních prací, 
realizovatelných výrazně větším okruhem firem. Evropská komise v Kodexu dobré praxe pro 
usnadnění přístupu malých a středních podniků do VZ uvádí, že dělení zakázek na části nejen 
otevře zakázky menším dodavatelům, ale také zvýší konkurenci, z čehož poté benefituje
i zadavatel 



vybraná základní ustanovení o zadávacích řízeních (1)

• § 36 ZZVZ Zadávací podmínky – Pokud některou část zadávací dokumentace 
vypracovala osoba odlišná od zadavatele, s výjimkou advokáta nebo daňového 
poradce, označí zadavatel tuto část spolu s identifikací osoby, která ji 
vypracovala. Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou 
výsledkem předběžné tržní konzultace, zadavatel označí v zadávací dokumentaci 
tyto informace, identifikuje osoby, které se na předběžné tržní konzultaci 
podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné 
tržní konzultace.

- Zadávací podmínky mohou být po zahájení 
zadávacího řízení změněny nebo doplněny, pouze stanoví-li tak tento zákon (§ 99 
+ § 98 vysvětlení zadávací dokumentace). 



technické podmínky

• (§ 89 odst. 1 ZZVZ) = požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel 
stanoví prostřednictvím 

a) parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, 
které mají být naplněny, 

b) odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo 

c) odkazu na štítky. 

• (§ 89 odst. 5 ZZVZ) Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí 
zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické 
podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na 

a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. 

• (§ 89 odst. 6 ZZVZ) Odkaz podle odstavce 5 písm. a) nebo b) může zadavatel použít, 
pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být dostatečně přesné 
nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout 
rovnocenné řešení. 



vybraná základní ustanovení o zadávacích řízeních (2)

• § 38 ZZVZ Vyhrazené veřejné zakázky - může se zadávacího řízení účastnit pouze 
dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. (není úprava pro 
dodavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením podle § 101 ZVZ), tzn. již 
nebude rozhodná výše nabídkové ceny pro tohoto dodavatele snížená o 15%.)

• § 40 ZZVZ Zadávací lhůta - lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze 
zadávacího řízení odstoupit.  ! Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele 
v zadávací lhůtě, platí, že zadávací řízení je ukončeno. Zadavatel v takovém případě 
účastníkům zadávacího řízení uhradí účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí v 
zadávacím řízení. 

• § 42 ZZVZ Komise a přizvaní odborníci – pouze u veřejných zakázek s předpokládanou 
hodnotou vyšší než 300 000 000 Kč zadavatel zajistí, aby hodnocení nabídek provedla 
komise, která má minimálně 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k 
předmětu veřejné zakázky. 



střet zájmů

• (§ 44 ZZVZ) Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. V případě 
postupu podle § 42 (komise a přizvaní odborníci) nebo § 43 (smluvní zastoupení 
zadavatele) si zadavatel vyžádá písemné čestné prohlášení všech členů komise, 
přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve 
střetu zájmů. Pokud zjistí, že ke střetu zájmů došlo, přijme k jeho odstranění 
opatření k nápravě. 

• Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které 

a) se podílejí na průběhu zadávacího řízení, nebo

b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením.

• Zájmem osob se pro účely tohoto zákona rozumí zájem získat osobní výhodu 
nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. 



průběh zadávacího řízení

• (§ 39 odst. 4 ZZVZ) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, může zadavatel provést 
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo 
až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. 

• (§ 45 odst. 4 ZZVZ) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na 
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v 
obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený 
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

• (§ 110 odst. 3 ZZVZ) Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků 
zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím 
hodnocení. To neplatí ve vztahu k údajům o nabídkové ceně nebo nákladech, pokud si 
zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že tyto údaje musí být uvedeny v 
samostatné obálce, která bude zadavatelem otevřena po vyhodnocení kritérií kvality. 



vyloučení účastníka zadávacího řízení
(§ 48 odst. 5 ZZVZ) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že
a) plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva
životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se 
k předmětu plnění veřejné zakázky,
b) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, není možné,
c) došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka zadávacího řízení při přípravě
zadávacího řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník zadávacího řízení na výzvu zadavatele
neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo,
d) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných
nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné
zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního
vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
e) se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení
nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody
v zadávacím řízení, nebo
f) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po
zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně
pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních
předpisů21).
21) Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.



ekonomická kvalifikace

(§ 78 ZZVZ):

• Zadavatel může požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele 
nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět 
veřejné zakázky dosahoval zadavatelem určené minimální 
úrovně, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní 
období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje 
o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od 
svého vzniku.

