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IV. 
Důvodová zpráva 

 
Obecná část 
 
a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také jen „Zákon“), obsahuje komplexní úpravu zadávání veřejných zakázek v ČR a 
provádí transpozici evropských směrnic, blíže viz písm. e) 

 
Zákon o zadávání veřejných zakázek je účinný od 1. 10. 2016 a doposud byl pětkrát 

novelizován: 
 
Zákonem č. 147/2017 Sb. došlo k modifikaci důvodu pro vyloučení ze zadávacího 

řízení z důvodů nezaknihování akcií, kdy byly z povinnosti vyloučit vybraného dodavatele 
vyjmuty akciové společnosti 100 % vlastněné státem, obcemi nebo kraji. Zákonem č. 
183/2017 Sb. byl Zákon měněn v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich. Novela tedy měla dopad do dozorové části Zákona. Zákonem č. 368/2016 Sb. 
dále došlo ke změnám v souvislosti se změnou zákona o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tato novela se tak dotkla způsobu zjišťování 
skutečného majitele vybraného dodavatele. Novelizace provedená zákonem č. 287/2017 Sb. 
se dotkla přílohy č. 3 k Zákonu, tedy seznamu trestných činů pro účely prokázání splnění 
základní způsobilosti, neboť touto novelou došlo ke změnám trestního zákoníku. K drobné 
formální změně textu Zákona pak dojde s účinností od 1. 1. 2022 na základě zákona 
č. 277/2019 Sb. v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 
Naposledy byl pak Zákon novelizován nálezem Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. 
Pl. ÚS 7/19, kterým došlo ke zrušení § 259 a který byl publikován pod č. 309/2019 Sb. 

 
Jak plyne z výše uvedeného, byl Zákon doposud novelizován v omezeném rozsahu, a to 

především v souvislosti se změnou souvisejících zákonů, nedocházelo tedy k zásadním 
změnám pravidel a provedené změny tak neměly významné dopady do procesu zadávání 
veřejných zakázek.  
 
b) Odůvodnění hlavních principů právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Předkládaná novela je po více než třech letech účinnosti Zákona první vládní novelou, 
která by měla být komplexní a odstraňovat identifikované nedostatky platné právní úpravy. 

 
Hlavním smyslem navrhované úpravy je odstranění nedostatků transpozice vytýkané 

České republice Evropskou komisí v Odůvodněném stanovisku – Porušení Smlouvy 
č. 2018/2271. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona, novelou však nejsou 
zaváděny nová práva a povinnosti, které by představovaly podstatné ekonomické dopady. 
 

 
Návrh kromě odstranění nedostatků transpozice evropských zadávacích směrnic provádí 

změny, které povedou ke snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů, 
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odstraňuje nepřiměřenou přísnost některých pravidel, vyjasňuje výkladové nejasnosti a 
v neposlední řadě také odstraňuje legislativně technické nedostatky textu Zákona. Nejedná se 
však o zásadní koncepční změny procesu zadávání.  

 
Úprava transpozice zadávacích směrnic 
 
Dochází k úpravě § 19 odst. 3, který reguluje způsob určení předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky pravidelné povahy v případech, kdy je jednotková cena předmětu v průběhu 
účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje plnění opakovaně podle svých aktuálních 
potřeb. Evropskou komisí je České republice vytýkána nesprávná transpozice čl. 5 odst. 11 
směrnice 2014/24/EU, který obdobné ustanovení neobsahuje. Proto bude nově možné 
postupem podle § 19 odst. 3 určit předpokládanou hodnotu pouze v případě podlimitních 
veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu.  

 
Další změny se týkají upřesnění pravidel pro písemnou komunikaci v zadávacím řízení, 

kdy je na základě odůvodněného stanoviska Evropské komise na několika místech výslovně 
vyžadováno předložení písemných dokumentů a ústní komunikace je v obecné rovině 
připuštěna pouze v případě nepodstatných sdělení.  

Je zpřesňována transpozice výjimky čl. 10 písm. e) směrnice 2014/24/EU, a to 
v § 29 odst. 1 písm. l) tak, aby bylo zřejmé, že pokrývá všechny případy předpokládané 
v citovaném článku zadávací směrnice. Dosavadní transpozice byla v důsledku použití pojmu 
„investiční služby“ zužující a nepokrývala všechny případy předpokládané směrnicí, nadále je 
však nezbytné výjimku vykládat restriktivně, a to ve smyslu evropských zadávacích směrnic. 

Dále je upravován text § 160, který vymezuje výjimku z povinného postupu 
v zadávacím řízení pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby, zde však 
nedochází k věcné změně právní úpravy, ale pouze k upřesnění textu.  

S upřesněním transpozice směrnic souvisí také změny provedené ve vztahu 
k předkládání dokladů prokazujících kvalifikaci vybraného dodavatele, neboť evropské právo 
vyžaduje, aby doklady, které jsou předkládány, byly aktuální.  
 

Zpřesnění některých institutů a vyjasnění některých pravidel 
 

Dochází k zpřesnění právní úpravy propojených institutů zadávací lhůty a jistoty, neboť 
jejich současná regulace se jeví být nepřiměřeně přísná, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že 
záruční listiny v případě složení jistoty formou bankovní záruky jsou již vystavovány 
v elektronické podobě. Nebude tak například již nadále vyžadováno předložení originálu 
bankovní záruky, jako tomu bylo v minulosti, neboť s přechodem na elektronizaci zadávacího 
řízení již není potřeba její originál z důvodu ochrany zadavatele vyžadovat. Stejně tak dojde 
ke zmírnění vylučování dodavatelů z důvodů neprokázání složení jistoty a nově bude na 
rozhodnutí zadavatele, zda k vyloučení přistoupí, či nikoli.  

 
Jsou také vyjasňována pravidla ve vztahu k předkládání dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace, a to jak dokladů předkládaných v rámci žádostí o účast, předběžných nabídek, či 
nabídek, tak pro případ dokladů předkládaných vybraným dodavatelem před podpisem 
smlouvy. Na základě navrhované právní úpravy nebude nadále vyžadováno, aby byly 
vybraným dodavatelem vždy předloženy originály dokladů o jeho kvalifikaci. O tom, zda 
budou vyžadovány originály, či kopie, bude oprávněn rozhodnout zadavatel. Dochází také 
k vyjasnění prokazování kvalifikace a předkládání dokladů o kvalifikaci v průběhu trvání 
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rámcové dohody a v rámci zavedeného dynamického nákupního systému. Jsou také 
zmírňovány důsledky neoznámení změny kvalifikace podle § 88 odst. 1. 

 
Ve zjednodušeném režimu dochází k vyjasnění terminologie. Již bude důsledně 

rozlišováno mezi zjednodušeným režimem, jakožto jedním ze tří druhů režimů, a řízením pro 
zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, jakožto jedním z devíti druhů zadávacích 
řízení. Za účelem zpřehlednění jsou řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném 
režimu a koncesní řízení blíže upravena v jednotlivých ustanoveních. Pro jejich průběh jsou 
však určující zejména zadávací podmínky stanovené zadavatelem. Ve zjednodušeném režimu 
se umožňuje i uzavření rámcové dohody. 
 

V oblasti sektorových veřejných zakázek dochází pouze k několika zpřesněním textu, 
které jsou pouze technického charakteru. V rámci zpřesnění transpozice došlo ke zpřesnění 
definice dodávky pro účely definice relevantní činnosti.  

 
V oblasti koncesí dochází ke zpřesnění transpozice zejména v případě technických 

podmínek a podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. 
 
Dochází k rozšíření aplikace ustanovení, která platí i pro zvláštní postupy. Je stanoveno, 

že § 39 odst. 1 (stanovení pravidel, pokud nejsou zákon upravena), § 42 až 45 a § 46 odst. 1 
(objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů), se použijí obdobně.  

 
Dochází ke zpřesnění úpravy prokazování splnění podmínek účasti u dodavatelů 

přistupujících do zavedeného dynamického nákupního systému. Jako rozhodný okamžik pro 
účely posouzení se bude považovat okamžik podání žádosti o účast. Je vkládán nový § 140a, 
který přebírá a rozvíjí původní § 140 odst. 3 a 4 týkající se kvalifikace v zavedeném 
dynamickém nákupním systému, které systematicky v § 140 nebyly ideálně umístěny. Nyní je 
již jednoznačné, že tato úprava dopadá na všechny dodavatele zařazené v dynamickém 
nákupním systému, nikoliv pouze na nově přistupující. Jak v dynamickém nákupním systému, 
tak v rámcových dohodách, jsou stanovena pravidla, za jakých situací zadavatel zařazené 
dodavatele nevyzývá nebo nemusí vyzývat k podání nabídky. U rámcových dohod i 
v dynamickém nákupním systému je pak stanoveno nové pravidlo, že pokud zadavatel 
v zadávacích podmínkách nestanoví jinak, musí dodavatel před podpisem smlouvy na 
veřejnou zakázku zadávanou ve zvláštním postupu předložit doklady o jeho kvalifikaci, 
nemá-li je zadavatel již k dispozici, a písemné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně údajů 
v nich obsažených. Jedná se tedy o speciální úpravu k § 122, který se ve zvláštních postupech 
neaplikuje. 

 
Snížení administrativní zátěže 
 
Zadavatel bude nově oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen „Úřad“) přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného 
elektronického nástroje, nebude tak již tedy nutné takto zpřístupněnou dokumentaci Úřadu 
zasílat.  

 
Zadavatel dále nebude muset vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci 

před uzavřením smlouvy, zejména v případě pokud by to představovalo nadměrnou 
administrativní zátěž. 
 

Rozšíření práv účastníků zadávacího řízení 
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Účastníkům zadávacího řízení se umožňuje požadovat po zadavateli poskytnutí údajů 

z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení a údajů rozhodných pro 
posouzení délky zadávací lhůty. 
 

Navrhované změny nemají žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
 
c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 
 

 
Předkládaný návrh odstraňuje nedostatky transpozice evropských zadávacích směrnic. 

Je nezbytné, aby právní řád České republiky, resp. právní regulace zadávání veřejných 
zakázek, byla v souladu s pravidly stanovenými v evropských zadávacích směrnicích. 
Přestože nedostatky právní úpravy v tomto směru nejsou nikterak rozsáhlé, je nutné provést 
úpravy textu tak, aby bylo zřejmé, že evropské právo je plně respektováno. Konkrétní změny 
jsou popsány výše. 

 
Dochází také ke změnám, které přispějí ke snížení administrativní náročnosti procesu 

zadávání veřejných zakázek, jedná se především o zmírnění úpravy předkládání dokladů o 
kvalifikaci vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy a o zrušení povinnosti uzavírat 
smlouvu v rámci elektronické formy komunikace. Snižování administrativní zátěže je 
vhodným nástrojem k dosažení snížení transakčních nákladů na straně zadavatele i 
dodavatele, stejně tak může přispět i ke zrychlení procesu zadávání veřejných zakázek. Nutno 
také podotknout, že navrhované změny vedoucí ke snížení administrativní zátěže nesníží 
transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek. 

 
Nezbytné je v některých případech také odstranit nepřiměřenou přísnost právní 

úpravy, a to například u institutu jistoty a zadávací lhůty, dochází také ke zmírnění důsledků 
neoznámení změny kvalifikace podle § 88 odst. 1. Nově má být také umožněno uzavírat 
rámcové dohody i na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu, neboť pro omezení 
v tomto směru není dán žádný věcný důvod. Dále je odstraňován 50% limit pro změnu 
smlouvy, resp. hodnotu změny, neboť dostatečná limitace změny je již obsažena v  § 222 
odst. 9, kde je maximální možný nárůst ceny veřejné zakázky limitován 30 %.  
 

Dále pak dochází k vyjasnění některých pravidel, jejichž aplikace činila v praxi 
problémy, jedná se především o regulaci postupu při zadávání veřejných zakázek ve 
zjednodušeném režimu, v dynamickém nákupním systému, či na základě rámcové dohody. 
Tato pravidla jsou v současné době v souladu s evropským právem, v některých oblastech je 
však vhodné pravidla vyjasnit a konkretizovat tak, aby nedocházelo k výkladovým 
nejasnostem, které by mohly vést k vyšší chybovosti při zadávání veřejných zakázek. Ani zde 
však nedochází k zásadním změnám a jedná se pouze o vyjasnění stávající právní regulace.  

 
Předkládaným návrhem jsou dále odstraňovány legislativně technické chyby a 

nedostatky, které však nemají žádný věcný dopad na práva a povinnosti adresátů dotčených 
norem.  

