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VI. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

 

Návrh zákona kterým se mění zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 45 odst. 3 Pokud tento zákon nebo zadavatel 
vyžaduje předložení dokladu podle 
právního řádu České republiky, může 
dodavatel předložit obdobný doklad 
podle právního řádu státu, ve kterém se 
tento doklad vydává. Doklad, který je 
vyhotoven v jiném jazyce, než který 
zadavatel určil pro podání žádosti o 
účast, předběžné nabídky nebo nabídky, 
se předkládá s překladem do tohoto 
jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o 
správnosti překladu, může si vyžádat 
předložení úředně ověřeného překladu 
dokladu tlumočníkem zapsaným do 
seznamu znalců a tlumočníků19. Doklad 
ve slovenském jazyce a doklad o 
vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se 
podle příslušného právního řádu 
požadovaný doklad nevydává, může  
být nahrazen písemným čestným 
prohlášením. 

 

Pozn. 19) Zákon č. 36/1967 Sb., o 
znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška č. 
37/1967 Sb., k provedení zákona o 
znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

32014L0024 Článek 60 
odst. 2 
pododstavec 2 

Jestliže daný členský stát nebo země nevydává tyto doklady nebo osvědčení nebo jestliže se tyto doklady či osvědčení 
nevztahují na všechny případy uvedené v čl. 57 odst. 1 a 2 a odst. 4 písm. b), mohou být nahrazeny místopřísežným 
prohlášením, nebo v zemích či členských státech, ve kterých není místopřísežné prohlášení upraveno, čestným 
prohlášením dané osoby před příslušným soudním nebo správním orgánem, notářem nebo příslušnou profesní 
organizací nebo obchodní komorou, a to v zemi či členském státě původu nebo v zemi či členském státě původu, kde je 
hospodářský subjekt usazen. 

32014L0025 Článek 80 
odst. 3 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32009L0081 Článek 39 
odst. 3 
pododstavec 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32014L0024 Příloha V, 
ČÁST B, II 
bod 10, ČÁST 
C, bod 22 

ČÁST B 

Informace, jež mají být uvedeny v předběžných oznámeních  

II.   Další informace, jež mají být uvedeny v případě oznámení sloužících jako výzva k účasti v soutěži (čl. 48 odst. 2) 

10. Povolený jazyk nebo jazyky, v nichž se vyjádření zájmu nebo nabídky předkládají. 

ČÁST C 

Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o zahájení zadávacího řízení 

22. Jazyk nebo jazyky, ve kterých musejí být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány. 

32014L0025 Příloha VI Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32009L0081 Článek 34 
odst. 5 písm. 

5.   Vedle údajů uvedených v odstavcích 2, 3 a 4 obsahuje výzva alespoň 
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b) b) lhůtu pro doručení nabídek, adresu, na kterou musí být nabídky zaslány, a jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být 
vypracovány. V případě soutěžního dialogu není tato informace obsažena ve výzvě k účasti na dialogu, ale ve výzvě k 
podání nabídek; 

32014L0024 Článek 22 
odst. 2 

Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní 
komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, 
žádosti o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít podstatný dopad 
na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, 
zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

32014L0023 Článek 29 
odst. 1 písm. 
c) 

Není-li podle čl. 33 odst. 2 a článku 34 povinné použití elektronických prostředků, mohou členské státy či veřejní 
zadavatelé a zadavatelé pro účely veškeré komunikace a výměny informací zvolit jeden nebo několik z těchto 
prostředků komunikace: 

c) ústní komunikace, včetně telefonu, pokud jde o sdělení, jež se netýkají zásadních prvků koncesního řízení, a je-li 
obsah této ústní komunikace v dostatečné míře zdokumentován na trvalém nosiči; 

32014L0025 Článek 40 
odst. 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU 

§ 48 odst. 4 Zadavatel může vyloučit účastníka 
zadávacího řízení, pokud nabídka 
účastníka zadávacího řízení obsahuje 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 
která nebyla na písemnou výzvu 
zadavatele účastníkem zadávacího 
řízení zdůvodněna.  

