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1 MO § 16 Z

Navrhujeme do ustanovení vložit nový odstavec 7 ve znění: „Před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 29 není 
zadavatel povinen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.“ Odůvodnění:
Důvodem pro zadání veřejné zakázky na základě obecné výjimky dle § 29 ZZVZ by neměl být finanční režim veřejné zakázky, nýbrž 
pouze splnění podmínek pro využití této výjimky.
Rovněž v některých případech zadání veřejné zakázky na základě obecné výjimky, např. dle § 29 písm. s) ZZVZ, nelze 
předpokládanou hodnotu často stanovit, a to z důvodu, že se jedná o specifický předmět plnění. Vyhověno jinak

Text odst. 1 byl přeformulován s tím, že odstavec 1. nebude upravovat žádné výjimky z povinnosti stanovit předpokládanou hodnotu. V této 
souvislosti byl doplněn odstavec 6., který z důvodu právní jistoty zavádí pravidlo, že pokud veřejná zakázka nebyla zadávána v zadávacím řízení (tj. 
byla použita kterákoliv z výjimek, včetně výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu), použijí se pro výpočet předpokládané hodnoty cenové údaje 
ze smlouvy na veřejnou zakázku. Byla doplněna i důvodová zpráva. Je zde potřeba zdůraznit, že stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je 
v zákonu o zadávání veřejných zakázek stanoveno pouze z důvodu správného zařazení veřejné zakázky do příslušného režimu, a proto je také (z 
pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek) v podstatě nadbytečné se zabývat otázkou předpokládané hodnoty u veřejných zakázek, na něž se 
vztahuje některá z nadlimitních výjimek. Podle navrhované změny se tedy předpokládaná hodnota určí přímo podle smlouvy, to znamená, že 
zadavatel nebude muset provádět další formální úkony. Uvedená změna však nemá žádný vliv na povinnost řádného hospodaření zadavatele, která je 
mu uložena jinými právními předpisy, např. rozpočtovými pravidly. 

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

2 MO § 29 písm. s) Z

Navrhujeme ustanovení upravit takto: „s) jde-li o veřejnou zakázku, jejímž předmětem je výroba vojenského materiálu, nebo obchod s
ním nebo služby s tímto vojenským materiálem spojené, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů
České republiky, přičemž tento postup nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu Evropské Unie s
výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům“. Odůvodnění: ZZVZ ve svém ustanovení výslovně neuvádí využití
předmětné výjimky pro případ pořízení služeb souvisejících s dodávkami vojenského materiálu (článek 346 bod 1. písm. b) SFEU
podle našeho názoru připouští také pořízení služeb). I když se aplikace dané výjimky na základě všech dostupných zdrojů
(relevantní judikatura a další evropské dokumenty) jeví v případě služeb jako zcela oprávněná, čas od času se vyskytnou
pochybnosti a z nich vyplývající omezení, které nemají v uvedeném kontextu logický základ. V případě, že Ministerstvo obrany
prostřednictvím uvedené výjimky nadoplnily nebo objasnily“ je patrně dosti flexibilní. Podle ustálené judikatury však zásada
rovného zacházení a povinnost transparentnosti v rámci řízení o zadávání veřejných zakázek brání jakémukoli jednání mezi
veřejným zadavatelem a některým z uchazečů. Obecně tedy platí, že p

Vyhověno jinak

Došlo k úpravě textu a znění důvodové zprávy, ve které bylo zdůrazněno, že se jedná o maximální transpozici směrnice, a mělo by tak být umožněno 
vše, co umožňuje článek 346. 
§29 písm. s)
„jde-li o veřejnou zakázku, jejímž předmětem je výroba vojenského materiálu nebo obchod s ním, včetně přímo souvisejících služeb nebo stavebních 
prací, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, přičemž tento postup nesmí nepříznivě ovlivnit 
podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům, nebo“
DZ
Jedná se o upřesnění transpozice. 
Důvodem změny je odstranění pochybností o tom, zda je předmětná výjimka transponována v celém rozsahu. Cílem úpravy je umožnit využití této 
výjimky v maximálním rozsahu bez jakýchkoli zpřísňujících opatření stanovených vnitrostátní právní úpravou. Výjimku v písmeni s) je tedy možné 
aplikovat na všechny veřejné zakázky, na které je možné uplatnit článek 346  Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 296 Smlouvy o 
ES).
Čl. 346
1. Ustanovení Smluv nebrání použití následujících pravidel:
a) členský stát není povinen poskytovat údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho názoru odporuje podstatným zájmům jeho bezpečnosti,
b) každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou spjata s výrobou 
zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům.
2. Rada může na návrh Komise jednomyslným rozhodnutím změnit seznam výrobků, na něž se vztahuje odst. 1 písm. b), vypracovaný dne 15. dubna 
1958.
Text zákona je upraven v souladu s Interpretačním sdělením o uplatňování článku 296 Smlouvy s ohledem na zadávání zakázek v oblasti obrany  
[KOM(2006) 779], ze kterého vyplývá, že: „Podobně se může čl. 296 odst. 1 písm. b) Smlouvy o ES vztahovat i na zadávání zakázek na služby a 
práce přímo související se zbožím uvedeným na seznamu,…“  

Po následných konzultacích se prostý odkaz na čj. 346 SFEU jeví jako neprůchozí, proto po navazující interní diskusi 
souhlasíme s Vaším posledním návrhem na změnu textu ve smyslu výkladového stanoviska Evropské komise. S tímto 
způsobem vypořádání připomínky k § 29 písm. s) ZZVZ MO souhlasí. 

3 MO § 41 odst. 5 Z
Navrhujeme ponechat ustanovení § 41 odst. 5 zákona beze změny. Odůvodnění: Není zřejmé, z jakého důvodu je navrhováno
vypuštění předmětného ustanovení zákona. Může tak docházet k pochybnostem, po jak dlouhou dobu musí být jistota poskytnuta, tj.
zda je to stále po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

Vyhověno
Pravidlo zůstalo zachováno. S návrhem vypořádání souhlasíme. 

4 MO § 98 a § 99 Z

Zákon v § 98 a § 99 nepamatuje na „dvoukolovost“ užšího řízení a s tím spojené rozdělení dotazů dodavatelů na dotazy týkající se 
prokázání kvalifikace a pak dotazy týkající se obecně požadovaného předmětu plnění. V praxi dochází k případům, kdy ještě nebyla 
stanovena lhůta pro podání nabídek, nicméně již skončila lhůta pro podání žádostí o účast a zadavatel obdrží žádost o vysvětlení 
týkající se požadovaného předmětu plnění. Navíc vyzvaní dodavatelé statisticky zkoumají zadávací podmínky ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky až po prokázání kvalifikace, kdy je okruh potencionálních dodavatelů již uzavřen a zadavatel nemůže zadávací 
podmínky podstatně změnit, jelikož by tím rozšířil potenciální okruh dodavatelů. Zadavatel je tak nucen, zadávací řízení nakonec 
zrušit. Předchozí právní úprava (zákon č. 137/2006 Sb.) v tomto případě rozlišovala kvalifikační dokumentaci a zadávací 
dokumentaci, kterou obdrželi až vyzvaní dodavatelé, a to po prokázání splnění kvalifikace. Současná úprava užšího řízem postrádá 
bez provedení výše uvedené modifikace smysl, přičemž je téměř totožná s řízením otevřeným.

Vyhověno jinak

Domníváme se, že problémy, na které je poukazováno v připomínce neplynou z textu § 98, ale z úpravy v § 96 odst. 1, která vyžaduje uveřejnění 
zadávací dokumentace od počátku zadávacího řízení, a to bez výjimky pro užší řízení. Byl upraven text § 199 a § 200.

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

5 MO § 123 a § 123a Z

Navrhujeme zachovat stávající znění beze změny. Odůvodnění: Navrhované znění v sobě nese nepřiměřenou administrativní zátěž
pro zadavatele, kterým by vznikla nová povinnost vyhotovit dvě různá oznámení. Je nutné apelovat především na fakt, že taková
povinnost v sobě nese velký potenciál pro prodloužení zadávacího řízení, neboť umožňuje podat námitky proti oběma oznámením
[upozorňujeme v této souvislosti na vazbu na navrhované ustanovení § 246 odst. 1 písm. b) zákona]. Navrhovaná úprava je tak
podle našeho názoru v rozporu s účelem novely, která má zavést, dle tvrzení uvedeného v důvodové zprávě, opatření, která
„povedou ke snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů.“

Vyhověno jinak

Úprava oznámení o výběru dodavatele byla změněna tak, aby bylo zřejmé, že zadavatel není povinen odesílat dvě oznámení a může tedy postupovat 
stejně jako doposud. V §  123 odst. 2 se však umožňuje pozdější odeslání informací podle odstavce 1 písm. b) nebo c).

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

6 MO § 199 Z

Navrhujeme upravit § 199 odst. 1 takto: „(1) Veřejný zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v
jednacím řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem i bez naplnění podmínek uvedených v § 60.“ V souladu s touto
změnou navrhujeme upravit i název ustanovení takto: „Zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním a řízení se soutěžním
dialogem“ Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že § 68 odst. 1 ZZVZ odkazuje na splnění podmínek uvedených v § 60 ZZVZ, tj.
podmínek pro použití jednacího řízení s uveřejněním, měla by se předmětná výjimka v oblasti obrany nebo bezpečnosti vztahovat
na obě řízení.

Vysvětleno

Připomínce není možné vyhovět, neboť obranná směrnice v čl. 27 odst. 1 nepřipouští použití soutěžního dialogu vždy, ale pouze v případě "zvláště 
složitých" veřejných zakázek. Současná úprava tedy de facto znamená, že za zvláště složité zakázky jsou považovány případy podle § 60. Bylo by 
tedy možné použít neurčitý právní pojem "zvláště složité veřejné zakázky" jako podmínku pro použití soutěžního dialogu v oblasti obrany nebo 
bezpečnosti, to by ale přineslo vyšší míru právní nejistoty pro zadavatele. 

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

7 MO § 209 Z

Navrhujeme v celém rozsahu zrušit ustanovení § 209 zákona. Odůvodnění: Vypuštěním § 209 lze odstranit nepřiměřenou přísnost
právní úpravy. Nevidíme důvody pro stanovení odlišných pravidel v oblasti obrany a bezpečnosti oproti ostatním veřejným
zakázkám. Z důvodu existence § 209 nebylo např. v roce 2017 možno uzavřít dodatek na navýšení kupní smlouvy na vesty
ochranné balistické (VOBU). Dále z týchž důvodů nebylo možné v uvedeném roce uzavřít dodatky k rámcovým smlouvám s
ukončením plnění v roce 2017 na blůzu pod balistickou ochranu, boty polní a oděv 2005 FR. Taktéž nebylo možné uzavřít dodatky
k rámcovým smlouvám s ukončením plnění v roce 2018 na stejnokroje 95, stejnokroje 95 letní a oděv ECWCS.Vzhledem k tomu, že
v zákoně není jiný odkaz na § 209, nejsou v případě jeho zrušení nezbytné žádné další úpravy.

Nevyhověno/vysvětle
no

Regulace změn smluv odpovídá obranné směrnici (§ 198 odst. 3 až 5) a evropské judikatuře (rozsudek Pressetext) - viz § 222 odst. 1 až 3 a 10. 
Rozšíření možnosti změn smluv není podložené evropskou úpravou. 

Pokud jde o § 209, s návrhem vypořádání souhlasíme. Ministerstvo obrany však navrhuje iniciování změny evropské úpravy 
tak, aby se výjimky podle § 222 odst. 4 až 6 vztahovaly také na veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, protože pro 
rozdíl v právní úpravě podle směrnice 2014/24/EU a směrnice 2009/81/ES v tomto ohledu nespatřujeme důvody.

8 MO § 219 odst. 2 Z

Navrhujeme úpravu stávajícího ustanovení tak, aby bylo v souladu se „Společným stanoviskem MMR, MV a ÚOHS k problematice 
vztahu povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnosti uveřejnit smlouvu 
podle zákona o registru smluv“, uveřejněném na adrese http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Spolecne-stanovisko-MMR.-MV-a-
UOHS-k-problematice-vztahu-povinnosti-uv. V tomto stanovisku je uvedeno: „Rámcová dohoda, která bude uveřejněna dle zákona o 
registru smluv, tak nemusí být duplicitně uveřejněna podle zákona o zadávání veřejných zakázek“ (tj. na profilu zadavatele). 
Odůvodnění: Je třeba jednoznačně vymezit, že ani rámcová dohoda nemusí být uveřejněna na profilu zadavatele, pokud je 
uveřejněna v registru smluv.

Vyhověno

Text odstavce 2. byl nahrazen tímto textem: "Na rámcovou dohodu se odstavec 1 použije obdobně." S návrhem vypořádání souhlasíme. 

9 MO § 262a Z

Navrhujeme nahradit slova „přístup bez časového omezení“ např. slovy „přístup do doby pravomocného rozhodnutí ve věci“.
Odůvodnění: Nevidíme důvod, pro který by měl mít Úřad přístup k dokumentaci o zadávacím řízení i po pravomocném skončení
řízení před Úřadem. K časově neomezenému přístupu Úřadu k dokumentům zadavatele není podle našeho názoru ani zákonná
opora.

Vyhověno jinak

Text byl upraven: "Pokud tento zákon stanoví zadavateli povinnost odeslat nebo doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, 
platí, že tato povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna i tehdy, pokud zadavatel 
zajistí Úřadu k těmto dokumentům a informacím přístup bez časového omezení., a to po celou dobu až do pravomocného skončení správního řízení, 
případně do doručení sdělení, že Úřad správní řízení zahajovat nebude." 

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

10 MO § 40 odst. 2  D

Navrhujeme ustanovení ponechat ve stávajícím znění, případně jej navrhujeme dopracovat. Odůvodnění: Z důvodové zprávy k 
předmětnému ustanovení zákona plyne, že se změna navrhuje z důvodu umožnit účastníkům zadávacího řízení „adekvátně 
prodloužit poskytnutou jistotu“. Pokud je však navrhovaná změna vedena tímto důvodem, je třeba upozornit, že nezřídka je veřejná 
zakázka podrobena přezkumu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž takový přezkum v drtivé většině probíhá déle než 
60 dnů. V takových situacích pak Úřad nařizuje „další“ zákaz uzavření smlouvy. Navrhované ustanovení tedy nepostihuje situace, 
kdy bude zákaz uzavřít smlouvu delší než 60 dnů, což je však ve vazbě na jistotu podstatné. Důležité je poukázat také na skutečnost, 
že v textaci platného zákona nelze „zákaz“ poskytnutí předmětné informace účastníkům nalézt, což potvrzuje běžná praxe, kdy tyto 
informace poskytovány jsou. Z uvedených důvodů se novela tohoto ustanovení nedoporučuje.

Nevyhověno/vysvětle
no

I když současná právní úprava v žádném případě nezakazuje poskytovat informace o délce zadávací lhůty, z důvodu posílení právní jistoty 
dodavatelů považujeme za vhodné zadavatelům uložit povinnost informovat účastníky zadávacího řízení.

11 MO § 109 odst. 3 D

Navrhujeme odstranit z ustanovení nově navrhovaný odstavec 3. Odůvodnění: Úprava spočívající ve sdělení informací o ceně a
dalších číselně vyjádřitelných údajů pro hodnocení je nevhodná pro případy jednacích řízení a řízení s elektronickou aukcí, kdy
obecně nebude v (obchodním) zájmu zadavatele tyto údaje účastníkům sdělit před výběrem dodavatele. I v jiných případech by bylo 
vhodnější ponechat rozhodnutí o sdělení/nesdělení těchto informací na zadavateli - zda je pro něj z obchodního hlediska vhodné
tyto informace poskytnout před rozhodnutím o výběru. Z hlediska základních zásad tato úprava nic nepřináší, protože e-nástroje
nedovolí, aby nabídky byly měněny (k tomu viz stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke stávající úpravě). Tato úprava také
pravděpodobně způsobí, že na profilu zadavatele budou u některých zakázek tyto údaje uveřejněny na základě žádosti a u jiných
zakázek tyto údaje nebudou uveřejňovány, což může vyvolat pochybnosti o transparentnosti postupu zadavatele.

Nevyhověno Tato úprava představuje kompromis, jehož účelem je vyhovět zájmům dodavatelů a zároveň nezatěžovat příliš zadavatele. Domníváme se, že 
zakotvení úpravy poskytování údajů přímo v zákoně, je krokem, ke zvýšení právní jistoty zadavatelů. Pokud se zadavatel bude řídit výslovným 
ustanovením zákona, nemůže být jeho postup napadán pro transparentnost.

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



12 MO § 219 odst. 2 D

Navrhujeme slova „do 15 dnů“ nahradit slovy „do 30 dnů“. Odůvodnění: Navrženou změnou dojde ke sjednocení lhůty pro
uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, včetně všech jejích změn a dodatků, a pro rámcovou dohodu. Není dán podle
našeho názoru důvod, proč by termín pro uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku měl být odlišný od termínu pro uveřejnění
rámcové smlouvy.

Vyhověno jinak Ve smyslu připomínky byl změněn text § 219 odst. 2.

13 Ústecký kraj § 19 odst. 3 Z

Navrhujeme celý novelizovaný § 19 odst. 3 zrušit a místo toho ponechat stávající § 19 odst. 3. Odůvodnění: Pokud platí, že
podmínky proměnlivé jednotkové ceny a opakovaného pořizování musí být splněny současně, nejeví se vhodné členit tento článek
nově na samostatná písmena, mohlo by to být vykládáno tak, že stačí jen jedna z těchto podmínek. Pokud by prošel návrh nového
textu § 19 odst. 3, navrhujeme odstranit text uvedený pod písm. c). Organizace (např. ZZS, SÚS, nebo dopravní společnosti), tedy
ty organizace, které disponují velkým vlastním vozovým parkem a pořizují pohonné hmoty ve velkém objemu, jejich veřejné zakázky
by se pak považovaly za zakázky podle odstavce 1 § 19. 

Nevyhověno

Úprava je nutná z důvodu správné transpozice, evropské směrnice obdobnou výjimku neznají, Evropská komise v této věci namítá nedostatečnou 
transpozici. Jde o klíčové ustanovení novelizace, její nepřijetí by pro Českou republiku sankce z důvodů neplnění povinností vyplývajících z členství 
v EU.

S vypořádáním připomínky k § 19 také souhlasíme, nicméně dáváme návrh na to, aby Ministerstvo pro místní rozvoj 
zpracovalo jednotnou metodiku, jak postupovat v případě zakázek na nákup pohonných hmot zadávaných v nadlimitním 
režimu.

14 Ústecký kraj § 16 odst. 5 D

Na místo zrušeného textu bodu 6. navrhujeme vložit nový, které zní. 6. V § 16 odst. 5 se za slova „zadávacího řízení“ vkládají slova „
nebo výběrového řízení zakázek zadávaných na základě výjimky dle § 30, § 31 a § 158 odst. 1,“ Odůvodnění: Obdobně, jako
novela v čl. 1 zpřesňuje povinnost stanovit předpokládanou hodnotu zakázky před jejím zadáním na základě výjimky i dle § 31 a §
158 odst. 1, doporučujeme zpřesnit v čl. 5, že předpokládaná hodnota se u zakázek zadávaných na základě výjimky dle § 30, § 31 a
§ 158 odst. 1 stanovuje před zahájením výběrového řízení na zadání těchto zakázek, protože zadavatel si před zahájením
výběrového řízení musí ujasnit, zda se jedná o zakázku podlimitní (§ 30), malého rozsahu (§ 31) nebo sektorovou podlimitní či
malého rozsahu (§158 odst. 1). Podle současného znění zákona je to vykládáno tak, že tyto zakázky nebyly zadány v zadávacím
řízení, tak se jejich předpokládaná hodnota stanovuje k okamžiku zadání.

Nevyhověno Dosavadní právní úpravu považujeme za vyhovující, u neformálních "výběrových řízení" by mohlo být komplikované stanovit okamžik jejich 
zahájení. 