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky  
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Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
 
Navrhovaná novela se nedotýká práva na svobodné podnikání v prostředí nenarušené 

hospodářské soutěže ve smyslu čl. 26 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). 
I přesto, že zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje přístup hospodářských subjektů 
k jednotlivým zakázkám, nelze považovat určitá omezení plynoucí ze zákona ve smyslu 
výběru hospodářského subjektu za natolik závažná, že by narušovala hospodářskou soutěž.  

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i ve vztahu k čl. 11 Listiny, 
který zaručuje právo vlastnit majetek. Směrnice částečně omezují smluvní volnost při 
uzavírání smluv, a to nejen pro stát, či subjekty veřejné moci, ale i pro soukromoprávní 
subjekty, pokud splňují některou z definic zadavatele (např. podnikatelé v oblasti energetiky 
či dopravy, příjemci dotací). Novela zákona se tohoto ústavního práva nijak nedotýká. 

Je nutné také zdůraznit, že regulace zadávání veřejných zakázek směřuje k jednotnému 
trhu, nedochází zde tedy ke konfliktu se svobodou podnikání, naopak regulace zaručuje 
hospodářským subjektům přístup k zakázkám v jiných státech Evropské unie. Kdy uvedené 
vyplývá také z preambule zakázkové směrnice, která uvádí, že „zadávání veřejných zakázek 
orgány nebo jménem orgánů členských států musí být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, zejména zásadami volného pohybu zboží, svobody 
usazování a volného pohybu služeb, jakož i se zásadami z nich vyplývajícími, jako je rovné 
zacházení, zákaz diskriminace, vzájemné uznávání, proporcionalita a transparentnost. Pro 
veřejné zakázky, které převyšují určitou hodnotu, by však měla být vypracována ustanovení 
koordinující vnitrostátní postupy při zadávání veřejných zakázek, aby se zajistilo uplatňování 
uvedených zásad v praxi a otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži.“  

Předmětná úprava tedy nemá omezující vliv na práva fyzických a právnických osob, 
naopak jim zaručuje rovný přístup k zakázkám v celé EU. 

e) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie a 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské 
unie a zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána 

Návrh zákona je slučitelný s mezinárodními smlouvami (především mezinárodní 
dohodou o přístupu k veřejným zakázkám tzv. GPA „Government Procurement Agreement“), 
kterými je Česká republika vázána, a s právními akty Evropské unie. Především pak s níže 
uvedenými evropskými směrnicemi: 

 
• 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 Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 
o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 
2004/18/ES. 

• Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a 
stavební práce (89/665/EHS). 
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• Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních 
předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
telekomunikací. 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, 
kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení 
účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek. 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 
o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.  

 
 
f) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 
 

Předložený návrh nebude mít zásadní dopady do výše uvedených oblastí, neboť se jedná 
pouze o novelu převážně legislativně technického či formálního charakteru. Je 
pravděpodobné, že snížení administrativní náročnosti přinese úsporu na straně zadavatelů a 
dodavatelů. Například v situaci, kdy zadavatelé nebudou vyžadovat předložení originálů nebo 
úředně ověřených kopií dokumentů o kvalifikaci vybraného dodavatele, bude docházet 
k úsporám finančních prostředků, které byly na straně dodavatelů vynakládány v souvislosti 
s vytvářením autorizovaných konverzí dokladů, kterými disponovali v listinné podobě.  

Stejně tak bude pravděpodobně docházet k úsporám na straně zadavatele, v situaci, kdy 
bude zadavatel dokumentaci o zadávacím řízení poskytovat Úřadu prostřednictvím přístupu 
do certifikovaného elektronického nástroje.  

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná novela nemá dopady vztahující se k ochraně soukromí a osobních údajů. 
Nově stanovená povinnost poskytovat údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným 
kritériím hodnocení je vymezena tak, aby údaje byly anonymizované, tedy bez identifikace. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhované změny zákona o zadávání veřejných zakázek nepředstavují korupční rizika, 
neboť nedochází ke změnám ustanovení Zákona, které by mohly mít v této oblasti dopady. 
Navrhované změny nesnižují transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek, ani jiným 
způsobem nerozšiřují možnosti zadavatelů či dodavatelů dopouštět se korupčního jednání. 

Ch) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost nebo obranu státu, změny 
v úpravě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti mají čistě legislativně 
technický charakter. 
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Konzultace  

Podstatné části novely zákona byly konzultovány v rámci Expertní skupiny ministerstva 
pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek, jejímiž členy jsou zástupci regulovaných 
subjektů – zadavatelů a dodavatelů, zástupci dozorového orgánu, odborných organizací 
z oblasti veřejných zakázek, oborových organizací z oblasti stavebnictví a neziskových 
organizací. Výsledky konzultací byly zohledněny při zpracování návrhu. 
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Zvláštní část 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 - k § 5: 

Legislativně technická změna, vyjasňuje se, že definice dodavatele je stanovena pouze pro 
účely zákona o zadávání veřejných zakázek. 

K bodu 2 - k § 8 odst. 2: 
Dochází k zpřesnění textu, neboť okruh zadavatelů v daném státě definuje právo tohoto 

státu, nikoli české právo. Z věcného pohledu jsou však definice právních řádů všech 
členských zemí EU obdobné, neboť vychází z transpozice zadávacích směrnic. 

K bodu 3 - k § 13 odst. 1: 
Zpřesnění formulace, podle věty druhé se postupuje tehdy, není-li možno postupovat 

podle věty první, tedy v případech, kdy je činnost, která je předmětem smlouvy, hrazena 
jejími příjemci pouze z části, nebo vůbec.  

K bodu 4 - k § 14 odst. 1: 
Upřesnění transpozice. Zatímco v zadávacích směrnicích se za veřejné zakázky na 

dodávky považují zakázky, jejichž předmětem je pořízení výrobku, české právo používá 
pojem věc. Z definice veřejné zakázky na dodávky se výslovně vyjímá pořízení cenných 
papírů, obchodního závodu nebo podílu v obchodní korporaci, aby bylo zřejmé, že za 
veřejnou zakázku se nepovažují případy, kdy záměrem zadavatele je investice, nikoli pořízení 
konkrétních výrobků. Pokud tedy předmětem smlouvy bude koupě, nájem nebo pacht věcí 
vyjmutých v poslední větě odstavce 1, nebude se na základě této výjimky z definice jednat o 
veřejnou zakázku na dodávky. Nebude se však jednat o veřejnou zakázku vůbec. Nepůjde 
totiž ani o veřejnou zakázku na služby, protože předmětem takové smlouvy nebude 
poskytování činnosti, jak vyžaduje definice veřejné zakázky na služby v odstavci 2, a nepůjde 
ani o veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu odstavce 3. 

K bodu 5 - k § 16 odst. 1: 
Doplňuje se, že předpokládanou hodnotu je potřeba určovat také v případě výjimek pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a koncesí malého rozsahu. 

K bodů 6 - k § 19 odst. 3: 
Z důvodu správné transpozice evropských zadávacích směrnic je nutné omezit aplikaci 

výjimky podle odstavce 3 pouze na podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého 
rozsahu. Ustanovení § 19 je transpozicí čl. 5 odst. 11 směrnice 2014/24/EU, který obdobné 
ustanovení neobsahuje, nedostatečná transpozice tohoto článku je vytýkána České republice 
Evropskou komisí.  

V případě nadlimitních veřejných zakázek pravidelné povahy se tedy bude vždy 
postupovat podle odstavců 1 a 2 a zadavatel bude muset stanovit jejich předpokládanou 
hodnotu podle součtu předpokládaných hodnot dodávek nebo služeb stejného druhu 
minimálně za období 12 měsíců, bez ohledu na to, zda spolu funkčně souvisí či nikoli.  

Pokud však postupem podle odstavce 1 a 2 zadavatel zjistí, že jejich celková cena 
nepřesahuje limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, pravidlo o sčítání za minimálně 12 měsíců 
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se neuplatní. Předpokládaná hodnota jednotlivých veřejných zakázek se určí podle pravidel 
v § 18, tedy zejména podle toho, zda tvoří či netvoří jeden funkční celek.  

K bodu 7 - k § 29 písm. c): 
Jazyková oprava. 

K bodům 8 a 9 - k § 29 písm. i): 
Upřesnění transpozice, výjimku lze použít pouze na veřejné zakázky na služby, nikoli na 

dodávky nebo stavební práce.  
Dále dochází k upřesnění transpozice v bodě 2 tak, aby byl text v souladu s výkladem 

směrnic zastávaným Evropskou komisí.  

K bodu 10 - k § 29 písm. l) bodu 1: 
Dochází k zpřesnění transpozice výjimky čl. 10 písm. e) směrnice 2014/24/EU tak, aby 

bylo zřejmé, že pokrývá všechny případy předpokládané v citovaném článku zadávací 
směrnice.  

Předmětnou výjimku však ani po úpravě textu nebude možné využít v případě zadávání 
veřejné zakázky na poskytnutí jakýchkoli finančních služeb, ale bude nutný její restriktivní, 
eurokonformní výklad.  

V bodu 26 preambule směrnice 2014/24/EU je pak uvedeno „Je vhodné upřesnit, že 
pojem finančních nástrojů, jak je použit v této směrnici, má stejný význam jako v jiných 
právních předpisech týkajících se vnitřního trhu, a s ohledem na nedávné vytvoření 
Evropského nástroje finanční stability a Evropského stabilizačního mechanismu by mělo být 
stanoveno, že operace prováděné prostřednictvím uvedeného nástroje a mechanismu by měly 
být z oblasti působnosti směrnice vyloučeny. Rovněž by mělo být vyjasněno, že půjčky, ať již 
jsou nebo nejsou spojeny s vydáním cenných papírů či jiných finančních nástrojů nebo s jinou 
operací s nimi, by měly být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice.“. 

K bodu 11 - k § 39 odst. 5: 
Upřesňují se pravidla pro průběh zadávacího řízení, kdy se stanoví, že zadavatel si může 

vždy ověřovat věrohodnost údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, poskytnutých účastníkem 
zadávacího řízení. Ověřování tedy může probíhat v kterékoli fázi zadávacího řízení a může se 
týkat jakékoli informace poskytnuté dodavatelem.  

Zadavatel si také může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat sám. Zadavatel 
však nemůže sám opatřovat údaje, doklady, vzorky nebo modely, které budou předmětem 
hodnocení, ty musí být předloženy vždy účastníkem zadávacího řízení. To odpovídá i úpravě 
v § 46 odst. 2.  

Předložení vzorků může zadavatel požadovat po účastnících zadávacího řízení, nebo si je 
opatřovat sám, ale to jen pokud jde o vzorky, které nebudou předmětem hodnocení. V obou 
případech je však zadavatel oprávněn podrobovat vzorky zkouškám a z výsledků těchto 
zkoušek vycházet, a to jak při posuzování splnění podmínek účasti, tak při hodnocení 
nabídek. 

K bodu 12 - k § 40 odst. 2:  
Doplňuje se povinnost zadavatele informovat na žádost účastníka zadávacího řízení 

o době zákazu uzavření smlouvy podle § 246 proto, aby účastníci zadávacího řízení mohli 
adekvátně prodloužit poskytnutou jistotu. Zadavatel si může zvolit, zda požadovanou 
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informaci zašle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo ji uveřejní na profilu zadavatele. 
Pokud zadavatel žádnou žádost neobdrží, není povinnen informace o době zákazu uzavření 
smlouvy uveřejňovat.  

K bodům 13 a 14 - k § 40 odst. 3 až 5: 
Mění se úprava ukončení zadávacího řízení ze zákona, pokud zadavatel neodešle 

oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě. Nově v takovém případě není zadávací řízení 
ukončeno uplynutím zadávací lhůty, ale až uplynutím 3 měsíců od okamžiku konce zadávací 
lhůty.  

Důvodem pro tuto úpravu je přílišná tvrdost dosavadního ustanovení, které, kromě 
případů neodůvodněného ponechávání nedokončených zadávacích řízení bez jejich zrušení, 
mohlo v některých případech postihnout i zadavatele, kteří odeslání rozhodnutí v zadávací 
lhůtě nestihli z administrativních důvodů. Nově se tedy zadavateli dává možnost uzavřít 
smlouvu, či ukončit zadávací řízení zrušením podle § 51 v dodatečné lhůtě 3 měsíců. Po 
uplynutí zadávací lhůty však mohou účastníci ze zadávacího řízení bez sankce odstoupit.  

Vyjasňuje se, že pro účely aplikace odstavce 3 není rozhodné následné oznámení o výběru 
dalšího dodavatele v pořadí po vyloučení vybraného dodavatele (§ 125), nebo zrušení výběru 
dodavatele na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o uložení 
nápravného opatření. Naopak zrušení rozhodnutí o výběru na základě opatření k nápravě 
učiněného zadavatelem podle § 49 nebo § 245 odst. 1 na posuzování situací podle odstavce 3 
nemá vliv. 