32014L0025 Článek 84 
odst. 3 
pododstavec 1 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32009L0081 Článek 49 
odst. 1 

Pokud se pro danou zakázku zdají být nabídky mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo 
službám, jež mají být poskytovány, nemůže zadavatel tyto nabídky odmítnout, aniž by nejdříve písemně požádal o 
upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité. 

32014L0024 Článek 69 
odst. 3 
pododstavec 1 

Veřejný zadavatel posoudí poskytnuté informace konzultací s uchazečem. Zadavatel může nabídku odmítnout pouze v 
případě, že předložený doklad s ohledem na faktory uvedené v odstavci 2 uspokojivě neodůvodňuje nízkou úroveň 
navrhovaných cen či nákladů. 

32014L0024 Článek 22 
odst. 2 

Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní 
komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, 
žádosti o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít podstatný dopad 
na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, 
zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

32014L0023 Článek 29 
odst. 1 písm. 
c) 

Není-li podle čl. 33 odst. 2 a článku 34 povinné použití elektronických prostředků, mohou členské státy či veřejní 
zadavatelé a zadavatelé pro účely veškeré komunikace a výměny informací zvolit jeden nebo několik z těchto 
prostředků komunikace: 
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c) ústní komunikace, včetně telefonu, pokud jde o sdělení, jež se netýkají zásadních prvků koncesního řízení, a je-li 
obsah této ústní komunikace v dostatečné míře zdokumentován na trvalém nosiči; 

32014L0025 Článek 40 
odst. 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU 

§ 48 odst. 5 
písm. c) 

Zadavatel může vyloučit účastníka 
zadávacího řízení pro nezpůsobilost, 
pokud prokáže, že 

c) došlo k narušení hospodářské soutěže 
předchozí účastí účastníka zadávacího 
řízení při přípravě zadávacího řízení, 
jiné opatření k nápravě není možné a 
účastník zadávacího řízení na písemnou 
výzvu zadavatele neprokázal, že k 
narušení hospodářské soutěže nedošlo, 

32014L0024 Článek 57 
odst. 4 
pododstavec 1 
písm. f), čl. 57 
odst. 7 

Článek 57 

(4) Veřejní zadavatelé mohou z účasti v zadávacím řízení vyloučit nebo po nich mohou členské státy požadovat, aby 
vyloučili hospodářský subjekt, který se nachází v některé z těchto situací: 

f) pokud nelze jinými, méně omezujícími opatřeními napravit narušení hospodářské soutěže způsobené předchozí 
účastí daných hospodářských subjektů na přípravě zadávacího řízení podle článku 41; 

(7) Členské státy stanoví prostřednictvím právních či správních předpisů a s ohledem na právo Unie podmínky k 
provedení tohoto článku. Zejména vymezí maximální dobu vyloučení pro případ, že hospodářský subjekt nepřijme 
žádné opatření ve smyslu odstavce 6 k tomu, aby prokázal svou spolehlivost. Pokud nebyla doba vyloučení stanovena v 
pravomocném rozsudku, nesmí překročit pět let ode dne vydání odsuzujícího pravomocného rozsudku v případech 
uvedených v odstavci 1 a tři roky od příslušné události v případech uvedených v odstavci 4. 

32014L0025 Článek 80 Použití důvodů pro vyloučení a kvalifikačních kritérií pro výběr uvedených ve směrnici 2014/24/EU  

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32014L0024 Článek 22 
odst. 2 

Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní 
komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, 
žádosti o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít podstatný dopad 
na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, 
zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

32014L0023 Článek 29 
odst. 1 písm. 
c) 

Není-li podle čl. 33 odst. 2 a článku 34 povinné použití elektronických prostředků, mohou členské státy či veřejní 
zadavatelé a zadavatelé pro účely veškeré komunikace a výměny informací zvolit jeden nebo několik z těchto 
prostředků komunikace: 

c) ústní komunikace, včetně telefonu, pokud jde o sdělení, jež se netýkají zásadních prvků koncesního řízení, a je-li 
obsah této ústní komunikace v dostatečné míře zdokumentován na trvalém nosiči; 

32014L0025 Článek 40 
odst. 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU 
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§ 86 odst. 2 Pokud zadavatel nestanoví v zadávací 
dokumentaci jinak, může dodavatel v 
žádosti o účast, předběžné nabídce nebo 
nabídce nahradit předložení dokladů 
písemným čestným prohlášením. 
Dodavatel může vždy nahradit 
požadované doklady jednotným 
evropským osvědčením pro veřejné 
zakázky. 