• Podmínka minimální výše ročního obratu nesmí přesahovat 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.



vzorky

• (§ 79 odst. 2 ZZVZ) Technická kvalifikace:

k) vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání

• (§ 104 odst. 1 ZZVZ) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat od 
vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy

a) předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné
zakázky nebo kvalifikaci dodavatele,

b) úspěšný výsledek zkoušek vzorků, 

c) předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu
utajovaných informací,  je-li to k plnění veřejné zakázky nezbytné, 

d) přijetí určité formy spolupráce, nebo

e) bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy. 



mimořádně nízká nabídková cena

• (§ 113 ZZVZ)

• Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit 

a) cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebo 

b) způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny. 

• V žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí zadavatel požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení potvrdil, že 

a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů 
vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních 
smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a 

b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. 

• Účastník zadávacího řízení musí v objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny potvrdit 
skutečnosti podle odstavce 4, tj. dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů a že 
neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. Mimořádně nízkou nabídkovou cenu může 
účastník zadávacího řízení dále odůvodnit zejména prostřednictvím, např. ekonomických 
aspektů výrobního procesu, originalita stavebních prací.



hodnocení (1)

• (§ 114 an. ZZVZ) Ekonomická výhodnost nabídek se 
hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové 
ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a 
kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek 
hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo 
nejnižších nákladů životního cyklu. 



hodnocení (2)

• Kritériem kvality mohou být zejména
a) technická úroveň, 
b) estetické nebo funkční vlastnosti, 
c) uživatelská přístupnost, 
d) sociální, environmentální nebo inovační aspekty,
e) organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné
zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob, 
f) úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo
g) podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění.

• Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat

a) náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné
zakázky, kterými mohou být zejména
1. ostatní pořizovací náklady,
2. náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky,
3. náklady na údržbu, nebo
4. náklady spojené s koncem životnosti, nebo

b) náklady způsobené dopady na životní prostředí



změny smlouvy (1)

• (§ 222 ZZVZ) (4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

na stavební práce, která není koncesí. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech 
těchto změn.



změny smlouvy (2)
• (§ 222 ZZVZ) (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují 

dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a 
změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 

požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi

pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle 

tohoto odstavce.

• (6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více
změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle tohoto odstavce.



změny smlouvy (3)
• (§ 222 ZZVZ) (9) Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou 

závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s 
ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový 
cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní 
hodnoty závazku. 

Komentář ASPI: dle názoru autorů tohoto komentáře nutno vyložit tak, že je možné činit změny 
závazku podle odst. 5 a 6 komentovaného ustanovení pouze do výše 30% původní hodnoty závazku 
(v případě, že nejsou žádné méněpráce) či 30-50% (v případě, že nějaké odečtení hodnoty 
méněprací bude probíhat - samozřejmé dle výše odečtu).

Limit 50% ve smyslu odst. 5 a 6 komentovaného ustanovení pak platí pouze v případě, že zadavatel 
"najde" nějaké méněpráce (resp. odečte nějaké práce, služby a dodávky) minimálně v hodnotě 20% 
původního závazku. Limit 50% obsažený v odst. 5 a 6 komentovaného ustanovení je tedy svým 
způsobem nadbytečný, když v případě odst. 5 a 6 komentovaného ustanovení se jedná o práce 
(služby, dodávky), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro 
provedení původního závazku nebo jsou takového rázu, že je zadavatel nemohl předvídat - může se 
tedy jednat o takové plnění, které nemá žádnou souvislost s jakýmkoliv odečítáním stavebních prací, 
služeb nebo dodávek.