Pokud tedy zadavatel učiní první oznámení o výběru dodavatele v zadávacím řízení před 
skončením zadávací lhůty a dojde k následnému vyloučení vybraného dodavatele nebo 
zrušení výběru výběru dodavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, nemůže už dojít 
k ukončení zadávacího řízení podle § 40 odst. 3. Na tom nemění nic ani to, že následně bude 
zasláno nové oznámení o výběru.  

Pokud by však ke zrušení výběru dodavatele došlo rozhodnutím zadavatele, a to buď na 
základě námitek podle § 245 odst. 1 nebo z vlastní iniciativy zadavatele na základě § 49, je 
aplikace odstavce 3 nadále možná. 

Doplňuje se, že i v případě zrušení podle odstavce 3 je zadavatel povinen oznámit 
ukončení zadávacícho řízení prostřednictvím formuláře podle § 212.  

K bodům 15 až 24 - k § 41 odst. 4 písm. a), b) a c) a § 41 odst. 5 a 6: 
Sjednocuje se úprava prokazování poskytnutí jistoty formou bankovní záruky a pojištění 

záruky. Vzhledem k tomu, že i v případě bankovních záruk již dochází k vystavování 
záručních listin v elektronické podobě a vracení záručních listin banky pro čerpání bankovní 
záruky nevyžadují, není nadále důvod pro odlišnou úpravu pro bankovní záruky.  

Změna souvisí také s upravou § 48 odst. 3.  
Vyjasňuje se, že jistotu je třeba uvolnit také v případě ukončení zadávacího řízení, pokud 

by k němu došlo před uplynutím zadávací lhůty.  
Výčet v odstavci 5 má alternativní povahu, to znamená, že zadavatel jistotu uvolní při 

splnění podmínek uvedených v kterémkoli z písmen odstavce 5.  

K bodu 25 - k § 45 odst. 1: 
Legislativně technická změna, sjednocení terminologie s občanským zákoníkem. 
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K bodům 26 až 29 - k § 45 odst. 3: 
Upřesňuje se, že doklady v nabídce nemusí být překládány vždy do českého jazyka, ale je 

možné také předklad do jiného jazyka, pokud jej zadavatel určil jako jazyk, v němž mohou 
být nabídky předkládány. Pokud zadavatel určí pro předkládání nabídky pouze český jazyk, je 
i nadále nutné cizojazyčné doklady překládat do českého jazyka. 

V poslední větě se vyjasňuje, že všechna čestná prohlášení musí mít písemnou formu. 

K bodu 30 - k § 47 odst. 1 písm. a): 
Legislativně technická změna, souvisí s úpravami v části páté zákona. 

K bodu 31 - k § 48 odst. 3: 
Upřesňuje se úprava vylučování z důvodu souvisejících s jistotou, pokud si ji zadavatel 

vyžádal podle § 41. Zákon nově obsahuje rozdílnou úpravu pro případy neprokázání 
poskytnutí jistoty a pro případy, kdy účastník zadávacího řízení nezajistil v průběhu zadávací 
lhůty poskytnutí jistoty (tj. pro případy, kdy jistota nebyla poskytnuta vůbec, nebo poskytnuta 
byla, ale nedošlo k jejímu prodloužení, pokud je to s ohledem na běh zadávací lhůty 
potřebné). Upřesňuje se také, že jistota musí být poskytnuta i v době, kdy zadávací lhůta 
neběží podle § 40 odst. 2, tedy v době, kdy je zakázáno uzavřít smlouvu podle § 246. Pokud 
tedy zadavatel požadavek na poskytnutí jistoty v zadávací dokumentaci stanoví, je povinen 
poskytnutí jistoty zkoumat u všech účastníků zadávacího řízení po celou dobu trvání zadávací 
lhůty.  

Úprava prokazování složení jistoty se sjednocuje s obecným režimem pro předkládání 
dokladů. Zadavatel tedy může i na doklady o složení jistoty uplatňovat postup podle § 46. 
Pokud tedy v nabídce nebude poskytnutí jistoty prokázáno, zadavatel může účastníka 
zadávacího řízení vyloučit. Zadavatel se ovšem může rozhodnout zaslat účastníku zadávacího 
řízení výzvu k doplnění dokladů podle § 46. V takovém případě může být doklad o poskytnutí 
jistoty doplněn za předpokladu, že jistota byla řádně poskytnuta již od konce lhůty pro podání 
nabídek. Pokud však jistota poskytnuta nebyla, nebo byla poskytnuta později, uplatňuje se 
věta druhá § 48 odst. 3, dodavatel musí být vyloučen a k pozdnímu složení jistoty se již 
nepřihlíží.  

Obdobná pravidla platí také v případech, kdy po podání nabídek jistota poskytnuta a 
prokázána byla, ale později pozbyla platnost. I v takovém případě může zadavatel postupovat 
podle § 46 a vyžádat si doplnění dokladů o poskytnutí jistoty, je však možné doplnit pouze 
doklady prokazující, že jistota byla poskytnuta po celou dobu trvání zadávací lhůty (včetně 
doby, kdy zadávací lhůta neběžela podle § 40 odst. 2). Pokud došlo při poskytnutí jistoty 
k přetržce, je povinné vyloučení účastníka zadávacího řízení, k pozdějšímu opětovnému 
poskytnutí jistoty se již nepřihlíží. 

K bodu 32 - k § 48 odst. 4: 
Upřesňuje se formulace, aby bylo zřejmé, že vyloučení pro mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu musí vždy předcházet písemná výzva zadavatele, což je v souladu 
s dosavadním výkladem tohoto ustanovení. 

K bodu 33 - k § 48 odst. 5 písm. a): 
Upřesnění textu. 
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K bodu 34 - k § 48 odst. 5 písm. c): 
Upřesnění textu, výzva musí být písemná.  

K bodům 35 až 38 - k § 53 odst. 4: 
V otázce stáří dokladů v nabídkách se úprava sjednocuje s § 86 odst. 3.  
Vyjasňuje se, že všechna čestná prohlášení musí mít písemnou formu. 
Dále se upravuje formulace zákazu snižování počtu účastníků zadávacího řízení nebo 

nabídek, aby bylo jednoznačné, že snižování počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek 
není možné. Nejedná se o věcnou změnu.  

K bodu 39 - k § 57 odst. 1 písm. a): 
Upřesnění transpozice, evropské směrnice nevyžadují prodlužování lhůty pro podání 

nabídek o 5 dnů v případech, kdy není umožněno podávat nabídky elektronicky, pokud se 
postupuje podle odstavce 2.  

Vyjasňuje se také, že k prodloužení o pět dnů musí dojít také pokud zadávací podmínky 
vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití 
elektronické komunikace, a to i tehdy, pokud by celá nabídka ve smyslu § 28 písm. f) 
(tj. údaje a doklady vyžadované zadavatelem) byla vyžadována v elektronické podobě. Pokud 
by však požadované vzorky bylo možné předložit v elektronické podobě, nebylo by 
prodloužení nutné.  

K bodu 40 - k § 57 odst. 2 písm. b): 
Upřesnění transpozice – podmínka, že naléhavé okolnosti zadavatel „nemohl předvídat a 

ani je nezpůsobil“ byla stanovena nad rámec zadávacích směrnic, přičemž pro zpřísnění zde 
není zvláštní důvod. V bodu 46 preambule směrnice 2014/24/EU je výslovně uvedeno, že „se 
nemusí jednat jen o mimořádnou naléhavost způsobenou událostmi, jež veřejní zadavatelé 
nemohli předvídat a jež jim nelze přičítat“, a to jak ve vztahu k otevřenému, tak k užšímu 
řízení i jednacímu řízení s uveřejněním. 

K bodu 41 - k § 58 odst. 3: 
Upřesnění transpozice čl. 54 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, který vyžaduje, aby zadavatelé 

účastníky řízení vyzývali „současně a písemně“. Nedochází k věcné změně. 

K bodu 42 - k § 59 odst. 2 písm. a): 
Upřesnění transpozice tak, aby lhůty přesně odpovídaly minimálním lhůtám stanoveným 

ve směrnicích, úprava odpovídá změnám provedným v § 57 odst. 1. 

K bodu 43 - k § 61 odst. 5: 
Upřesnění transpozice čl. 54 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, který vyžaduje, aby zadavatelé 

účastníky řízení vyzývali „současně a písemně“. Nedochází k věcné změně. 

K bodům 44 a 45 - k § 61 odst. 10: 
Upřesňuje se, že pravidla pro hodnocení nabídek nemohou být v jednacím řízení 

s uveřejněním měněna.  
V poslední větě se sjednocuje terminologie s § 99. 
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K bodu 46 - k § 63 odst. 1 písm. b): 
Upřesňuje se transpozice čl. 32 odst. 2 písm. a) druhý pododstavec – Podmínky pro 

použití jednacího řízení s uveřejněním. Dle komentovaného ustanovení je možné použít toto 
řízení pouze pokud nabídky podané v předchozím řízení nesplňovaly podstatným způsobem 
požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky; tj. byly podány pouze takové nabídky, 
které by vyžadovaly zásadní změny. 

K bodu 47 - k § 63 odst. 4: 
Upřesnění transpozice tak, aby lépe odpovídala textu čl. 32 odst. 1 písm. b) směrnice 

2014/24/EU, podle kterého lze využít jednacího řízení bez uveřejnění z technických důvodů, 
nebo z důvodů ochrany práv duševního vlastnictví „jen v případě, že neexistuje přiměřená 
alternativa nebo náhrada“. K tomu je dále v bodu 50 preambule směrnice uvedeno, že 
„veřejný zadavatel, který využije této výjimky, by měl odůvodnit, proč nemá k dispozici 
rozumné alternativy nebo náhradní řešení, jako je například využití alternativních 
distribučních kanálů, a to i vně členského státu, v němž se veřejný zadavatel nachází, nebo 
zvážení funkčně srovnatelných stavebních prací, dodávek a služeb“. 

Z výše uvedených citací lze tedy dovodit, že alternativa nebo náhrada, která je 
nepřiměřená nebo nerozumná, nebrání použití jednacího řízení bez uveřejnění.  

K bodu 47 - k § 66 písm. e): 
Dochází k zpřesnění textu, aby bylo zřejmé, že se jedná o předpokládanou hodnotu 

stanovenou před zadáním původní veřejné zakázky. Důvodem změny je snadnější 
srozumitelnost textu, nejedná se o věcnou změnu.  

K bodům 49, 50 a 55 - k § 67 odst. 2 a § 72 odst. 6: 
Upřesnění textu, sjednocuje se terminologie s § 99. 

K bodu 51 a 53 - k § 68 odst. 3 a § 72 odst. 2: 
Zpřesnění transpozice, směrnice nevyžadují prodloužení lhůty. 

K bodu 52 - k § 69 odst. 6: 
Upřesnění transpozice čl. 54 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, který vyžaduje, aby zadavatelé 

účastníky řízení vyzývali „současně a písemně“. Nedochází k věcné změně. 

K bodu 54 - k § 72 odst. 6: 
Legislativně technická změna, původní odstavec 6 se vypouští pro duplicitu s  původním 

odstavcem 7. 

K bodům 56 a 57 - k § 83 odst. 1 písm. a) a c): 
Upřesňuje se, že doklady o profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a doklady o základní 

způsobilosti nemusí jiná osoba prokazující část kvalifikace zadavateli předkládat, pokud je 
zadavatel nestanovil jako podmínku účasti v zadávacím řízení, tj. pokud je nepožadoval ani 
po účastnících zadávacího řízení.  

Ustanovení § 83 je systematicky zařazeno v části čtvrté, hlavě VIII, zadávací podmínky 
v nadlimitním režimu, v němž zadavatel vždy vyžaduje profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 a základní způsobilost, a to na základě § 73 odst. 1 a 2 písm. a). Jelikož však na § 83 
odkazují i jiné části zákona (zjednodušené podlimitní řízení § 53 odst. 4, sektorové veřejné 
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zakázky § 167 odst. 1, koncesní řízení § 180 odst. 6),  je třeba počítat i s eventualitou, že 
zadavatel základní či profesní kvalifikaci v zadávacích podmínkách nepožadoval, nebo ji 
požadoval v užším rozsahu či  umožnil její prokázání jinými doklady, než je stanoveno v § 77 
odst. 1 a § 74. V takovém případě by bylo nepřiměřené požadovat po jiné osobě prokazující 
část kvalifikace prokázání základní způsobilosti v širším rozsahu než po samotném 
účastníkovi zadávacího řízení.  