32014L0024 Článek 59 
odst. 1 
pododstavec 
1, čl. 60 odst. 
2 pododstavec 
2, odst. 3 
pododstavec 2 

Článek 59 

(1) V okamžiku podávání žádostí o účast nebo nabídek veřejní zadavatelé přijímají jednotné evropské osvědčení pro 
veřejné zakázky, jež sestává z aktualizovaného vlastního prohlášení, jakožto předběžný doklad namísto osvědčení 
vydaných veřejnými orgány nebo třetími stranami, jež potvrzují, že příslušný hospodářský subjekt splňuje následující 
podmínky: 

Článek 60 

(2) Jestliže daný členský stát nebo země nevydává tyto doklady nebo osvědčení nebo jestliže se tyto doklady či 
osvědčení nevztahují na všechny případy uvedené v čl. 57 odst. 1 a 2 a odst. 4 písm. b), mohou být nahrazeny 
místopřísežným prohlášením, nebo v zemích či členských státech, ve kterých není místopřísežné prohlášení upraveno, 
čestným prohlášením dané osoby před příslušným soudním nebo správním orgánem, notářem nebo příslušnou profesní 
organizací nebo obchodní komorou, a to v zemi či členském státě původu nebo v zemi či členském státě původu, kde je 
hospodářský subjekt usazen. 

(3) Jestliže z jakéhokoli oprávněného důvodu není hospodářský subjekt schopen předložit doklady požadované 
veřejným zadavatelem, může svou ekonomickou a finanční situaci doložit jakýmkoli jiným dokladem, který veřejný 
zadavatel považuje za vhodný. 

32014L0025 Článek 80 
odst. 3 

Použití důvodů pro vyloučení a kvalifikačních kritérií pro výběr uvedených ve směrnici 2014/24/EU  

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32014L0024 Článek 22 
odst. 2 

Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní 
komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, 
žádosti o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít podstatný dopad 
na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, 
zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

32014L0023 Článek 29 
odst. 1 písm. 
c) 

Není-li podle čl. 33 odst. 2 a článku 34 povinné použití elektronických prostředků, mohou členské státy či veřejní 
zadavatelé a zadavatelé pro účely veškeré komunikace a výměny informací zvolit jeden nebo několik z těchto 
prostředků komunikace: 

c) ústní komunikace, včetně telefonu, pokud jde o sdělení, jež se netýkají zásadních prvků koncesního řízení, a je-li 
obsah této ústní komunikace v dostatečné míře zdokumentován na trvalém nosiči; 

32014L0025 Článek 40 
odst. 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU 

129a odst. 1 Řízení pro zadání veřejné zakázky ve 
zjednodušeném režimu zahajuje 
zadavatel odesláním předběžného 
oznámení k uveřejnění způsobem podle 
§ 212, pokud jím vyzývá k vyjádření 

32014L0024 Článek 75 
odst. 1 

Veřejní zadavatelé, kteří hodlají zadat veřejnou zakázku na služby uvedené v článku 74, musí oznámit svůj úmysl 
některým z těchto způsobů: 

a) prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení, které musí obsahovat informace uvedené v části H přílohy 
V, v souladu se standardními formuláři uvedenými v článku 51, nebo 
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předběžného zájmu, nebo odesláním 
oznámení o zahájení zadávacího řízení 
k uveřejnění způsobem podle § 212. 

b) prostřednictvím předběžného oznámení, které musí být trvale uveřejněno a které musí obsahovat informace uvedené 
v části I přílohy V. Toto předběžné oznámení musí odkazovat konkrétně na ty druhy služeb, které budou předmětem 
veřejných zakázek, jež mají být zadány. Musí uvádět, že veřejné zakázky budou zadány bez dalšího uveřejňování, a 
musí vyzývat hospodářské subjekty, které o to mají zájem, aby svůj zájem vyjádřily písemně. 

