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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 22 

Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním 

 (1) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jestliže v 

předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo 

soutěžním dialogu byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky, podstatně nezmění 

zadávací podmínky a zahájí jednací řízení s uveřejněním bezodkladně po zrušení předchozího 

zadávacího řízení. Za neúplné nabídky se považují nabídky, které nevyhověly kontrole 

úplnosti podle § 71 odst. 8 7. Nepřijatelnými nabídkami jsou nabídky 

a) nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění 

veřejné zakázky, 

b) které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět 

veřejné zakázky, 

c) u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace, 

d) které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, 

e) které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo 

neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebo 

f) které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 (2) Oznámení jednacího řízení s uveřejněním není zadavatel povinen uveřejnit, pokud 

v předchozím zadávacím řízení byly ve lhůtě pro podání nabídek podány nabídky, které 

splnily požadavky podle § 69 odst. 5. V takovém případě postupuje zadavatel podle § 34 odst. 

1 až 3 obdobně. Výzvu k jednání je zadavatel povinen zaslat všem uchazečům, kteří podali 

nabídky podle věty první. Ve výzvě k jednání stanoví zadavatel rovněž přiměřenou lhůtu k 

úpravě či doplnění nabídek nebo kvalifikace v potřebném rozsahu; uchazeči podávají 

upravené či doplněné nabídky nebo kvalifikaci v této lhůtě, která je současně lhůtou pro 

podání nabídek. Ustanovení § 29 až 32 se nepoužijí. 

 (3) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním rovněž 

  

a) ve výjimečných případech, pokud s ohledem na povahu dodávek, služeb či stavebních prací 

nebo rizika s nimi spojená lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů budou 

navzájem nesrovnatelné, 

b) v případě veřejných zakázek na služby, a to zejména jde-li o pojišťovací, bankovní, 

investiční či projektové služby nebo auditorské, tlumočnické, právní či jiné podobné služby, 
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pokud povaha služeb neumožňuje dostatečně přesně určit předmět veřejné zakázky předem 

tak, aby jí bylo možné zadat postupy stanovenými tímto zákonem pro otevřené řízení či užší 

řízení, a to zejména pokud jde o stanovení hodnotících kritérií již při zahájení otevřeného 

řízení či užšího řízení, nebo 

c) v případě veřejných zakázek na stavební práce, pokud jde o stavební práce prováděné 

výhradně za účelem výzkumu nebo vývoje a nikoliv za účelem dosažení zisku nebo úhrady 

nákladů spojených s výzkumem a vývojem. 

 (4) Sektorový zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním 

i bez naplnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3. 

 (5) Veřejný zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním i 

bez naplnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3, jde-li o veřejnou zakázku na služby 

uvedené v příloze č. 2 nebo veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti. 

 

§ 23 

Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění 

 (1) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže 

 a) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení či 

jednacím řízení s uveřejněním a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti rovněž v předchozím soutěžním dialogu nebyly podány žádné nabídky, 

 b) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení či 

jednacím řízení s uveřejněním a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti rovněž v předchozím soutěžním dialogu byly podány pouze nevhodné nabídky 

podle § 22 odst. 1 písm. a), nebo 

 c) nebyly podány žádné žádosti o účast v užším řízení či jednacím řízení s 

uveřejněním a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v 

soutěžním dialogu. 

 (2) Při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 může zadavatel zadat veřejnou 

zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění za předpokladu, že podstatně nezmění zadávací 

podmínky a zahájí jednací řízení bez uveřejnění bezodkladně po zrušení předchozího 

zadávacího řízení. 

 (3) V případě zadávání veřejné zakázky podle odstavce 1 oznámí veřejný zadavatel 

použití tohoto zadávacího řízení a důvody jeho použití Evropské komisi, pokud o to Evropská 

komise požádá. 

 (4) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž 

tehdy, jestliže 

 a) veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu 

ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze 

určitým dodavatelem, nebo 
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 b) veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel 

svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat 

veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. 

 (5) V jednacím řízení bez uveřejnění může být veřejná zakázka na dodávky zadána, 

jestliže 

 a) dodávané zboží je vyráběno pouze pro účely výzkumu nebo vývoje, vyjma případů, 

kdy je zboží vyráběno ve větším množství za účelem dosažení zisku zadavatele nebo za 

účelem pokrytí nákladů zadavatele spojených s výzkumem nebo vývojem, 

 b) jde o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, s nímž již byla uzavřena smlouva, 

které jsou určeny jako částečná náhrada původní dodávky nebo jako rozšíření stávajícího 

rozsahu dodávky, a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat 

zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost nebo by 

znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; celková doba trvání původní 

smlouvy, včetně doby trvání smlouvy na dodatečné dodávky podle tohoto ustanovení, nesmí v 

případě veřejného zadavatele přesáhnout dobu 3 let, pokud to není odůvodněno zvláštními 

okolnostmi, a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti dobu 5 let, 

kromě výjimečných okolností určených s ohledem na očekávanou provozní životnost dodávek 

a technické obtíže, které by mohly být změnou dodavatele způsobeny, 

 c) jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách, 

 d) jde o dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je 

v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení, od osoby 

oprávněné disponovat s majetkovou podstatou, nebo 

 e) jde o zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena, a 

podstatně nižší cena je dodavatelem nabízena jen po velmi krátkou dobu; veřejný zadavatel je 

oprávněn zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění podle tohoto písmene 

pouze ve vztahu k podlimitní veřejné zakázce. 

 (6) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na 

služby rovněž v případě, jestliže je zadávána v návaznosti na soutěž o návrh, podle jejíchž 

pravidel musí být veřejná zakázka zadána vybranému účastníkovi nebo jednomu z vybraných 

účastníků této soutěže. V případě více vybraných účastníků soutěže o návrh je zadavatel 

povinen vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění všechny vybrané účastníky. 

Předmětem veřejné zakázky na služby navazující na soutěž o návrh nesmí být vlastní 

realizace návrhu. To neplatí v případech, kdy to odůvodňuje povaha předmětu soutěže o 

návrh. 