K bodu 58 - k § 85 odst. 2: 
Doplňuje se, že požadavek na změnu subdodavatele lze vznést také v případě uvedeném 

v § 48 odst. 6, tedy pokud zadavatel na základě věrohodných informací získá důvodné 
podezření o uzavření zakázané dohody poddodvatelem.  

K bodu 59 až 62 - k § 86: 
Vyjasňuje se vztah ustanovení § 86 k § 122. Zatímco úprava v § 86 se vztahuje 

k dokladům o kvalifikaci v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce, § 122 obsahuje 
pravidla pro předkládání dokladů před uzavřením smlouvy. Z tohoto důvodu byly odstraněny 
dosavadní odstavce 3 a 4, neboť odpovídající pravidla budou stanovena v § 122 odst. 3 a 4 a 
v § 86 odst. 3.  

V odstavci druhém se vyjasňuje, že všechna čestná prohlášení musí mít písemnou formu. 
Mění se také úprava v (nově přečíslovaném) odstavci 3. Podle nové úpravy se maximální 

lhůta pro prokázání kvalifikace (3 měsíce před zahájením zadávacího řízení) nadále 
nevztahuje na doklady o profesní kvalifikaci podle § 77 odst. 1, neboť obchodní rejstřík je 
veřejně přístupný a aktuálnost v něm uvedených údajů lze kdykoliv ověřit. 

K bodu 63 - k § 87 odst. 1: 
Upřesnění transpozice. Evropské zadávací směrnice umožňují použití jednotného 

evropského osvědčení pro veřejné zakázky nejen pro účastníky zadávacího řízení, ale pro 
všechny hospodářské subjekty, které na trhu nabízejí dodávky, služby či stavební práce. 
Tomuto pojmu v českém zákoně o zadávání veřejných zakázek odpovídá pojem dodavatel 
definovaný v § 5. V tomto smyslu je také nutné vykládat ustanovení § 87 odst. 1, je tedy 
možné, aby jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky použil nejen účastník 
zadávacího řízení, ale také například poddodavatel při prokazování své kvalifikace podle § 85 
nebo jiná osoba prokazující za účastníka zadávacího řízení část kvalifikace podle § 83. 

K bodu 64 - k § 87 odst. 3: 
Systematická změna související s přejmenováním a změnou obsahu § 86, který se nyní 

jednoznačně vztahuje pouze na doklady o kvalifikaci v nabídkách, předběžných nabídkách 
nebo žádostech o účast. Účastník zadávacího řízení však může podle § 87 odst. 3 postupovat 
kdykoli v průběhu zadávacího řízení, tedy zejména v reakci na žádost o předložení dokladů 
před uzavřením smlouvy podle § 122.  

Z věcného pohledu došlo k nahrazení pojmu „v předchozím zadávacím řízení“ pojmem 
„v jiném zadávacím řízení“, aby bylo zřejmé, že doklady mohou být předloženy i 
v zadávacím řízení probíhajícím souběžně.  

K bodu 65 - k § 88 odst. 2: 
Dochází ke zmírnění dosavadní právní úpravy, která se jeví jako nepřiměřeně tvrdá, neboť 

neumožňuje zadavateli zvážit, zda dodavatele pro porušení povinnosti uvedené v odstavci 1 
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vyloučí, či nikoli. S ohledem na skutečnost, že předmětné ustanovení slouží k ochraně 
zadavatele, mělo by být na jeho uvážení, zda této ochrany využije a dodavatele ze zadávacího 
řízení vyloučí, či zda upřednostní širší soutěž o předmětnou veřejnou zakázku a nebude 
nesplnění předmětné povinnosti sankcionovat vyloučením.  

K bodu 66 - k § 94 odst. 1: 
Dochází ke sjednocení terminologie s § 37 odst. 1.  

K bodu 67 - k § 96 odst. 2: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu. Postačí, pokud je naplněn jeden z důvodů, 

použití spojky „a“ tak bylo nepřesné.  

K bodu 68 - k § 99 odst. 1: 
Jazyková oprava. 

K bodu 69 - k § 101 odst. 4: 
Sjednocuje se textace s odstavcem 2. 

K bodům 70 a 71 - k § 107 odst. 6 a 7: 
Doplňuje se nový důvod pro vyloučení účastníků zadávacího řízení, který je založen na 

judikatuře Soudního dvora Evropské unie, konkrétně jde zejména o rozsudky C-144/17, C-
531/16, podle kterých se umožňuje vyloučit ze zadávacího řízení i majetkově propojené 
osoby, pokud se prokáže podstatná koordinace přípravy jejich nabídek, a to i v případě, že 
mezi nimi nebyla uzavřena zakázaná dohoda podle soutěžního práva.  

Pokud však zadavatel vylučuje z důvodu podezření na zakázanou dohodu, bude 
postupovat nadále podle § 48 odst. 6. U majetkově propojených osob, které  jsou definovány 
jako součást koncernu ve smyslu § 79 až 81 zákona o obchodních korporacích, se může 
uplatnit nově zavedený důvod k vyloučení podle § 107 odst. 6. Vyloučení z důvodů podle 
§ 107 odst. 6 není koncipováno jako povinné, protože pro zadavatele může být obtížné 
posoudit, zda má k dispozici dostatek důkazů pro jeho uplatnění. V případě, že se pro 
vyloučení rozhodne, musí vždy vyzvat příslušné účastníky zadávacího řízení k tomu, aby 
prokázali, že svou nabídku připravili nezávisle. Obdobná koncepce je uplatněna v § 48 odst. 5 
písm. c) u vyloučení z důvodu narušení hospodářské soutěže předchozí účastí dodavatele při 
přípravě zadávacího řízení. 

Důvodem pro vyloučení podle § 107 odst. 6 nebude jakákoli spolupráce při přípravě 
nabídek, ale pouze spolupráce definovaná jako jednání ve vzájemné shodě při přípravě těch 
částí nabídek, které jsou podstatné pro hodnocení podle hodnotících kritérií, tzn. pouze 
podstatné ekonomické parametry nabídky. Mohlo by se tedy jednat zejména o případy 
koordinace cen nebo kvalitativních aspektů nabídky podstatných pro jejich hodnocení. Z výše 
uvedené judikatury naopak vyplývá, že formální či administrativní spolupráce při zpracování 
nabídek důvodem k vyloučení není. 

 
K bodu 72 - k § 109 odst. 3: 

Doplňuje se úprava poskytování údajů z nabídek podaných v elektronické podobě, která 
byla předmětem diskusí, jejichž výsledkem je výkladové stanovisko, které je uveřejněno na 
portálu veřejných zakázek zde: http://portal-vz.cz/getmedia/d6d84e1c-bc75-48ef-8b77-
708a374eb347/Sdelovani-udaju-z-nabidek-v-elektronicke-podobe.pdf 
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Zadavateli se ukládá nová povinnost, a to do 5 pracovních dnů od doručení žádosti 
účastníka zadávacího řízení sdělit nebo uveřejnit údaje z nabídek odpovídající číselně 
vyjádřitelným kritériím hodnocení. Tyto údaje se poskytují v anonymizované podobě, tj. bez 
identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení. Je přitom volbou zadavatele, zda tyto údaje 
písemně odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo zda údaje uveřejní na profilu 
zadavatele.  

Důvodem pro tuto změnu je poskytnout účastníkům zadávacího řízení informace, na 
základě kterých mohou odhadnout svou pozici v zadávacím řízení, což může být důležité 
z hlediska plánování jejich provozních kapacit. Zadavatel však nebude účastníky zadávacího 
řízení vzájemně identifikovat, a to z důvodů prevence uzavírání zakázaných dohod.  

Případné porušení této povinnosti by nemělo mít vliv na transparentnost zadávacího řízení 
či výběr dodavatele, neboť účelem této změny není bránit manipulaci s nabídkami, které brání 
již samotné elektronické nástroje splňující zákonné požadavky. 

Nová úprava nevylučuje, aby zadavatel poskytl předmětné údaje i bez žádosti účastníka 
zadávacího řízení.  

K bodům 73 až 75 - k § 112: 
Legislativně technická změna, předmětem úpravy § 112 by neměla být otázka, v kterých 

řízeních je snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení přípustné, to je řešeno v § 61 
odst. 7, § 69 odst. 4 a § 72 odst. 5, § 180 odst. 3, přičemž obecné pravidlo, že toto snižování je 
přípustné pouze tam, kde je zákon výslovně povoluje, je stanoveno v § 39 odst. 2 písm. b).  

K bodům 76 a 77 - k § 113 odst. 5 a 6: 
Legislativně technická změna, sjednocení terminologie s obecnou úpravou mimořádně 

nízké nabídkové ceny v § 48 odst. 4. 

K bodům 78 a 79 - k § 122 odst. 3 a 4: 
Zpřesňuje se úprava předkládaní dokladů před uzavřením smlouvy s cílem odstranit příliš 

přísné formální požadavky na tyto doklady. Zadavateli se především dává volba, zda bude 
požadovat originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů, nebo zda postačí předložení 
jejich prostých kopií (odstavec 4). To by mělo usnadnit především situaci při předkládání 
dokladů, u nichž je obtížné originály získat. Zárověň vždy zůstává možnost zadavatele 
požadovat originály či úředně ověřené kopie dokladů, pokud to považuje z důvodu své jistoty 
za potřebné.  

Nově se upravuje předkládání dokladů o základní způsobilosti - viz odstavec 3 písm. a). 
U těchto dokladů se vyžaduje předložení dokladů, které budou splnění daného kritéria 
prokazovat nejpozději 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení, stejně jako je tomu v § 86 
odst. 3. Zadavatel však může ve výzvě stanovit jinak, může tedy tuto dobu prodloužit nebo 
zkrátit, pokud ovšem jím stanovená doba bude přiměřená.  

Odlišná úprava platí pro ostatní doklady o kvalifikaci (profesní způsobilost, ekonomická a 
technická kvalifikace). Tyto doklady musí být předloženy před uzavřením smlouvy, pokud již 
nebyly předloženy v nabídkách, předběžných nabídkách, či žádostech o účast. U těchto 
dokladů se nezkoumá datum jejich vyhotovení, a to ať byly předloženy již v nabídce, nebo na 
výzvu zadavatele podle § 122 odst. 3. To však neznamená, že by vybraný dodavatel mohl 
předkládat doklady, které nejsou aktuální, vždy se musí jednat o kvalifikaci, která trvá 
v okamžiku předložení dokladu. 
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Pokud by došlo ke změně rozhodných údajů rozhodných pro posouzení kvalifikace 
v dokladech (tedy nejen ke ztrátě kvalifikace, ale i například k výměně jednatelů), které 
zadavatel předložil dříve, musí být doklady předloženy znovu.  

Provedené změny nemají vliv na možnost nahrazení dokladů odkazem do informačního 
systému veřejné správy podle § 45 odst. 4. Nadále platí, že pokud je doklad v nabídce 
nahrazen odkazem odpovídajícím podmínkám § 45 odst. 4, zadavatel výzvu podle § 122 
odst. 3 ve vztahu k nahrazenému dokladu vůbec nezasílá.  

K bodům 80 a 81 - k § 122 odst. 6, 7 a 8: 
Legislativně technická změna, došlo k vložení nového odstavce.  

K bodům 82 a 83 - k § 123 odst. 1 písm. b) bodům 1 až 4: 
Legislativně technická změna. Obsah dosavadních bodů 3 a 4 v písmeni b) se přesouvá do 

nově vytvořeného § 123a. 

K bodu 84 - k § 123a: 
Oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy se vyčleňuje z oznámení 

o výběru dodavatele proto, aby zadavateli bylo umožněno zaslat oznámení o splnění těchto 
podmínek později než oznámení o výběru dodavatele. To bude mít význam tehdy, pokud 
opatření těchto dokladů nebo testování vzorků bude trvat delší dobu. V takovém případě 
zadavatel odešle oznámení o výběru dříve, tj. před skončením zadávací lhůty, aby nedošlo ke 
zrušení zadávacího řízení podle § 40 odst. 3. Oznámení o splnění dalších podmínek pro 
uzavření smlouvy lze tak odeslat až po skončení zadávací lhůty. Proti tomuto oznámení bude 
možné podat námitky, přičemž se do § 246 doplňuje, že v takovém případě nelze uzavřít 
smlouvu po dobu lhůty pro podání těchto námitek.  

K bodu 85 - k § 124 odst. 3: 
Formální úprava odkazu. 

K bodu 86 - k § 125 odst. 2: 
Formální úprava odkazu. 