První pododstavec se nicméně nepoužije, pokud by pro zadání veřejné zakázky na služby mohlo být v souladu s 
článkem 32 použito jednací řízení bez uveřejnění. 

32014L0025 Článek 92 
odst. 1 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

129a odst. 2 
Koncesní řízení ve zjednodušeném 
režimu zahajuje zadavatel odesláním 
předběžného oznámení k uveřejnění 
způsobem podle § 212, pokud jím 
vyzývá k vyjádření předběžného zájmu. 

32014L0023 Článek 31 
odst. 3 

Veřejní zadavatelé a zadavatelé zamýšlející udělit koncesi na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze IV 
uveřejní tento svůj úmysl prostřednictvím předběžného oznámení. Toto oznámení obsahuje informace stanovené v 
příloze VI. 

129a odst. 3 
V řízení pro zadání veřejné zakázky ve 
zjednodušeném režimu  vyjadřují 
dodavatelé svůj předběžný zájem 
písemně. 

32014L0024 Článek 75 
odst. 1 písm 
b) 

1.   Veřejní zadavatelé, kteří hodlají zadat veřejnou zakázku na služby uvedené v článku 74, musí oznámit svůj úmysl 
některým z těchto způsobů: 

b) prostřednictvím předběžného oznámení, které musí být trvale uveřejněno a které musí obsahovat informace uvedené 
v části I přílohy V. Toto předběžné oznámení musí odkazovat konkrétně na ty druhy služeb, které budou předmětem 
veřejných zakázek, jež mají být zadány. Musí uvádět, že veřejné zakázky budou zadány bez dalšího uveřejňování, a 
musí vyzývat hospodářské subjekty, které o to mají zájem, aby svůj zájem vyjádřily písemně. 

32014L0025 Článek 92 
odst. 1 písm. 
b) 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

129a odst. 4 
Průběh zadávacího řízení určuje 
zadavatel s ohledem na specifika 
zadávaných služeb. Zadavatel může s 
účastníky zadávacího řízení jednat. 
Zadavatel může snížit počet účastníků 
zadávacího řízení nebo snížit počet 
předběžných nabídek nebo řešení. 
Zadavatel může v průběhu zadávacího 
řízení měnit zadávací podmínky, pokud 
tím nejsou narušeny zásady podle § 6. 
Změněné zadávací podmínky však musí 
nadále splňovat podmínky pro 
zjednodušený režim. 

32014L0024 Článek 76 
odst. 1 

Zásady zadávání veřejných zakázek 

Členské státy zavedou vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, na které se vztahuje tato kapitola, aby bylo 
zajištěno, že veřejní zadavatelé dodržují zásady transparentnosti a rovného zacházení s hospodářskými subjekty. 
Členské státy mohou samy stanovit příslušná procesní pravidla, pokud tato pravidla umožní, aby veřejní zadavatelé 
zohlednili specifika dotčených služeb. 

 

32014L0025 Článek 93 Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

129a odst. 5 
Při výběru dodavatele zadavatel v rámci 32014L0024 Článek 76 Členské státy zajistí, aby veřejní zadavatelé mohli zohlednit potřebu zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
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kritérií kvality může zohlednit 
například potřeby zajištění kvality, 
návaznosti, dostupnosti a komplexnosti 
služeb, inovativnosti řešení, přínosu pro 
uživatele nebo kritéria udržitelnosti 
sociálních služeb. 

odst. 2 přijatelných cen, dostupnosti a komplexnosti služeb, zvláštní potřeby různých kategorií uživatelů, včetně 
znevýhodněných a zranitelných skupin, účast a posílení možností uživatelů a inovace. Členské státy mohou rovněž 
stanovit, že výběr poskytovatele služeb bude uskutečňován podle toho, která nabídka představuje nejlepší poměr mezi 
cenou a kvalitou, přičemž bude zohledněna kvalita a kritéria udržitelnosti sociálních služeb. 