 (7) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na 

stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, jestliže jde o 

 a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v 

původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a 

tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních 

stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že 

1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli, 
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2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky 

odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu 

zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné 

stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní 

veřejné zakázky, a 

3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo 

dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky, nebo 

 b) nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v 

obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a 

odpovídajících původní veřejné zakázce, a to za předpokladu, že 

1. nové stavební práce nebo nové služby budou zadány témuž dodavateli, 

2. původní veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení, užším řízení, nebo ve 

zjednodušeném podlimitním řízení a v případě sektorového zadavatele rovněž v jednacím 

řízení s uveřejněním; v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti byla 

původní veřejná zakázka zadána v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, soutěžním 

dialogu nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení, 

3. v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat 

veřejnou zakázku na nové stavební práce nebo nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění, 

4. předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové stavební práce nebo nové služby byla 

zahrnuta do předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky a 

5. jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let a v případě veřejné zakázky v oblasti 

obrany nebo bezpečnosti do 5 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku; v 

případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti lze zahájit jednací řízení bez 

uveřejnění i později, pokud je to odůvodněno okolnostmi hodnými zvláštního zřetele. 

 (8) Sektorový zadavatel je oprávněn pro zadání nadlimitní veřejné zakázky použít 

jednací řízení bez uveřejnění rovněž v případě, 

  a) kdy je veřejná zakázka zadávána pouze pro účely výzkumu nebo vývoje, nikoliv 

však za účelem dosažení zisku zadavatele nebo úhrady nákladů zadavatele spojených s 

výzkumem nebo vývojem, a to za předpokladu, že zadání takové veřejné zakázky nebrání 

zadání následných veřejných zakázek jiným dodavatelům; odstavec 5 písm. a) se v tomto 

případě nepoužije, nebo 

 b) pokud jde o veřejnou zakázku zadávanou na základě rámcové smlouvy. 

 (9) Jde-li o případy uvedené v odstavci 4 písm. b), odstavci 5 písm. d) nebo e), 

odstavci 7 písm. a) nebo odstavci 8 písm. b), nelze v jednacím řízení bez uveřejnění zadat 

rámcovou smlouvu. 

 (10) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v 

jednacím řízení bez uveřejnění rovněž, pokud 

 a) není možné z časových důvodů způsobených krizí zadat veřejnou zakázku v jiném 

druhu zadávacího řízení, 
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 b) předmětem veřejné zakázky jsou služby v oblasti výzkumu a vývoje, na něž se 

nevztahuje § 18 odst. 1 písm. c), nebo 

 c) předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb letecké a námořní dopravy 

ozbrojeným složkám České republiky, jež jsou nebo mají být nasazeny v zahraničí, pokud 

není možné ze strany dodavatelů zaručit tak dlouhou vázanost nabídkou, aby mohla být 

zakázka zadána v jiném druhu zadávacího řízení. 

 (11) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v 

jednacím řízení bez uveřejnění dále tehdy, jestliže v předchozím užším řízení, soutěžním 

dialogu nebo zjednodušeném podlimitním řízení byly podány pouze neúplné nabídky podle § 

22 odst. 1 věty druhé, nebo nepřijatelné nabídky podle § 22 odst. 1 věty třetí, zadavatel 

podstatně nezmění zadávací podmínky a zahájí jednací řízení bez uveřejnění bezprostředně po 

zrušení předchozího zadávacího řízení. Výzvu k jednání je zadavatel povinen zaslat jen těm 

uchazečům, kteří splňují kvalifikaci a kteří v předchozím zadávacím řízení ve lhůtě pro 

podání nabídek podali nabídky, jež splnily požadavky podle § 69 odst. 5. 

 (12) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je zadavatel 

povinen v oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 83 odst. 1 řádně odůvodnit zadání 

této zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. 

 

§ 30 

Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním 

 (1) Po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek podle hlavy 

VII této části zákona oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly 

hodnoceny a kteří nebyli vyloučeni z účasti v jednacím řízení s uveřejněním, předběžný 

výsledek hodnocení nabídek. Současně s oznámením o předběžném výsledku hodnocení 

nabídek zadavatel tyto uchazeče písemně pozve k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, 

místo a jazyk jednání. 

 (2) Pokud zadavatel ve výzvě k podání nabídek uvedl, že omezí počet uchazečů, s 

nimiž zahájí jednání o nabídkách, pozve k jednání o nabídkách pouze takto omezený počet 

uchazečů. Při prvním jednání o nabídkách nelze použít omezení uvedená v § 29 odst. 4 písm. 

f) a h) současně. 

 (3) Zadavatel je povinen v oznámení jednacího řízení s uveřejněním uvést, zda se 

jednání o nabídkách uskuteční v několika fázích za účelem postupného omezování počtu 

uchazečů, s nimiž bude o jejich nabídkách jednáno. Zadavatel je oprávněn uskutečnit jednání 

v několika fázích i tehdy, pokud počet uchazečů nebude v jednotlivých fázích omezován. 

 (4) Zadavatel je oprávněn jednat s uchazeči o všech podmínkách plnění obsažených v 

nabídkách, zejména o podmínkách, které jsou předmětem hodnocení. Zadavatel není 

oprávněn v průběhu jednání o nabídkách měnit zadávací podmínky. 

Platné znění odstavce 5 s účinností do 1. ledna 2015: 

 (5) Zadavatel může jednáním o nabídkách pověřit hodnotící komisi, některé její členy 

či jakoukoliv jinou osobu. Pro tyto osoby platí § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 první věta obdobně. 

Platné znění odstavce 5 s účinností od 1. ledna 2015: 
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 (5) Zadavatel může jednáním o nabídkách pověřit hodnotící komisi, některé její členy 

či jakoukoliv jinou osobu. Pro tyto osoby platí § 74 odst. 8 a § 75 odst. 6 první věta obdobně. 

Platné znění odstavce 5 s navrhovanou účinností od 1. ledna 2015: 

 (5) Zadavatel může jednáním o nabídkách pověřit hodnotící komisi, některé její členy 

či jakoukoliv jinou osobu. Pro tyto osoby platí § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 první věta obdobně. 

Pro tyto osoby platí § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 věta první obdobně. 

 (6) Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje 

týkající se nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče, vyjma 

aktuální výše nabídkové ceny. 

 (7) Zadavatel může jednat o nabídkách se všemi uchazeči současně či odděleně. 

 (8) Zadavatel zajistí v rámci všech jednání o nabídkách dodržení zásad uvedených v § 

6 odst. 1. 

 

§ 59 

Posouzení kvalifikace 

 (1) Veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska 

požadavků stanovených v souladu s tímto zákonem (dále jen "posouzení kvalifikace"). 

Platné znění odstavce 2 s účinností do 1. ledna 2015: 

 (2) Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit zvláštní komisi. 

Ustanovení § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 se na členy zvláštní komise použije obdobně. 

Platné znění odstavce 2 s účinností od 1. ledna 2015: 

(2) Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit zvláštní komisi. 

Ustanovení § 74 odst. 8 a § 75 odst. 6 se na členy zvláštní komise použije obdobně. 

Platné znění odstavce 2 s navrhovanou účinností od 1. ledna 2015: 

(2) Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit zvláštní komisi. 