K bodu 87 - k § 129 odst. 2 a 3: 
V § 129 je již ve stávajícím znění uvedeno, jaké veřejné zakázky se zadávají ve 

zjednodušeném režimu a podle jaké části. Nově je za účelem sjednocení s úpravou 
podlimitního (§ 52) a nadlimitního režimu (§ 55) doplněno, jaké druhy zadávacích řízení lze 
v tomto režimu použít. Terminologicky již bude důsledně rozlišováno mezi zjednodušeným 
režimem jakožto jedním ze tří druhů režimů (§ 24) a řízením pro zadání veřejné zakázky ve 
zjednodušeném režimu, jakožto jedním z druhů zadávacích řízení (§ 3). 

 Ve zjednodušeném režimu bude možné použít řízení pro zadání veřejné zakázky ve 
zjednodušeném režimu a koncesní řízení. Jedná se o úpravu vycházející ze zadávacích 
směrnic a je v souladu se stanoviskem Expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných 
zakázek.  

Kromě řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu a koncesní řízení, 
která jsou nově přímo upravena v části páté, je možné využít i jiné druhy zadávacích řízení. 
V takovém případě se použijí i jejich příslušné úpravy z jiných částí zákona. Například 
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jednací řízení bez uveřejnění bude moci zadavatel využít, pokud budou splněny podmínky 
stanovené v § 63 až 66.  

Bez ohledu na to, v jakém zadávacím řízení bude zadavatel postupovat, použijí se vždy 
u sociálních a jiných zvláštních služeb uvedených v příloze č. 4 zákona vyšší finanční limity 
podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 172/2016 Sb. 

K bodu 88 - k § 129 odst. 4 až 10: 
Tato dosavadní ustanovení jsou přesunuta do § 129a a upravena. 

K bodu 89 - k § 129a: 
Za účelem zpřehlednění jsou řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu 

a koncesní řízení upravena ve speciálním ustanovení. Specifická pravidla těchto zadávacích 
řízení se nalézají v § 129a, přičemž vychází důsledněji z evropských směrnic než dosavadní 
znění. Jelikož je tato úprava poměrně stručná, budou tato zadávací řízení probíhat zejména 
podle pravidel určených zadavatelem v souladu se zásadami podle § 6 (viz § 39 odst. 1). 

 Odstavec 1 vymezuje způsob zahájení řízení pro zadání veřejné zakázky ve 
zjednodušeném režimu. Odstavec 2 vymezuje způsob zahájení koncesního řízení ve 
zjednodušeném režimu. Odstavec 3 obsahuje specifickou úpravu formy předběžného zájmu, 
která platí jen pro řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu na základě 
článku 75 odst. 1 písm. b) směrnice č. 2014/24/EU. Odstavce 4 až 6 obsahují úpravu 
dopadající na obě uvedená zadávací řízení. 

 U řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu a u koncesního řízení ve 
zjednodušeném režimu dochází k následujícím změnám 

 - u umožnění prohlídky místa plnění není odkazováno na nadlimitní režim, pro její 
umožnění platí zásady  uvedené v § 6, 

 - pro odesílání oznámení o výběru platí obecná úprava stanovená v § 50, 
 - u oznámení o výsledku zadávacího řízení se upřesňuje, že počátkem 30denní lhůty, 

resp. 48denní lhůty u koncesí, je i zrušení zadávacího řízení, čímž je dosaženo souladu 
s úpravou § 128 odst. 2, 

 - dosavadní odkazy na úpravu v nadlimitním režimu byly odstraněny, neboť je evropské 
směrnice nevyžadují a není zvláštní důvod pro zpřísnění úpravy, 

 - výslovně se umožňuje snížit počet účastníků zadávacího řízení, popřípadě snížit počet 
předběžných nabídek nebo řešení. Uplatní se zde obecná úprava podle § 39 odst. 2 písm. b), 
dle které si zadavatel takovýto postup musí vyhradit. Není však stanoveno, kdy a v kterém 
dokumentu má k této výhradě dojít. Umožňuje se tak pružný postup pro zadavatele, který si v 
takovém případě určí pravidlo sám na základě § 39 odst. 1. 

K bodu 90 - k § 130: 
Do výčtu ustanovení, které se použijí u všech zvláštních postupů, se doplňuje § 39 odst. 1, 

aby bylo zřejmé, že i u zvlášních postupů platí, že zadavatel je oprávněn stanovit další 
pravidla, pokud nejsou stanovena zákonem. Úprava zvláštních postupů umožňuje zadavateli 
poměrně značný prostor k doplnění zákonem stanovených pravidel, která mají upravit pouze 
nutný rámec aplikace zvláštních postupů. 

Dále se doplňuje povinná aplikace pravidel o dokladech, stanovená v § 45, neboť tato 
pravidla jsou stanovena především na ochranu dodavatelů a není důvod, aby se od nich 
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zadavatel ve zvláštních postupech odchyloval. Z pravidel pro objasnění nebo doplnění údajů, 
vzorků nebo modelů, stanovených v § 46, se povinně použije pouze odstavec 1, neboť je 
vhodné vyjasnit, že i v průběhu zvláštních postupů je možné objasnění nebo doplnění 
provádět. Nezavádí se povinná aplikace odstavců 2 a 3, neboť ta vychází ze základního 
pravidla, že nabídky nelze měnit, což ve zvláštních postupech není nutno vyžadovat. 
Zadavatel by si mohl stanovit vlastní pravidla pro změnu nabídek, pokud budou v souladu se 
základními zásadami. Není samozřejmě vyloučena ani aplikace pravidel uvedených 
v odstavcích 2 a 3. 

K bodu 91 - k § 132 odst. 1: 
Do výčtu režimů, ve kterých lze uzavřít rámcovou dohodu, se doplňuje zjednodušený 

režim. Jedná se o upřesnění transpozice evropských předpisů. Rámcové dohody mohou být 
tedy uzavřeny ve všech režimech, tj. podlimitním, nadlimitním i zjednodušeném. Pro volbu 
režimu jsou určující obecné úpravy stanovené v § 24 až 26 a § 129. Pro určení nadlimitního a 
podlimitního režimu je rozhodující výše předpokládané hodnoty rámcové dohody, která se 
stanoví podle § 26 odst. 1. Pokud se však jedná o veřejnou zakázku na sociální a jiné zvláštní 
služby uvedené v příloze č. 4, zadává se rámcová dohoda ve zjednodušeném režimu. 

K bodu 92 - k § 135 odst. 1 písm. e): 
Upřesňuje se postup pro uzavírání smluv na základě rámcové dohody, jde o transpozici 

čl. 59 odst. 4 druhý pododstavec směrnice 24/2014/EU. V případě rámcové dohody byly u 
všech dodavatelů, se kterými byla uzavřena rámcová dohoda, doklady o jejich kvalifikaci 
předloženy před uzavřením rámcové dohody postupem podle § 122 odst. 3, zadavatel je tedy 
má již k dispozici. Před uzavřením smlouvy na jednotlivou veřejnou zakázku na základě 
rámcové dohody s obnovením soutěže  zadavatel vyžaduje potvrzení aktuálnosti dokladů 
o kvalifikaci, nebo předložení nových dokladů tehdy, pokud došlo ke změnám údajů 
rozhodných pro posouzení kvalifikace. Cílem úpravy není stanovit závazné pořadí úkonů před 
uzavřením smlouvy, je tedy možné, aby výzva k potvrzení aktuálnosti dokladů byla například 
součástí výzvy k podání nabídek.  

Na rozdíl od úpravy v § 122 odst. 3 se před uzavřením jednotlivé smlouvy nevyžaduje, 
aby byly předkládány aktuální doklady o základní kvalifikaci, a to z důvodu umožnění 
pružnějšího postupu při uzavírání smluv na základě rámcové dohody.  

Od postupu podle nově zavedeného písmene e) se zadavatel může odchýlit, pokud 
v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody stanoví jiná pravidla 
pro ověřování kvalifikace před uzavřením smlouvy. To má umožnit stanovení pružnějších 
pravidel zejména pro případy rámcových dohod, u nichž se předpokládá časté uzavírání 
smluv. Zadavatel by tak mohl například ověřovat aktuálnost kvalifikace u vybraných 
dodavatelů pouze za určité časové období, nebo jen na vyžádání zadavatele.  

K bodu 93 - k § 135 odst. 3: 
Zadavateli se umožňuje uzavřít smlouvu i před předložením písemného čestného 

prohlášení nebo nových dokladů o kvalifikaci na základě výzvy podle § 135 odst. 1 písm. e), 
což má umožnit pružnější postup při uzavírání smluv na základě rámcové dohody. Zadavatel 
tak bude například mít možnost v případě častých nákupů stanovit, že kvalifikaci vybraného 
dodavatele bude ověřovat jednou za 3 měsíce. Zákon mu v takovém případě nebude bránit 
v mezidobí uzavírat dílčí smlouvy. 
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K bodům 94 až 96 - k § 136 odst. 1 až 4: 
Obsah odpovídá původnímu odstavci 2 a 3 s následujícími věcnými změnami: 
- Doplňuje se, že při ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody se postupuje 

stejným zůsobem jako při posuzování jejich kvalifikace před uzavřením rámcové 
dohody, a to na základě odkazu na přiměřené použití § 122 odst. 3 a 4.  

- Upřesňuje se, že kvalifikace zařazených dodavatelů se znovu posuzuje, pokud 
zadavatel v průběhu trvání rámcové dohody využije svého práva vyžadovat 
aktualizované doklady, v takovém případě se za rozhodný okamžik pro posuzování 
kvalifikace stanoví okamžik odeslání výzvy. 

K bodu 97  - k § 139 odst. 4 písm. b) až d): 
Vyjasňuje se, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení mohou být pravidla pro 

hodnocení nabídek stanovena méně konkrétním způsobem než v případě běžného užšího 
řízení. Zadavatel zejména není povinen stanovit metodu hodnocení nabídek ani váhy kritérií, 
neaplikuje se tedy § 115. Pravidla stanovená v § 115 je však zadavatel povinen dodržet ve 
výzvě k podání nabídek, což vyplývá z přílohy č. 6 k zákonu.  

Tato změna souvisí také s úpravou v § 141 odst. 4, která umožňuje upřesnění kritérií 
hodnocení ve výzvě k podání nabídek.  

K bodům 98 a 99 - k § 139 odst. 9 a § 139a: 
Vyjasňují se pravidla pro změnu a doplnění zadávací dokumentace v době trvání 

dynamického nákupního systému. Tato změna je možná, pokud bude náležitě uveřejněna a 
dodavatelům bude poskytnut dostatečný časový prostor na tuto změnu reagovat. Změna nebo 
doplnění se mohou týkat jak podmínek pro zařazení do dynamického nákupního systému, 
tedy kvalifikace dodavatelů, tak i vymezení předmětu dynamického nákupního systému. Není 
vyloučeno ani vytvoření nových kategorií. 

Pokud se změna nebo doplnění týkají podmínek pro zařazení do dynamického nákupního 
systému, je zadavatel povinen postupovat podle § 140a odst. 1, tedy odeslat všem 
dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému (nebo všem dodavatelům 
zařazeným v určité kategorii, pokud by se změna podmínek zařazení týkala pouze této 
kategorie) výzvu k předložení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení pro veřejné 
zakázky. 

Ve třetím odstavci se doplňuje pravidlo pro změny zadávací dokumentace, které mohou 
rozšířit okruh možných dodavatelů. V takovém případě zadavatel musí s odesláním první 
výzvy k podání nabídek na předmět, který je takovou změnou dotčen, vyčkat po dobu 
přiměřenou k případnému zařazení nových dodavatelů, nejméně o původní lhůtu pro podání 
žádostí o účast. Naopak v případě, že by bylo poptáváno plnění, které změnou či doplněním 
zadávací dokumentace dotčeno není, lze výzvu odeslat bez ohledu na takovou změnu. Totéž 
platí i pro případy, kdy se změna týká např. pouze jedné kategorie, přičemž v takovém 
případě nedochází k žádnému ovlivnění ostatních kategorií a není tak nutno s odesláním 
výzvy v ostatních kategoriích vyčkávat.   

Ze systematických důvodů byl do nového § 139a přesunut odstavec 9 z § 139. Věcně se 
zde doplňuje nové písmeno c), které ukládá povinnost uveřejnit opravný formulář v případě, 
že zadavatel mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci. Použije se formulář F14 „Oprava - 
oznámení změn nebo dodatečných informací“. Pokud by se změna týkala údaje uvedeného 
v původním formuláři, změní se tento údaj. Pokud se změna týká údaje, který v původním 
formuláři uveřejněn nebyl (například změna technického popisu předmětu veřejné zakázky 
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uvedeného v dokumentech uveřejněných na profilu zadavatele), uvede se upozornění na tuto 
změnu v kolonce „VII.2) Další dodatečné informace“; v takovém případě není nutno ve 
formuláři uveřejňovat celý text změny, postačí upozornění, že dokumentace uveřejněná na 
profilu zadavatele byla změněna.  