15 Ústecký kraj § 40 odst. 3 D

Navrhujeme v § 40 odst. 3 zrušit slova „3 měsíců od skončení“ a slova „k následnému postupu podle § 125 nebo pozdějšímu
nápravnému opatření uloženému podle § 263 se nepřihlíží“. Za slova „ledaže se“ navrhujeme vložit slovo „zadavatel“. Odůvodnění: 
Navržená úprava nepřiměřeně prodlužuje dobu, kdy bude zadávací řízení ukončeno, o 3 měsíce, a tím brání zadavateli v možnosti
zahájit nové zadávací řízení na stejný předmět plnění. Dosud platí, že zadávací řízení bylo ukončeno uplynutím zadávací lhůty.
Navrhujeme tuto nepřiměřeně dlouhou dobu 3 měsíců z novely vypustit. Rovněž doporučujeme vypustit z novely odkaz na § 125,
který se této problematiky vůbec netýká, a stejně tak i odkaz na § 263. Buď běží řízení na ÚOHS a tím se staví (pozastavuje) běh
zadávací lhůty, takže ÚOHS může uložit nápravné opatření včetně zrušení zadávacího řízení, nebo zadávací lhůta uplynula a
zadávací řízení bylo ukončeno, takže nápravné opatření ve smyslu zrušení zadávacího řízení nemá smysl, a jiná nápravná opatření
nemají na skutečnost,lší formální úkony. Uvedená změna však nemá žá

Vysvětleno Odložení okamžiku zrušení zadávacího řízení považujeme nadále za vhodné a je stanoveno ve prospěch zadavatele. Odkaz na § 125 a § 263 je 
relevantní, neboť podle dosavadní úpravy bylo vykládáno, že ke zrušení zadávacího řízení dojde i tehdy, pokud zadavatel sice odešle rozhodnutí o 
výběru v zadávací lhůtě, ale toto rozhodnutí je následně zrušeno a zadávací lhůta již uplyne (běh zadávací lhůty se není přerušen po celou dobu řízení 
u ÚOHS, ale jen po dobu zákazu uzavření smlouvy podle § 246). 

16 Ústecký kraj § 40 odst. 4 D
Navrhujeme za slova “účastníkům zadávacího řízení“ vložit čárku a slova „na jejich písemnou žádost, „ Odůvodnění: 
Doporučujeme vložit uvedený text, aby bylo zcela zřejmé, že se zadavatel bude úhradou zabývat jen v případě, že si účastník 
zadávacího řízení o ni požádá.

Vyhověno jinak Odstavec byl přeformulován takto: V případě ukončení zadávacího řízení podle odstavce 4 zadavatel uhradí účastníku zadávacího řízení na základě 
jeho písemné žádosti, doručené zadavateli ve lhůtě 6 měsíců od uveřejnění oznámení o ukončení zadávacího řízení, účelně vynaložené náklady 
spojené s jeho účastí v zadávacím řízení.

17 Ústecký kraj § 48 odst. 3 D

Navrhujeme zrušit v druhé větě slova „účastníka zadávacího řízení“ a vložit místo nich slova „vybraného dodavatele“ Odůvodnění: 
Proces zadávání VZ by se měl zjednodušit a nevylučovat zbytečně účastníky zadávacího řízení, pokud to nemá vliv na výběr 
dodavatele. Tomu odpovídá první věta odst. 3, kdy zadavatel již nemusí, ale může. Druhá věta by se již měla týkat pouze vybraného 
dodavatele.

Vyhověno Věcně vyhověno připomínce, druhá věta se bude obsahovat možnost vyloučení, povinnost vyloučit vybraného dodavatele bude doplněna do odstavce 
8.

18 Ústecký kraj § 63 odst. 3 
písm. a) D

Navrhujeme za slova „předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon“ doplnit čárku a slova „nebo 
mistrovský hudební nástroj“. Odůvodnění: Proces veřejné zakázky na pořízení mistrovského hudebního nástroje např. pro 
koncertní potřeby je za  stávajícího znění zákona takřka nerealizovatelný. Zejména umělecké školy, ale i jiné instituce, nemají podle 
současného znění zákona žádný vhodný postup, jak zadat pořízení mistrovského koncertního hudebního nástroje, jako např. 
klavíru, harfy, nebo varhan v hodnotě i několika milionů korun. Rozhodující je zvuk nástroje, jehož hodnocení nelze objektivně 
předem popsat ani provést.

Nevyhověno Navržená úprava jde nad rámec čl. 32 odst. 2 písm. b) bod i) směrnice 2014/24/EU.

19 Ústecký kraj § 88 odst. 2 D

Navrhujeme vložit za odstavec 2 nový odstavec 3 ve znění „Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, pokud prokáže, že vybraný 
dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1.“ Odůvodnění: Domníváme se, že v případě vybraného dodavatele to nemůže 
být možnost, ale povinnost

Nevyhověno Požadovanou úpravu nepovažujeme za vhodnou, ověření kvalifikace u vybraného dodavatele upravuje dostatečně § 122. Do nového ustanovení § 
122 odst. 3 c) bylo doplněno, že musí být předloženy nové doklady o kvalifikaci, pokud došlo ke změně rozhodných údajů (tedy nikoli pouze v 
případě ztráty kvalifikace). Tato úprava zajistí podrobnější zkoumání kvalifikace u vybraného dodavatele, než je tomu v současném stavu. 

20 Ústecký kraj § 109 odst. 3 D
Navrhujeme za slovo „odešle“ doplnit slovo „všem“. Za slovy „účastníkům zadávacího řízení“ vložit čárku. Odůvodnění: Jedná se 
pouze o upřesnění, že se odešle všem účastníkům zadávacího řízení. Dále navrhujeme před spojku nebo vložit čárku, která tak 
upřesní vylučovací charakter.

Vyhověno Slovo "všem" a čárka doplněna.

21 Ústecký kraj § 122 odst. 3 
písm. a) Z

Navrhujeme zrušit ve větě první slova „nestanoví ve výzvě“ a místo nich vložit slova „nestanovil v zadávací dokumentaci“ 
Odůvodnění: Považujeme za netransparentní, aby zadavatel až ve výzvě vybranému dodavateli, k předložení dokladů ke 
kvalifikaci, stanovil jiné časové období, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci.

Nevyhověno/vysvětle
no

Považujeme za vhodnější, aby se zadavatel mohl rozhodnout až v okamžiku odesílání výzvy s přihlédnutím k okolnostem zadávání konkrétní veřejné 
zakázky.

Děkuji Vám za návrh vypořádání připomínek a k Vašemu požadavku sdělujeme, že jsme srozuměni s vypořádáním a dále 
nebudeme nic rozporovat.

22 Ústecký kraj § 122 odst. 4 Z Zrušení § 122 odst. 4. Odůvodnění: Domníváme se, že toto by mělo být stanoveno již v zadávací dokumentaci. Nevyhověno/vysvětle
no

Považujeme za vhodnější, aby se zadavatel mohl rozhodnout až v okamžiku odesílání výzvy s přihlédnutím k okolnostem zadávání konkrétní veřejné 
zakázky.

Děkuji Vám za návrh vypořádání připomínek a k Vašemu požadavku sdělujeme, že jsme srozuměni s vypořádáním a dále 
nebudeme nic rozporovat.

23 Ústecký kraj § 122 odst. 7 a 
8 D

V § 122 odst. 8 navrhujeme slova „účastníka zadávacího řízení“ nahradit slovy „vybraného dodavatele“ Odůvodnění: Celý § 122 se 
týká vybraného dodavatele, proto by se i v posledním odstavci tohoto § mělo mluvit o vybraném dodavateli. 

Vyhověno Slova „účastníka zadávacího řízení“ nahrazena slovy „vybraného dodavatele“.

24 Ústecký kraj § 123 D
Navrhujeme současný text bodu 82. posunout a nahradit jej textem „82. V § 123 navrhujeme ve větě druhé za slova „jednacího řízení
bez uveřejnění“ vložit slova „, zjednodušeného podlimitního řízení“. Bod. 82. a násl. navrhujeme přečíslovat na 83. a násl.
Odůvodnění: návrh vychází ze stanoviska MMR

Vysvětleno § 123 se v ZPŘ neaplikuje, neboť na něj není odkazováno v § 53, není tedy možné jeho aplikaci v § 123 vyloučit. 

25 Ústecký kraj § 123 písm. b) 
bod 1 D

Navrhujeme za slovo „dodavatel“ bodu 1 doplnit slova „v nabídce, nebo v žádosti o účast“. Odůvodnění: Navrhujeme vložit 
uvedený text, nebo jinak odlišit, zda se jedná o doklady, kterými prokazoval vybraný dodavatel kvalifikaci v nabídce, nebo o 
doklady, které doručil dle § 122 odst. 3 písm. a), b), c). 

Vysvětleno není rozhodné, jakým způsobem zadavatel doklady o kvalifikaci získal, tj. zda byly předloženy v nabídce nebo žádosti o účast, nebo v jiném 
zadávacím řízení, popř. zda si je zadavatel získal sám podle § 39 odst. 5

26 Ústecký kraj § 123a D Ve znění nového § 123a navrhujeme za slovy “Zadavatel odešle“ doplnit slova “bez zbytečného odkladu po doručení dokladů nebo 
vzorků dle § 104 písm. a) a získání výsledků zkoušek vzorků dle § 104 písm. b)“. Doporučujeme upřesnit.

Vyhověno Věcně vyhověno, text byl přesunut do § 123 odst. 2.

27 Ústecký kraj § 213a Z Navrhujeme celý text nového § 213a zrušit. Odůvodnění: Národní elektronický nástroj je rovnocenný s jinými komerčními 
elektronickými nástroji, které zákon o zadávání veřejných zakázek také neřeší. Vyhověno

Ustanovení bylo vypuštěno. K Vaší žádosti o vyjádření k návrhu vypořádání připomínek (viz Váš e-mail ze dne 21. 5. 2020) Vám sdělujeme, že s návrhem 
souhlasíme.

28 Ústecký kraj § 219 odst. 1 D

Navrhujeme v § 219 odst. 1 v první větě za slovy „zadavatele smlouvu“ doplnit nová slova „nebo rámcovou dohodu“. Ve druhé větě
za slova „To neplatí pro“ doplnit nová slova „smlouvu nebo rámcovou dohodu“. V § 219 odst. 1 písm. a) doporučujeme zrušit první
slovo „smlouvu“. Dále doporučujeme zrušit celý text odstavce 2 a následující odstavce přečíslovat. Odůvodnění: Doporučujeme 
sjednotit pravidla pro uveřejňování uzavřených smluv a rámcových dohod.

Vyhověno jinak Ve smyslu připomínky byl změněn text § 219 odst. 2.

29 Ústecký kraj § 219 odst. 1 
písm. b) D Navrhujeme zrušit první slovo „smlouvu“. Odůvodnění: Doporučujeme sjednotit pravidla pro uveřejňování uzavřených smluv a 

rámcových dohod.
Vyhověno jinak Ve smyslu připomínky byl změněn text § 219 odst. 2.

30 Ústecký kraj § 219 odst. 1 
písm. d) D Navrhujeme zrušit první slovo „smlouvu“. Odůvodnění: Doporučujeme sjednotit pravidla pro uveřejňování uzavřených smluv a 

rámcových dohod.
Vyhověno jinak Ve smyslu připomínky byl změněn text § 219 odst. 2.

31 Ústecký kraj § 219 odst. 1 
písm. c)

D

Navrhujeme současný text bodu 151. (dříve 150.) posunout a nahradit jej textem „151. V § 219 odst. 1 písm. c) se slova „pro
zadavatele“ nahrazují slovy „uzavřenou zadavatelem“. Bod. 151 (dříve 150.) a násl. navrhujeme přečíslovat na 152. a násl.
Odůvodnění: Doporučujeme sjednotit pravidla pro uveřejňování uzavřených smluv a rámcových dohod.

Vyhověno jinak Ve smyslu připomínky byl změněn text § 219 odst. 2.

32 Ústecký kraj § 254 odst. 4 D
Navrhujeme současný text bodu 162. (dříve 160.) posunout a nahradit jej textem „152. V § 254 odst. 4 se písm. c) se slova „1
měsíce“ nahrazují slovy „30 dnů“. Bod. 162 (dříve 160.) a násl. navrhujeme přečíslovat na 163. a násl. Odůvodnění: Doporučujeme 
z hlediska sjednocení lhůty s odst. 3

Vyhověno Text byl upraven.

33 ÚVČR - VÚV § 14 odst. 1 Z

Podle současného znění § 14 odst. 1 ZZVZ je veřejnou zakázkou na dodávky veřejná zakázky, jejímž předmětem je pořízení věci,
zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle odst. 3. Pořízením se rozumí
zejména koupě, nájem nebo pacht.V rámci novelizace ZZVZ se navrhuje omezit definici věci, kdy za věc pro účely věty první § 14
odst. 1 nebude považován cenný papír, obchodní závod nebo podíl v obchodní korporaci. Navrhovatel v důvodové zprávě uvádí, že
nově pořízení cenného papíru, obchodního závodu nebo podílu v obchodní společnosti nebude veřejnou zakázkou na dodávky a
nepůjde o veřejnou zakázku vůbec.S navrhovaným zúžením definice veřejné zakázky na dodávky nelze souhlasit.Občanský zákoník
definuje věc velice široce, kdy dle § 496 odst. 1 je hmotnou věcí ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného
předmětu. Zároveň dle § 496 dle odst. 2 nehmotnou věcí jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.
Jinými slovlší formální úkony. Uvedená změna však nemá žádný vliv na povinnost řádného hospodaření zadavatele, která je mu
uložena jinými právními předpisy, např. rozpočtovými pravidly. . Postrádá zdůvodnění toho, proč je na zadavatele přenášena
odpovědnost za komplexní „design“ celého zadávacího řízení, když existuje celá řada naprosto nekonfliktních pravidel, které se dnes i
na řízení ve zjednodušeném režimu automaticky aplikují (příkladmo lze uvést § 81 ZZVZ řešící prokazování kvalifikace získané v
zahraničí), zatímco do budoucna bude muset zadavatel v zadávacích podmínkách i na tyto nekonfliktní (a v zásadě v zadavatelské
praxi asi automatické) věci myslet a obdobná pravidla ad hoc „vymýšlet“ (s rizikem, že některé zapomene stanovit, resp. že se některé
pokusí přeformulovat takovým způsobem, který bude shledán rozporným se zákonem). Jde o to, zda je skutečným zájmem zadavatelů
„bezbřehá volnost“ (na první pohled vágně, nicméně v důsledku stejně zásadně omezená zásadami), nebo jasná (přitom nadměrně
nelimitující) pravidla pro jejich postup. Úřad proto doporučuje zamýšlenou koncepci dalšího rozvolnění právní úpravy podrobit
kritické úvaze.v oblasti kybernetické bezpečnosti a i z politických kruhů zaznívá apel na nepodceňování otázek spojených se zajišť

Vysvětleno

Výklad dosavadního textu zákona v kontextu aktuálních výkladů občanského práva vede ve svém důsledku ke značnému zpřísnění oproti evropské 
úpravě, které nebylo původně zamýšleno. Je těžko představitelné, že by zadavatel, který chce investovat své finanční prostředky, tuto investici reálně 
prováděl formou zadávacího řízení. V této souvislosti upozorňujeme také na text § 29 písm. l) bod 1, který za výjimku považuje investiční služby v 
souvislosti s převodem cenných papírů. Tato výjimka by postrádala smysl, pokud by nebyl vyňatý také vlastní převod cenných papírů. 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



34 ÚVČR - VÚV § 16 odst. 1 Z

Zavedení povinnosti stanovovat předpokládanou hodnotu pro veřejné zakázky malého rozsahu, tedy vložení odkazu na § 31 ZZVZ,
považujeme za zbytečný formalismus. Veřejné zakázky malého rozsahu se vyznačují sníženou mírou formálnosti a navržené znění
vede opačným směrem. Povinnost mít před zahájením veřejné zakázky zajištěné finanční prostředky plyne většině zadavatelů z jiných
právních předpisů, např. rozpočtových pravidel, a většina zadavatelů tak předpokládanou hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu v
praxi stejně stanovuje. Předkladatel nezdůvodňuje k čemu má zavedení této nové povinnosti sloužit, jaký negativní jev v praxi má
odstranit nebo jaké potíže způsobuje zadavatelům, že toto ustanovení chybí.  

Vysvětleno

Text odst. 1 byl přeformulován s tím, že odstavec 1. nebude upravovat žádné výjimky z povinnosti stanovit předpokládanou hodnotu. V této 
souvislosti byl doplněn odstavec 6., který z důvodu právní jistoty zavádí pravidlo, že pokud veřejná zakázka nebyla zadávána v zadávacím řízení (tj. 
byla použita kterákoliv z výjimek, včetně výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu), použijí se pro výpočet předpokládané hodnoty cenové údaje 
ze smlouvy na veřejnou zakázku. Byla doplněna i důvodová zpráva.

Akceptováno 

35 ÚVČR - VÚV § 39 odst. 5 Z

Domníváme se, že ve větě „Zadavatel si může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud nejde o údaje,
doklady nebo vzorky, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení.“ vypadlo slovo „modely“ a správné znění by mělo být,
„Zadavatel si může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud nejde o údaje, doklady, vzorky nebo modely,
které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení.“. Poslední věta „Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z
výsledků těchto zkoušek.“ také neobsahuje slovo „modely“. Požadujeme znění poslední věty upravit následovně: „Vzorky nebo
modely může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.“, aby zadavatel mohl zkouškám podrobovat i
modely.

Vyhověno

Bylo doplněno slovo modely. S vypořádáním připomínky ÚVČR-VÚV k § 39 odst. 5 ZZVZ souhlasíme.

36 ÚVČR - VÚV § 48 odst. 3 Z

Uvedené ustanovení obsahuje dvě pravidla, kdy podle věty první „zadavatel může vyloučit v době trvání zadávací lhůty účastníka
zadávacího řízení, který neprokázal poskytnutí jistoty“ a podle věty druhé pak má platit, že „zadavatel vyloučí účastníka
zadávacího řízení, který nezajistil poskytnutí jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty, včetně doby, kdy zadávací lhůta neběží
podle § 40 odst. 2.“ Podle důvodové zprávy k předmětnému ustanovení by měl být postup při aplikaci uvedených pravidel takový,
že v případě, že účastník zadávacího řízení neprokáže poskytnutí jistoty, bude na vůli zadavatele, zda účastníka ze zadávacího
řízení vyloučí, či nikoliv („může“). V případě, že zadavatel vyzve účastníka k doplnění dokladů dle § 46 ZZVZ, a ten dodatečně
neprokáže složení jistoty, zadavatel musí obligatorně účastníka ze zadávacího řízení vyloučit („vyloučí“). Domníváme se, že s
ohledem na navrženou textaci předmětného ustanovení by k vyloučení účastníka řízení mělo dojít vždy, kdy účastník výběrového
řízení nezajvedení výše uvedené modifikace smysl, přičemž je téměř totožná s řízením otevřeným.í následujících pravidel:
a) členský stát není povinen poskytovat údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho názoru odporuje podstatným zájmům jeho
bezpečnosti,
b) každý členský stát může učinit opatření, kte

Vysvětleno

Text odstavce 3 byl změněn na základě jiné připomínky, důvodová zpráva byla doplněna. S vypořádáním připomínky ÚVČR-VÚV k § 48 odst. 3 ZZVZ souhlasím. K § 41 odst. 5 navrhované právní úpravy jsem 
neuplatnili připomínky, ale s ponecháním právní úpravy v původním znění na základě uplatněných připomínek rovněž 
souhlasíme.