Ustanovení § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 se na členy zvláštní komise použije obdobně. 

Ustanovení § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 se na členy zvláštní komise použije obdobně. 

 (3) V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení může kvalifikaci 

posoudit hodnotící komise, stanoví-li tak veřejný zadavatel. 

 (4) Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené 

informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění 

kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným 

zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě postupu 

podle tohoto odstavce po lhůtě podle § 52. 

 (5) O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol, ve kterém uvede 

identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterými 
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uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady, a údaj o tom, zda uchazeč splnění 

kvalifikace prokázal nebo neprokázal. 

 (6) Veřejný zadavatel v seznamu podle odstavce 5 uvede 

a) název dokladu, 

b) označení osoby, která doklad vyhotovila, 

c) datum vyhotovení, 

d) u dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a), § 56 odst. 2 

písm. a) a § 56 odst. 3 písm. a) označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých 

dodavatelem, 

e) v případě prokazování kvalifikace postupem podle § 51 odst. 4 identifikační údaje 

subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum 

uzavření smlouvy podle § 51 odst. 4 písm. b) a 

f) dodavatele, u kterých veřejný zadavatel postupoval podle § 59 odst. 4, a označení dokladů, 

které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně. 

 (7) V případě, že posouzení kvalifikace provedla zvláštní komise ustanovená veřejným 

zadavatelem podle odstavce 2 nebo hodnotící komise, sepíše protokol o posouzení kvalifikace 

komise. Protokol podepisují všichni přítomní členové komise. Zastává-li člen komise odlišný 

názor od názoru většiny, uvede se v protokolu tento odlišný názor s odůvodněním. 

 (8) Veřejný zadavatel je povinen bezodkladně po posouzení kvalifikace umožnit všem 

dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována, nahlédnout do protokolu o posouzení 

kvalifikace a umožnit pořídit si z něj výpis nebo jeho opis. Ustanovení § 73 odst. 4 věty páté 

platí obdobně. 

 

§ 69 

Podání nabídky 

 (1) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty podle § 

70 se považuje za jednu nabídku. 

 (2) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 

kvalifikaci. 

 (3) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, 

nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 

prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 

Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v 

zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí 

uchazeči. 

 (4) Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v 

§ 51 odst. 6 více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou 

nabídku považují za jednoho uchazeče. 
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 (5) Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě 

prostřednictvím elektronického nástroje (dále jen „nabídka v elektronické podobě“). Uchazeč 

podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v 

řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, 

na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6. Nabídka v elektronické podobě 

musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 149. 

 (6) Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich 

doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek v případě podávání 

nabídek v listinné i elektronické podobě přiřazuje zadavatel podaným nabídkám evidenční 

čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky v listinné podobě a nabídky v elektronické 

podobě. Pořadová čísla všech podaných nabídek stanoví zadavatel tak, že číselná řada 

nabídek v elektronické podobě se předřadí číselné řadě nabídek v listinné podobě. 

 

§ 71  

Otevírání obálek  

 (1) Pro otevírání obálek s nabídkami (dále jen „obálka“) ustanoví veřejný zadavatel 

nejméně tříčlennou komisi. Sektorový zadavatel a veřejný zadavatel, který zadává veřejnou 

zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění nebo na základě rámcové smlouvy, nejsou povinni 

ustanovit komisi pro otevírání obálek a veškerá práva a povinnosti související s otevíráním 

obálek plní zadavatel. Činí-li komise úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí 

jménem zadavatele. 

 (2) Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 

dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi. 

 (3) Stanoví-li tak veřejný zadavatel, plní funkci komise pro otevírání obálek s 

nabídkami hodnotící komise. 

 (4) Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. Otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 (5) Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by 

nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla 

podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 (6) Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka 

se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. To neplatí, pokud 

zadavatel 

a) postupuje podle § 22 odst. 3 a 4 nebo § 23 odst. 4 až 8 a 10, 

b) zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním 

systému, nebo 

c) postupoval tak, že 

1. zrušil předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem podle § 84 odst. 1 písm. e), 

2. v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení a 
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3. v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení označil změny zadávacích podmínek. 

 (76) Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli 

doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel 

může po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili 

podpisem v listině přítomných uchazečů. Pokud však zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě 

o zahájení zadávacího řízení záměr použít jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou 

aukci, koná se otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů. 

 (87) Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje, zda 

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a 

b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 (98) Po provedení kontroly každé nabídky podle odstavce 8 7 sdělí komise přítomným 

uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky 

podle odstavce 8 7; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně a 

informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím 

kritériím. 

 (109) Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům podle odstavce 8 7, komise nabídku 

vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z 

účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně 

oznámí uchazeči. 

 (1110) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části podle § 98, použijí se odstavce 8 až 10 

7 až 9 obdobně na jednotlivé části veřejné zakázky. 

 

§ 72 

Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě 

 (1) Otevřením nabídky podané v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího 

obsahu komisi. Nabídky podané v elektronické podobě otevře komise v době od uplynutí 

lhůty pro podání nabídek do termínu otevírání obálek podle § 71 odst. 4. 

 (2) Při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému podle § 95 

provede otevírání nabídek zadavatel a komisi pro otevírání obálek neustanovuje. 

 (3) Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny jak obálky s nabídkami v 

listinné podobě, tak i nabídky podané v elektronické podobě, sdělí komise na začátku 

otevírání obálek přítomným účastníkům údaje podle § 71 odst. 9 8 o nabídkách podaných v 

elektronické podobě a poté pokračuje otevíráním obálek podaných v listinné podobě. 

 (4) Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny pouze nabídky podané v 

elektronické podobě, otevírání obálek podle § 71 odst. 7 6 se nemusí konat. O této skutečnosti 

zadavatel uchazeče bezodkladně vyrozumí. 

 (5) Komise kontroluje v rámci otevírání nabídek podaných v elektronické podobě 

kromě náležitostí uvedených v § 71 odst. 8 7 též, zda je nabídka autentická a zda s datovou 

zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno. 
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 (6) Ustanovení § 71 odst. 1 až 3, § 71 odst. 4 věty první a § 71 odst. 5, 6 a 9 až 11  5 a 

8 až 10 se použijí obdobně. 

 

§ 73  

Protokol o otevírání obálek 

 (1) O otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické podobě sepisuje komise 

protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným 

uchazečům podle § 71 odst. 9 8. 

 (2) Otevírá-li komise nabídky podané v elektronické podobě, uvede v protokolu o 

otevírání obálek kromě náležitostí podle předchozího odstavce rovněž informace o postupu 

při otevírání nabídek podaných v elektronické podobě a údaje podle § 72 odst. 5. 