32014L0025 Článek 93 Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

129a odst. 6 
Zadavatel odešle oznámení o výsledku 
zadávacího řízení k uveřejnění 
způsobem podle § 212 do 30 dnů, nebo 
48 dnů v případě koncesí, 

a) od uzavření smlouvy nebo zrušení 
zadávacího řízení, nebo  

b) od konce každého čtvrtletí, pokud 
zadavatel výsledek uveřejňuje 
souhrnně. 

32014L0023 Článek 32 1.   Nejpozději do 48 dnů od udělení koncese zašlou veřejní zadavatelé a zadavatelé v souladu s postupy stanovenými v 
článku 33 oznámení o výsledku koncesního řízení. Pokud však jde o sociální služby a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze IV, mohou taková oznámení sdružit na čtvrtletním základě. V takovém případě odesílají sdružená oznámení do 
48 dnů od konce každého čtvrtletí. 

2.   Oznámení o výsledku koncesního řízení obsahují informace stanovené v příloze VII nebo, ve vztahu ke koncesím 
na sociální služby a jiné zvláštní služby uvedené v příloze IV, informace stanovené v příloze VIII a jsou uveřejňovány 
podle ustanovení článku 33. 

32014L0024 Článek 75 
odst. 2 

Veřejní zadavatelé, kteří zadali veřejnou zakázku na služby uvedené v článku 74, musí uveřejnit výsledky zadávacího 
řízení prostřednictvím oznámení o výsledku zadávacího řízení, které obsahuje informace uvedené v části J přílohy V, v 
souladu se standardními formuláři uvedenými v článku 51 Mohou však tato oznámení sdružit po čtvrtletích. V takovém 
případě odesílají sdružená oznámení do 30 dnů od konce každého čtvrtletí. 

32014L0025 Článek 92 
odst. 3 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

§ 148 odst. 
1 

Pro hodnocení návrhů zadavatel sestaví 
porotu z fyzických osob. Členové 
poroty nesmí být ve střetu zájmů podle 
§ 44. Většina členů poroty musí být ve 
vztahu k zadavateli nezávislá. 
Nezávislými se rozumí členové poroty, 
kteří nejsou se zadavatelem v 
dlouhodobém obchodním, 
pracovněprávním nebo jiném 
obdobném vztahu. Zadavatel si od 
všech členů poroty musí vyžádat 
písemné čestné prohlášení o tom, že 
nejsou ve střetu zájmů, a v případě 
soutěže o návrh na služby  uvedené v 
oddílu 71 hlavního slovníku jednotného 
klasifikačního systému souhlas členů 
poroty se soutěžními podmínkami.  

32014L0024 Článek 22 
odst. 2 

Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní 
komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, 
žádosti o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít podstatný dopad 
na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, 
zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

32014L0023 Článek 29 
odst. 1 písm. 
c) 

Není-li podle čl. 33 odst. 2 a článku 34 povinné použití elektronických prostředků, mohou členské státy či veřejní 
zadavatelé a zadavatelé pro účely veškeré komunikace a výměny informací zvolit jeden nebo několik z těchto 
prostředků komunikace: 

c) ústní komunikace, včetně telefonu, pokud jde o sdělení, jež se netýkají zásadních prvků koncesního řízení, a je-li 
obsah této ústní komunikace v dostatečné míře zdokumentován na trvalém nosiči; 

32014L0025 Článek 40 
odst. 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBL5H3XPQ)



7 
 

§ 163 odst. 
4 

Zadavatel při zadávání sektorové 
veřejné zakázky v užším řízení nebo 
jednacím řízení s uveřejněním může 
zahájit zadávací řízení také odesláním  

a) předběžného oznámení k uveřejnění 
způsobem podle § 212, pokud jím 
vyzývá k projevení předběžného zájmu, 

b) oznámení o zavedení systému 
kvalifikace k uveřejnění způsobem 
podle § 212, pokud jím vyzývá k 
podání žádostí o účast v zadávacím 
řízení, 

c) výzvy k podání žádostí o účast všem 
dodavatelům zařazeným do systému 
kvalifikace, 

d) výzvy k podání nabídek v užším 
řízení všem dodavatelům zařazeným v 
systému kvalifikace, nebo 

e) předběžných nabídek v jednacím 
řízení s uveřejněním všem dodavatelům 
zařazeným v systému kvalifikace. 