37 ÚVČR - VÚV § 53 odst. 4 Z

Navrhovaná úprava § 53 odst. 4 zavádí zákaz snížení počtu nabídek. ZZVZ institut snížení nabídek nezná, upravuje pouze snížení
počtu účastníků zadávacího řízení, snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení. Zde zaváděnému institutu snížení nabídek nejspíše
odpovídá institut snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Navrhovaná úprava se nám zdá neodpovídající a nadbytečná. Navrženou
úpravu požadujeme vypustit. Vyhověno

Byla doplněna také důvodová zpráva. Akceptováno 

38 ÚVČR - VÚV

§ 57 odst. 1 
písm. a) a § 59 
odst. 2 písm. 

a) 

Z

Ustanovení je nově navrženo tak, že by měl zadavatel v otevřeném a užším řízení prodloužit lhůtu pro příjem nabídek o 5 dní, pokud
zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace.
Z navrženého znění, kdy se povinnost vztahuje k požadavku v rámci zadávacích podmínek, však plyne povinnost prodloužení lhůty i
v případě, kdy zadavatel bude požadovat předložení vzorku nebo modelu v rámci dalších podmínek součinnosti před podpisem
smlouvy. Požadujeme text ustanovení upravit tak, aby bylo jasné, že prodloužení lhůty se použije pouze, když zadavatel požaduje

             

Vyhověno

Text byl upraven ve smyslu připomínky: "a) o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje nebo 
zadávací podmínky vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické 
komunikace; to neplatí v případech podle odstavce 2,"

Akceptováno 

39 ÚVČR - VÚV § 63 odst. 1 
písm. b) 

Z

Pojem „podstatným způsobem“ je natolik vágní a obecný, že vede ke ztížení aplikace daného ustanovení. Není zřejmé, co má být z 
pohledu zákona považováno za podstatné a co nikoli. Současná právní úprava a její význam se jeví jednoznačný a nepochybně 
odpovídá praxi. Lze mít za to, že nedodržení jakéhokoli požadavku na předmět plnění veřejné zakázky, je pro zadavatele podstatný, 
navrhovaná úprava tak postrádá význam. Nadto ani odůvodnění uvedené v důvodové zprávě není k tomuto přiléhající, neboť čl. 32 
dotčené směrnice EU (2014/24/EU ze dne 26. února 2014) odůvodňuje nevhodnou nabídku a nesplněné požadavky vztahuje obecně k 
nabídce, tedy k jakékoli její náležitosti, navzdory předmětnému ustanovení zákona, který tuto konstrukci (na rozdíl od předchozí 
právní úpravy dle zákona č. 137/2006 Sb.) zcela nepřejal a vztahuje aplikaci daného ustanovení k požadavkům vztahujícím se k 
předmětu plnění. Třeba doplnit, že ani podle předchozí právní úpravy dle zákona č. 137/2006 Sb. nebyla možnost uplatnění jednacího 
řízení bez uveřejnění podmíněna tím, že „podané nabídky podstatným způsobem nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět 
veřejné zakázky“, ale za nevhodné nabídky byly považovány nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné 
zakázky, stejně, jak to stanoví aktuálně platná a účinná právní úprava dle zákona. Navrhované doplnění § 63 odst. 1 písm. b) se nám 
zdá nadbytečné a kontraproduktivní. Navrženou úpravu požadujeme vypustit.

Vysvětleno

Současnou právní úpravu nelze ponechat bez změny, neboť její znění neodpovídá čl. 32 směrnice 2014/24/EU. Formulace byla rozšířena tak aby 
více odpovídala směrnici a byla doplněna důvodová zpráva.

Akceptováno 

40 ÚVČR - VÚV § 63 odst. 4 Z

Navrhovaná změna § 63 odst. 4 zavádí podmínku nemožnosti využít jiné „přiměřené řešení“ , namísto jiného „postupu“ , při aplikaci
jednacího řízení bez uveřejnění. Termín „přiměřené řešení“ je však příliš neurčitý a lze předpokládat, že přinese značné výkladové
obtíže. Požadujeme specifikovat, co je míněno pojmem „přiměřené řešení“. Vysvětleno

Byla doplněna důvodová zpráva. Akceptováno po doplnění důvodové zprávy

41 ÚVČR - VÚV § 67 odst. 2 Z

Doporučujeme jazykovou opravu textu, jelikož změnu nebo doplnění zadávacích podmínek může zadavatel učinit v průběhu jednání
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění opakovaně. V § 67 odst. 2 větě první se slovo „měnit“ nahrazuje slovy „měnit nebo
doplňovat“. Nad rámec předložené novely ZZVZ doporučujeme shodnou opravu provést rovněž v § 72 odst. 6 a § 99 odst. 1 ZZVZ. Vysvětleno

Ustanovení se pouze sjednocuje s textem § 99, ke změnám zadávací dokumentace dochází běžně opakovaně, tato praxe nikdy nebyla zpochybněna v 
rozhodovací praxi ani v teorii. 

Akceptováno 

42 ÚVČR - VÚV § 83 odst. 1 
písm. a) a c) Z

Požadujeme v § 83 odst. 1 písm. a) a c) vysvětlit slova „pokud jejich předložení zadavatel požadoval jako podmínku účasti v 
zadávacím řízení.Z textu uvedených ustanovení není zřejmé, po kom zadavatel požadoval, tj. zda po samotném dodavateli, nebo po 
poddodavatelích, kterými bude dodavatel prokazovat část kvalifikace. Není jasné, zda je tímto myšleno, že pokud zadavatel neupraví 
nikterak podmínky pro prokázání kvalifikace poddodavatelem, tak ten nemusí předkládat základní způsobilost a profesní dle § 77 
odst. 1, nebo se doklady nepředkládají jen v případě, kdy je nepožadoval zadavatel po dodavateli.

Vyhověno

Formulace byla změněna a byla doplněna důvodová zpráva. Akceptováno

43 ÚVČR - VÚV § 107 odst. 6 Z

Nesouhlasíme s formulací nového důvodu pro vyloučení účastníků zadávacího řízení. Aby účastníci jednali při zpracování nabídek
ve vzájemné shodě, nemusí jít o účastníky, kteří jsou součástí jednoho koncernu. Koncern je vyšší formou provázanosti subjektů a
jeho základním znakem je jednotné řízení subjektů v rámci koncernu. Jednat ve shodě mohou subjekty, mezi kterými je jakákoliv
forma ovládání. Jednat ve shodě v konkrétní věci, tedy např. při zpracování nabídky, mohou rovněž na sobě nezávislé subjekty. Za
jednání ve vzájemné shodě může být považováno i jednání subjektů majících na trhu kolektivní dominantní postavení, a svým
jednáním mohou narušovat hospodářskou soutěž (např. jsou na trhu pouze 3 velké společnosti ovládající trh s určitou komoditou,
které nemají zájem, aby ceny této komodity na trhu klesaly, a jednají takto ve svůj prospěch bez jakékoliv zakázané kartelové dohody).
Rozsudky Soudního dvora Evropské unie, které jsou uvedeny v důvodové zprávě k tomuto bodu, rovněž o konkrétní formě ovládání
neho uveřejnění podmíněna tím, že „podané nabídky podstatným způsobem nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné
zakázky“, ale za nevhodné nabídky byly považovány nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky,
stejně, jak to stanoví aktuálně platná a účinná právní úprava dle zákona. Navrhované doplnění § 63 odst. 1 písm. b) se nám zdá
nadbytečné a kontraproduktivní. Navrženou úpravu požadujeme vypustit.vést § 81 ZZVZ řešící prokazování kvalifikace získané v
zahraničí), zatímco do budoucna bude muset zadavatel v zadávacích podmínkách i na tyto nekonfliktní (a v zásadě v zadavatelské
praxi asi automatické) věci myslet a obdobná pravidla ad hoc „vymýšlet“ (s rizikem, že některé zapomene stanovit, resp. že se některé
pokusí přeformulovat takovým způsobem, který bude shledán rozporným se zákonem). Jde o to, zda je skutečným zájmem zadavatelů
„bezbřehá volnost“ (na první pohled vágně, nicméně v důsledku stejně zásadně omezená zásadami), nebo jasná (přitom nadměrně
nelimitující) pravidla pro jejich postup. Úřad proto doporučuje zamýšlenou koncepci dalšího rozvolnění právní úpravy podrobit
kritické úvaze.v oblasti kybernetické b

Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva. K vypořádání připomínky k § 107 návrhu novely ZZVZ nemáme připomínky.

44 ÚVČR - VÚV § 109 odst. 3 Z

Zavedení povinnosti zadavatele poskytovat na základě žádosti účastníka zadávacího řízení údaje z nabídek odpovídající číselně
vyjádřitelným kritériím hodnocení považujeme za nevhodné a neúčelné. Poskytnutí informace o výši nabídkových cen bude mít za
následek zejména zjištění, kolik bylo podáno nabídek. Rovněž sdělení této informace ve fázi po otevření nabídek, kdy zadavatel nemá
provedeno posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů a v případě vícekriteriálního hodnocení nabídek rovněž nemá provedené
hodnocení nabídek, může být pro dodavatele zavádějící. Dodavatel podle výše nabídkových cen odhadne svoji pozici v zadávacím
řízení jako nereálnou a nebude tzv. s touto zakázkou již při plánování svých provozních kapacit kalkulovat a např. na výzvu
zadavatele neprovede doplnění nabídky ve smyslu § 46 ZZVZ a bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek účasti v
zadávacím řízení. Poté může ovšem dojít k vyloučení účastníků, kteří podali nižší nabídkové ceny, a v tomto okamžiku by se tento
účastník movedení výše uvedené modifikace smysl, přičemž je téměř totožná s řízením otevřeným.í následujících pravidel:
a) členský stát není povinen poskytovat údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho názoru odporuje podstatným zájmům jeho bezpečnosti,
b) každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou
spjata

Nevyhověno/vysvětle
no

Tato úprava byla do textu zákona zařazena na základě požadavku profesních organizací dodavatelů, v tomto smyslu byla doplněna důvodová zpráva. 
Návrh představuje kompromis, jehož účelem je vyhovět zájmům dodavatelů a zároveň nezatěžovat příliš zadavatele. Z důvodové zprávy je zřejmé, že 
toto ustanovení není zavedeno k ochraně práv zadavatelů nebo zajištění transparentnosti zadávacího řízení, ale snaží se o omezení problémů s 
plánováním kapacit na straně dodavatelů. Je samozřejmě rizikem dodavatele, pokud své výrobní kapacity přesune před definitivním rozhodnutím o 
výběru dodavatele. Navrhovaná úprava neomezuje vázanost nabídkou. 

S ponecháním tohoto ustanovení souhlasíme za předpokladu, že proti tomu, že Zdavaele nesdělí nabídkové ceny, nebude moci 
dodavatel podat námitky (aby nedocházelo k průtahům v zadávacím řízením a přezkumu ze strany ÚOHS) a za předpokladu, 
že se nebude jednat o správní delikt pod sankcí. 

45 ÚVČR - VÚV § 122 odst. 3 Z

Máme za to, že mezi navrhovanou úpravou v novém znění § 122 odst. 3 písm. a) a § 86 odst. 3 (stávajícím § 86 odst. 5) je rozpor.
Nově je podmínka pro předkládání dokladů, které budou splnění daného kritéria prokazovat nejpozději 3 měsíce před zahájením
zadávacího řízení ponechána v § 86 odst. 3 pouze pro předkládání dokladů o základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ. Z logiky věci tedy
plyne, že i v rámci součinnosti vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy dle § 122 ZZVZ by měl zadavatel vyžadovat od
vybraného dodavatele doklady o jeho základní způsobilosti, pokud je již nemá k dispozici, prokazující splnění požadovaného kritéria
základní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení. 

Vysvětleno

Úprava v § 122 odst. 3 písm. a) byla upravena tak, že odkazuje na § 86 odst. 3. Zadavatel si ale může (nemusí) před uzavřením smlouvy vyžádat 
aktuální doklady o základní kvalifikaci podle odst. 4 písm. b). 

Akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



46 ÚVČR - VÚV § 123a Z

Zavedení oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy v § 123a zákona je vhodné pro případy, kdy k získání vzorků 
nebo dokladů dochází až po zaslání/uveřejnění oznámení o výběru dodavatele. V případě, kdy zadavatel již v daném okamžiku 
disponuje těmito dokumenty / údaji, jeví se povinnost vyhotovení samostatného oznámení o splnění dalších podmínek jako 
nadbytečná, nadměrně administrativně zatěžující a komplikující průběh zadávacího řízení, a to s ohledem na skutečnost, že po dobu 
uplynutí lhůty pro podání námitek proti tomuto dokumentu, nesmí zadavatel uzavřít smlouvu. Požadujeme ponechat možnost 
vyhotovit pouze jeden dokument, tj. oznámení o výběru dodavatele v rozsahu dle stávající právní úpravy, popř. umožnit zahrnout 
údaje popsané v rámci úpravy oznámení o splnění dalších podmínek do oznámení o výběru dodavatele.

Vyhověno/vysvětleno

Formulace byla změněna, aby bylo zřejmé, že zadavatel není povinen odesílat dvě oznámení, ale má možnost údaje o splnění podmínek pro uzavření 
smlouvy poslat později. Cílem není nárůst administrativy, ale umožnění pružnějšího postupu pro zadavatele. 

Akceptováno

47 ÚVČR - VÚV § 87 odst. 3 Z

Podle nově navrženého ustanovení není dodavatel povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v jiném zadávacím řízení. Navržené
ustanovení však neobsahuje žádnou lhůtu, ve které mělo dojít k jinému zadávacímu řízení před zahájením zadávacího řízení, ve
kterém je možné uplatnit odkaz na starší doklady. Požadujeme doplnit lhůtu. Vysvětleno

Obsah ustanovení není nový, bylo pouze přesunuto z původního § 86 odst. 4. Jedná se o transpoziční ustanovení, v článku 59 odst. 5 druhý 
pododstavec žádná lhůta stanovena není, požadavek jde nad rámec směrnic. Doklady, na které se odkazuje, musí splňovat požadavky podle § 122 
odst. 3 písm. a) a § 86 odst. 3. 

Akceptováno

48 ÚVČR - VÚV § 206 odst. 1 a 
2 Z

Předmětnými novelizačními body dochází toliko k rozčlenění stávajícího § 206 odst. 1 zákona na dva odstavce, a to při zachování
totožné textace. Uvedenou změnu lze považovat z legislativního hlediska za nadbytečnou. Požadujeme uvedené body bez náhrady
vypustit. Vysvětleno

Ustanovení bylo upraveno kvůli větší přehlednosti textu. Akceptováno

49 ÚVČR - VÚV § 211 odst. 1 
písm. b) Z

V ustanovení § 211 odst. 1 písm. b) ve spojení s odst. 2 je zaváděna povinnost v dostatečné míře zdokumentovat obsah ústní
komunikace při prohlídce místa plnění. Prohlídka místa plnění je ve smyslu zákona určena k vizuálnímu seznámení s předmětem
veřejné zakázky, resp. místem plnění, přičemž nemá vliv na stanovené zadávací podmínky. V případě, že na základě prohlídky místa
plnění vyvstanou ze strany dodavatelů nějaké dotazy, jedinou cestou pro získání relevantních informací je uplatnění žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace dle zákona. Rovněž podmínky změny zadávací dokumentace jsou jednoznačně stanoveny zákonem.
Navrhovaná úprava je nadbytečná a přináší nepřiměřenou administrativní zátěž pro zadavatele, kteří takto budou nuceni vyhotovovat
další dokumenty či záznamy navzdory jejich věcné bezvýznamnosti. Není rovněž zřejmé, co jsou zásadní prvky zadávacího řízení
(směrnice 2014/24/EU je v čl. 22 odst. 2 vyjmenovává, ZZVZ ale nikoliv). Domníváme se, že výčet případů, kdy je povolena ústní
komunikace by měl uveřejnění podmíněna tím, že „podané nabídky podstatným způsobem nesplňovaly požadavky zadavatele na
předmět veřejné zakázky“, ale za nevhodné nabídky byly považovány nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění
veřejné zakázky, stejně, jak to stanoví aktuál

Vyhověno 
částečně/vysvětleno

Navrhovanou úpravu nepovažujeme za nadbytečnou, směrnice vyžadují zápis o jakékoli ústní komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem v 
zadávacím řízení. To platí i pro dosavadní znění § 211 odst. 1. Povinnost dokumentovat komunikaci při prohlídce místa plnění tedy již zadavatel má. 
Připomínka, že se zavádí nová povinnost pro zadavatele, tedy není opodstatněná. To, že komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem byla 
nepodstatná, musí vyplývat z jejího zdokumentování. Zákon přitom připouští nejenom doslovný záznam či zápis, ale i souhrn hlavních prvků 
komunikace. Příkladmý výčet zásadních prvků zadávacího řízení podle textu směrnic byl doplněn do písm. e). 

Akceptováno

50 ÚVČR - VÚV § 211 odst. 4 Z

V rámci nového ustanovení § 211 odst. 4 písm. e) zákona, jež vymezuje výjimku z povinnosti písemné elektronické komunikace pro
případ komunikace při uzavírání smluv, požadujeme u odkazu na § 124 doplnit odkaz na odstavce 1 a 4, neboť odstavce 2 a 3
upravují postup pro vyloučení vybraného dodavatele, přičemž na tento se zřejmě daná výjimka vztahovat nemá, a to i s ohledem na
odst. 6 písm. d) téhož paragrafu, který stanoví povinnost opatřit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení uznávaným
elektronickým podpisem, nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky. Není
proto zřejmé, zda se má výjimka z písemné komunikace vztahovat pouze na postup podle § 124 odst. 1 a 4 ZZVZ, nebo zda rovněž na
postup podle § 124 odst. 2 a 3 ZZVZ. Požadujeme navrhované znění upravit ve smyslu připomínky.

Vyhověno

Byl doplněn odkaz na § 124 odst. 1 a byla doplněna důvodová zpráva. Akceptováno

51 ÚVČR - VÚV § 213a Z

Zásadně požadujeme celé ustanovení z návrhu novely vypustit. Předkladatel nezdůvodňuje k čemu má zavedení tohoto
nového ustanovení sloužit, jaký negativní jev v praxi má odstranit nebo jaké potíže způsobuje zadavatelům, že toto
ustanovení chybí. Není zřejmé, z jakého důvodu nejsou upraveny i jiné certifikované elektronické nástroje zákonem, z jakého
důvodu má mít pouze tento certifikovaný nástroj přístup do veřejných registrů. Nadto není zřejmé, proč má zákon upravovat tak
rozsáhlý výčet osobních údajů, včetně rodného čísla.

Vyhověno

Ustanovení bylo vypuštěno. Akceptováno

52 ÚVČR - VÚV § 216a Z

Současné certifikované elektronické nástroje nesplňují podmínky pro archivaci dokumentů, a to podle § 70 zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (podle Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb). 
Pokud bude schváleno znění § 216a, provozovatelé certifikovaných elektronických nástrojů budou muset splnit podmínky pro 
archivaci dokumentů (převody formátů dokumentů na formáty přijímané archivem, včetně propojení systému s elektronickým 
systémem archivu). Pokud předkladatel již provedl úpravu NEN takovým způsobem, že splňuje standardy pro elektronickou spisovou 
službu, může se jevit dané ustanovení jako diskriminační vůči jiným certifikovaným nástrojům. Návrh tohoto ustanovení nebyl 
dostatečně konzultován se zadavateli, vyvolá zbytečnou administrativní zátěž zadavatelů při změně vnitřních předpisů. Ve vztahu k 
zadávání veřejných zakázek by se tak mohlo stát, že zadavatel bude mít 1 spis ve dvou spisových službách (vlastní a profilu 
zadavatele). Rovněž je potřeba analýza, zda se při napojení informačních systémů zadavatele a NEN, který bude informačním 
systémem spisové služby, nestanou z těchto informačních systémů tzv. určené informační systémy veřejné správy, definované 
zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a nebudou na MMR a zadavatele dopadat povinnosti uvedené v § 5 tohoto zákona. Dále by na zadavatele i MMR mohlo 
dopadat usnesení vlády České republiky ze dne 27. ledna 2020 č. 86 o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v 
oblasti informačních a komunikačních technologií. Požadujeme dané ustanovení vypustit.

Vysvětleno

Ustanovení bude ze zákona vypuštěno Akceptováno

53 ÚVČR - VÚV § 219 odst. 1 Z

V souvislosti se zapracováním výslovného odkazu na uveřejnění v registru smluv v § 219 odst. 1 písm. d) zákona, kterým se staví
uveřejnění smlouvy v zákoně na roveň s uveřejněním smlouvy v registru smluv, požadujeme do zákona zapracovat úpravu, která by
vymezila rozsah uveřejňovaných údajů stejně, jak je tomu v zákoně o registru smluv. V současné době je rozsah údajů, které je
zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele dle zákona, širší než podle zákona o registru smluv, čímž jsou vytvořeny nerovné
podmínky pro ty zadavatele, kteří zákonu o registru smluv nepodléhají, a současně zadavatelé, kteří uveřejňují smlouvy současně
v registru smluv i na profilu zadavatele uveřejňují rozdílný rozsah údajů.