 (3) Pokud zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení záměr 

použít elektronickou aukci, je povinen v protokolu o otevírání obálek uvést identifikační údaje 

uchazečů odděleně od ostatních údajů a informací tak, aby bylo zajištěno utajení totožnosti 

účastníků elektronické aukce. 

 (4) Protokol o otevírání obálek podepisují všichni přítomní členové komise. Protokol o 

otevírání obálek se po připojení listiny přítomných uchazečů přikládá k seznamu nabídek. 

Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek a 

pořídit si z něj výpis nebo jeho opis. Nekoná-li se otevírání obálek podle § 72 odst. 4, je 

zadavatel povinen uchazečům bezodkladně zpřístupnit protokol o otevírání obálek 

elektronickými prostředky. Pokud zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení úmysl použít elektronickou aukci, není oprávněn uchazečům zpřístupnit či 

umožnit nahlédnout do těch částí protokolu, které obsahují identifikační údaje uchazečů. 

 

§ 74 

Složení hodnotící komise 

 (1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním 

dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v 

jednacím řízení s uveřejněním ustanoví veřejný zadavatel hodnotící komisi. Činí-li hodnotící 

komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem 

zadavatele.  

 (2) Povinnost veřejného zadavatele ustanovit hodnotící komisi podle odstavce 1 se 

nepoužije při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému podle § 95. V 

takovém případě provede hodnocení prostřednictvím automatické metody hodnocení 

zadavatel.  

 (3) Hodnotící komise musí mít alespoň 5 členů. Je-li to odůvodněno předmětem 

veřejné zakázky, musí mít hodnotící komise nejméně jednu třetinu členů s příslušnou 

odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.  

 (4) Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce veřejného zadavatele. Současně 

se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje veřejný zadavatel za každého člena hodnotící 
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komise jeho náhradníka. Ustanovení tohoto zákona vztahující se na člena hodnotící komise 

platí obdobně pro jeho náhradníka. 

 (5) Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební 

práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik85). 

 (6) U významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 

odst. 2 písm. a) a b) musí mít hodnotící komise alespoň 9 členů. Je-li to odůvodněno 

předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou 

odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda, a to na 

návrh 

a) ministra nebo jiné osoby, která jedná navenek jménem veřejného zadavatele podle § 2 odst. 

2 písm. a)54), nebo 

b) ministra nadřízeného veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b). 

Platné znění s účinností do 1. ledna 2015: 

 (7) Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům 

podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího 

řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání 

veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O 

své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na 

počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v 

hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise 

před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky. 

 (8) Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící komise v průběhu její 

činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný 

zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící komisi. 

Vznikne-li veřejnému zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise, 

postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda hodnotící komise k činnosti v 

hodnotící komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka. 

 (9) Veřejný zadavatel, který zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy, a 

sektorový zadavatel nejsou povinni ustanovit hodnotící komisi a veškerá práva a povinnosti 

související s posouzením a hodnocením nabídek plní zadavatel. 

Platné znění s účinností od 1. ledna 2015: 

(7) Do hodnotící komise podle odstavce 6 navrhne ministerstvo 2 členy a 2 

náhradníky ze seznamu hodnotitelů veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“). 

Zadavatel z navržených osob vylosuje člena a náhradníka. 

 (8) Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům 

podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího 

řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání 

veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O 

své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na 

počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v 

hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise 

před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky. 
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 (9) Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící komise v průběhu její 

činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný 

zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící komisi. 

Vznikne-li veřejnému zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise, 

postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda hodnotící komise k činnosti v 

hodnotící komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka. 

 (10) Veřejný zadavatel, který zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy, a 

sektorový zadavatel nejsou povinni ustanovit hodnotící komisi a veškerá práva a povinnosti 

související s posouzením a hodnocením nabídek plní zadavatel. 

§ 74 

Složení hodnotící komise 

(1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním 

dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v 

jednacím řízení s uveřejněním ustanoví veřejný zadavatel hodnotící komisi. Činí-li 

hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto 

úkony činí jménem zadavatele. 

(2) Povinnost veřejného zadavatele ustanovit hodnotící komisi podle odstavce 1 se 

nepoužije při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému podle § 95. 

V takovém případě provede hodnocení prostřednictvím automatické metody hodnocení 

zadavatel.  

(3) Hodnotící komise musí mít alespoň 5 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné 

zakázky, musí mít hodnotící komise nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností 

ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

(4) Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce veřejného zadavatele. Současně se 

jmenováním členů hodnotící komise jmenuje veřejný zadavatel za každého člena 

hodnotící komise jeho náhradníka. Ustanovení tohoto zákona vztahující se na člena 

hodnotící komise platí obdobně pro jeho náhradníka.  

(5) Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební 

práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik85). 

(6) U významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 

2 písm. a) a b) musí mít hodnotící komise alespoň 9 členů. Je-li to odůvodněno 

předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise 

příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví 

vláda, a to na návrh 

a) ministra nebo jiné osoby, která jedná navenek jménem veřejného zadavatele podle 

§ 2 odst. 2 písm. a)54), nebo 

b) ministra nadřízeného veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b). 
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(7) Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům 

podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku 

zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní 

zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či 

jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení 

veřejnému zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku 

jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný 

zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, 

kteří podali nabídky. 

(8) Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící komise v průběhu její 

činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný 

zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící 

komisi. Vznikne-li veřejnému zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena 

hodnotící komise, postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda hodnotící 

komise k činnosti v hodnotící komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka.  

(9) Veřejný zadavatel, který zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy, a 

sektorový zadavatel nejsou povinni ustanovit hodnotící komisi a veškerá práva a 

povinnosti související s posouzením a hodnocením nabídek plní zadavatel. 

§ 74a 

Seznam hodnotitelů 

 (1) Ministerstvo vede seznam hodnotitelů veřejných zakázek (dále jen „seznam 

hodnotitelů“). Do seznamu hodnotitelů se zapisují fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit 

nabídky. Seznam hodnotitelů je součástí informačního systému a je veřejně přístupný. 

Platné znění odstavce 1 s účinností 1. ledna 2015: 

 (1) Ministerstvo vede seznam hodnotitelů. Do seznamu hodnotitelů se zapisují fyzické 

osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky. Seznam hodnotitelů je součástí informačního 

systému a je veřejně přístupný. 