K bodům 100 a 101 - k § 140 odst. 1, 3 a 4: 
Legislativně technická změna, ruší se odstavce 3 a 4, které budou nově tvořit § 140a. 

Původní začlenění těchto odstavců v § 140 s názvem „Zařazení do zavedeného dynamického 
nákupního systému“ mělo za důsledek výkladové nejasnosti, zda se ustanovení ke kvalifikaci 
vztahují pouze na zařazované dodavatele, nebo na všechny dodavatele po celou dobu trvání 
dynamického nákupního systému. Rozdělením a vytvořením nového § 140a dojde k vyjasnění 
správného výkladu, tedy, že ustanovení o kvalifikaci se vztahují na všechny dodavatele po 
celou dobu trvání dynamického nákupního systému. 

Z věcného pohledu se vyjasňuje počítání lhůt rozhodných pro posuzování kvalifikace, kdy 
se za rozhodný okamžik považuje okamžik podání žádosti o účast, a to pro účely prokázání 
obratu v předchozích letech (§ 78 dost. 1), posuzování stáří tzv. referencí podle § 79 odst. 2 
písm. a) a b), či průměrného počtu zaměstnanců podle § 79 odst. 2 písm. i) a stáří dokladů 
o základní způsobilosti podle § 86 odst. 3. 

K bodu 102 - k § 140a: 
Obsah odpovídá původnímu § 140 odst. 3 a 4 s následujícími věcnými změnami: 
- Vypouští se odkaz na pravidla pro předkládání dokladů podle § 45, neboť ten se 

aplikuje na základě změny v § 130.   
- Upřesňuje se, že kvalifikace zařazených dodavatelů se znovu posuzuje, pokud 

zadavatel v průběhu dynamického nákupního systému využije svého práva vyžadovat 
aktualizované jednotné evropské osvědčení, v takovém případě se za rozhodný 
okamžik pro posuzování kvalifikace stanoví okamžik odeslání výzvy, neuplatní se zde 
§ 140 odst. 1. 

K bodům 103 a 104 - k § 141 odst. 3 a 4: 
Upřesňuje se postup pro uzavírání smluv v dynamickém nákupním systému, jde 

o transpozici čl. 59 odst. 4 druhý pododstavec směrnice 24/2014/EU. Před uzavřením 
smlouvy zadavatel vyzve dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, k předložení dokladů 
o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici. Doklady o kvalifikaci totiž již mohly být 
předloženy například v zadávacím řízení, kterým se zaváděl dynamický nákupní systém, při 
uzavírání některé z předchozích smluv, při přístupu dodavatele v průběhu trvání dynamického 
nákupního systému, v nabídce dodavatele nebo v jiných zadávacích řízeních.   

Bez ohledu na to, kdy byly doklady o kvalifikaci předloženy, zadavatel vyžaduje 
potvrzení aktuálnosti dokladů o kvalifikaci, nebo předložení nových dokladů tehdy, pokud 
došlo ke změnám údajů rozhodných pro posouzení kvalifikace. Cílem úpravy není stanovit 
závazné pořadí úkonů před uzavřením smlouvy, je tedy možné, aby výzva k potvrzení 
aktuálnosti dokladů byla například součástí výzvy k podání nabídek.  

Na rozdíl od úpravy v § 122 odst. 3 se nevyžaduje, aby byly předkládány aktuální doklady 
o základní kvalifikaci, a to z důvodu umožnění pružnějšího postupu při zadávání jednotlivých 
zakázek v dynamickém nákupním systému.  

Od postupu podle nově zavedeného odstavce 3 se zadavatel může odchýlit, pokud 
v zadávací dokumentaci stanoví jiná pravidla pro ověřování kvalifikace před uzavřením 
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smlouvy. To má umožnit stanovení pružnějších pravidel zejména pro případy dynamických 
nákupních systémů, u nichž se předpokládá časté uzavírání smluv. Zadavatel by tak mohl 
například ověřovat aktuálnost kvalifikace u vybraných dodavatelů pouze za určité časové 
období (např. čtvrtletně), nebo jen na vyžádání zadavatele. 

Pro zajištění jistoty dodavatelů je stanovena povinnost zadavatele oznámit dotčenému 
dodavateli skutečnost, že nebude vyzýván z některého z důvodů předvídaných v odstavci 4. 

Upřesňuje se také transpozice čl. 34 odst. 6 druhého pododstavce, podle kterého může ve 
výzvě k podání nabídek dojít k upřesnění kritérií hodnocení.   

K bodu 105 - k § 141 odst. 5: 
Zadavateli se umožňuje uzavřít smlouvu i před předložením písemného čestného 

prohlášení nebo nových dokladů o kvalifikaci na základě výzvy podle odstavce 3, což má 
umožnit pružnější postup při uzavírání smluv v dynamickém nákupním systému. Zadavatel 
tak bude například mít možnost v případě častých nákupů stanovit, že kvalifikaci vybraného 
dodavatele bude ověřovat jednou za 3 měsíce. Zákon mu v takovém případě nebude bránit 
v mezidobí uzavírat dílčí smlouvy. 

K bodu 106 - k § 148 odst. 1: 
Vyjasňuje se, že všechna čestná prohlášení musí mít písemnou formu. 

K bodu 107 - k § 149 odst. 3 písm. b) až d): 
Legislativně technické doplnění. Ujasňuje se okamžik ukončení soutěže o návrh v případě 

jejího zrušení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, stejně, jako je tomu u zadávacího 
řízení v § 51 odst. 2 písm. d). 

K bodu 108 - k § 153 odst. 2: 
Upřesnění transpozice tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o alternativní výčet. Pro naplnění 

definice dodávky pro účely posouzení, zda se jedná o relevantní činnosti uvedené v § 153 
odst. 1, tak postačí provádění kterékoliv z činností uvedených v § 153 odst. 2. Nejde o věcnou 
změnu, v této otázce oproti předchozím zadávacím směrnicím nedošlo ke změně definice 
nebo jejího výkladu.  

K bodu 109 - k § 160: 
Upřesnění transpozice, předmětem výjimky jsou veřejné zakázky zadávané za účelem 

služeb vyjmenovaných v písmenech a) až d), nikoli tyto služby samotné.  

K bodu 110 - k § 160 písm. b): 

Upřesnění transpozice, příloha obsahuje seznam všech služeb finančních služeb, u kterých je 
možné aplikovat výjimku podle § 160 písm. b). Stanovený seznam CPV kódů vyplývá přímo 
z ustanovení čl. 7 písm. b) směrnice 24/2014/EU.  

K bodům 111 až 114 - k § 163 odst. 4 až 6, § 164 a § 165 odst. 6: 
Legislativně technické úpravy textu. Z důvodu zpřehlednění a snažší srozumitelnosti textu 

došlo ke sjednocení textů obsažených v původních § 163 odst. 4, § 164 a § 165 odst. 6. 
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K bodu 115 - k § 167 odst. 1: 
Do výčtu ustanovení o kvalifikaci, které se povinně aplikují i při zadávání sektorové 

veřejné zakázky, se doplňuje také § 77 odst. 3, podle kterého doklady podle § 77 odst. 1 nebo 
2 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní 
způsobilost nevyžadují. Pokud by tedy zadavatel například vyžadoval předložení výpisu 
z obchodního rejstříku, nebo dokladu o členství v profesní komoře, aplikovalo by se také 
pravidlo podle § 77 odst. 3.  

K bodu 116 - k § 175 odst. 2: 
Doplňuje se pravidlo pro určení okamžiku stanovení předpokládané hodnoty pro koncese 

malého rozsahu tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o okamžik uzavření smlouvy, stejně jako je 
tomu u veřejných zakázek malého rozsahu v § 16 odst. 5. 

K bodu 117 - k § 176 odst. 1: 
Upřesnění transpozice. I v případě koncesí se umožňuje jednací řízení bez uveřejnění 

z důvodů možnosti jejího splnění pouze určitým dodavatelem (§ 63 odst. 3 a 4). 

K bodu 118 - k § 180 odst. 2: 
Upřesnění transpozice bylo provedeno v § 176 odst. 1, odstraňovaný text je duplicitní 

k § 176 odst. 1. Důvody pro použití jednacího řízení bez uveřejnění u koncesí jsou tedy 
jednoznačně stanoveny v § 176 odst. 1 s tím, že lze využít důvody podle § 63 odst. 1 až 4, 
nadále je vyloučena aplikace § 63 odst. 5. 

K bodu 119 a 120 - k § 180 odst. 6 a 9:  
Do výčtu ustanovení o kvalifikaci, které se povinně aplikují i v koncesním řízení, se 

doplňuje také § 77 odst. 3, podle kterého doklady podle § 77 odst. 1 nebo 2 dodavatel nemusí 
předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 
Pokud by tedy zadavatel například vyžadoval předložení výpisu z obchodního rejstříku, nebo 
dokladu o členství v profesní komoře, aplikovalo by se také pravidlo podle § 77 odst. 3.  

V odstavci 9 byla provedena legislativně technická změna.  

K bodu 121 - k § 182 odst. 4: 
Upřesňuje se, že pravidla pro zákaz odkazu na určité dodavatele či výrobky platí pro 

koncese stejně jako u běžných veřejných zakázek, proto je vhodnější uvést přímý odkaz na 
§ 89 odst. 5 a 6. 

K bodu 122 - k § 184 odst. 1: 
Upřesňuje se, že i v případě koncesního řízení se uplatní pravidla pro sdělení a oznámení 

zrušení koncesního řízení.  

K bodu 123 - k § 196 odst. 2: 
Vyjasňuje se, že všechna čestná prohlášení musí mít písemnou formu. 

K bodu 124 - k § 197 odst. 2: 
Sjednocení terminologie s § 90 odst. 3. 
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K bodům 125 a 126 - k § 205 písm. a) a b): 
Dochází ke zpřesnění obsahu písemné zprávy zadavatele v případě veřejné zakázky nebo 

rámcové dohody v oblasti obrany nebo bezpečnosti. Nad rámec obecných požadavků dle 
§ 217 odst. 2 musí písemná zpráva také obsahovat zdůvodnění, pokud celková doba trvání 
původní smlouvy, včetně doby trvání smlouvy na dodatečné dodávky, překročí 5 let (§ 198 
odst. 3). Zároveň musí obsahovat zdůvodnění, proč bylo jednací řízení bez uveřejnění 
zahájeno po více než 5 letech od uzavření původní smlouvy (§ 198 odst. 4) a zároveň 
zdůvodnění, proč cena na nové služby nebo nové stavební práce zadávané v jednacím řízení 
bez uveřejnění přesahuje 30 % předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky nebo 
přesahuje 30 % ceny původní veřejné zakázky. 

K bodům 127 až 129 - k § 206 odst. 1 až 3: 
Legislativně technické změny. Odstavec 1 rozdělen pro přehlednost na odstavce 1 a 2. 

Do textu odstavce 3 byla rovněž doplněna výzva k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, aby text byl v souladu se zněním § 38. 

K bodům 130 a 131 - k § 211 odst. 1 a 2: 
Upřesňuje se transpozice zadávacích směrnic tak, aby bylo zřejmé, že v zadávacích 

řízeních a při zvláštních postupech mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat  primárně 
písemná komunikace. Ústní komunikace je připuštěna v případech uvedených v § 211 odst. 1 
písm. a) až d). Z důvodu právní jistoty se tedy doplňuje seznam situací, kdy je ústní 
komunikace připuštěna vždy. 

K bodům 132 a 133 - k § 211 odst. 3 a 4: 
Z důvodů právní jistoty se upřesňuje, že úprava důvěrnosti nabídek a povinné elektronické 

komunikace se vztahuje pouze na případy uvedené v odstavci 1, tedy na komunikaci mezi 
zadavatelem a dodavateli v zadávacích řízeních a při zvláštních postupech, což je i v souladu 
s dosavadními výklady tohoto ustanovení.  

K bodům 134 a 135 - k § 211 odst. 4 písm. c) až e): 
Doplňuje se výjimka z povinné elektronické komunikace v zadávacím řízení, jejímž 

předmětem je komunikace při uzavírání smlouvy, tak, aby bylo možné smlouvy uzavírat i 
v listinné podobě, pokud to vyhovuje administrativním postupům zadavatele.  

Výjimka se však nevztahuje na doklady předkládané před uzavřením smlouvy podle 
§ 122. Zadavatel však nemusí na základě nového § 122 odst. 4 trvat na předložení originálů 
dokumentů, například pokud by jejich pořízení v elektronické podobě bylo obtížné či 
nemožné.    