Nevyhověno/vysvětle
no

Zákon o zadávání veřejných zakázek reguluje povinnost uveřejnit smlouvu, nereguluje již však rozsah informací, které mají být uveřejněny. To však 
neznamená, že by se na informace uveřejňované podle § 219 nevztahovaly jiné právní předpisy jako je například zákon o ochraně osobních údajů, 
pravidla pro ochranu obchodního tajemství atp. Nepovažujeme za vhodné dublovat pravidla, která jsou již stanovena jinými právními předpisy. Je 
také potřeba si uvědomit, že v situaci, kdy bychom v ZZVZ stanovili další pravidla: např. zákaz uveřejnění osobních údajů, zvýšili bychom tím riziko 
chybovosti při zadávání veřejných zakázek, neboť uveřejnění osobního údaje by nebylo pouze porušením zákona o ochraně osobních údajů, ale také 
ZZVZ.

Akceptováno

54 ÚVČR - VÚV § 222 odst. 5 a 
6  

Z

Vítáme zavedení jednoznačného limitu 30 %, souhlasíme s tím, že úprava v § 222 odst. 9, kde je stanoven celkový společný limit
30% cenového nárůstu se jeví jako dostatečná, nicméně vypuštěním písm. c) v odstavcích 5 a 6 dochází také k vypuštění požadavku
na toto omezení pro hodnotu každé změny v případech, že je provedeno několik po sobě následujících změn. Požadujeme upravit
znění tohoto ustanovení.

Vyhověno

Pravidlo bylo doplněno do odst. 9. Akceptováno

55 ÚVČR - VÚV § 242 odst. 4 Z

Nelze souhlasit s argumentací předkladatele uvedenou v důvodové zprávě, že vztažení podání námitek proti zadávacím podmínkám
bude mít širší význam než podání námitek jen proti zadávací dokumentaci. Naopak z vymezení pojmů „zadávací podmínky“ a
„zadávací dokumentace“ v § 28 odst. 1 ZZVZ naopak vyplývá, že zadávací dokumentace má širší význam. „b) zadávací
dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího
řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu“. Z uvedené
definice zadávací dokumentace jde o soubor dokumentů obsahujících zadávací podmínky. Zadávací podmínky jsou tedy obsaženy v
zadávací dokumentaci. Problémem současně platné zákonné definice zadávací dokumentace je její vazba pouze na dokumenty
sdělované či zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení. Domníváme se, že takovéto pojetí zadávací
dokumentace je nelogické, neboť nevidíme dův uveřejnění podmíněna tím, že „podané nabídky podstatným způsobem nesplňovaly
požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky“, ale za nevhodné nabídky byly považovány nabídky nesplňující požadavky
zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, stejně, jak to stanoví aktuálně platná a účinná právní úprava dle zákona. Navrhované
doplnění § 63 odst. 1 písm. b) se nám zdá nadbytečné a kontraproduktivní. Navrženou úpravu požadujeme vypustit.vést § 81 ZZVZ
řešící prokazování kvalifikace získané v zahraničí), zatímco do budoucna bude muset zadavatel v zadávacích podmínkách i na tyto
nekonfliktní (a v zásadě v zadavatelské praxi asi automatické) věci myslet a obdobná pravidla ad hoc „vymýšlet“ (s rizikem, že
některé zapomene stanovit, resp. že se některé pokusí přeformulovat takovým způsobem, který bude shledán rozporným se
zákonem). Jde o to, zda je skutečným zájmem zadavatelů „bezbřehá volnost“ (na první pohled vágně, nicméně v důsledku
stejně zásadně omez

Vysvětleno

Z důvodové zprávy bylo odstraněno slovo "jen", které naznačovalo, že pojem zadávací podmínky v sobě zahrnuje pojem zadávací dokumentace. 
Navrhovanou změnu definice zadávací dokumentace nepovažujeme za vhodnou, neboť by mohla vést k novým výkladovým problémů. 

Akceptováno

56 ÚVČR - VÚV § 262a Z

Toto ustanovení řeší zpřístupnění dokumentace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže. Není však zřejmé, ani vysvětlené v důvodové zprávě, proč zadavatel má tento přístup zajistit bez časového omezení. Plně
by postačoval přístup po dobu nezbytnou pro provedení řízení před Úřadem, případně jiná formulace, která by umožňovala Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže provést nezbytné úkony. Požadujeme upravit takovým způsobem, aby z ustanovení jednoznačně
vyplývalo, že tento přístup bude pouze po dobu šetření.

Vyhověno jinak

Text byl upraven: "Pokud tento zákon stanoví zadavateli povinnost odeslat nebo doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, 
platí, že tato povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna i tehdy, pokud zadavatel 
zajistí Úřadu k těmto dokumentům a informacím přístup bez časového omezení., a to po celou dobu až do pravomocného skončení správního řízení, 
případně do doručení sdělení, že Úřad správní řízení zahajovat nebude." 

Akceptováno

57 ÚVČR - VÚV § 40 odst.3 D

„(3) Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, je zadávací řízení ukončeno uplynutím 3 měsíců od
skončení zadávací lhůty, ledaže se s účastníky zadávacího řízení dohodne jinak; k následnému postupu podle § 125 nebo
pozdějšímu nápravnému opatření uloženému podle § 263 se nepřihlíží.“ Máme za to, že ustanovení § 40 odst. 3 ZZVZ je chybně
koncipováno. Nijak nezpochybňujeme snahu předkladatele zmírnit přílišnou tvrdost dosavadní právní úpravy zadávací lhůty, kdy
někteří zadavatelé nestihnou v zadávací lhůtě odeslat oznámení o výběru dodavatele, což má za následek ukončení zadávacího řízení.
Posunutí okamžiku ukončení zadávacího řízení až na uplynutí lhůty 3 měsíců od okamžiku konce zadávací lhůty je žádoucí.
Navrhované znění § 40 odst. 3 ZZVZ ovšem dává zadavateli možnost, aby se s účastníky zadávacího řízení dohodnul i na změně
okamžiku ukončení zadávacího řízení, tedy, aby zkrátil či prodloužil stanovenou lhůtu 3 měsíců. Domníváme se, že toto zřejmě nebyl
záměr předkladatele. Dopor uveřejnění podmíněna tím, že „podané nabídky podstatným způsobem nesplňovaly požadavky zadavatele
na předmět veřejné zakázky“, ale za nevhodné nabídky byly považovány nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět
plnění veřejné zakázky, stejně, jak to stanoví aktuálně platná a účinná právní úprava dle zákona. Navrhované doplnění § 63 odst. 1
písm. b) se nám zdá nadbytečné a kontraproduktivní. Navrženou úpravu požadujeme vypustit.vést § 81 ZZVZ řešící prokazování
kvalifikace získané v zahraničí), zat

Vyhověno jinak Úprava prodloužení zadávací lhůty na základě dohody s účastníky zadávacího řízení byla přesunuta do odst. 2. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



58 ÚVČR - VÚV § 40 odst. 4 D

Navrhujeme, aby povinnost úhrady účelně vynaložených nákladů byla podmíněna předchozím úkonem dodavatele, např. formou
výzvy nebo žádosti, kterou zašle zadavateli ve stanovené prekluzivní lhůtě. Navrhované znění: „V případě ukončení zadávacího
řízení podle odstavce 3 zadavatel uhradí účastníkům zadávacího řízení na základě jejich předchozí písemné výzvy, doručené
zadavateli ve lhůtě do 6 měsíců ode dne ukončení zadávacího řízení, účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí v zadávacím
řízení.“ 

Vyhověno Odstavec byl přeformulován takto: V případě ukončení zadávacího řízení podle odstavce 4 zadavatel uhradí účastníku zadávacího řízení na základě 
jeho písemné žádosti, doručené zadavateli ve lhůtě 6 měsíců od uveřejnění oznámení podle § 53 odst. 8 nebo § 128 odst. 2 o ukončení zadávacího 
řízení, účelně vynaložené náklady spojené s jeho účastí v zadávacím řízení.

59 ÚVČR - VÚV § 211 odst.6 D Navrhujeme v § 211 odst. 6 opravit formální překlep – vypustit předložku „v“. Vyhověno Předložka vypuštěna.

60 ÚVČR - VÚV § 212 odst. 2 D Pro vyloučení pochybností se doporučuje v rámci ustanovení § 212 odst. 2 zákona výslovně upravit, že se nevztahuje na podlimitní
veřejné zakázky.

Vysvětleno Navrhovaná změna je ve prospěch zadavatele, aby měl možnost odeslat (nikoli povinnost) dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu. 

61 ÚVČR - VÚV § 212 odst.8 D Doporučujeme pro odstranění pochybností do ustanovení § 212 odst. 8 ZZVZ výslovně doplnit, že musí jít o uveřejnění formuláře
ve Věstníku veřejných zakázek nebo v Úředním věstníku Evropské unie.

Vysvětleno Zdůvodnění v důvodové zprávě považujeme za dostatečné. Jsme toho názoru, že uvedení obou věstníku v normativním textu by nebylo jasnější než 
navrhovaná úprava. 

62 ÚVČR - VÚV § 215 odst. 2 D

Navržená textace vzbuzuje dojem, že má zadavatel stanovit způsob vybírání konkrétních položek z jednotlivých elektronických
katalogů, a nikoliv elektronických katalogů jako takových. Doporučujeme proto slova „z elektronických katalogů“ nahradit slovy
„elektronického katalogu“.

Vysvětleno Byla doplněna důvodová zpráva: Upřesňuje se, že povinnou součástí zadávací dokumentace je také stanovení způsobu výběru z elektronického 
katalogu, tj. zda zadavatel bude postupovat podle odstavce 3 písm. a) nebo písm. b), a zároveň, zda bude vybírat jednotlivé položky tvořící 
zadávanou veřejnou zakázku z více katalogů, nebo bude hodnotit nabídku vytvořenou na základě položek jednoho elektronického katalogu. 
Zadavateli je tedy dána povinnost dopředu stanovit, zda v rámci jednotlivých „minitendrů“ bude požadovat předložení nových elektronických 
katalogů či zda bude vybírat z již předložených. Zároveň pak musí již v zadávací dokumentaci určit, zda při nákupu více položek bude všechny 
tyto položky vybírat z elektronického katalogu jednoho dodavatele, který tento celek nabídne nejvýhodněji, nebo zda se bude řídit výhodností 
jednotlivých položek a bude proto vybírat jednotlivé položky z elektronických katalogů více dodavatelů (tedy formou obdobnou e-shopu). 
Uvedená povinnost dává dodavatelům prostor připravit nejlepší elektronické katalogy pro daný způsob výběru.

63 ÚVČR - VÚV § 216 odst. 3 D Podle důvodové zprávy k předmětnému ustanovení má toto zakládat fikci splnění povinnosti podle odstavce 1. Doporučujeme proto
slnění povinnosti formulovat jako právní fikci.

Vyhověno Použita formulace "Platí, že …".

64 ÚVČR - VÚV obecně Z

Obecně ke způsobu stanovování lhůt v zákoně o zadávání veřejných zakázek: V současně platném znění jsou některé lhůty stanoveny
v kalendářních dnech např. pro podání nabídek v otevřeném řízení, a naopak u zjednodušeného podlimitního řízení jsou dny stanoveny
ve dnech pracovních, což v praxi způsobuje nepřehlednost a může být matoucí. Požadujeme v rámci novely zákona sjednotit způsob
stanovení lhůt, a to pouze na kalendářní dny. Vysvětleno

Lhůty v celém textu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou upraveny tak, aby delší lhůty vycházející z evropských směrnic byly stanoveny 
v kalendářních dnech a současně aby bylo zachováno, že lhůty, které jsou kratší než 10 dnů, a lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení byly nadále 
stanoveny v pracovních dnech. Tato úprava odpovídá závěrům Legislativní rady vlády, která ukončila rozsáhlou a podrobnou debatu k této otázce 
vedenou při přijímání zákona. Současná úprava lhůt je účelná a vhodná, neboť počítání lhůt v kalendářních dnech je pro adresáty normy jednodušší. 
Zachování kratších lhůt ve dnech pracovních pak na druhou stranu zajišťuje, že není možné lhůty účelově stanovit v průběhu dnů pracovního klidu. 
Nevidíme proto důvod, ke změně současného stavu.

Akceptováno

65 ÚVČR - VÚV § 11 D

Zákon používá pojem „právnická osoba“, který není pro účely ZZVZ specificky definován. Uplatní se tedy zřejmě zákonná definice
obsažená subsidiárně v ust. § 20 odst. 1 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě
vertikální spolupráce by z této formy spolupráce tak byly pojmově vyloučeny organizační složky státu, které nejsou nadány právní
osobností, avšak mohou naplňovat podmínku ovládání ze strany veřejného zadavatele ve smyslu písm. odst. 1 písm. a), jakož i další
podmínky uvedené např. v odst. 4 (vertikální spolupráce v horizontální formě). Není přitom důvod omezovat organizační složky státu
ovládané veřejným zadavatelem z využití vertikální formy spolupráce. Navrhujeme pro účely odstranění výkladových nejasností
vymezit pro účely tohoto zákona jako samostatný pojem právnickou osobu, kdy se v případě České republiky za právnickou osobu
podle ust. § 11 považují rovněž organizační složky státu (zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupován
uveřejnění podmíněna tím, že „podané nabídky podstat

Vyhověno jinak Do § 11 odstavce 6 bylo doplněno přiměřené použití odstavců 1 a 5 i na organizační složky státu. Ustanovení o horizontální spolupráci, se na 
organizační složky státu použijí přímo, neboť v § 12 se hovoří o spolupráci mezi veřejnými zadavateli, za které se organizační složky považují podle 
§ 4 odst. 1 písm. a). 

66 ÚVČR - VÚV § 48 D

Za účelem jednotné úpravy podmínek vyloučení z účasti v zadávacím řízení požadujeme do tohoto ustanovení ZZVZ promítnout
ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že zadavatel je povinen vyloučit
ze zadávacího řízení obchodní společnost, ve které člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen
vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti - už i
s přihlédnutím k připravovanému vládnímu návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů (čj. OVA 1196/19).

Nevyhověno/vysvětle
no

Navrhované řešení znamená zásah do zásadního ustanovení zákona, které je transpozicí čl. 57 směrnice 2014/24/EU. Zásah do tohoto ustanovení 
tedy přesahuje záměr novelizace, kterým je právě přesná transpozice směrnic. Jsme si vědomi výkladových problémů, které vznikají ve vztahu k 
zákonu o střetu zájmů, a jsme připraveni hledat jejich řešení. Nepovažujeme však za správné, aby zákon o zadávání veřejných zakázek přebíral 
předmětný důvod vyloučení ze zákona o střetu zájmů. V § 4b zákona o střetu zájmů se vyžaduje automatické vyloučení účastníka zadávacího řízení, 
v němž veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, přičemž se 
zohlední také poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Problémem je, že zákon o střetu zájmů zavádí nový důvod 
vyloučení nad rámec taxativního výčtu uvedeného v evropských zadávacích směrnicích. Evropská judikatura (viz zejména rozsudek C-213/07 
Michaniki) sice připouští, aby členský stát stanovil další opatření směřující k vyloučení účastníka, jejichž cílem je zaručit dodržování zásady rovného 
zacházení s uchazeči a zásady transparentnosti, ale jen tehdy, pokud taková opatření nejdou nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. 
Citované rozhodnutí přitom nepřipouští, aby zákaz účasti v zadávacích řízeních byl nevyvratitelný (viz zejména body 62 a 66), což úprava v zákonu 
o střetu zájmů nesplňuje. Jsme tedy přesvědčeni, že tato úprava může být úspěšně napadnuta dodavatelem, vůči kterému bude uplatněna. Řešení tedy 
spatřujeme spíše v úpravě zákona o střetu zájmů. Navrhujeme tedy úpravu v zákoně o veřejných zakázkách v současné době neměnit, nicméně 
zahájíme jednání s Ministerstvem spravedlnosti jako gestorem zákona o střetu zájmů s cílem dosáhnout změny jeho úpravy tak, aby vyhovovala 
evropské judikatuře. Zároveň odešleme na Evropskou komisi žádost o právní stanovisko k přípustnosti a podmínkám zavádění důvodů vyloučení nad 
rámec zadávacích směrnic. Provedeme rovněž revizi metodických pokynů ke kontrole veřejných zakázek financovaných z Evropských fondů s cílem 
jejich vyjasnění a zjednodušení.  

Děkuji Vám za zaslaný návrh vypořádání naší připomínky. Po posouzení Vašeho návrhu vypořádání a dohodě s paní 
vedoucí úřadu vlády ČR měníme naši zásadní připomínku na doporučující. 

67 ÚVČR - VÚV § 50 Z

Toto ustanovení upravuje náležitosti oznámení o výběru dodavatele ve věci podlimitní veřejné zakázky s tím, že má obsahovat
identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění výběru. Vzhledem k tomu, že z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (rozhodnutí čj. S0312/2017 ze dne 27. března 2018), vyplývá, že oznámení o výběru dodavatele
ve zjednodušeném podlimitním řízení má, co se týče odůvodnění výběru dodavatele, obsahovat obdobné náležitosti jako oznámení
o výběru dodavatele u nadlimitních veřejných zakázek ve smyslu § 123 zákona, doporučuje se tuto otázku cestou navrhované novely
ujasnit a zapracovat úpravu, která by jednoznačně vymezila náležitosti oznámení o výběru dodavatele vyhotovovaném podle § 50
zákona. 

Vysvětleno

Uvedené rozhodnutí bylo následnou rozhodovací praxi překonáno (R0152/2018/VZ-33420/2018/322/LKa) Nepovažujeme tedy za vhodné 
ustanovení měnit a stanovovat zadavateli další formální povinnosti.

