
Platné znění zákona o zadávání veřejných zakázek s vyznačením navrhovaných změn 

§ 48  

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 

 

(1) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených 

tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení. 

  (2) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, 

vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení 

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě 

nedoložil, 

b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 

46, nebo 

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo 

na naplnění kritérií hodnocení. 

 (3) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který neprokázal složení 

požadované jistoty nebo nezajistil jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

  (4) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka 

zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem 

zadávacího řízení zdůvodněna. 

  (5) 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 
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zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo 

mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů
21)

. 

 (6) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost také, pokud 

na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení 

uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu 
22)

 v souvislosti 

se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 (7) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností 

nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované 

akcie. 

  (8) Vybraného dodavatele zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, 

že jsou naplněny důvody vyloučení podle odstavce 2 nebo může prokázat naplnění důvodů 

podle odstavce 5 písm. a) až c). 

  (9) Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle 

odstavce 7 na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací 

vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7, 

zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení. Vybraného dodavatele se 

sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové 

společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o 

tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti 

podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost podle § 46. 

  (10) Ustanovení odstavců 7 a 9 se nepoužije pro účastníka zadávacího řízení, pokud se 

jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního 

kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích 

státu, obce nebo kraje. 

  (11) Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho 

vyloučení s odůvodněním. 
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