K bodu 136 - k § 211 odst. 6: 
Zpřesňuje se úprava podepisování elektronickcýh dokumentů. Tato problematika byla 

předmětem odborných diskusí, jejichž výsledkem byl metodický materiál Podepisování 
elektronických úkonů v zadávacím řízení: http://www.portal-vz.cz/getmedia/5f568192-5f4d-
444a-9d48-ff4ee60501cf/Podepisovani-elektronickych-ukonu-v-zadavacim-rizeni.pdf. 
Z důvodu právní jistoty je ovšem vhodné provést změny v textu zákona, které budou odrážet 
závěry uvedené v tomto stanovisku.  

Problematiku podepisování elektronických úkonů (dokumentů) při zadávání veřejných 
zakázek (tedy jak v zadávacích řízeních, tak u veřejných zakázek zadávaných na základě 
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výjimky, včetně veřejných zakázek malého rozsahu) upravuje § 211 odst. 5, který je speciální 
úpravou oproti pravidlům stanoveným v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Pravidla 
pro podepisování stanovená v § 5 a 6 ZSVD se tedy neuplatní. To je v souladu také 
s důvodovou zprávou k § 5 až 7 ZSVD, která výslovně uvádí zákon o zadávání veřejných 
zakázek jako příklad speciální úpravy.  

V případě úkonů vyjmenovaných v § 211 odst. 6  je nezbytné použít uznávaný 
elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaný elektronický podpis), ale pouze tehdy, kdy se 
jedná o komunikace v zadávacícm řízení nebo při zvláštním postupu a elektronická 
komunikace neprobíhá  prostřednictvím datové schránky či elektronického nástroje. 
Pro úkony učiněné datovou schránkou je fikce jejich podpisu stanovena v § 18 odst. 2 zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zavádí se 
fikce podpisu pro úkony učiněné v elektronickém nástroji.  

K bodu 137 - k § 211 odst. 6 písm. c) a d): 
Upřesňuje se, že podepsaný má být úkon směřující k dodavateli, tedy oznámení 

o rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu, nebo oznámení o vyloučení účastníka zadávacího 
řízení.  

K bodu 138 - k § 212 odst. 2: 
Vzhledem k tomu, že možnost uložení zákazu plnění smlouvy se vztahuje i na podlimitní 

veřejné zakázky, je vhodné neomezovat možnost odeslat dobrovolné oznámení o záměru 
uzavřít smlouvu jen na nadlimitní veřejné zakázky. 

K bodu 139 - k § 212 odst. 8: 
Upřesňuje se, že ke zveřejnění údajů na profilu zadavatele nesmí dojít dříve než dojde 

k jeho uveřejnění, a to bez ohledu na to, zda jde o uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, 
nebo Úředním věstníku Evropské unie. Po prvním z těchto uveřejnění lze údaje na profilu 
zadavatele uveřejnit. 

K bodu 140 - k § 213 odst. 4: 
Legislativně technická změna, formulace se upřesňuje tak, aby bylo zřejmé, že se jedná 

o právní fikci.  

K bodu 141 - k § 213a: 
Doplňuje se úprava, která umožnuje pro účely vedení seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, Věstníku veřejných zakázek (§ 224a) a národního elektronického nástroje, 
využívat potřebné údaje z centrálních registrů. Tyto údaje je možné čerpat pouze v rozsahu 
nezbytném pro provoz daných systémů. Důvodem pro tuto úpravu je snížení administrativní 
náročnosti a zlepšení uživatelských vlastností systémů pro jejich uživatele. Tato úprava je 
také v souladu s celkovou politikou digitalizace státní správy.   

K bodu 142 - k § 215 odst. 2: 
Upřesňuje se, že povinnou součástí zadávací dokumentace je také stanovení způsobu 

výběru z elektronických katalogů, tj. zda zadavatel bude postupovat podle odstavce 3 písm. a) 
nebo písm. b). 
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K bodu 143 - k § 215 odst. 3: 
Legislativně technická změna, odstranění textu, který je duplicitní s odstavcem 4. 

K bodu 144 - k § 215 odst. 3 písm. b): 
Důvodem změny je větší flexibilita postupu zadavatelů, jelikož nelze vyloučit, že za 

přiměřenou může být v některých případech považována i lhůta kratší než 5 pracovních dnů, 
přičemž čl. 36 směrnice 2014/24/EU takovou úpravu umožňuje, neboť používá rovněž 
neurčitý právní pojem „dostatečný časový prostor“. 

K bodu 145 - k § 216 odst. 3: 
Účelem ustanovení je podpora používání certifikovaných elektronických nástrojů 

zavedením fikce řádného uchování dokumentace v případech, kdy zadavatel uveřejňuje 
dokumenty prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje (například zadávací 
dokumentace, výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení) nebo pokud 
zadavatel či dodavatel odesílají prostřednictvím takového nástroje dokumenty v průběhu 
zadávacího řízení. Takto uveřejněné či zaslané dokumenty jsou archivovány přímo 
v elektronickém nástroji a zadavatel není povinen je archivovat znovu mimo elektronický 
nástroj. Certifikovaný elektronický nástroj lze rovněž využívat i k uchovávání jiných částí 
dokumentace o zadávacím řízení, než které jsou jeho prostřednictvím uveřejňovány či 
odesílány (například zápis z jednání hodnotící komise, nebo dokumenty zaslané dodavatelem 
jinak než prostřednictvím elektronického nástroje, například datovou schránkou). V takovém 
případě rovněž platí fikce jejich řádného uchování.  

Z věcného pohledu přitom certifikované elektronické nástroje prokazatelně zajišťují, že 
dokumenty jsou uchovávány v nezměněné podobě. Povinnost archivace je také splněna 
v případě záznamů o elektronických úkonech provedených certifikovaným elektronickým 
nástrojem. 

Zadavatel používající certifikovaný elektronický nástroj je tak v komfortní situaci, kdy je 
řádná archivace presumována zákonem a zadavatel nemusí řádnost archivace prokazovat a 
nenese riziko případné ztráty dat vzniklé při provozu elektronického nástroje. Nový odstavec 
3 nevylučuje používání necertifikovaných nástrojů, ale u těch může být řádnost archivace 
napadána a zadavatel nese riziko ztráty dat.  

Ustanovení nového odstavce 3 také neznamená, že by ukládání dokumentů nemohl 
zadavatel provádět jiným způsobem, ale v takovém případě se nemůže odvolávat na právní 
fikci zde uvedenou. Účelem nového odstavce není to, že by zadavatel nemohl dokumenty 
ukládat jinak než prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, ale pokud tak 
učiní, je v horší důkazní situaci.  

K bodu 146 - k § 216a: 
Vkládá se nové ustanovení, které upravuje vztah dokumentů uložených v elektronickém 

nástroji vůči zákonu o archivnictví a spisové službě. V odstavci 1, který se vztahuje na 
všechny elektronické nástroje, včetně necertifikovaných, se vyjasňuje, že původcem 
dokumentů v elektronickém nástroji ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě je 
zadavatel, který elektronický nástroj používá.  

Podle odstavce 2, který se vztahuje již pouze na certifikované elektronické nástroje, jsou 
certifikované elektronické nástroje samostatnou evidencí dokumentů a povinnost vykonávat 
spisovou službu se považuje ve vztahu k dokumentům uchovávaným v certifikovaném 
elektronickém nástroji za splněnou. Není proto potřeba duplicitní vkládání dokumentů do 
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spisové služby. To však nevylučuje možnost, že dokument původně vytvořený ve spisové 
službě bude vložen do certifikovaného elektrnického nástroje. 

Dále se v odstvaci 2 stanoví, že  provozovatel certifikovaného elektronického nástroje 
vykonává ve vztahu k dokumentům uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji 
povinnosti původce při provádění výběru archiválií podle zákona o archivnictví a spisové 
službě, přičemž výběr archiválií provádí Národní archiv.  

Provozovatel certifikoovaného elektronického nástroje tedy za zadavatele přebírá jeho 
povinnosti týkající se skartačního řízení a provede skartaci ve spolupráci s Národním 
archivem. Tato úprava však neplatí k necertifikovaným elektronickým nástrojům, u nichž si 
zadavatel musí skartaci zajistit sám. 

Úprava vztahu k zákonu o archivnictví a spisové službě platí nejenom pro dokumentaci 
o zadávacím řízení, ale také pro dokumentaci vztahující se k veřejným zakázkám zadávaným 
na základě výjimek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu.  

K bodům 147 až 149 - k § 219 odst. 1 písm. b) a d): 
Dochází ke sjednocení lhůty pro uveřejnění se lhůtou pro uveřejnění v registru smluv, aby 

nevznikaly výkladové problémy na základě rozdílnosti těchto lhůt. 
Dochází také k odstranění duplicitní výjimky pro zadavatele, který je zpravodajskou 

službou. 
Upřesňuje se také formulace písmene d), aby bylo zřejmé, že pokud dojde k uveřejnění 

v registru smluv, není nutné duplicitní uveřejňování na profilu zadavatele, a to ani 
v případech, kdy k uveřejnění v registru smluv dochází dobrovolně, tj. v případech, kdy 
smlouvu uveřejňuje osoba, na níž zákon o registru smluv nedopadá, nebo se na ni vztahuje 
některá z výjimek v § 3 zákona o registru smluv. 

K bodům 150 a 151 - k § 222 odst. 5 písm. b) a c) a § 222 odst. 6 písm. b) a c): 
Odstraňuje se limit 50 % hodnoty změny pro dodatečné stavební práce služby nebo 

dodávky podle § 222 odst. 5 a pro nepředvídané stavební práce služby nebo dodávky podle 
§ 222 odst. 6. Tyto limity představují zpřísnění oproti zadávacím směrnicím, které vyžadují 
limity 50 % cenového nárůstu pro každý z těchto důvodů. Odpovídající úprava je v § 222 
odst. 9, kde je stanoven celkový společný limit 30 % cenového nárustu pro důvody podle 
odstavce 5 a 6. I tato úprava je tedy výrazně přísnější než umožňují evropské směrnice a jeví 
se jako dostatečná. U limitu hodnoty změny nedošlo za dobu od účinnosti zákona k vyjasnění, 
jakou metodou má být tento limit počítán, což vede k velké právní nejistotě. Nejsou tak 
realizovány některé změny, které by podle evropských směrnic byly možné, ale zadavatelé je 
z důvodů právní nejistoty nepřipouštějí.  
K bodu 152 - k § 224a: 

Doplňuje se úprava, která umožnuje pro účely vedení seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů, Věstníku veřejných zakázek a národního elektronického nástroje (§ 213a), 
využívat potřebné údaje z centrálních registrů. Tyto údaje je možné čerpat pouze v rozsahu 
nezbytném pro provoz daných systémů. Důvodem pro tuto úpravu je snížení administrativní 
náročnosti a zlepšení uživatelských vlastností systémů pro jejich uživatele. Tato úprava je 
také v souladu s celkovou politikou digitalizace státní správy.   
K bodům  153 a 154 – k § 231 odst. 2 a § 232 písm. d) 

Vyjasňuje se postup při vyškrtnutí dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
v případech, kdy dodavatel nedodá na začátku kalendářního roku písemné prohlášení nebo 
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doklady nutné k prodloužení jeho zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů. V takovém 
případě zákon nově obsahuje fikci, že na takového dodavatele se hledí jako by nebyl zapsán a 
MMR jej ze seznamu vyškrtne. Důvodem úpravy je zjednodušení administrativních postupů, 
neboť není nezbytné vést správní řízení o vyřazení dodavatele ze seznamu v případech, kdy 
o zapsání již nemá zájem. 

K bodu 155 - k § 235 odst. 4: 
Za účelem sjednocení s evropskými směrnicemi se vyjasňuje, že rozhodnutí nemusí 

sdělovat správce systému ale může je sdělit i vydavatel certifikátu podle § 238. 

K bodu 156 - k § 242 odst. 4: 
Mění se úprava lhůty pro podání námitek v případě, že je stanovena lhůta pro podání 

nabídek. Odstavec 4 se nově bude vztahovat na všechny námitky proti zadávacím 
podmínkám, nikoli jen proti zadávací dokumentaci. To má význam například v jednacím 
řízení s uveřejněním nebo v řízení se soutěžním dialogem, kdy může dojít k úpravě 
zadávacích podmínek v průběhu jednání či soutěžního dialogu oproti zadávacím podmínkám 
uvedeným v zadávací dokumentaci.  