Akceptováno

68 ÚVČR - VÚV § 64 písm. c) Z

Požadujeme úpravu § 64 písm. c) ZZVZ, a to použití jednacího řízení bez uveřejnění v případě veřejné zakázky na dodávky
kupované na komoditních burzách. Úřad vlády ČR má od počátku účinnosti ZZVZ za to, že nelze zadat veřejnou zakázku na
dodávky kupované na komoditních burzách v souladu se ZZVZ, aniž by se zadavatel vystavil riziku porušení ZZVZ. Rovněž v
případě jednacího řízení bez uveřejnění je zadavatel povinen: • požadovat
od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
• požadovat od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy prokázání skutečných vlastníků dle § 122 odst. 5 ZZVZ, pokud nelze
zjistit údaje o skutečném majiteli postupem dle § 122 odst. 4 ZZVZ;
• ověřit před podpisem smlouvy, zda vybraný dodavatel, pokud má právní formu akciové společnosti, má vydány výlučně zaknihované
akcie. Výše uvedená
ustanovení ZZVZ je zadavatel povinen dodržet i v případě nákupu na komoditní burze, jelikož tato pravidla platí i pro jednací řízení
bez uveřejnění bez výjimek. Problémem ovšem je, že při obchodování na komoditní burze pravidla burzovních obchodů splnění
těchto zákonných povinností neumožňují. Problematické je v případě realizace nákupu na komoditní burze i skutečnost, že zadavateli
nejsou známy všichni účastníci zadávacího řízení, čímž se vystavuje riziku porušení níže uvedených ustanovení ZZVZ:
• povinnost zadavatele dle § 123 ZZVZ odeslat bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru
dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení, kterým nezanikla účast v zadávacím řízení. Lze usuzovat, že tato povinnost se
vztahuje i na JŘBÚ rovněž z toho, že pouze v případě JŘBU a zadávacích řízení, kde je pouze jeden účastník zadávacího řízení,
nemusí být součástí tohoto oznámení údaje dle § 123 písm. a) a b) ZZVZ. 
• splnění povinnosti dle § 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ, kdy jednou z povinných obsahových náležitostí písemné zprávy zadavatele je
označení účastníků zadávacího řízení.  
• uveřejňování formulářů dle § 212 ZZVZ - povinnost vyplnění skutečného počtu obdržených nabídek a nabídek obdržených od
malých a středních podniků do Oznámení o výsledku zadávacího řízení (Formulář F03). Zadavatel je tak nucen vyplnit v kolonce
údajů o počtu obdržených nabídek číslo 1, což není pravdivý údaj. 
Požadujeme uvést zadávání veřejných zakázek na dodávky kupované na komoditních burzách za použití jednacího řízení bez
uveřejnění do souladu s ostatními ustanoveními ZZVZ tak, aby nákupy na komoditní burze nepředstavovaly pro zadavatele riziko
porušení ZZVZ.                                                                                          

Vyhověno

Do § 67 byl vložen nový odstavec 3, který zní takto: (3) V případě jednacího řízení bez uveřejnění podle § 64 písm. c) se ustanovení § 48 odst. 7 a 9, 
§ 73, § 86 a § 122 odst. 5 a 6 použijí přiměřeně s ohledem na způsob uzavírání smlouvy na komoditní burze; ustanovení § 42 odst. 2, § 50, § 122 
odst. 1 až 4 a odst. 7 a 8, § 123 a § 217 odst. 2 písm. c) a d) se nepoužijí. Důvodová zpráva: V případě nákupů na komoditních burzách se některá 
ustanovení použijí přiměřeně, a to s ohledem na způsob uzavírání smlouvy na komoditní burze. Jedná se o § 48 odst. 7 a 9 (ověřování zaknihovaných 
akcií), § 73 (rozsah kvalifikace v nadlimitním režimu), 86 (doklady o kvalifikaci v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce) a § 122 odst. 5 a 
6 (zjišťování skutečného majitele). Forma akcií, kvalifikace a skutečný majitel budou u dodavatelů zjišťovány při jejich registraci na burze, nikoli na 
základě dokladů v jejich nabídkách či před uzavřením smlouvy. Dále je aplikace některých ustanovení vyloučena úplně, a to § 42 odst. 2 (povinné 
ustanovování hodnotících komisí), § 50 a 123 (oznámení o výběru dodavatele), § 122 (výběr dodavatele, výzva vybranému dodavateli) a § 217 odst. 
2 písm. c) a d). Vzhledem ke způsobu uzavírání burzovních obchodů zadavatel totiž nelze do procesu výběru nejvhodnější nabídky zapojit jakoukoli 
komisi a není možné ani činit žádné úkony mezi výběrem dodavatele a uzavřením smlouvy. 
Mezi specifika burzovních obchodů patří také zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách stanovená povinnost mlčenlivosti burzy o 
skutečnostech, které mají význam pro vývoj kurzů komodit (tzn. burza nezveřejňuje informace o konkrétních účastnících obchodování, obsahu 
poptávek či nabídek, o jednotlivých burzovních obchodech, atd.). Z uzavřených burzovních obchodů zveřejňuje burza pouze informace v podobě 
tzv. kurzů jednotlivých komodit a informace o počtu zaregistrovaných účastníků obchodování (t.j. dodavatelů, odběratelů). Z tohoto důvodu je také 
potřebné upravit obsah písemné zprávy podle § 217. Písemnou zprávu zadavatel sice vypracuje, nebude však uvádět označení účastníků zadávacího 
řízení, a to ani účastníků vyloučených.
Jelikož v případě nákupů na komoditní burze dochází k vyloučení povinnosti odeslat oznámení o výběru dodavatele, neuplatní se zde ani zákaz 
uzavření smlouvy po dobu lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele stanovená v § 246 odst. 1 písm. a). Lhůta pro podání námitek proti 
výběru dodavatele totiž nezačne běžet, neboť nedojde ani k odeslání oznámení o výběru dodavatele. 

Akceptováno

69 ÚVČR - VÚV § 73 odst. 1 Z

Viz předchozí připomínka. Podmínka prokázání základní způsobilosti dle § 73 odst. 1 ZZVZ pro všechny veřejné zakázky
v nadlimitním režimu zadávané v zadávacím řízení je problematická u jednacího řízení bez uveřejnění, kdy předložení základní
způsobilosti a její ověření není vždy možné bez problémů dodržet. Např. nákup komodit na komoditní burze nebo u jednacího řízení
bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 ZZVZ. Požadujeme upravit či doplnit ustanovení, aby u těchto případů jednacích řízení bez
uveřejnění bylo možné postupovat jinak a povinnost dle tohoto ustanovení se na ně nevztahovala. 

Částečně vyhověno

Výjimka pro jednací řízení bez uveřejnění v případě nákupu na komoditních burzách byla doplněna do § 67 odst. 3. Případné administrativní 
zjednodušení u jiných důvodů pro jednací řízení bez uveřejnění je řešeno samostatnou novelou předloženou PSP viz sněmovní tisk 862. 

Akceptováno

70 ÚVČR - VÚV  § 123 písm. 
a) a § 119 Z

V § 123 písm. a) se používá pojem „zpráva o hodnocení nabídek“ , kdežto v § 119 se používá pojem „písemná zpráva zadavatele“ . 
Požadujeme u těchto ustanovení sjednotit terminologii, neboť ZZVZ má samostatný institut „písemné zprávy zadavatele “ v § 217. Vysvětleno

Terminologie je v pořádku, slovo "písemná" pouze upřesňuje formu. Ustanovení nezpůsobuje výkladové problémy. Akceptováno

71 ÚVČR - VÚV § 113 D
Doporučujeme upravit toto ustanovení jednoznačně, se stanovením povinností zadavatelů takovým způsobem, aby v praxi nevznikaly
výkladové potíže.

Vysvětleno Připomínka nenavrhuje konkrétní řešení. Obsah § je formulován na základě zkušeností s aplikací předchozích právních úprav, současně jde o 
transpoziční ustanovení. Požadovat odstranění všech výkladových problémů je nereálné, neboť podstatou tohoto ustanovení je spor mezi 
dodavatelem a zadavatelem ve věci výše nabídkové ceny. 

72 ÚVČR - VÚV § 122 ve 
vztahu k § 83  Z

V § 122 požadujeme upřesnit skutečnost, že zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat i dokumenty o základní způsobilosti a
profesní způsobilosti osob odlišných od dodavatele. Ust. § 83 bylo upřesněno tak, aby bylo zřejmé, že doklady o základní a profesní
způsobilosti jiných osob dokládá dodavatel v případě, že si to zadavatel v zadávací dokumentaci vyžádal i po účastnících zadávacího
řízení. Úpravy v § 122, tedy dokládání před podpisem smlouvy ovšem počítají pouze s dokládáním dokladů podle § 74 a 77 ve vztahu
k dodavateli (hovoří se o „jeho“ způsobilosti). Žádáme upřesnit, jak bude naloženo s předkládání dokladů před podpisem smlouvy
týkajících se jiných osob podle § 83 nebo podle § 85. 

Vyhověno

Doplněn odst. 3 písm. a). Akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



73 ÚVČR - VÚV
§ 135 odst. 3 
ve vztahu k § 
223 odst. 2 

Z

V § 135 odst. 3 ZZVZ je zavedena možnost uzavřít smlouvu před předložením dokladů uvedených v odstavci 1 písm. e) ZZVZ, 
pokud zadavatel použije postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Ze ZZVZ však není jednoznačně zřejmé, jak 
řešit situaci, kdy zadavatel po podpisu smlouvy zjistí, že dodavatel nesplňuje kvalifikaci. Ustanovení § 223 odst. 2 ZZVZ umožňuje 
vypovězení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale ani na jeden případ tato situace nedopadá (§ 223 odst. 2 písm. a) nelze 
uplatnit, neboť se nejedná o zadávací řízení, ale o zvláštní postupy podle části šesté; písm. b) se týká předložení dokladů vybraným 
dodavatel před zadáním zakázky, tedy před podpisem smlouvy; písm. c) se týká závažného porušení povinnosti členského státu ve 
smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie). Požadujeme v zákoně upravit, jak 
postupovat, pokud zadavatel po podpisu zjistí, že dodavatel nesplňuje kvalifikaci, např. doplnění § 223 odst. 2 ZZVZ.

Nevyhověno/Vysvětle
no

Možnost uzavření smlouvy před předložením dokladů byla z § 135 odst. 3 vypuštěna vzhledem k tomu, že žádost o tyto doklady je nyní koncipována 
jako nepovinná. Není tedy důvod ani k požadované úpravě § 223.

Akceptováno

74 ÚVČR - VÚV § 194 D

Toto ustanovení upravuje zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u
které dochází k přístupu k utajované informaci, nebo požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti.
Zadavatel u takové veřejné zakázky může požadovat doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných
informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace, zákon však stanoví, že splnění této podmínky nelze prokázat
prostřednictvím jiné osoby. Uvedený požadavek na nemožnost prokázání dané kvalifikace prostřednictvím jiné osoby je příliš striktní.
V praxi může dojít k situaci, kdy přístup k utajované informaci bude potřeba pouze pro minimální část plnění veřejné zakázky a
zamezením možnosti jejího plnění prostřednictvím poddodavatele tak bezdůvodně dojde k zúžení okruhu potenciálních dodavatelů.
Na druhou stranu skutečnost, že danou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení prokáže dodavatel, ačkoli předmětnou část plnění
(povinné ustanovování hodnotících komisí), § 50 a 123 (oznámení o výběru dodavatele), § 122 (výběr dodavatele, výzva vybranému
dodavateli) a § 217 odst. 2 písm. c) a d). Vzhledem ke způsobu uzavírání burzovních obchodů zadavatel totiž nelze do procesu výběru 
nejvhodnější nabídky zapojit jakoukoli komisi a není možné ani činit žádné úkony mezi v

Vysvětleno Je to směrnicové pravidlo. Ale v zákoně je výslovně řečeno, že to může být podmínka pro uzavření smlouvy. 

75 ÚVČR - VÚV § 222 D

Požadujeme výslovně upravit v ZZVZ, že změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se posuzuje podle § 222 ZZVZ také v 
případě veřejných zakázek malého rozsahu, a to za situace, že by po provedení změny závazku byl překročen limit pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu. § 222 je systematicky zařazen do části desáté, která upravuje společná ustanovení. Podle § 222 odst. 1 
se zadavateli zakazuje provést podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bez provedení nového zadávacího řízení. 
Tento zákaz se tedy vztahuje i na případy, kdy původní veřejná zakázka byla zadána na základě výjimky podle § 31 zákona. Pokud po 
provedení změny dojde k překročení limitu stanoveného pro veřejné zakázky malého rozsahu, mělo by se postupovat podle pravidel 
stanovených v § 222. Vzhledem k tomu, že pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nejsou zákonem stanovena procesní 
pravidla, bylo by zbytečně administrativně náročné a nepraktické odesílat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 
212, jak stanovuje odstavec 8. Navíc ani o původním zadání veřejné zakázky nebyl žádný formulář do Věstníku veřejných zakázek 
zasílán. Proto navrhujeme, aby povinnost stanovená v § 222 odstavci 8 se v případě veřejných zakázek malého rozsahu neuplatnila.

Vyhověno/vysvětleno Výslovná úprava ve vztahu k veřejných zakázkám malého rozsahu byla doplněna do odstavce 1. Pokud se bude i po změně jedna o veřejnou zakázku 
malého rozsahu, bude zadavatel postupovat podle § 31 a § 222 odst. 8 nepoužije. Pokud ale limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu překročí a 
bude postupovat podle § 222 odst. 5 nebo 6, měla by se na něj vztahovat i uveřejňovací povinnost podle odstavce 8

76 ÚVČR - VÚV § 222 Z

V § 131 odst. 5 ZZVZ je výslovně uvedeno, že u rámcových dohod nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu podmínek rámcové
dohody po dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení, zároveň je stanoveno, že se § 222 použije přiměřeně. V praxi
však často dochází k situacím, že není zřejmé, jak určit původní hodnotu závazku pro výpočet hodnoty změny, zda od stanovené
celkové hodnoty rámcové dohody nebo od již uskutečněného plnění. Doporučuje se stanovit přesnější pravidla tak, aby bylo zřejmé, že 
§ 222 lze opravdu využít i u rámcových dohod. Např. „V případě, že je stanovena maximální cena rámcové dohody, považuje se
tato za původní hodnotu závazku.“ Vysvětleno

Není navrhována konkrétní formulace. Vzhledem ke složitosti problematiky (obsah jednotlivých smluv může být značně rozdílný) by detailní 
pravidla měla být stanovena judikaturou popřípadě metodicky. 

Akceptováno

77 ÚVČR - VÚV § 246 odst. 5 a 
odst. 8 Z

S ohledem na stávající praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kdy dochází často krátce před uplynutím 60 denní blokační
lhůty k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sám rozhodne o vydání předběžného opatření zákazu uzavřít smlouvu, a to
bez jakéhokoliv zjevného důvodu, patrně pouze pro to, že by nestihl včas rozhodnout, žádáme, aby bylo toto ustanovení upraveno tak,
aby naplňovalo svůj původní záměr, tj. blokační lhůta 60 dnů měla sloužit zadavatelům k tomu, že pokud Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže nestihne včas rozhodnout, budou moci smlouvu po 60 dnech uzavřít, aby nebylo na nepřiměřeně dlouhou dobu
zadávací řízení zablokováno a tím by tyto veřejné zakázky a jejich plnění po delším čase ztratily smysl. 

Vysvětleno

Zachování možnosti uložit předběžné opatření vyžadují přezkumné směrnice. Není možné tuto pravomoc odstranit. Akceptováno

78 ÚVČR - VÚV § 270 odst. 5 a 
odst. 8 Z

Navrhuje se zkrátit promlčecí dobu ze stávajících 5 let na 3 roky a mezní promlčecí dobu na 5 let. Stanovení 3 let promlčecí doby je
dostatečné jak z hlediska společenského, kdy dojde k potrestání viníka, tak přispěje k větší právní jistotě na straně zadavatelů.

Vysvětleno

Délka promlčecí doby je obecně projevem trestně-právní politiky státu. Měla by logicky odrážet společenskou nebezpečnost daných přestupků,
neboť dává smysl, aby společensky velmi nežádoucí jednání bylo možno potrestat i po delší době (i následky takového společensky nežádoucího
jednání jsou zpravidla dlouhodobější).
Obecná právní úprava (§ 30 zákona o odpovědnosti za přestupky) upravuje dvě promlčecí doby: 1 rok a 3 roky, přičemž rozlišovacím hlediskem je
výše horní hranice možné sankce. Je-li tato hranice alespoň 100.000,- Kč, uplatní se delší promlčecí doba. Odvozovat délku promlčecí doby od
horní hranice sankce se přitom jeví logické, protože i výše sankce logicky odráží společenskou nebezpečnost trestaného jednání. V té souvislosti je
třeba zmínit, že horní hranice pokuty u „základního“ přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a), resp. b) ZZVZ činí 20.000.000,- Kč, resp. u velkých
veřejných zakázek může činit i více.
V té souvislosti je třeba posuzovat návrhy, aby promlčecí doba činila dva roky, protože by se jednalo o úpravu benevolentnější, než je úprava
obecná.
Zvláštní právní předpisy přitom běžně počítají s pětiletou promlčecí lhůtou, jak je upravena v ZZVZ. Namátkou lze uvést zákon o nemocenském
pojištění, zákon o elektronických komunikacích, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o podporovaných zdrojích energie,
o komoditních burzách atd. Právní úprava v ZZVZ se tedy v tomto ohledu nijak nevymyká.
Je přitom třeba vzít v úvahu, že společenská nebezpečnost porušování pravidel platných pro zadávání veřejných zakázek je obecně dosti vysoká,
neboť se jedná o porušení pravidel souvisejících s vynakládáním značných veřejných prostředků (mnohdy v řádech stamilionů až miliard korun).
Ani empirické zkušenosti nemluví jistě o tom, že by v daném odvětví počet pochybení soustavně klesal, a nebyl proto na místě důsledný dozor.
Lze mít proto za to, že stávající promlčecí doba odpovídá společenské nebezpečnosti daných přestupků.
Pokud jde o tzv. mezní promlčecí dobu, tam je potřeba si uvědomit, že do jejího běhu se vždy započítává běh soudního řízení správního. Už jen s
ohledem na jeho délku pak není na místě jakkoli tuto mezní promlčecí dobu zkracovat, neboť výsledkem by mohlo být, že by mnoho přestupků
zůstalo nepotrestání třeba z formálních důvodů. Existuje totiž významné riziko, že (mezní) promlčecí doba mnohdy uplyne ani ne tak "prostým
během času za nečinnosti správního orgánu", ale během soudního řízení správního, čímž bude zmařena jakákoli šance na napravení třeba
materiálně správného, ale podle názoru soudu formálně vadného rozhodnutí.

Akceptováno

79 ÚVČR - VÚV § 263 odst. 4 Z

Požadujeme prodloužení dodatečné lhůty ze stávajících 5 dnů na 10 dnů, tak aby měl zadavatel dostatek času pro doručení
požadované dokumentace. Lhůta 5 dnů často zasahuje do víkendu nebo svátků a reálně má pak zadavatel např. jen 3 dny na doručení
dokumentace.

Vyhověno jinak 

Text ustanovení byl přeformulován takto: Nedoručí-li Nezašle-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu
podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě 5 pracovních
dní stanovené Úřadem, Úřad uloží může uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu
vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

Akceptováno

80 MŽP obecně Z

V některých částech ZZVZ jsou lhůty stanoveny v pracovních dnech (např. ustanovení § 217 odst. 5 ZZVZ), zatímco v jiných částech,
někdy i u souvisejících úkonů, jsou stanoveny v kalendářních dnech (např. ustanovení § 126 ZZVZ). Rozdílné vymezení lhůt může
způsobit potenciální nepřehlednost a zmatečnost pro zadavatele a dodavatele. Mělo by dojít ke sjednocení způsobu stanovení lhůt. 

Vysvětleno

Lhůty v celém textu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou upraveny tak, aby delší lhůty vycházející z evropských směrnic byly stanoveny
v kalendářních dnech a současně aby bylo zachováno, že lhůty, které jsou kratší než 10 dnů, a lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení byly nadále
stanoveny v pracovních dnech. Tato úprava odpovídá závěrům Legislativní rady vlády, která ukončila rozsáhlou a podrobnou debatu k této otázce
vedenou při přijímání zákona. Současná úprava lhůt je účelná a vhodná, neboť počítání lhůt v kalendářních dnech je pro adresáty normy jednodušší.
Zachování kratších lhůt ve dnech pracovních pak na druhou stranu zajišťuje, že není možné lhůty účelově stanovit v průběhu dnů pracovního klidu.
Úprava u písemné zprávy tento závěr nerespektuje a bylo by možné ji změnit. Nepovažujeme to však za nezbytné, vzhledem k tomu, že by se jednalo
o zpřísnění pravidla v neprospěch zadavatelů, a v praxi jsme nezaznamenali problémy s aplikací této lhůty. 

S vypořádáním všech připomínek uplatněných ze strany MŽP v rámci MPŘ k návrhu novely ZZVZ souhlasím, vše můžete 
považovat za vypořádané bez rozporu. 

81 MŽP § 16, obecně Z

V návrhu novely ZZVZ je do rozsahu § 16 odst. 1 ZZVZ nově zahrnuta povinnost stanovit předpokládanou hodnotu i v případě
obecné výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu a u tzv. sektorových veřejných zakázek. S ohledem na tuto skutečnost by měla
být povinnost systematicky a logicky rozšířena i na zbývající obecnou výjimku dle ustanovení § 29 ZZVZ. 