32014L0025 Článek 44 
odst. 4 písm 
a) a b) 

Výzva k účasti v soutěži může být provedena jedním z následujících způsobů: 

a) pravidelným předběžným oznámením podle článku 67, pokud je zakázka zadávána v užším nebo jednacím řízení; 

b) oznámením o existenci systému kvalifikace podle článku 68, pokud je zakázka zadávána v užším nebo jednacím 
řízení nebo prostřednictvím soutěžního dialogu či inovačního partnerství; 

  

32014L0025 Článek 77 
odst. 5 

Pokud je výzva k účasti v soutěži učiněna prostřednictvím oznámení o zavedení systému kvalifikace, jednotlivé 
zakázky na stavební práce, dodávky a služby, na něž se vztahuje systém kvalifikace, se zadávají na základě užšího 
nebo jednacího řízení, v němž jsou všichni uchazeči a účastníci vybráni ze zájemců kvalifikovaných v souladu s 
takovým systémem. 

§ 211 odst. 
1 

Komunikace mezi zadavatelem a 
dodavatelem v zadávacím řízení a při 
zvláštních postupech podle části šesté 
probíhá písemně. Ústní komunikaci 
může zadavatel požadovat nebo 
připustit pokud tento zákon nestanoví 
jinak a pouze u  sdělení, jež se netýkají 
zásadních prvků zadávacího řízení, a to 
zejména při 

a) jednání s dodavatelem tam, kde ho 
tento zákon připouští, 

b) prohlídce místa plnění, 

c) provedení kontroly technické 
kapacity nebo opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti nebo výzkumu 
podle § 79 odst. 2, 

32014L0024 Článek 22 
odst. 1 
pododstavec 1 

Členské státy zajistí, aby veškerá komunikace a výměna informací podle této směrnice, zejména pak elektronické 
podávání nabídek, probíhaly prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků v souladu s požadavky tohoto 
článku. Nástroje a zařízení, které se použijí pro komunikaci elektronickou cestou, stejně jako jejich technické 
parametry, vylučují jakoukoli diskriminaci, jsou obecně dostupné a interoperabilní s produkty informačních a 
komunikačních technologií, které se běžně používají, a neomezují hospodářské subjekty v přístupu k zadávacímu 
řízení. 

32014L0024 Článek 22 
odst. 2 

Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní 
komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, 
žádosti o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít podstatný dopad 
na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, 
zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

32014L0025 Článek 40 
odst. 1 
pododstavec 
1, odstavec 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 
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d) rozhovoru mezi porotou a účastníky 
soutěže o návrh podle § 148 odst. 6. 

32014L0023 Článek 29 
odst. 1 
pododst. 1 

Pravidla pro komunikaci 

1.   Není-li podle čl. 33 odst. 2 a článku 34 povinné použití elektronických prostředků, mohou členské státy či veřejní 
zadavatelé a zadavatelé pro účely veškeré komunikace a výměny informací zvolit jeden nebo několik z těchto 
prostředků komunikace: 

a) elektronické prostředky; 

b) pošta nebo fax; 

c) ústní komunikace, včetně telefonu, pokud jde o sdělení, jež se netýkají zásadních prvků koncesního řízení, a je-li 
obsah této ústní komunikace v dostatečné míře zdokumentován na trvalém nosiči; 

d) předání do vlastních rukou osvědčené potvrzením o převzetí. 

 

§ 211 odst. 
2 

Při použití ústní komunikace podle 
odstavce 1 zadavatel zajistí, aby obsah 
komunikace byl v dostatečné míře 
zdokumentován. Pokud by ústní 
komunikace mohla mít podstatný dopad 
na obsah nebo hodnocení nabídek, musí 
být zdokumentována vhodnými 
prostředky, zejména zápisy, zvukovými 
nahrávkami nebo souhrny hlavních 
prvků komunikace. 