 Odstraňuje se také zvláštní úprava pro podání námitek v případě jednacího řízení 
s uveřejněním. I v případě tohoto zadávacího řízení bude nadále platit stejné pravidlo jako 
například u otevřeného nebo užšího řízení, tj. že námitky proti zadávacím podmínkám lze 
podat až do skončení lhůty pro podání nabídek. Není totiž vhodné rozlišovat, kdy byla 
zadávací podmínka stanovena (zda již v zadávací dokumentaci nebo při následném jednání), 
neboť z hlediska dodavatele se může stát problematickým plnění původně stanovených 
podmínek při zařazení podmínky nové. Tím však není dotčena úprava podání námitek proti 
podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele, na které se nadále uplatní lhůta podle 
odstavce 3. 
K bodu 157 - k § 246 odst. 1 písm. b): 

Doplňuje se nová doba zákazu uzavření smlouvy po dobu lhůty pro podání námitek proti 
oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy, které je upraveno v nově 
vkládaném § 123a. Lhůta pro podání námitek v takovém případě činí podle § 242 odst. 2 15 
dnů od doručení oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy. 

K bodu 158 - k § 254 odst. 1 písm. d): 
Legislativně technická změna související se změnou číslování odstavců v § 141.  

K bodům 159 - k § 254 odst. 3: 
Upřesnění transpozice, zadávací směrnice vyžadují lhůtu 30 dnů. Dále pak dochází 

k úpravě terminologie tak, aby byla odpovídala § 212 odst. 2. 

K bodu 160 - k § 255 odst. 1: 
Úprava reaguje na vývoj rozhodovací praxe, která dovodila, že bez výslovné právní 

úpravy nelze cenu uvedenou v předběžné nabídce považovat za nabídkovou cenu ve smyslu 
dosavadního znění § 255 odst. 1 zákona. Výsledkem je nežádoucí stav, kdy v jednacím řízení 
s uveřejněním (resp. v řízení o inovačním partnerství) výše kauce i pro účastníky zadávacího 
řízení, kteří podali předběžné nabídky, ztrácí jakýkoli vztah k hodnotě veřejné zakázky. 
Účelem tohoto institutu přitom je zabránit či minimalizovat podávání účelových a šikanózních 
návrhů, jejichž cílem je pouhé blokování dalšího průběhu či dokončení zadávacího řízení. 
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Z toho důvodu je výše kauce standardně vázána na nabídkovou cenu navrhovatele, která 
v situaci, kdy není uzavřena smlouva, představuje nejobjektivnější určení hodnoty veřejné 
zakázky. Rovněž cena uvedená v předběžné nabídce, byť se o podmínkách takové nabídky 
může dále jednat, představuje relevantní údaj o hodnotě veřejné zakázky, neboť nelze 
vycházet z toho, že by se předmět veřejné zakázky na základně následného jednání zcela 
změnil. Není proto objektivní důvod, proč by mělo být podávání návrhů účastníků zadávacího 
řízení v jednacím řízení s uveřejněním, resp. v řízení o inovačním partnerství, posuzováno 
oproti ostatním zadávacím řízení z hlediska výše kauce odlišným, ba preferenčním způsobem. 

K bodu 161 - k § 255 odst. 6: 
Odstranění duplicity, situace předpokládaná ve vypuštěné části věty je zahrnuta již ve 

formulaci „pokud Úřad rozhodne jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 3“. 

K bodu 162 - k § 255 odst. 7: 
Na rozdíl od podání podnětu jsou s podáním návrhu spojeny jednak procesní povinnosti 

zadavatele (např. zaslání dokumentace), jednak je zadavatel zásadně omezen v dalším 
pokračování zadávacího řízení (blokační doba). Z tohoto důvodu je s podáním návrhu spojena 
povinnost zaplatit kauci. Pokud není s podáním návrhu složena kauce, může se jednat 
o zneužití práva ze strany jeho podavatele. Jako opatření proti takovému zneužívání návrhů se 
upravuje povinnost Úřadu k obsahu takového podání nadále nepřihlížet. 

Ustanovení samozřejmě nikterak nebrání podávání podnětů ve smyslu § 42 správního 
řádu. 

K bodu 163 - k § 260: 
Navrhovaná úprava má za cíl přinést zefektivnění výkonu dozorové pravomoci Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže při zachování procesních práv účastníků a dalších práv třetích 
osob a v konečném důsledku zrychlit správní řízení vedená Úřadem. Současně má také 
chránit citlivé údaje tvořící obchodní tajemství soutěžitelů o veřejnou zakázku. Úprava má za 
cíl ochranu soutěžní povahy prostředí, ve kterém dozorová a přezkumná činnost Úřadu 
probíhá, při plném zachování oprávněných zájmů dodavatelů a šetření ústavními předpisy a 
mezinárodními závazky České republiky garantovaného práva účastníků řízení na spravedlivý 
proces (čl. 6 Úmluvy o ochraně základních práv a svobod, čl. 36 odst. 2 Listiny). 

Nutným předpokladem výkonu dozorové pravomoci Úřadu je možnost seznámit se 
s dokumenty, které zachycují přezkoumávaný postup zadavatele. Takové dokumenty mohou 
tvořit dokumentaci o zadávacím řízení (postupuje-li zadavatel v zadávacím řízení, resp. 
zvláštním postupu – § 216 odst. 3 zákona), ale též nemusí [postupuje-li zadavatel mimo 
zadávací řízení a jeho postup je napaden např. návrhem podle § 250 odst. 1 písm. f) zákona]. 
Není přitom důvodu, aby s těmito dokumenty bylo zacházeno ze strany Úřadu odlišně. Proto 
je v ustanovení používán obecný pojem dokument ve smyslu jakékoli písemné, obrazové, 
zvukové nebo jiné zaznamenané informace, ať již v podobě analogové, či digitální [§ 2 písm. 
e) zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů]. 

Cílem uvedené změny je pak zabránit tomu, aby byl dozor ze strany Úřadu zneužíván 
v konkurenčním boji k získávání informací obsažených v takových dokumentech, aniž by 
k tomu byl oprávněný důvod. Ustanovení proto vyvažuje oprávněný zájem dodavatelů na 
nešíření konkurenčně významných informací a právo účastníka správního řízení na 
spravedlivý proces. To přitom uvedenou změnou nebude dotčeno, neboť bude-li Úřad 
nakládat s dokumenty dodavatele, zahrne relevantní část dokumentů cestou provedení důkazu 
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listinou mezi podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým dostane účastník řízení možnost se 
vyjádřit podle obecných pravidel správního řádu. Účastník správního řízení tak nebude nijak 
krácen na svých procesních právech daných mu zákonem, neboť všechny podklady, ke 
kterým Úřad přihlédne ve svém rozhodnutí, budou účastníkovi zpřístupněny, a zároveň bude 
zavedením příslušné změny zabráněno „zneužití“ institutu nahlížení do spisu v konkurenčním 
boji dodavatelů. V průběhu řízení mohou vyplynout další informace, které mohou přesahovat 
rámec obchodního tajemství, nebo nejsou obsahem obchodního tajemství, přesto však jsou 
v kombinaci s dalšími informacemi způsobilé zasáhnout do konkurenčního boje, a tím narušit 
hospodářskou soutěž v daném odvětví. Není tedy důvodu, proč by se tyto, s řízením přímo 
nesouvisející informace, měly dostat do rukou konkurence cestou právního institutu 
„nahlížení do spisu“, který sám o sobě slouží zejména k zajištění zákonnosti a férovosti 
správního řízení vedeného Úřadem. 

Dále bylo v předmětném ustanovení opuštěno omezení zvláštní úpravy poskytování 
informací „dobou dozoru“, a to s ohledem na povinnou elektronizaci zadávání veřejných 
zakázek. Původní vymezení doby dozoru vycházelo ze situace, kdy zadavatel Úřadu zasílal 
listinné dokumenty, které mu byly následně po skončení správního řízení či šetření podnětu 
vráceny. Pokud ale zadávání veřejných zakázek probíhá elektronicky, zadavatel Úřadu zasílá 
dokumenty v elektronické podobě, případně je nezasílá vůbec, a zpřístupňuje je jiným 
způsobem (§ 262a). Elektronické dokumenty Úřad zadavatelům jednak nevrací 
(v elektronické podobě to nedává smysl), jednak nad nimi zadavatel neztrácí kontrolu – a 
žadatelům o informace tak nic nebrání obrátit se svou žádostí přímo na zadavatele coby 
povinný subjekt. 

K bodu 164 - k § 262a: 
Zákon v několika ustanoveních (§ 252 odst. 1, § 254 odst. 5, § 258 odst. 1, § 263 odst. 4) 

zadavateli ukládá povinnost odeslat či doručit dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži 
o návrh Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Bez informací obsažených v dokumentaci 
o zadávacím řízení (soutěži o návrh) Úřad nemůže efektivně vykonávat dozor nad zadáváním 
veřejných zakázek. 

Z důvodu snížení administrativní zátěže se s ohledem na stále větší elektronizaci 
zadávacích postupů umožňuje, aby zadavatel namísto zaslání dokumentace o zadávacím 
řízení (soutěže o návrh) alternativně umožnil Úřadu přístup k dokumentům a informacím, 
které jsou v souvislosti s přezkoumávaným zadávacím řízením (soutěží o návrh) uloženy 
v certifikovaném elektronickém nástroji. Pokud zadavatel takový přístup umožní, platí, že 
svoji povinnost zaslat tyto dokumenty a informace (coby součást dokumentace o zadávacím 
řízení nebo soutěže o návrh) Úřadu splnil. 

Pokud však zadavatel v certifikovaném elektronickém nástroji dokumentaci uloženou 
nemá, nebo ji Úřadu nezpřístupní, zůstává mu nadále povinnost tuto dokumentaci Úřadu 
odeslat či doručit podle pravidel uvedených v zákoně (zejm. v § 252 odst. 3 a 4).  

V situaci, kdy zadavatel dokumenty a informace uložené v certifikovaném elektronickém 
nástroji Úřadu sice zpřístupní, ale tyto dokumenty a informace nepředstavují celou 
dokumentaci o zadávacím řízení (soutěži o návrh), musí zbývající části dokumentace Úřadu 
zaslat v elektronické nebo listinné podobě (viz zejm. § 252 odst. 3 a 4); ve vztahu k těmto 
částem totiž tato povinnost zpřístupněním dokumentů a informací v elektronickém nástroji 
splněna nebyla. 

K bodu 165 - k § 279 odst. 2: 
Legislativně-technická změna související se změnou číslování odstavců v § 211. 
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K bodům 166 až 168 - k Příloze č. 2: 
Upřesnění transpozice, příloha obsahuje seznam všech finančních služeb, u kterých je 

možné aplikovat výjimku podle § 160 písm. b). Stanovený seznam CPV kódů vyplývá přímo 
z ustanovení čl. 7 písm. b) směrnice 24/2014/EU.  

Upřesňují se také názvy ostatních tabulek uvedených v příloze č. 2 tak, aby přesně 
odpovídaly textu § 29 zákona. Obsahově tyto tabulky zůstávají beze změny. 

K bodům 169 a 170 - k Příloze č. 3: 
Přehled trestných činů se dává do souladu s novelizací trestního zákoníku. Na základě 

zákona č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo k novelizaci trestního 
zákoníku, která provedla rozdělení trestného činu „zneužití informace a postavení 
v obchodním styku“ na dva různé trestné činy, a to „zneužití informace v obchodním styku“ a 
„zneužití postavení v obchodním styku“.  

Dále se vypouští trestné činy obecně nebezpečné, neboť jejich zahrnutí bylo zpřísněním 
oproti úpravě obsažené ve směrnicích 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU. 
 
K čl. II – přechodná ustanovení 

Pokud byly zadávací řízení, soutěž o návrh nebo přezkum úkonů zadavatele Úřadem pro 
ochranu hospodářké soutěže zahájeny před nabytím účinnosti této novely, řídí se tyto postupy 
pravidly stanovenýmí v zákoně o zadávání veřejných zakázek přede dnem nabytí účinnosti 
novely. Obdobné pravidlo platí pro veřejné zakázky, jejichž zadávání v dynamickém 
nákupním systému bylo zahájeno před nabytím účinnosti této novely. Pokud je však zadávání 
zakázky v dynamickém nákupním systému zahájeno po nabytí účinnosti této novely, řídí se 
zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění účinném v okamžiku zahájení zadávání veřejné zakázky 
v dynamickém nákupním systému.  

V případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod uzavřených podle 
zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této novely, platí, že 
jejich zadávání bude probíhat také podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této novely, a to bez ohledu na to, je-li jejich zadávání zahájeno před 
účinnosti této novely, či po nabytí účinnosti této novely. 
 
K čl. III – účinnost 

Účinnost je s ohledem na skutečnost, že je nezbytné reagovat na výtky týkající se 
nedostatečné transpozice zadávacích směrnic uvedené v Odůvodněném stanovisku Komise 
EU a s ohledem na rozsah změn a skutečnost, že novela zásadně nerozšiřuje práva a 
povinnosti, stanovena na 1. ledna 2021. 
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