Vyhověno jinak 

Text odst. 1 byl přeformulován s tím, že odstavec 1. nebude upravovat žádné výjimky z povinnosti stanovit předpokládanou hodnotu. V této 
souvislosti byl doplněn odstavec 6., který z důvodu právní jistoty zavádí pravidlo, že pokud veřejná zakázka nebyla zadávána v zadávacím řízení (tj. 
byla použita kterákoliv z výjimek, včetně výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu), použijí se pro výpočet předpokládané hodnoty cenové údaje 
ze smlouvy na veřejnou zakázku. Byla doplněna i důvodová zpráva. Je zde potřeba zdůraznit, že stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je 
v zákonu o zadávání veřejných zakázek stanoveno pouze z důvodu správného zařazení veřejné zakázky do příslušného režimu, a proto je také (z 
pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek) v podstatě nadbytečné se zabývat otázkou předpokládané hodnoty u veřejných zakázek, na něž se 
vztahuje některá z nadlimitních výjimek. Podle navrhované změny se tedy předpokládaná hodnota určí přímo podle smlouvy, to znamená, že 
zadavatel nebude muset provádět další formální úkony. Uvedená změna však nemá žádný vliv na povinnost řádného hospodaření zadavatele, která je 
mu uložena jinými právními předpisy, např. rozpočtovými pravidly. 

S vypořádáním všech připomínek uplatněných ze strany MŽP v rámci MPŘ k návrhu novely ZZVZ souhlasíme, vše můžete 
považovat za vypořádané bez rozporu. 

82 MŽP § 100 odst. 1 Z

Dotčené ustanovení obsahuje textaci "… pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny …" Vzhledem
k výkladovým nejasnostem ohledně toho, co lze považovat za "jednoznačné vymezení" podmínek pro změnu a její obsah, by mělo
dojít ke změně a zpřesnění textace tak, aby jednotliví zadavatelé dokázali rozeznat, jaké změny mohou a nemohou připustit. Nelze
pouze odkazovat, že výklad bude dovozen až z rozhodovací praxe ÚOHS či vyšších instancí. Vysvětleno

Není navrhováno konkrétní řešení. Podstatným znakem pro vyhrazené změny je právě jejich jednoznačnost, tedy že vyhrazená změna dává 
jednoznačný návod na další postup. Pokud výhrada vzbuzuje pochybnosti, jakým způsobem má být při jejím využití aplikována, nebude zřejmě 
jednoznačná. Nelze také doplnit výčet takových změn, neboť tyto změny se mohou týkat kterékoli zadávací podmínky.

S vypořádáním všech připomínek uplatněných ze strany MŽP v rámci MPŘ k návrhu novely ZZVZ souhlasíme, vše můžete 
považovat za vypořádané bez rozporu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



83 MŽP § 122 odst. 3 
písm. C) Z

Nová povinnost zadavatele, aby vyzýval vybraného dodavatele k předložení nových dokladů o změně v kvalifikaci dle § 122 odst. 3
písm. c) ZZVZ, se jeví jako nesystémová a nelogická. Zákonodárce požadavky dle § 122 ZZVZ na jednu stranu zmírnil (tj. zadavatel
si může stanovit, zda mu postačí i jen kopie dokladů). Na druhou stranu pak může dojít k situaci, kdy zadavatel např. bude mít veškeré
doklady dle § 122 odst. 3 písm. a), b) a d) ZZVZ k dispozici, a přesto by zbytečně musel vybraného dodavatele vyzývat dle § 122
odst. 3 písm. c) ZZVZ. Nadto přece mají účastníci sami povinnost v případě změny v kvalifikaci předložit zadavateli doklady dle § 88
ZZVZ. Ustanovení písm. c) by mělo být vypuštěno. 

Vyhověno/vysvětleno

Úprava předložení čestného prohlášení či nových dokladů byla změněna na oprávnění zadavatele, nikoli povinnost - viz odst. 4 písm. c) S vypořádáním všech připomínek uplatněných ze strany MŽP v rámci MPŘ k návrhu novely ZZVZ souhlasíme, vše můžete 
považovat za vypořádané bez rozporu. 

84 MŽP § 137, obecně Z

V případě Zadávací směrnice je stanoveno: "V případě rámcových dohod uzavřených v souladu s článkem 33 nejsou veřejní 
zadavatelé povinni zasílat oznámení o výsledcích zadávacího řízení pro každou veřejnou zakázku založenou na této dohodě. 
Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé budou oznámení o výsledcích zadávacího řízení pro veřejné zakázky založené 
na rámcové dohodě čtvrtletně sdružovat. V takovém případě veřejní zadavatelé odesílají sdružená oznámení do 30 dnů od konce 
každého čtvrtletí. " S ohledem na nejednoznačný výklad dotčeného ustanovení a s ohledem na vysokou administrativní zátěž 
zadavatelů požadujeme vypuštění této povinnosti, případně její vhodnou úpravu tak, aby byla administrativní zátěž zadavatelů, co 
nejnižší, a současně aby bylo postaveno najisto, jak má postupovat centrální zadavatel, resp. pověřující zadavatelé v případě 
centralizovaného zadávání (není vůbec zřejmé, zdali může za jednotlivé pověřující zadavatele zadávající veřejné zakázky na základě 
rámcové dohody plnit tuto povinnost centrální zadavatel svým jménem). 

Vysvětleno

Vypuštění publikační povinnosti stanovené v § 137 není možné, neboť se jedná o povinnost, jejíž transpozici nám ukládají evropské směrnice. Toho
si je vědom i navrhovatel připomínky, není tedy zřejmé, proč navrhuje její vypuštění. Co se týká požadavku na úpravu ustanovení, není dostatečně
konkrétní. Zadavatel si může zvolit dvě možnosti postupu - buď oznamovat uzavření každé smlouvy uzavřené na základě rámcové dohody zvlášť,
anebo "sdruženě" na konci každého čtvrtletí. Důvodem pro úpravu druhé možnosti je právě snížení administrativní náročnosti pro zadavatele.
Rozdělení odpovědnosti za dodržení zákona (tedy včetně odpovědnosti za dodržení povinnosti podle § 137) mezi centrálním zadavatelem a
jednotlivými zadavateli zúčastněnými na centralizovaném zadávání řeší § 9 odst. 2. Detaily pak lze upravit ve smlouvě o centrálním zadávání.

Za Ministerstvo životního prostředí sděluji, že s návrhem vypořádání uplatněné připomínky souhlasím.

85 MŽP § 222 Z

S ohledem na výkladové nejasnosti, jež byly vysvětleny stanoviskem expertní skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj, požadujeme,
aby bylo toto ustanovení doplněno o pravidla, jak se toto ustanovení aplikuje v případě veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen
"VZMR"), resp. v případě, kdy dojde ke změnám u VZMR, jež však přesáhnout limit pro VZMR (viz také http://portal-
vz.cz/getmedia/00967aff-acdc-423c-9cb3-c5a8909c22d1/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf). Nad
rámec stanoviska je nezbytné upřesnit, že pokud se provádí změny, které se provádí v průběhu plnění a tyto nepřesahují stanovený
limit pro VZMR, tak že se k takovým změnám při posouzení nepřihlíží. Dále požadujeme zpřesnění pravidel pro počítání hodnot
všech typů změn závazku ze smlouvy. 

Vyhověno

Pravidla pro změny ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu byla doplněna do odst. 1. I věcné změny u veřejných zakázek malého rozsahu 
jsou prováněny na základě výjimky podle § 31. V tomto smyslu není potřeba zavádět nové pravidlo, vysvětlení je v důvodové zprávě. Z důvodu vyšší 
právní jistoty při počítání limitů byla odstraněna písmena c) v odstavcích 5 a 6 a doplněn odst. 9. V odstavci 12 byla doplněna pravidla pro změny 
rámcových dohod.

S vypořádáním všech připomínek uplatněných ze strany MŽP v rámci MPŘ k návrhu novely ZZVZ souhlasíme, vše můžete 
považovat za vypořádané bez rozporu. 

86 MŽP § 262a Z

Zpřístupnění dokumentace o veřejné zakázce v certifikovaném elektronickém nástroji ÚOHS Není zřejmé, z jakého důvodu by měl
zadavatel poskytovat ÚOHS časově neomezený přístup k dokumentaci o zadávacím řízení. Požadujeme, aby byl tento přístup omezen
na dobu, po kterou trvá přezkumné řízení, tzn. do jeho ukončení. Vyhověno jinak

Text byl upraven: "Pokud tento zákon stanoví zadavateli povinnost odeslat nebo doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, 
platí, že tato povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna i tehdy, pokud zadavatel 
zajistí Úřadu k těmto dokumentům a informacím přístup bez časového omezení., a to po celou dobu až do pravomocného skončení správního řízení, 
případně do doručení sdělení, že Úřad správní řízení zahajovat nebude." 

S vypořádáním všech připomínek uplatněných ze strany MŽP v rámci MPŘ k návrhu novely ZZVZ souhlasíme, vše můžete 
považovat za vypořádané bez rozporu. 

87 MPSV obecně D

V zájmu předcházení chybám na straně zadavatelů i dodavatelů doporučujeme sjednotit veškeré stanovené lhůty tak, aby byly uváděny
buď pouze v kalendářních dnech, nebo pouze v pracovních dnech (preferujeme dny kalendářní), a rovněž sjednotit, zda bude lhůta
stanovena jako 1 měsíc nebo 30 dnů (viz např. nejednotnost § 254 odst. 3 a 4).

Nevyhověno/vysvětle
no

Lhůty v celém textu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou upraveny tak, aby delší lhůty vycházející z evropských směrnic byly stanoveny 
v kalendářních dnech a současně aby bylo zachováno, že lhůty, které jsou kratší než 10 dnů, a lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení byly nadále 
stanoveny v pracovních dnech. Tato úprava odpovídá závěrům Legislativní rady vlády, která ukončila rozsáhlou a podrobnou debatu k této otázce 
vedenou při přijímání zákona. Současná úprava lhůt je účelná a vhodná, neboť počítání lhůt v kalendářních dnech je pro adresáty normy jednodušší. 
Zachování kratších lhůt ve dnech pracovních pak na druhou stranu zajišťuje, že není možné lhůty účelově stanovit v průběhu dnů pracovního klidu. 
Nevidíme proto důvod, ke změně současného stavu.

88 MPSV § 19 odst. 3 D

Podle tohoto ustanovení se za veřejné zakázky nepovažují veřejné zakázky a) u kterých je jednotková cena jejich předmětu v
průběhu účetního období proměnlivá, b) zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb a c) 
jejichž předpokládaná hodnota určená postupem podle odstavce 1 nedosahuje limitu podle § 25 . Z navrženého znění lze sice
dovozovat, že tyto tři podmínky musí být splněny kumulativně, přesto nelze vyloučit výklad, že k uplatnění výjimky stačí naplnění
pouze jedné z nich. Pro upřesnění doporučujeme v návětí uvést, že za veřejné zakázky podle odstavce 1 se nepovažují veřejné
zakázky, které splňují níže uvedené podmínky (plurál).

Nevyhověno Ustanovení vyjadřuje kumulativnost v souladu s legislativními pravidly spojkou "a" na konci předposledního písmene. Kumulativní charakter byl také 
zdůrazněn v důvodové zprávě.

89 MPSV § 53 odst. 4 D
V důvodové zprávě k tomuto bodu se uvádí, že úprava byla provedena za účelem sjednocení s § 86 odst. 3. Upozorňujeme, že zrušení
celé věty páté nekoresponduje s úpravou § 86 odst. 3, kde zůstává v platnosti lhůta pro splnění kritéria způsobilosti u dokladů
prokazujících základní způsobilost podle § 74. 

Vysvětleno Z důvodů sjednocení úpravy byl do odst. 4 doplněn výslovný odkaz na § 86 odst. 3, úprava staří dokladů je tak i pro ZPŘ stanovena v § 86 odst. 3.

90 MPSV § 86 odst. 3 D

V navrženém znění dochází k vypuštění povinnosti, že před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Tuto povinnost z
pohledu transparentnosti považujeme za podstatnou a z důvodu možnosti kontroly splnění kvalifikace doporučujeme pro Operační
program Zaměstnanost ponechat stávající stav pro nadlimitní zakázky. Novelou navržené znění považujeme za vhodné u § 53 odst. 4,
který novelou nově zavádí použití § 86 odst. 3 obdobně. Požadovat originály či úředně ověřené kopie dokladů u zjednodušeného
podlimitního řízení nepovažujeme za nutné.

Nevyhověno/vysvětle
no

Považujeme za vhodné nechat otázku, zda vyžadovat originály nebo ověřené kopie či postačí kopie neověřené na zadavateli. 

91 MPSV § 87 odst. 3 D
V navrženém znění není uvedena žádná lhůta, ve které by takto realizovaná zakázka měla být zohledněna. Doporučujeme za slova
„zadávacím řízení“ vložit text „nejpozději 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení, v jehož rámci mají být doklady předloženy.”. 

Nevyhověno Obsah ustanovení není nový, bylo pouze přesunuto z původního § 86 odst. 4. Jedná se o transpoziční ustanovení, v článku 59 odst. 5 druhý 
pododstavec žádná lhůta stanovena není, požadavek jde nad rámec směrnic. Doklady, na které se odkazuje, musí splňovat požadavky podle § 122 
odst. 3 písm. a) a § 86 odst. 3. U ostatních dokladů zákon jejich stáří vůbec nereguluje. 

92 MPSV § 88 odst. 2 D

Toto ustanovení stanoví, že „Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení
nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1.” Podle našeho názoru je nezbytné takového účastníka vyloučit, protože změna kvalifikace,
kterou je třeba oznámit ve smyslu odstavce 1, je vždy takového charakteru, že bude podstatnou změnou splnění zadávacích podmínek. 

Nevyhověno I předchozí úprava umožňovala pokračování v účasti v zadávacím řízení při dočasné ztrátě kvalifikace. Navrhovaná úprava má snížit chybovost 
zadávacích řízení. Důležité je, aby kvalifikace byla ověřena u vybraného dodavatele, což dostatečně reguluje § 122. Do nového ustanovení § 122 
odst. 3 c) bylo doplněno, že musí být předloženy nové doklady o kvalifikaci, pokud došlo ke změně rozhodných údajů (tedy nikoli pouze v případě 
ztráty kvalifikace). Tato úprava zajistí podrobnější zkoumání kvalifikace u vybraného dodavatele, než je tomu v současném stavu. 

93 MPSV § 129a odst. 4 D V zájmu sjednocení textace doporučujeme ve větě čtvrté za slovo „změnit“ vložit slova „nebo doplnit“ a v poslední větě za slovo
„Změněné“ vložit slova „nebo doplněné“ (obdobně jako je tomu v § 67 odst. 2 nebo 139a odst. 1). 

Vyhověno Textace dána do souladu se zněním § 67 odst. 2 a § 139a odst. 1.

94 MPSV § 135 odst. 1 
písm. 

D

Text ustanovení navrhujeme doplnit o povinnost předložit prohlášení o tom, že se nezměnily také údaje podle § 123a. Odůvodnění: 
Před uzavřením smlouvy by měl zadavatel ověřit nejen to, že na straně dodavatele nedošlo ke změně údajů rozhodných pro posouzení
splnění kvalifikace (§ 135 odst. 1 písm. e), nýbrž také, zda na straně dodavatele nedošlo ke změně rozhodné pro posouzení splnění
dalších podmínek pro uzavření smlouvy.

Nevyhověno/vysvětle
no

Text ustanovení byl přepracován na základě dalších připomínek. Věcně se domníváme se, že zakotvení povinnosti znovu ověřovat podmínky pro 
uzavření smlouvy není nutné. Mělo by být na zvážení zadavatele, zda je nutné naplnění podmínek podle § 104 (pokud si jejich splnění před 
uzavřením rámcové dohody stanovil) znovu ověřovat. 

95 MPSV § 211 odst. 6 D V první větě je třeba vypustit písmeno „v“ mezi slovem „komunikaci“ a slovy „zadavatelem a dodavatelem“. Vyhověno Předložka vypuštěna.

96 MPSV § 222 D

Doporučujeme výslovně upravit, jak se stanoví původní hodnota závazku v případě rámcových dohod; je původní hodnotou finanční
limit dohody či skutečně uhrazená cena? Odůvodnění: Podle stávající právní úpravy není zřejmé, zda a jakým způsobem lze v
případě rámcových dohod aplikovat § 222, resp. zda lze vyhrazené změny podle předmětného ustanovení na rámcové dohody
aplikovat a jakým konkrétním způsobem zadavatel případně vyčíslí původní hodnotu závazku rámcové dohody.

Nevyhověno Není navrhována konkrétní formulace. Vzhledem ke složitosti problematiky (obsah jednotlivých smluv může být značně rozdílný) by detailní 
pravidla měla být stanovena judikaturou popřípadě metodicky. 

97 MPSV § 224a D Vzhledem k tomu, že v zákoně není zavedena příslušná legislativní zkratka je třeba v navrženém znění tohoto paragrafu užívat plný
název „Ministerstvo pro místní rozvoj“.

Vyhověno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

98 MPSV § 63 D

Navrhujeme, aby se povinnost podle § 122 odst. 3 a 4 (výzva k předložení originálů dokladů o kvalifikaci a výzva ve vztahu ke
skutečným majitelům) nevztahovala na případy podle § 64 písm. c) – dodávky kupované na komoditních burzách. Odůvodnění: 
Podle stávajícího § 122 je zadavatel povinen vyzvat vybraného dodavatele k předložení originálů dokladů o kvalifikace a u právnické
osoby zjistit rovněž údaje o jejich skutečných majitelích. Daná povinnost je vztažena na zadávací řízení včetně jednacího řízení bez
uveřejnění (§ 63 a násl.). Tato povinnost je ze strany zadavatele objektivně nesplnitelná v případě zakázek, jejichž předmětem jsou
dodávky energetických komodit kupovaných na komoditních burzách, neboť „uzavření smlouvy“ je zde zcela odlišné a samotný
proces zadání zakázky se řídí specifickými burzovními pravidly jednotlivých komoditních burz.  

Vyhověno Do § 67 byl vložen nový odstavec 3, který zní takto: (3) V případě jednacího řízení bez uveřejnění podle § 64 písm. c) se ustanovení § 48 odst. 7 a 9, 
§ 73, § 86 a § 122 odst. 5 a 6 použijí přiměřeně s ohledem na způsobu uzavírání smlouvy na komoditní burze; ustanovení § 42 odst. 2, § 50, § 122 
odst. 1 až 4 a odst. 7 a 8, § 123 a § 217 odst. 2 písm. c) se nepoužijí. Důvodová zpráva: V případě nákupů na komoditních burzách se některá 
ustanovení použijí přiměřeně, a to s ohledem na způsob uzavírání smlouvy na komoditní burze. Jedná se o § 48 odst. 7 a 9 (ověřování zaknihovaných 
akcií), § 73 (rozsah kvalifikace v nadlimitním režimu), 86 (doklady o kvalifikaci v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce) a § 122 odst. 5 a 
6 (zjišťování skutečného majitele). Forma akcií, kvalifikace a skutečný majitel budou u dodavatelů zjišťovány při jejich registraci na burze, nikoli na 
základě dokladů v jejich nabídkách či před uzavřením smlouvy. Dále je aplikace některých ustanovení vyloučena úplně, a to § 42 odst. 2 (povinné 
ustanovování hodnotících komisí), § 50 a 123 (oznámení o výběru dodavatele), § 122 (výběr dodavatele, výzva vybranému dodavateli) a § 217 odst. 
2 písm. c) a d). Vzhledem ke způsobu uzavírání burzovních obchodů zadavatel totiž nelze do procesu výběru nejvhodnější nabídky zapojit jakoukoli 
komisi a není možné ani činit žádné úkony mezi výběrem dodavatele a uzavřením smlouvy. 
Mezi specifika burzovních obchodů patří také zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách stanovená povinnost mlčenlivosti burzy o 
skutečnostech, které mají význam pro vývoj kurzů komodit (tzn. burza nezveřejňuje informace o konkrétních účastnících obchodování, obsahu 
poptávek či nabídek, o jednotlivých burzovních obchodech, atd.). Z uzavřených burzovních obchodů zveřejňuje burza pouze informace v podobě 
tzv. kurzů jednotlivých komodit a informace o počtu zaregistrovaných účastníků obchodování (t.j. dodavatelů, odběratelů). Z tohoto důvodu je také 
potřebné upravit obsah písemné zprávy podle § 217. Písemnou zprávu zadavatel sice vypracuje, nebude však uvádět označení účastníků zadávacího 
řízení, a to ani účastníků vyloučených.
Jelikož v případě nákupů na komoditní burze dochází k vyloučení povinnosti odeslat oznámení o výběru dodavatele, neuplatní se zde ani zákaz 
uzavření smlouvy po dobu lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele stanovená v § 246 odst. 1 písm. a). Lhůta pro podání námitek proti 
výběru dodavatele totiž nezačne běžet, neboť nedojde ani k odeslání oznámení o výběru dodavatele.