 (2) Do seznamu hodnotitelů může být zapsána pouze osoba, která prokáže svou 

odbornou praxi v trvání alespoň 5 let a splňuje všeobecné podmínky pro provozování živnosti 

podle zvláštního právního předpisu81). 

 (3) Do seznamu hodnotitelů se zapisuje jméno hodnotitele, obor jeho odborné 

způsobilosti a datum zápisu do seznamu hodnotitelů. Osoba je zapisována do seznamu 

hodnotitelů na dobu 3 let a může být zapsána opakovaně. Pokud hodnotitel přestane splňovat 

podmínky pro zapsání do seznamu hodnotitelů, je ze seznamu hodnotitelů vyškrtnut. 

 (4) Hodnotitel může podat Úřadu podnět k zahájení řízení ve věci veřejné zakázky, u 

které byl vylosován jako člen či náhradník hodnotící komise. 

 (5) Ministerstvo uchovává údaje o hodnotiteli po dobu vedení v tomto seznamu a po 

dobu 10 let od jeho vyškrtnutí. 
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 (6) Podrobnosti k zapisování do seznamu hodnotitelů a jeho vedení stanoví prováděcí 

právní předpis. 

Platné znění odstavce 6 s účinností 1. ledna 2015: 

 (6) Podrobnosti k zapisování do seznamu hodnotitelů a jeho vedení stanoví prováděcí 

právní předpis. 

____________ 

81) § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 76 

Posouzení nabídek 

 (1) Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných 

požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, 

zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto 

požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, 

nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při 

posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V 

případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou 

dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a), posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. 

Platné znění odstavce 2 s účinností do 1. ledna 2015: 

 (2) Hodnotící komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí 

být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati; o tom je přizvaný poradce povinen 

učinit prohlášení podle § 74 odst. 7. Ustanovení § 74 odst. 8 a § 75 odst. 6 platí obdobně. 

Platné znění odstavce 2 s účinností od 1. ledna 2015: 

(2) Hodnotící komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí 

být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati; o tom je přizvaný poradce povinen 

učinit prohlášení podle § 74 odst. 8. Ustanovení § 74 odst. 9 a § 75 odst. 6 platí obdobně. 

Platné znění odstavce 2 s navrhovanou účinností od 1. ledna: 

(2) Hodnotící komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí 

být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati; o tom je přizvaný poradce povinen 

učinit prohlášení podle § 74 odst. 7. Ustanovení § 74 odst. 8 a § 75 odst. 6 platí obdobně. 

(2) Hodnotící komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří 

nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati; o tom je přizvaný poradce 

povinen učinit prohlášení podle § 74 odst. 7. Ustanovení § 74 odst. 8 a § 75 odst. 6 platí 

obdobně. 

 (3) Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné 

vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 

odst. 3. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má 

uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, 
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pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 

žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče 

tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 

 (4) Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat 

uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise 

doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním. 

 (5) Na žádost veřejného zadavatele poskytne dodavatel v soutěžním dialogu 

veřejnému zadavateli dodatečné informace, jejichž cílem je podanou nabídku objasnit, 

konkretizovat či vysvětlit. V žádosti o dodatečné informace musí zadavatel určit, které údaje z 

nabídky požaduje objasnit, konkretizovat či vysvětlit, a stanovit pro tyto účely přiměřenou 

lhůtu, nejméně však 5 dnů. Dodatečné informace uchazeče nesmí obsahovat změnu nabídky 

nebo být v rozporu s výzvou k podání nabídek. 

 (6) Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, 

vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel 

postupuje podle § 79 odst. 5. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel 

uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích 

podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení 

uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o 

vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

 

§ 78 

Hodnotící kritéria 

(1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále jen „základní 

hodnotící kritérium“) je 

 a) ekonomická výhodnost nabídky, nebo 

 b) nejnižší nabídková cena. 

 (2) Základním hodnotícím kritériem v soutěžním dialogu je pouze ekonomická 

výhodnost nabídky. 

 (3) Zadavatel zvolí základní hodnotící kritérium podle druhu a složitosti veřejné 

zakázky a uvede je v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. 

 (4) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního 

hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, 

aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k 

nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, 

technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z 

hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením a 

osob se ztíženým přístupem na trh práce, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a 

pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčími 

hodnotícími kritérii mohou být také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob 

zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění. 

Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění 

povinností dodavatele, nebo platební podmínky. 
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 (5) Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, musí 

zadavatel jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech, 

nebo stanoví jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii. Stanovená váha může být u 

jednotlivých dílčích hodnotících kritérií shodná. 

 (6) Zadavatel uvede dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení či výzvě o 

zahájení zadávacího řízení, popřípadě ve výzvě k podání nabídky v užším řízení či v jednacím 

řízení s uveřejněním nebo ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, popřípadě ve 

výzvě k potvrzení zájmu o účast nebo v dokumentaci soutěžního dialogu. 

 (7) Jestliže zadavatel není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících 

kritérií, uvede dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel 

přisuzuje. 

 

§ 84 

Zrušení zadávacího řízení 

(1) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud  

a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či potvrzení zájmu 

o účast, 

b) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé, 

c) v důsledku okolností předvídaných v § 82 odst. 4 nebyla uzavřena smlouva nebo 

rámcová smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, 

nebo 

d) v jednacím řízení s uveřejněním nepředložil upravený návrh smlouvy podle § 32 

odst. 5 ani poslední uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, nebo 

zadavatel nevyzval dalšího uchazeče v pořadí k předložení upraveného návrhu smlouvy podle 

§ 32 odst. 5, nebo. 

e) obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze 

jedna nabídka; to neplatí v případech uvedených v § 71 odst. 6 písm. a) až c). 

(2) Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud 

a) stanovil minimální počet zájemců, kteří mají podat žádost o účast, nebo potvrzení 

zájmu o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním či soutěžním dialogu, a tento 

stanovený počet nebyl naplněn, popřípadě nebyl naplněn po posouzení kvalifikace, 

b) počet zájemců vyzvaných zadavatelem k podání nabídky v užším řízení, jednacím 

řízení s uveřejněním či soutěžním dialogu byl nižší či roven minimálnímu zákonnému počtu a 

nabídku podá menší počet uchazečů než zadavatelem vyzvaný, 

c) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo 

neposkytl zadavateli k jejímu uzavření řádnou součinnost podle § 82 odst. 4, 

d) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny 

okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím 

ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, 
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e) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které 

nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 

(3) Zadavatel může zrušit zadávací řízení 

a) až do doby uzavření smlouvy, jde-li o případ předvídaný § 90 odst. 2 nebo není-li 

možné uzavřít rámcovou smlouvu se všemi vybranými uchazeči, nebo 

b) až do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, pokud byla podána jenom 

jedna nabídka nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny. 