veřejná zakázka na stavební práce (2) + změny smlouvy (4)

• (§ 222 ZZVZ) (7) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž 
předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 
nahrazovaným položkám, 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná nebo nižší, 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s 
vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a 
srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality 
podle písmene c). Původní

položka

Nová položka nová položka soupisu

stavebních prací

představuje

srovnatelný druh

materiálu nebo prací

ve vztahu k

nahrazované položce

cena materiálu nebo

prací podle nové

položky soupisu

stavebních prací je ve

vztahu k nahrazované

položce stejná nebo

nižší

materiál nebo práce podle nové položky soupisu

stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce

kvalitativně stejný/-á nebo vyšší

odůvodnění původní/nová cena (ze

zákona není povinné)

odůvodnění

Položka č. x Položka č. xx

Položka č. y Položka č. yy



vyhrazené změny

• (§ 100 ZZVZ): 
Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně 
vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat 
rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických 
podmínek. 

• Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné 
zakázky, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového dodavatele jednoznačně 
vymezeny.

• podle ZVZ opční právo: Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití 
jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací 
vybraným dodavatelem za předpokladu, že 

• a) podmínky pro nové služby nebo nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití 
jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66,

• b) předpokládaná hodnota nových služeb nebo nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky a

• c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 
nebo nových stavebních prací.



uveřejňování smluv a skutečně uhrazené ceny

(§ 219 ZZVZ):
• Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 

jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě 
veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. To 
neplatí pro 

a) smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty,
b) smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29 písm. a) až 

c) a písmeno l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e),
c) pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního předpisu, nebo
d) smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu.

• Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 pracovních dnů od jejího 
uzavření.

• Veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle odstavce 
1. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března 
následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.



uveřejňování smluv – registr smluv

• V rámci společných a přechodných ustanovení zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. 
(ZRS; účinný od 1. 7. 2016) v § 8 odst. 4 uvádí, že je-li v souladu s tímto zákonem 
uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je 
tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách. 

• Ode dne 1. 7. 2017 se pro smlouvy uzavřené od 1. 7. 2017 použijí ustanovení o 
následcích neuveřejnění smlouvy (§ 6 ZRS) a o zrušení smlouvy (§ 7 ZRS). Podle těchto 
ustanovení smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění a nezávisle na uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem 
odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí 
ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. 

• Nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna
prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je 
zrušena od počátku. Dané se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv 
uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z 
důvodu ochrany obchodního tajemství.



ochrana informací

(§ 218 ZZVZ):

• Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a 
označil je jako důvěrné; tj. předsmluvní informaci podle § 1730 o.z.

• Zadavatel neposkytne podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, 

a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí 
na průběhu zadávacího řízení, 

b) důvěrnou informaci podle odstavce 1; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost 
podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku 
posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele. 

• Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle tohoto zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo 
porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo 
porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou 
soutěž kromě obchodního tajemství nelze uveřejňovat informace, pokud by tím byla porušena 
ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem 
autorským ani osobní údaj, který je definován v § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, …



nápravná opatření

Zůstává možnost AUTOREMEDURY (§ 49 ZZVZ):

• Zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení učiní nezbytné a 
přiměřené opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu s 
tímto zákonem. Opatřením k nápravě se pro účely tohoto zákona 
rozumí úkony zadavatele, které napravují předchozí postup, který je 
v rozporu s tímto zákonem.

• Zadavatel přijme opatření k nápravě spočívající ve zrušení rozhodnutí 
o zrušení zadávacího řízení, zjistí-li, že toto rozhodnutí bylo učiněno v 
rozporu se zákonem, i když proti takovému rozhodnutí neobdržel 
námitky; takové opatření k nápravě však může přijmout jen ve lhůtě, 
ve které by účastníci zadávacího řízení mohli proti rozhodnutí o 
zrušení zadávacího řízení podat námitky.



Děkuji za pozornost