99 MPSV § 263 odst. 4 D

Navrhujeme, aby v případě, že zadavatel nedoručí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dokumentaci o zadávacím řízení
ve stanovených lhůtách, byla dodatečná lhůta stanovena delší než stávající pětidenní a aby bylo výslovně uvedeno, že se jedná o lhůtu
pořádkovou, příp. aby bylo její zmeškání možné prominout. Nepovažujeme za vhodné, aby se z důvodu nedoručení např. 1 ks
dokumentu ÚOHS nezabýval meritem věci a automaticky zadávací řízení či napadený úkon rušil. Odůvodnění: Podle stávajícího §
264 odst. 4 je ÚOHS povinen zrušit celé zadávací řízení či napadený úkon zadavatele, pokud zadavatel ve stanovených lhůtách
nedoručí dokumentaci o předmětném zadávacím řízení. Navrhujeme, aby se jednalo o právo ÚOHS a nikoliv jeho povinnost a toto
právo bylo ze strany ÚOHS aplikováno pouze a jen v případech, kdy je doručení chybějícího dokladu nezbytné pro jeho rozhodnutí v
meritu věci. Aktuální právní úprava je nastavena výrazně v neprospěch zadavatele a příliš formalisticky. 

Částečně vyhověno

Text ustanovení byl přeformulován takto: Nedoručí-li Nezašle-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy
Úřadu podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě 5
pracovních dní stanovené Úřadem, Úřad uloží může uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného
úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



100 MPSV § 270 odst. 5 D

Podle stávajícího § 270 odst. 5 je promlčecí lhůta pro posuzování přestupků zadavatele stanovena v délce 5 let. Navrhujme zkrácení
na 3 roky, a to z důvodu administrativního ulehčení jak zadavatelům, tak ÚOHS.

vysvětleno
Délka promlčecí doby je obecně projevem trestně-právní politiky státu. Měla by logicky odrážet společenskou nebezpečnost daných přestupků,
neboť dává smysl, aby společensky velmi nežádoucí jednání bylo možno potrestat i po delší době (i následky takového společensky nežádoucího
jednání jsou zpravidla dlouhodobější).
Obecná právní úprava (§ 30 zákona o odpovědnosti za přestupky) upravuje dvě promlčecí doby: 1 rok a 3 roky, přičemž rozlišovacím hlediskem je
výše horní hranice možné sankce. Je-li tato hranice alespoň 100.000,- Kč, uplatní se delší promlčecí doba. Odvozovat délku promlčecí doby od
horní hranice sankce se přitom jeví logické, protože i výše sankce logicky odráží společenskou nebezpečnost trestaného jednání. V té souvislosti je
třeba zmínit, že horní hranice pokuty u „základního“ přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a), resp. b) ZZVZ činí 20.000.000,- Kč, resp. u velkých
veřejných zakázek může činit i více.
V té souvislosti je třeba posuzovat návrhy, aby promlčecí doba činila dva roky, protože by se jednalo o úpravu benevolentnější, než je úprava
obecná.
Zvláštní právní předpisy přitom běžně počítají s pětiletou promlčecí lhůtou, jak je upravena v ZZVZ. Namátkou lze uvést zákon o nemocenském
pojištění, zákon o elektronických komunikacích, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o podporovaných zdrojích energie,
o komoditních burzách atd. Právní úprava v ZZVZ se tedy v tomto ohledu nijak nevymyká.
Je přitom třeba vzít v úvahu, že společenská nebezpečnost porušování pravidel platných pro zadávání veřejných zakázek je obecně dosti vysoká,
neboť se jedná o porušení pravidel souvisejících s vynakládáním značných veřejných prostředků (mnohdy v řádech stamilionů až miliard korun).
Ani empirické zkušenosti nemluví jistě o tom, že by v daném odvětví počet pochybení soustavně klesal, a nebyl proto na místě důsledný dozor.
Lze mít proto za to, že stávající promlčecí doba odpovídá společenské nebezpečnosti daných přestupků.
Pokud jde o tzv. mezní promlčecí dobu, tam je potřeba si uvědomit, že do jejího běhu se vždy započítává běh soudního řízení správního. Už jen s
ohledem na jeho délku pak není na místě jakkoli tuto mezní promlčecí dobu zkracovat, neboť výsledkem by mohlo být, že by mnoho přestupků
zůstalo nepotrestání třeba z formálních důvodů. Existuje totiž významné riziko, že (mezní) promlčecí doba mnohdy uplyne ani ne tak "prostým
během času za nečinnosti správního orgánu", ale během soudního řízení správního, čímž bude zmařena jakákoli šance na napravení třeba
materiálně správného, ale podle názoru soudu formálně vadného rozhodnutí.

101 MF § 11 Z

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), používá pojem „právnická
osoba“, který není pro účely tohoto zákona specificky definován. Uplatní se tedy zřejmě zákonná definice obsažená subsidiárně v § 20
odst. 1 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě vertikální spolupráce by z této
formy spolupráce tak zřejmě byly pojmově vyloučeny organizační složky státu, které nejsou nadány právní osobností, avšak mohou
naplňovat podmínku ovládání ze strany veřejného zadavatele ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) ZZVZ, jakož i další podmínky uvedené
např. v odst. 4 uvedeného ustanovení (vertikální spolupráce v horizontální formě). Není přitom důvod omezovat organizační složky
státu ovládané veřejným zadavatelem z využití vertikální formy spolupráce. Ministerstvo financí si je vědomo skutečnosti, že v dané
věci existuje stanovisko zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, a proto požaduje s cílem odstranění výkladových nejlší formální
úkony. Uvedená změna však nemá žádný vliv na povinnost řádného hospodaření zadavatele, která je mu uložena jinými právními
předpisy, např. rozpočtovými pravidly. 8 se v případě veřejných zakázek malého rozsahu neuplatnila.akázky, stejně, jak to stanoví
aktuálně platná a účinná právní úpr

Vyhověno

Do § 11 odstavce 6 bylo doplněno přiměřené použití odstavců 1 a 5 i na organizační složky státu. Ustanovení o horizontální spolupráci, se na 
organizační složky státu použijí přímo, neboť v § 12 se hovoří o spolupráci mezi veřejnými zadavateli, za které se organizační složky považují podle 
§ 4 odst. 1 písm. a). 

Akceptováno

102 MF § 9 odst. 3 Z

Žádáme o přeformulování, příp. vysvětlení sousloví: „jiným způsobem, který umožní účastníkům zadávacího řízení jejich
identifikaci.“ V praxi se střetáváme s pochybnostmi, jak vykládat způsob identifikace pověřujících zadavatelů (např. zda postačuje
organizační složka státu nebo podřízená organizace Ministerstva pro místní rozvoj), což je naprosto zásadní pro centrální zadávání. Částečně vyhověno

Text byl upraven tak, že byla zavedena výjimka z povinnosti uvádět seznam zadavatelů v případě podlimitních veřejných zakázek. Akceptováno

103 MF § 29 písm. l) 
bod 1 Z

Ministerstvo financí požaduje následující zpřesnění transpozice výjimky dle § 29 písm. l bodu 1: „1. finanční služby v souvislosti s
vydáním, nákupem, prodejem nebo jiným převodem cenných papírů, včetně zaknihovaných cenných papírů, nebo jiných investičních
nástrojů,“. Odkaz na zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, v poznámce pod čarou č.
12 u § 29 písm. l) bodu 1 ZZVZ a navrhované novely považuje Ministerstvo financí za nadbytečný, protože legální definice
investičních nástrojů vymezená v § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, platí
pro celý český právní řád a není nutné na ni odkazovat. Současně poznámka pod čarou nemá právní závaznost. Nevyhověno

Není zřejmé, jaký by měl být přínos požadované úpravy, poznámka pod čarou podle našeho názoru nezpůsobuje žádnou nejasnost. Ministerstvo financí vypořádání připomínky akceptuje. Máme za to, že poznámka pod čarou není nutná, zároveň ale ničemu 
neškodí.

104 MF § 29 písm. i) 
bod 2 Z

Ministerstvo financí požaduje ponechat stávající znění výjimky. Navrhovaná změna spočívající v nahrazení slov „dodání programů“
slovy „poskytnutí programů uživatelů“ není v důvodové zprávě odpovídajícím způsobem vysvětlena, a tak není vůbec zřejmé, v čem
navrhovaná změna fakticky spočívá a jaký reálný dopad bude mít na činnost zadavatelů. Důvodová zpráva ve vztahu k navrhované
změně pouze uvádí, že „dochází k upřesnění transpozice v bodě 2 tak, aby byl text v souladu s výkladem směrnic zastávaným
Evropskou komisí.“ Ministerstvo financí konstatuje, že důvodová zpráva nespecifikuje, co se má rozumět aktuálním výkladem
Evropské komise. 

Nevyhověno

Evropská komise předmětné ustanovení vykládá tak, že předmětná výjimka může být aplikována pouze na veřejné zakázky, jež jsou zadávány 
poskytovatelům nelineárních vysílacích služeb (např. přenos vysílacích služeb po internetu), kdy přesná doba odběru předmětné služby ze strany 
zákazníka není dána na základě úvahy poskytovatele a jeho programové sklady, jako při standardním televizním a rozhlasovém vysílání, ale záleží na 
volné úvaze koncového odběratele, kdy poskytnutý výstup - program užije. Původní znění předmětného ustanovení bylo možné vykládat i tím 
způsobem, na základě této výjimky je možné zadání výroby programového obsahu, pokud je tato zadána provozovatelům televizního nebo 
rozhlasového vysílání, nebo poskytovatelům audiovizuálních služeb na vyžádání; tento výklad však již novelizované znění neumožňuje.  

Akceptováno

105 MF

§ 30, § 177 
odst. 1, § 191 
odst. 2 a § 219 

odst. 1

Z

Postavení Finančního analytického úřadu podle ZZVZ požaduje Ministerstvo financí upravit tak, aby bylo stejné, jako je postavení
zpravodajských služeb, nebo aby mu bylo alespoň co nejbližší. Za tímto účelem by bylo vhodné vložit do návrhu zákona následující
novelizační body: XX. V § 30 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
„e) zadávanou Finančním analytickým úřadem,“. 
Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena f) až m).
XX. V § 177 odst. 1 písm. f) se slova „f) a g)“ nahrazují slovy „g) a h)“.
XX. V § 191 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
„f) jsou zadávány Finančním analytickým úřadem pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
nebo uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních
lidských práv a boje proti terorismu,“. 
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
XX. V § 219 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a vkládá se nové písmeno d), které zní: 
„d) pro zadavatele, který je Finančním analytickým úřadem, nebo“. 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
Odůvodnění: Finanční analytický úřad je finanční zpravodajskou jednotkou ve smyslu mezinárodněprávních standardů. V oblasti
boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jež byla Finančnímu analytickému úřadu svěřena zákonem
č. 253/2008 Sb. naplňujícím požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 a mezinárodních závazků České
republiky, jsou jeho činnost a způsob nakládání s informacemi a jejich opatřování v mnohém srovnatelné s činností
zpravodajských služeb. Stejně tak je jeho činnost obdobně citlivá. Je proto označován za kvazizpravodajskou službu.Postavení a
role Finančního analytického úřadu jako finanční zpravodajské jednotky České republiky jsou uvedeny nejen v ustanovení § 29c
zákona č. 253/2008 Sb., ale historicky toto postavení Finančního analytického úřadu (dříve Finanční analytický útvar) deklaruje i
důvodová zpráva k zákonu č. 253/2008 Sb., která ve své obecné části uvádí, že na základě zákona č. 61/1996 Sb., který byl přijat
15. února 1996 s účinností od 1. července 1996, byl v rámci Ministerstva financí zřízen specializovaný odbor – Finanční analytický
útvar, jako civilní „finanční zpravodajská jednotka“ (Financial Intelligence Unit – FIU) podle požadavků mezinárodního práva.
Vzhledem k úkolům a opatřením, které má finanční zpravodajská jednotka plnit, ať již s ohledem na národní či mezinárodní
požadavky, byl v souladu s ustanovením § 31a citovaného zákona Finanční analytický úřad v rámci struktury Ministerstva financí
technicky oddělen od jiných pracovišť ministerstva, aby v něm byla uplatňována taková opatření organizačního, personálního a
jiného charakteru, která zaručují, že s informacemi získanými při provádění jeho činnosti podle tohoto zákona nepřijde do styku
nepovolaná osoba  Smyslem jeho činnosti je plnit mezinárodní požadavky a zajistit ekonomickou ochranu státu a také jeho 

Částečně vyhověno

Výjimku pro veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, není možné do zákona zavést, neboť by se muselo jednat o zpravodajskou činnost, 
přičemž dle konstantní judikatury je nutné všechny výjimky vykládat restriktivně. Byla doplněny výjimka do písm. m)  zadávanou Finančním 
analytickým úřadem při výkonu činnosti podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo 
zákona o provádění mezinárodních sankcí, nebo.

Akceptováno

106 MF § 39 odst. 5 
věta třetí Z

Ministerstvo financí požaduje postavit na jisto, že si zadavatel může sám opatřovat i informace dle § 45 odst. 4 ZZVZ, aniž by k tomu
musel být zmocněn dodavatelem, případně stanovit výslovně, že takto postupovat nelze. Zároveň Ministerstvo financí požaduje
doplnit, že zadavatel může zohlednit i doklady, které mu zadavatel předložil v jiném zadávacím řízení. Důvodem navrhované úpravy
je právní jistota zadavatele a rovněž skutečnost, že opatřování informací urychluje zadávací řízení. Druhá část navrhované úpravy
reaguje na zrušení dosavadního pravidla dle § 86 odst. 3 ZZVZ, které není převzato do § 122 odst. 4 ZZVZ. Jednalo by se
o nadbytečný formalismus, neboť by zadavatel musel znovu vyzývat k předložení dokladů, které mu dodavatel již předložil v tomto či
v jiném zadávacím řízení. Nejeví se ani jako účelné nutit dodavatele a zadavatele, aby jeden předkládal a druhý zkoumal jednotné
evropské osvědčení, jak „nabízí“ nový § 87 odst. 3 ZZVZ. Nevyhověno/Vysvětle

no

Úprava v § 39 odst. 5 jasně stanoví možnost zadavatele opatřovat si potřebné informace sám, tzn. bez zmocnění dodavatele. Na základě připomínky 
byla doplněna důvodová zpráva k § 122 odst. 3, aby bylo jednoznačné, že zadavatel není povinen zasílat výzvu k doložení dokladů před uzavřením 
smlouvy v případech, kdy má předmětné doklady k dispozici z jiných zadávacích řízení. Tato možnost přímo vyplývá z textu § 122 odst. 3 písm. a) a 
b) ve znění navrhovaném touto novelou. DZ: 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. Stejně jako v dosavadní právní úpravě však zadavatel nemusí tyto doklady vyžadovat, pokud je již má k 
dispozici, tedy pokud byly předloženy v zadávacím řízení již dříve (např. v nabídce) nebo byly předloženy i v jiném zadávacím řízení a splňují 
požadavky na stáří dokladu.  
Odlišná úprava platí pro ostatní doklady o kvalifikaci (profesní způsobilost, ekonomická a technická kvalifikace). I tyto doklady musí být 
předloženy před uzavřením smlouvy, pokud již nebyly předloženy v nabídkách, předběžných nabídkách, či žádostech o účast, nebo pokud je 
zadavatel nemá jinak k dispozici, např. z jiných zadávacích řízení . 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.

Akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



107 MF § 45 odst. 3 Z

Ministerstvo financí požaduje doplnit navrhované ustanovení větou: „Zadavatel má možnost akceptovat doklad i bez předložení
překladu, případně si může předklad dodatečně dožádat.“ nebo alternativně větu: „Zadavatel může prominout povinnost předložit
překlad.“. Jazyk nabídky totiž zadavatel stanovuje zpravidla s ohledem na to, aby nemusel posuzovat stovky stran cizojazyčného textu.
Na druhé straně vznikají v praxi situace, kdy je pro posouzení splnění podmínek zadávacího řízení relevantní relativně krátký a
jednoduchý dokument (typicky při posuzování kvalifikace, produktový list, zapomenutý překlad několika vět v jinak českém
dokumentu, nebo výkres, který má anglické popisky, kterým odborníci běžně rozumí). Zadavatel je dle dosavadní úpravy nucen
formálně vyzývat k doplnění překladu, a to na úkor navíc vynaloženého času i lidské práce. Zadavatel si však bude moci tento překlad
vyžádat. Návrh změny je projevem zásady přiměřenosti a vedl by k větší právní jistotě dodavatelů, jakož i ke snížení nákladů na
podání odního m

Vyhověno

Text ustanovení byl upraven. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu; 
zadavatel může i povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů. 

Vypořádání této připomínky bereme na vědomí. 

108 MF § 49 odst. 1 Z

Ministerstvo financí požaduje na konec uvedeného ustanovení doplnit větu: „Opatření k nápravě lze učinit také ve vztahu k rozhodnutí
o námitkách, které již byly odeslány stěžovateli.“ Navrhovaná úprava reaguje na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže (dále také „ÚOHS“), podle které není zadavatel oprávněn měnit jednou učiněné rozhodnutí o námitkách.

Vysvětleno

Navrhovanou úpravu nepovažujeme za vhodnou, jde o kazuistické řešení, účelem novelizace by nemělo být zasahovat do rozhodovací praxe. Text § 
49 zadavatele neomezuje, mluví se zde o tom, že opatření k nápravě je možné činit kdykoliv v průběhu zadávacího řízení. 

Akceptováno

109 MF § 57 odst. 1 Z

Ministerstvo financí požaduje omezit nové pravidlo pouze na případy, kdy zadavatel požaduje předložení vzorků již v nabídce. Pokud
však mají být vzorky předloženy teprve v režimu dle § 104 ZZVZ, není důvod k prodlužování lhůty pro podání nabídek.

Vyhověno

Text byl upraven, "o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje nebo zadávací podmínky 
vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace; 
to neplatí v případech podle odstavce 2".

Akceptováno

110 MF § 59 odst. 2 Z

Ministerstvo financí požaduje, jak je již navrhováno obdobně výše, omezit nové pravidlo pouze na případy, kdy zadavatel požaduje
předložení vzorků již v nabídce. Pokud však mají být vzorky předloženy teprve v režimu dle § 104 ZZVZ, není důvod k prodlužování
lhůty pro podání nabídek.

Vyhověno

Text byl upraven, "o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje nebo zadávací podmínky 
vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace; 
to neplatí v případech podle odstavců 3 až 5," 

Akceptováno

111 MF § 63 odst. 1 
písm. b) 

Z

Ministerstvo financí požaduje ponechat stávající znění ustanovení. Navrhované zahrnutí spojení „podstatným způsobem“ do textu
odst. 1 písm. b) bez dalšího vysvětlení toho, co se považuje za „podstatným způsobem“, přináší pro zadavatele pouze právní nejistotu
ohledně postupu dle předmětného ustanovení. Případné převzetí úpravy ze zadávacích směrnic by mělo být doslovné.

Vysvětleno

Formulace byla rozšířena tak aby více odpovídala směrnici a byla doplněna důvodová zpráva. Akceptováno

112 MF § 73 odst. 1 Z

Ministerstvo financí požaduje vyřešení nedokonalosti současné právní úpravy, kdy je nutné, aby pro všechny veřejné zakázky 
zadávané v zadávacím řízení v nadlimitním režimu zadavatel požadoval prokázání základní způsobilosti (a ověřoval její prokázání). 
Značné komplikace činí tato úprava zejména ve vztahu k jednacímu řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. a) a odst. 5 nebo dle § 
64 písm. c). Typicky se tedy jedná například o nákupy na komoditní burze nebo v případech použití jednacího řízení bez uveřejnění, je-
li to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti. Ministerstvo financí požaduje doplnění úpravy, že v jednacím řízení bez 
uveřejnění není nezbytně nutné požadovat prokázání základní způsobilosti.