(4) Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění nebo řízení na základě 

rámcové smlouvy do doby uzavření smlouvy. 

(5) Sektorový zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení rovněž, pokud si tuto 

možnost vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení. 

(6) Zadavatel není oprávněn zahájit zadávací řízení, kterému předcházelo zadávací 

řízení s obdobným předmětem plnění, před zrušením takového předchozího zadávacího řízení. 

(7) Zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku 

veřejných zakázek podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí 

pouze pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. 

(8) Zadavatel je povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 

pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením 

důvodu. 

(9) Zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně. Lhůty počínají běžet 

ode dne, kdy se zadavatel dozví o nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu. 

 

§ 97 

Průběh elektronické aukce 

Platné znění odstavce 1 s účinností do 1. ledna 2015: 

(1) Před zahájením elektronické aukce je hodnotící komise povinna, a v případě, kdy 

hodnotící komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 9, pak zadavatel provést posouzení a 

hodnocení nabídek a pořídit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 (dále jen 

"předběžné hodnocení"). 

Platné znění odstavce 1 s účinností od 1. ledna 2015: 

 (1) Před zahájením elektronické aukce je hodnotící komise povinna, a v případě, kdy 

hodnotící komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 10, pak zadavatel provést posouzení a 

hodnocení nabídek a pořídit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 (dále jen 

"předběžné hodnocení"). 

Platné znění odstavce 1 s navrhovanou účinností od 1. ledna: 

(1) Před zahájením elektronické aukce je hodnotící komise povinna, a v případě, kdy 

hodnotící komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 9, pak zadavatel provést posouzení a 
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hodnocení nabídek a pořídit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 (dále jen 

"předběžné hodnocení"). 

(1) Před zahájením elektronické aukce je hodnotící komise povinna, a v případě, kdy 

hodnotící komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 9, pak zadavatel provést posouzení a 

hodnocení nabídek a pořídit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 (dále jen 

„předběžné hodnocení“). 

 (2) Po předběžném hodnocení zadavatel vyzve všechny uchazeče, kteří nebyli v rámci 

předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce. 

Výzva musí být zaslána uchazečům elektronickými prostředky. 

 (3) Výzva zadavatele podle odstavce 2 musí obsahovat veškeré informace nezbytné 

pro individuální připojení k elektronickým nástrojům použitým pro provedení elektronické 

aukce, datum a čas zahájení elektronické aukce. Pokud byly informace podle věty první 

uvedeny již v zadávacích podmínkách, postačí ve výzvě uvést odkaz na zadávací podmínky. 

 (4) Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, musí výzva 

podle odstavce 2 obsahovat též 

a) výsledek předběžného hodnocení nabídky příslušného uchazeče a 

b) matematický vzorec, který se při elektronické aukci použije pro určení automatických 

změn pořadí na základě podaných nových aukčních hodnot a který musí zahrnovat všechna 

dílčí hodnotící kritéria uveřejněná v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. 

 (5) Elektronická aukce nesmí být zahájena dříve než 2 pracovní dny po odeslání všech 

výzev podle odstavce 2. Výchozím stavem elektronické aukce jsou výsledky podle odstavce 

1. 

 (6) Elektronická aukce se může skládat z jednotlivých časových období (dále jen 

"aukční kola"). O délce aukčních kol a dalších podrobnostech o jednotlivých aukčních kolech 

je zadavatel povinen informovat uchazeče ve výzvě podle odstavce 2. 

 (7) Po celou dobu elektronické aukce je zadavatel povinen uchazeči sdělit informaci o 

jeho momentálním pořadí nebo o momentálně nejlepších aukčních hodnotách. Zadavatel 

může poskytovat také další informace o dotčených cenách nebo hodnotách způsobem 

stanoveným ve výzvě podle odstavce 2, za předpokladu, že si to vyhradil v zadávacích 

podmínkách. Zadavatel je oprávněn uchazečům kdykoli v průběhu elektronické aukce 

oznámit počet účastníků v příslušném aukčním kole. Zadavatel však nesmí uveřejnit totožnost 

účastníků elektronické aukce v průběhu kterékoli její fáze. 

 (8) Uchazeč je oprávněn požadovat na zadavateli informace týkající se aukčních 

hodnot podaných ostatními uchazeči, pokud toto právo zadavatel připustil v zadávacích 

podmínkách či ve výzvě podle odstavce 2. 

 (9) Zadavatel je oprávněn ukončit elektronickou aukci 

a) v předem stanovený den a hodinu, 

b) jestliže neobdrží žádné nové aukční hodnoty, které by splňovaly požadavky na minimální 

rozdíly pro jednotlivá podání; v takovém případě může zadavatel ve výzvě podle odstavce 2 
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uvést též dobu, která musí uplynout od přijetí posledního podání s novou aukční hodnotou 

před tím, než elektronickou aukci ukončí, nebo 

c) byl-li vyčerpán počet aukčních kol, stanovený ve výzvě podle odstavce 2. 

 (10) Způsob ukončení elektronické aukce uvede zadavatel ve výzvě podle odstavce 2. 

Pokud zadavatel zvolí způsob ukončení elektronické aukce podle odstavce 9 písm. c), 

případně v kombinaci podle písmene b), uvede ve výzvě k účasti v elektronické aukci též 

potřebné časové údaje o každém aukčním kole. 

 

§ 114 

Návrh 

 (1) Návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly 

vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech 

navrhovatele, a to zejména proti 

a) zadávacím podmínkám, 

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení, 

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, 

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, 

e) použití druhu zadávacího řízení. 

 (2) Po uzavření smlouvy lze podat návrh pouze 

a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení, 

b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným 

opatřením podle § 117 odst. 1, nebo 

c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3. 

 Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy. 

  

 (3) Návrh vedle obecných náležitostí podání64) musí obsahovat označení zadavatele, v 

čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na 

jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je 

povinen k návrhu připojit písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, 

nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení 

kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou 

zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty 

podle § 67 odst. 4. 

 (4) Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů 

ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh 

na uložení zákazu plnění smlouvy podle odstavce 2 musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 
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kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem 

podle § 147 s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení 

zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. 

 (5) Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1, lze návrh na uložení 

opatření k nápravě doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne 

odeslání námitek stěžovatelem. 

 (6) Zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 

kalendářních dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle dokumentaci o veřejné 

zakázce nebo soutěži o návrh. V případě návrhu na zákaz plnění smlouvy je zadavatel 

povinen současně Úřadu zaslat kopii smlouvy na veřejnou zakázku a označit případné důvody 

pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3. 