32014L0024 Článek 22 
odst. 2 

Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní 
komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, 
žádosti o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít podstatný dopad 
na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, 
zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

32014L0025 Článek 40 
odst. 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32014L0023 Článek 29 
odst. 1 
pododstavec 1 
písm. c) 

Pravidla pro komunikaci 

1.   Není-li podle čl. 33 odst. 2 a článku 34 povinné použití elektronických prostředků, mohou členské státy či veřejní 
zadavatelé a zadavatelé pro účely veškeré komunikace a výměny informací zvolit jeden nebo několik z těchto 
prostředků komunikace: 

c) ústní komunikace, včetně telefonu, pokud jde o sdělení, jež se netýkají zásadních prvků koncesního řízení, a je-li 
obsah této ústní komunikace v dostatečné míře zdokumentován na trvalém nosiči; 

§ 222 odst. 
5 

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

32014L0025 Článek 89 
odst. 1 
pododst. 1 
písm. b) 

Smlouvy na zakázky a rámcové dohody mohou být změněny bez nového zadávacího řízení v souladu s touto směrnicí 
v následujících případech: 

b) u dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek původního dodavatele jakékoli hodnoty, které jsou nezbytné a 
nebyly zahrnuty v původní zakázce, jestliže změna dodavatele: 

i) není možná z ekonomických nebo technických důvodů, jako jsou například požadavky na zaměnitelnost nebo 
interoperabilitu se stávajícím zařízením, softwarem, službami nebo instalacemi pořízenými v rámci původní zakázky, a 

ii) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 
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a) není možná z ekonomických anebo 
technických důvodů spočívajících 
zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu 
se stávajícím zařízením, službami 
nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním 
zadávacím řízení, 

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

32014L0023 Článek 43 
odst. 1 
pododst. 1 
písm. b) 

Změny koncesí během doby jejich platnosti 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32014L0024 Článek 72 
odst. 1 písm. 
b) 

Smlouvy na veřejné zakázky a rámcové dohody mohou být změněny bez nového zadávacího řízení v souladu s touto 
směrnicí v těchto případech: 

b) u dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek původního dodavatele, které jsou nezbytné a které nebyly 
zahrnuty v původní veřejné zakázce, jestliže změna dodavatele: 

i) není možná z ekonomických nebo technických důvodů, jako jsou například požadavky na zaměnitelnost nebo 
interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými v rámci původní veřejné zakázky, a 

ii) způsobila by veřejnému zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

Cenový nárůst však nesmí překročit 50 % hodnoty původní veřejné zakázky. Je-li provedeno několik po sobě 
následujících změn, použije se toto omezení pro hodnotu každé změny. Cílem těchto po sobě následujících změn nesmí 
být obcházení této směrnice; 

 

POZN.: podle § 222 odst. 9 věty druhé zákona o zadávání veřejných zakázek nesmí celkový cenový nárust související 
se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

§ 222 odst. 
6 

Za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku se 
nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 

32014L0023 Článek 43 
odst. 1 
pododst. 1 
písm. c) 

Změny koncesí během doby jejich platnosti 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32014L0025 Článek 89 
odst. 1 
pododst. 1 
písm. c) 

Smlouvy na zakázky a rámcové dohody mohou být změněny bez nového zadávacího řízení v souladu s touto směrnicí 
v následujících případech: 

c) pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 

i) potřeba změny byla vyvolána okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

ii) změna nemění celkovou povahu zakázky; 

32014L0024 Článek 72 
odst. 1 písm. 
c) 

Smlouvy na veřejné zakázky a rámcové dohody mohou být změněny bez nového zadávacího řízení v souladu s touto 
směrnicí v těchto případech: 

c) pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 

i) potřeba změny byla vyvolána okolnostmi, které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

ii) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 
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iii) cenový nárůst nepřekročí 50 % hodnoty původní veřejné zakázky nebo rámcové dohody. Je-li provedeno několik 
po sobě následujících změn, použije se toto omezení pro  hodnotu každé změny. Cílem těchto po sobě následujících 
změn nesmí být obcházení této směrnice; 

 

POZN.: podle § 222 odst. 9 věty druhé zákona o zadávání veřejných zakázek nesmí celkový cenový nárust související 
se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32009L0081 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 

32014L0023 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí Text s významem pro EHP     

32014L0024 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES Text s významem pro EHP 

32014L0025 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 Text s významem pro EHP   
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