 (7) Lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření a 

dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou 

zakázku podle odstavce 6. Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než 

současně dojde k odstranění nedostatků návrhu, složení kauce podle § 115 a poskytnutí 

jistoty, pokud tato povinnost vznikla podle § 67 odst. 4. Lhůta pro vydání rozhodnutí však 

nezačne běžet dříve, než dojde k doplnění obecných náležitostí podání, označení 

zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu, čeho se navrhovatel domáhá. 

 (8) Vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky vyjma netextové části 

zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám, které zadavatel poskytl podle § 49, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně 

prostřednictvím datové schránky86) nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným 

elektronickým podpisemi87). 

 (9) Části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 

a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat 

Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky86) nebo jako datovou zprávu 

podepsanou uznávaným elektronickým podpisem87). 

  (10) Náležitosti návrhu podle odstavce 3 věty první a druhé nemohou být 

dodatečně měněny ani doplňovány; Úřad k takovým změnám a doplněním nepřihlíží. K 

novým skutečnostem uvedeným v  návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách 

podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které 

navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o 

takové nové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli. 

(11) V řízení zahájeném na návrh mohou účastníci řízení navrhovat důkazy, uvádět 

skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne 

doručení oznámení o zahájení řízení, nevztahuje-li se na ně omezení podle odstavce 10; k 

později uvedeným skutečnostem, návrhům důkazů a jiným návrhům Úřad nepřihlíží s 

výjimkou skutečností, návrhů důkazů a jiných návrhů, jimiž má být zpochybněna 

věrohodnost podkladů pro vydání rozhodnutí. O podmínkách pro uplatňování návrhů 

důkazů, nových skutečností a jiných návrhů podle věty první musí být účastníci řízení 

s výjimkou navrhovatele poučeni v oznámení o zahájení řízení. 
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§ 115  

Kauce   

 (1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z 

nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 

000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu 

navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové 

smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení 

zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad 

uveřejní na své internetové adrese. 

(1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 

% z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu 

prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 

Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou 

nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení 

zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní 

spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese. 

 (2) Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad 

a) pravomocným rozhodnutím návrh zamítne podle § 118 odst. 5 písm. a), nebo 

b) pravomocným rozhodnutím rozhodne o zastavení řízení, pokud vzal navrhovatel návrh zpět 

poté, co bylo v témže správním řízení nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu podle § 

118 odst. 5 písm. a). 

(3) Úřad vrátí kauci sníženou o 20 %, vzal-li navrhovatel svůj návrh před 

vydáním rozhodnutí ve věci samé zpět; tím není dotčen odstavec 2 písm. b). 

 (34) Pokud Úřad rozhodne jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 2 a 3, vrátí 

kauci spolu s úroky navrhovateli do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Kauce se 

vrací rovněž v případě, kdy Úřad společně se zamítnutím návrhu podle § 118 odst. 5 písm. a) 

rozhodne o tom, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1. 

 (5) Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty 

stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 pro doručení návrhu Úřadu. 

 

§ 117a 

Zastavení řízení 

 Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže 

a) návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené 

Úřadem nedoplní,  

b) nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 a navrhovatel kauci 

nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem,  
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a) návrh neobsahuje obecné náležitosti podání64) nebo označení zadavatele nebo v něm 

není uvedeno, čeho se navrhovatel domáhá, nebo k návrhu není připojen doklad o 

složení kauce ve výši podle § 115 odst. 1 a navrhovatel tyto nedostatky návrhu ve lhůtě 

stanovené Úřadem neodstranil, 

b) návrh neobsahuje, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku 

navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, 

c) nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 na účet Úřadu ve lhůtě podle § 

115 odst. 5, 

d) k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku není 

připojen doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty 

podle § 67 odst. 4, 

ce) návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 nebo 5, nebo 

df) v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření 

dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a. 

 

§ 117c 

Zvláštní ustanovení o průběhu řízení 

(1) Úřad může přerušit řízení při výkonu dohledu podle § 112 s cílem získat odborné 

stanovisko nebo znalecký posudek. Od vydání usnesení o přerušení řízení, proti kterému 

se nelze odvolat, do doručení odborného stanoviska nebo znaleckého posudku Úřadu 

lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. 

(2) Úřad stanoví účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci lhůtu k vyjádření 

se k podkladům rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů. 

K pozdějším vyjádřením Úřad nesmí přihlédnout. Ustanovení § 114 odst. 11 části věty 

první za středníkem se použije obdobně. 

 

§ 121 

Společná ustanovení ke správním deliktům 

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 

úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního 

deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž 

byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění smlouvy podle § 118 odst. 2, přihlédne se rovněž 

k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno. 
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil 

řízení do 5 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 5 let ode dne, kdy 

byl spáchán. 

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.  

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby65) nebo v 

přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu 

právnické osoby. 

  

§ 151 

Zastoupení zadavatele v řízení 

Platné znění odstavce 1 s účinností do 1. ledna 2015: 

 (1) Zadavatel se může při výkonu práv a povinností podle tohoto zákona souvisejících 

se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechat zastoupit jinou osobou. Tato osoba musí 

splňovat požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 a nesmí se účastnit příslušného 

zadávacího řízení. 

Platné znění odstavce 1 s účinností od 1. ledna 2015: 

(1) Zadavatel se může při výkonu práv a povinností podle tohoto zákona souvisejících 

se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechat zastoupit jinou osobou. Tato osoba musí 

splňovat požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 8 a nesmí se účastnit příslušného 

zadávacího řízení. 

Platné znění odstavce 1 s navrhovanou účinností od 1. ledna 2015: 

(1) Zadavatel se může při výkonu práv a povinností podle tohoto zákona souvisejících 

se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechat zastoupit jinou osobou. Tato osoba musí 

splňovat požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 a nesmí se účastnit příslušného 

zadávacího řízení. Tato osoba musí splňovat požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 a 

nesmí se účastnit příslušného zadávacího řízení. 

 (2) Osobě zastupující zadavatele podle odstavce 1 nesmí být uděleno zmocnění k 

zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o 

výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení 

námitek. 

 (3) Ustanovením odstavce 1 není dotčena odpovědnost zadavatele za dodržování 

tohoto zákona. 

§ 156 

Odůvodnění veřejné zakázky 

 (1) Veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky uveřejní na profilu 

zadavatele odůvodnění 

a) účelnosti veřejné zakázky, 

b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, 
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c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele, 

d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu 

k potřebám veřejného zadavatele. 

 (2) Veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění podle odstavce 1 do 3 pracovních dnů od 

uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení 

zadávacího řízení. 

 (3) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné 

zakázky podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky ke schválení vládě. Schválení vládou je podmínkou 

pro zahájení zadávacího řízení. 

 Platné znění s účinností do 1. ledna 2015: 

(4) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) předloží odůvodnění podle odstavce 1 

u významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je 

podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. 

 (5) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. d) předloží odůvodnění podle odstavce 1 

u významné veřejné zakázky ke schválení orgánu rozhodujícímu o otázkách jeho hospodaření 

podle zvláštního právního předpisu84). 

 (6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí 

a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, 

b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 a 

c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 

4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) a § 23 odst. 

11. 

 (7) Veřejný zadavatel postupuje při použití soutěže o návrh podle odstavců 1 až 5 

obdobně. 

 (8) Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis. 

Platné znění s účinností od 1. ledna 2015: 

(4) Podmínkou projednání odůvodnění veřejné zakázky uvedeného v odstavci 3 

vládou je předložení oponentního odborného vyjádření. Vypracování vyjádření zajišťuje 

ministerstvo. 

 (5) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) předloží odůvodnění podle odstavce 1 

u významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je 

podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. 

  (6) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. d) předloží odůvodnění podle odstavce 1 

u významné veřejné zakázky ke schválení orgánu rozhodujícímu o otázkách jeho hospodaření 

podle zvláštního právního předpisu84). 

 (7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nepoužijí 
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a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, 

b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 a 

c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 

4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) a § 23 odst. 

11. 

 (8) Veřejný zadavatel postupuje při použití soutěže o návrh podle odstavců 1 až 6 

obdobně. 

 (9) Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 156  

Odůvodnění veřejné zakázky 

(1) Veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky uveřejní na profilu 

zadavatele odůvodnění 

a) účelnosti veřejné zakázky,  

b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, 

c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k 

potřebám veřejného zadavatele,  

d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve 

vztahu k potřebám veřejného zadavatele.  

(2) Veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění podle odstavce 1 do 3 pracovních dnů od 

uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení 

zadávacího řízení.  

(3) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné 

zakázky podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním 

stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ke schválení vládě. Schválení vládou 

je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.  

(4) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) předloží odůvodnění podle odstavce 1 

u významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je 

podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.  

(5) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. d) předloží odůvodnění podle odstavce 1 

u významné veřejné zakázky ke schválení orgánu rozhodujícímu o otázkách jeho 

hospodaření podle zvláštního právního předpisu84). 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí 

a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,  
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b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 

2 a 

c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 

23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a 

c) a § 23 odst. 11.   

(7) Veřejný zadavatel postupuje při použití soutěže o návrh podle odstavců 1 až 5 

obdobně.  

(8) Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 157 

Informační systém 

(1) Informační systém je informačním systémem veřejné správy75). Správcem 

informačního systému je ministerstvo. 

 (2) Informační systém obsahuje 

 a) Věstník veřejných zakázek, 

 b) seznam kvalifikovaných dodavatelů, 

 c) seznam systémů certifikovaných dodavatelů, 

 d) statistické výstupy o veřejných zakázkách, 

 e) rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek,. 

 f) seznam hodnotitelů. 

 

§ 157a 

Citlivá činnost 

 (1) Za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti se při zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) 

a b), jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 300 000 000 Kč, pro účely tohoto zákona 

považuje 

a) schválení zadávacích podmínek, 

b) zadání veřejné zakázky, nebo 

c) výkon funkce člena hodnotící komise, nebo 
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cd) posuzování a hodnocení nabídek osobami určenými zadavatelem, pokud tuto činnost 

vykonává sám zadavatel podle § 79 odst. 5. 

 (2) Fyzická osoba vykonávající citlivou činnost podle odstavce 1 musí splňovat 

podmínky podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

 

§ 159 

Zmocňovací ustanovení 

  (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 12 odst. 1 a § 154. 

(2) Ministerstvo obrany vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. q) a § 18 odst. 4 písm. 

h). 

Platné znění odstavce 3 s účinností do 1. ledna 2015: 

(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. w), § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 

46a, § 46d odst. 1, § 74a odst. 6, § 86 odst. 2, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 

a 6, § 147a odst. 8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8. 

Platné znění odstavce 3 s účinností od 1. ledna 2015: 

(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. w), § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 

46a, § 46d odst. 1, § 74a odst. 6, § 86 odst. 2, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 

a 6, § 147a odst. 8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 9. 

Platné znění odstavce 1 s navrhovanou účinností od 1. ledna 2015: 

(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. w), § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 

46a, § 46d odst. 1, § 74a odst. 6, § 86 odst. 2, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 

a 6, § 147a odst. 8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8. 

(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. w), § 44 odst. 4 písm. a) a b), 

§ 46a, § 46d odst. 1, § 86 odst. 2, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 a 6, § 147a 

odst. 8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8. 

_________________ 

16) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

19) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 

20) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 

21) Například zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 

22) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích). 

24) Například zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

25) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 
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26) § 3 odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve 

znění pozdějších předpisů. 

27) Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a 

přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na 

ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. 

28) Například zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. 

29) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

30) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. 

32) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. 

54) § 7 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. 

64) § 37 odst. 2 správního řádu. 

65) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 

74) § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). 

77) § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

84) Například § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

85) Zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

86) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

87) § 2 písm. b) a d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platné znění dotčených ustanovení zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým 

se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
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Čl. I 

4. V § 30 odst. 5 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“. 

7. V § 59 odst. 2 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“. 

20. V § 74 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

 „(7) Do hodnotící komise podle odstavce 6 navrhne ministerstvo 2 členy a 2 

náhradníky ze seznamu hodnotitelů veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“). 

Zadavatel z navržených osob vylosuje člena a náhradníka.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10. 

21. V § 74a odst. 1 větě první se slova „veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“)“ 

zrušují. 

23. V § 76 odst. 2 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a ve větě druhé se číslo „8“ 

nahrazuje číslem „9“. 

29. V § 97 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“. 

38. V § 151 odst. 1 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“. 

41. V § 156 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 „(4) Podmínkou projednání odůvodnění veřejné zakázky uvedeného v odstavci 3 

vládou je předložení oponentního odborného vyjádření. Vypracování vyjádření zajišťuje 

ministerstvo.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9. 

42. V § 156 odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 

43. V § 156 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 

45. V § 159 odst. 3 se slova „§ 156 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 156 odst. 9“. 

 

Čl. IV 

Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení 

části první čl. I bodů 4, 7, 20, 21, 23, 29, 38, 41, 42, 43 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. 

ledna 2015. 
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