Vyhověno 
částečně/vysvětleno

Výjimka pro jednací řízení bez uveřejnění v případě nákupu na komoditních burzách byla doplněna do § 67 odst. 3. Případné administrativní 
zjednodušení u jiných důvodů pro jednací řízení bez uveřejnění je řešeno samostatnou novelou předloženou PSP viz sněmovní tisk 862. 

Akceptováno

113 MF § 122 odst. 3 Z

Ministerstvo financí požaduje vypustit písm. c) v § 122 odst. 3 ZZVZ nebo doplnit ustanovení o povinnost uplatnění pouze v případě
změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 ZZVZ. Povinností dodavatele podle § 88 ZZVZ je aktualizovat svou
kvalifikaci v předepsané lhůtě, pokud dojde během zadávacího řízení k její změně. Navrhované ustanovení by nutilo dodavatele
notifikovat tuto změnu znovu. Navíc ustanovení písm. c) činí z výzvy podle § 122 ZZVZ povinnost (protože zadavatel nemůže vědět,
zda se nezměnila kvalifikace dodavatele), avšak dokumenty podle písm. a), b), a d) již disponovat může. Pokud by tudíž zadavatel již
dokumenty disponoval, mohl by výzvu podle § 122 ZZVZ opominout a přímo rozhodnout o výběru dodavatele. Ministerstvo financí
proto požaduje úpravu ustanovení s ohledem na procesní efektivnost.

Vyhověno/vysvětleno

Úprava předložení čestného prohlášení či nových dokladů byla změněna na oprávnění zadavatele, nikoli povinnost - viz odst. 4 písm. c) S vypořádáním připomínek k § 122 odst. 3, 4 a 5 ZZVZ Ministerstvo financí souhlasí. 

114 MF § 122 odst. 4 a 
5 Z

Ministerstvo financí požaduje buď zcela vypustit nově vkládaný odst. 4, nebo jej upravit s odkazem na obdobné použití § 45 odst. 1
věta první, případně upravit znění do té podoby, že zadavatel bude oprávněn výslovně nepožadovat originály dokladů, když postačí,
aby dodavatel předložil jejich prosté kopie. Ministerstvo financí se domnívá, že úprava dle § 45 odst. 1 věta první je praktičtější,
neboť zároveň řeší, co se stane v případě, kdy zadavatel předmětnou otázku ve výzvě vůbec neupraví. Ministerstvo financí také
požaduje vysvětlit proč je úprava § 122 řešena odchylně od obecné úpravy.

Vyhověno

Viz odst. 4 písm. a) a vysvětlení v důvodové zprávě. S vypořádáním připomínek k § 122 odst. 3, 4 a 5 ZZVZ Ministerstvo financí souhlasí. 

115 MF § 129 odst. 1 a 
§ 132 odst. 1

Z

Ministerstvo financí má za to, že znění ustanovení „ve zjednodušeném režimu zadává zadavatel veřejné zakázky, včetně koncesí podle 
§ 174, na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 …“ vzbuzuje pochybnosti ohledně možnosti volby postupu zadavatele 
při zadání předmětných veřejných zakázek. Z textace předmětného ustanovení by mohla vyplývat povinnost (nikoliv možnost) výše 
uvedeného postupu, avšak v případě zachování této formulace by kontrolní orgány mohly namítat, že zadavatel měl postupovat ve 
zjednodušeném režimu, nikoliv např. v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, a tento postup by případně mohl být rovněž 
sankcionován, a to i v případech, kdy zadavatel bude postupovat při zadávání veřejné zakázky dle přílohy č. 4 v nadlimitním, tedy 
„nejpřísnějším“ režimu. Ministerstvo financí požaduje upřesnit znění ustanovení, tak aby pozbylo pochybností. Totéž se týká 
ustanovení § 132 odst. 1 ZZVZ.

Vysvětleno

Formulace odpovídá konstrukci ostatních režimů v zákoně, je obdobná s vymezením použití podlimitního režimu (§ 26 odst. 2): "Podlimitní veřejnou 
zakázku zadává zadavatel v podlimitním režimu podle části třetí, pokud ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo u ní neuplatnil výjimku z 
povinnosti zadat ji v zadávacím řízení." Riziko namítání volby nesprávné nadlimitního režimu kontrolními orgány je shodné u zjednodušeného i 
podlimitního režimu. Jde spíše o teoretickou otázku, možnost volby otevřeného řízení je jasně vyjádřena v odstavci třetím, pravidla pro zadávací 
řízení jsou pak určena v části čtvrté - nadlimitní režim, jsou tedy totožná.
V § 132 je ve výčtu uvedena spojka "nebo", tudíž se jedná o alternativní výčet. Úprava textace není nutná.

Ministerstvo financí se způsobem vypořádání předmětné připomínky souhlasí.

116 MF § 139 odst. 7 Z

Ministerstvo financí požaduje upravit předmětné ustanovení. Pro zadavatele i dodavatele je primárně důležité, aby byl přesně určen 
okamžik zavedení dynamického nákupního systému (dále také „DNS“). Existuje více možností, jak tento okamžik lze určit, níže je 
uvedena jedna z nich, a to pouze příkladně, jak lze případně nedostatek v zákoně ošetřit.  (7) Dynamický nákupní systém se považuje 
za zavedený v okamžiku, kdy                                                                                                                                                                                           
a) všem účastníkům zadávacího řízení uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení ze zadávacího řízení, pokud námitky nejsou 
podány, 
 
b) v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu podle § 251 odst. 2 nebo 3, pokud návrh není podán, nebo 
 
c) v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 nabude právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.                   
Stávající znění dotčeného ustanovení ZZVZ nedefinuje okamžik zavedení DNS v případě, že nedojde k vyloučení žádného účastníka 
ze zadávacího řízení. Toto určení okamžiku zavedení  DNS v praxi zadavatelům schází, neboť ve většině případů při zavádění DNS k 
vyloučení účastníků nedojde a podle současné úpravy nemá zadavatel oporu v zákonném ustanovení, jak v takovém případě určit 
okamžik zavedení DNS. Toto určení okamžiku zavedení DNS je pro zadavatele klíčové pro počítání lhůty dle §139 odst. 8 a pro 
samotné zadávání zakázek v DNS, s ohledem na to, že dle poslední věty §141 odst. 1 výzvu k podání nabídek nelze zaslat před 
zavedením dynamického nákupního systému. Novela ZZVZ je příležitostí k odstranění této legislativní mezery v zákoně tím, že 
stanoví přesný okamžik zavedení pro všechny DNS, nejen pro ty, kde došlo k vyloučení účastníka, jak je tomu doposud.

Vyhověno

Text upraven. Akceptováno

117 MF § 141 odst. 4 Z

Ministerstvo financí má za to, že z textace navrhované změny nově vyplývá zadavateli povinnost stanovit kritéria (hodnocení – dle
důvodové zprávy), již v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast, avšak aplikace navrhované
změny není v důvodové zprávě žádným způsobem vysvětlena. Ministerstvu financí z uvedeného jednoznačně nevyplývá, že se má
jednat o upřesnění kritérií hodnocení, tak jak uvádí důvodová zpráva. S ohledem na přechodné ustanovení má Ministerstvo financí za
to, že nově navrhovaná úprava nebude dopadat na již zavedené dynamické nákupní systémy. Ministerstvo financí požaduje konkrétní
vysvětlení aplikace navrhovaného ustanovení odst. 4, a to zejména co se rozumí upřesněním kritérií (zda např. mohou být kritéria ve
výzvě k podání nabídek doplněna či redukována). Ministerstvo financí s navrhovanou úpravou nesouhlasí.

Částečně 
vyhověno/vysvětleno

Byl přeformulován § 139 odst. 4 písm. d), kde je nově vyjádřeno, že obsah kritérií může být blíže specifikován ve výzvě k podání nabídek. Došlo 
také k úpravě § 141 odst. 1, kde bude vyjádřeno, že kritéria hodnocení musí odpovídat výčtu v zadávací dokumentaci, nicméně nemusí být použita 
všechna kritéria. Použití jiných kritérií, než jsou uvedena v zadávací dokumentaci, nebude možné. Pro úplnost uvádíme, že výčet kritérií hodnocení 
je možné změnit, v takovém případě ale zadavatel musí postupovat podle § 139a. Byla doplněna také důvodová zpráva. Na základě projednání 
připomínky byla také odložena účinnost předmětných ustanovení o rok, aby měli zadavatelé dostatek času na případnou změnu zadávací 
dokumentace a svých interních postupů. 

Pokud nabyde zákon účinnosti 1.1.2021, akceptujeme návrh odložené účinnosti zákona u zavedených DNS od 1.1.2022. 
Dáváme nicméně ke zvážení, zda přechodné ustanovení neformulovat bez vazby na konkrétní datum (např. prvním dnem 
třináctého měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona).

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



118 MF § 186 Z

Ministerstvo financí požaduje zrušení stávajícího ustanovení a prováděcí vyhlášky č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o
předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona. Ministerstvo financí má ve své působnosti
zpracování souhrnných stanovisek v rámci rozpočtového dozoru k uzavření či změně koncesní smlouvy. V průběhu účinnosti
dotyčného ustanovení se v praxi ukázalo, že byť toto ustanovení sleduje legitimní cíl (posouzení smlouvy z hlediska možných dopadů
přijímaných závazků a jejich vlivu na ekonomickou situaci vybraného veřejného zadavatele nebo na mezinárodní závazky České
republiky), předchozí stanovisko Ministerstva financí samo o sobě nedokáže zabránit negativním dopadům závazků a jeho přidaná
hodnota je tedy diskutabilní. Územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) smlouvy uzavírá v samostatné působnosti a nese
odpovědnost za své hospodaření. Smlouvu může uzavřít i v případě, že Ministerstvo financí vydá negativní stanovisko. Stává se také,
že ÚSC smlouvu dotčeného ustanovení ZZVZ nedefinuje okamžik zavedení DNS v případě, že nedojde k vyloučení žádného
účastníka ze zadávacího řízení. Toto určení okamžiku zavedení DNS v praxi zadavatelům schází, neboť ve většině případů při
zavádění DNS k vyloučení účastníků nedojde 

Vyhověno

Ustanovení bylo zrušeno. Akceptováno

119 MF § 211 odst. 1 Z

Ministerstvo financí požaduje odstranit tento novelizační bod. Znění článku jde nad rámec čl. 22 odst. 1 směrnice 2014/24/EU.
Ponechání stávajícího znění § 211 odst. 1 s nově navrhovaným odst. 2 (bod 131) bude plně odpovídat jak směrnicovému textu, tak
záměru předkladatele proklamovanému v důvodové zprávě – akcentovat písemnou komunikaci, především však elektronickou
komunikaci, což je podstatou transponovaného ustanovení. Evropský zákonodárce reflektuje, že ústní projev dodavatele může být i
předmětem hodnocení, pokud bude patřičně dokumentovaná. Tato možnost by navrhovaným zněním odst. 1 nebyla možná, protože
ústní komunikaci (např. řízený rozhovor s navrhovaným manažerem projektu) navrhované znění nepřipouští. Nad to Ministerstvo
financí uvádí, že předkladatel užívá legislativní zkratku „zásadní prvky zadávacího řízení“, která však není nikde v zákoně definována.
V zákoně je užíván rovněž termín „hlavní prvky dokumentace zadávacího řízení“ (§ 171 ZZVZ), ani ten však není definován.
Směrnice uvádí v čl. 22 odního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,“. 
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
XX. V § 219 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a vkládá se nové písmeno d), které zní: 
„d) pro zadavatele, který je Finančn

částečně vyhověno

Dosavadní text právní úpravy byl zpochybněn evropskou komisí a bylo zahájeno řízení o porušení Smlouvy. Navrhované změny jsou formulovány na 
základě textu směrnic viz čl. 22 odst. 2 směrnice 24/2014/EU. Do nového odstavce e) byl doplněn příkladmý výčet zásadních prvků zadávacího 
řízení.

Ministerstvo financí se způsobem vypořádání předmětné připomínky souhlasí.

120 MF § 211 odst. 6 Z
Ministerstvo financí požaduje doplnit do demonstrativního seznamu ústní komunikace předložení vzorků plnění dle § 104, neboť v

praxi u větších nebo těžších vzorků (typicky nábytek) dodavatel musí zboží přivést do prostor zadavatele, nebo naopak vzory připravit
ve svých prostorech.

Nevyhověno/vysvětle
no

Nepovažujeme za vhodné další rozšiřování demonstrativního výčtu. Lze předpokládat, že při předkládání vzorků k žádné komunikaci nebude 
docházet, nebo že případná komunikace při předání vzorků bude pouze nepodstatná, ve smyslu písmene e). 

Ministerstvo financí se způsobem vypořádání předmětné připomínky souhlasí.

121 MF § 213a a § 
224a Z

Ministerstvo financí nesouhlasí s navrhovanou úpravou, neboť ZZVZ je procesní právní předpis a jako takový by měl obsahovat
pouze relevantní ustanovení a rovněž z důvodu rozporu navrhované úpravy s již platnou právní úpravou základního registru obyvatel
v zákoně č. 111/2009 Sb., zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registrech“). Dle odst. 3
písm. e) zákona má mít ministerstvo (blíže nespecifikované) nebo provozovatel Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“)
oprávnění využívat ze základního registru také rodné číslo. Ustanovení § 18 odst. 1 zákona o registrech stanoví taxativní výčet údajů
vedených v základním registru obyvatel. Rodné číslo v tomto výčtu uvedeno není, tzn., že jej z tohoto registru nelze získávat. Rodná
čísla jsou evidována v informačním systému evidence obyvatel provozovaného na základě zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Za předpokladu, že je rodné číslo pro účely provozování NEN nezbytně nutné, musí modního
míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,“. 
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
XX. V § 219 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a vkládá se nové písmeno d), které zní: 
„d) pro zadavatele, který je Finančním analytickým úřadem, nebo“. 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
Odůvodnění: Finanční analytický úřad je finanční zpravodajskou jednotkou ve smyslu mezinárodněprávních standardů. V oblasti boje
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ

Vyhověno

Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a. Akceptováno

122 MF § 213a a § 
224a Z

Ministerstvo financí nesouhlasí se zakotvením existence Národního elektronického nástroje do ZZVZ. Ministerstvo pro místní rozvoj
navrhuje zavést zákonnou povinnost provozování informačního systému NEN, ačkoli dosud nepředložilo ekonomickou analýzu
nákladů a přínosů jeho provozování. Bez takové analýzy včetně uvedení veškerých předpokládaných budoucích výdajů státního
rozpočtu není dotyčné ustanovení pro Ministerstvo financí akceptovatelné. Důvodová zpráva je ohledně nových navrhovaných
ustanovení ZZVZ naprosto nedostatečná. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo uvést, jaké nové funkcionality by byly na základě
navrhovaných ustanovení spuštěny a v jakém horizontu.

Vyhověno

Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a. Akceptováno

123 MF § 216a Z

Ministerstvo financí nesouhlasí s navrhovanou úpravou, neboť má za to, že pokud by zadavatel prováděl výběr archiválií
provozovatel certifikačního elektronického nástroje, měl by mít zadavatel možnost určit vlastní spouštěcí událost nebo zastavit
skartační řízení například v případě soudního sporu. Certifikovaný elektronický nástroj má dle tohoto ustanovení představovat
samostatnou evidenci dokumentů. V této souvislosti Ministerstvo financí upozorňuje na skutečnost, že dle § 8 odst. 2 vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech spisové služby, musí být samostatná evidence dokumentů v souladu s Národním standardem pro
elektronické systémy spisové služby (dále jen „NSESSS“), tj. musí splňovat všechny požadavky NSESSS, což představuje nemalé
finanční náklady. Z tohoto důvodu by bylo spojení spisové služby zadavatele a elektronický nástroj prostřednictvím rozhraní dle
NSESSS mnohem méně finančně nákladné. Zároveň, pokud by elektronický systém spisové služby komunikoval s certifikovaným
elektronickým nástrojem prosodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,“. 
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
XX. V § 219 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a vkládá se nové písmeno d), které zní: 
„d) pro zadavatele, který je Finančním analytickým úřadem, nebo“. 
Dosavadní pí

Vysvětleno

Text, ke kterému připomínka směřuje, bude odstraněn. Akceptováno

124 MF § 219 Z

Ministerstvo financí požaduje vysvětlit přínos, zjednodušit, příp. zrušit celý § 219, neboť úpravu uveřejňování smluv a zejména
skutečně uhrazené ceny lze považovat v době zákonné úpravy registru smluv za nadbytečnou a současně administrativně náročnou.
Ministerstvo financí je toho názoru, že problémy nastávají zejména u centralizovaných veřejných zakázek centrálního nákupu státu,
kdy se složitě shromažďují a urgují smlouvy uzavírané jednotlivými pověřujícími zadavateli. Ačkoliv uveřejňovací povinnost dopadá
na pověřující zadavatele, nezřídka se stává, že ti takto neučiní. Ministerstvo financí současně požaduje vysvětlení výjimky dle § 219
odst. 1 písm. d) jelikož není zřejmé, zda ji lze aplikovat i na případy, kdy smlouva sice je uveřejněna v registru smluv, avšak toto
uveřejnění nesplňuje zákonné požadavky, např. v datovém souboru chybí metadata. Uvedené značně ztěžuje použití výjimky u
centralizovaných veřejných zakázek.

Vyhověno jinak

Nepovažujeme za vhodné rušit celý § 219, neboť by to znamenalo podstatný zásah do systému a jde tedy o věc, která by neměla být řešena v rámci 
technické novely. Text § 2019 odst. 1 písm. a) byl upraven takto: a) smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z 
přidané hodnoty,

Akceptováno

125 MF obecně Z

Ministerstvo financí má za to, že platná právní úprava je nekonzistentní, neboť nabízí dva způsoby stanovení lhůt, a to v kalendářních
dnech a pracovních dnech. Tento dvojí způsob stanovení lhůt působí nejasně a zadavateli způsobuje zbytečné obtíže při zadávání
veřejných zakázek, typicky u zjednodušeného podlimitního řízení. Ministerstvo financí požaduje sjednocení způsobu stanovení lhůt na
kalendářní dny.

Vysvětleno

Lhůty v celém textu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou upraveny tak, aby delší lhůty vycházející z evropských směrnic byly stanoveny 
v kalendářních dnech a současně aby bylo zachováno, že lhůty, které jsou kratší než 10 dnů, a lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení byly nadále 
stanoveny v pracovních dnech. Tato úprava odpovídá závěrům Legislativní rady vlády, která ukončila rozsáhlou a podrobnou debatu k této otázce 
vedenou při přijímání zákona. Současná úprava lhůt je účelná a vhodná, neboť počítání lhůt v kalendářních dnech je pro adresáty normy jednodušší. 
Zachování kratších lhůt ve dnech pracovních pak na druhou stranu zajišťuje, že není možné lhůty účelově stanovit v průběhu dnů pracovního klidu. 
Nevidíme proto důvod, ke změně současného stavu.

Akceptováno

126 MF § 222 Z

Ministerstvo financí má za to, že je vhodné zohlednit v předmětném ustanovení stanovisko expertní skupiny Ministerstva pro místní
rozvoj, které se týká aplikace ustanovení § 222 na změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na
původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu. Dle stanoviska expertní
skupiny „pokud má být závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu změněn, je nutné zkoumat, zda veřejná zakázka po
změně splňuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Pokud ano, lze změnu provést bez provedení zadávacího řízení na základě
výjimky podle § 31 (tj. bez aplikace pravidel uvedených v § 222). Pokud by však limit byl překročen, je nutné postupovat podle
pravidel uvedených v § 222“. Ministerstvo financí požaduje z důvodu posílení právní jistoty doplnit do § 222 oprávnění plynoucí ze
stanoviska expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj. Vyhověno

Byl doplněn text odstavce 1: (1) Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez 
provedení zadávacího řízení; to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v 
zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Pokud je taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, 
nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho 
změně nepřekročí limit podle
a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,
b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu,
c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.

Akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



127 MF § 245 Z

Ministerstvo financí požaduje znovu (dle úpravy zákona č. 137/2006 Sb.) zavést možnost zamítnutí námitek v případě, že jsou
námitky podány po lhůtě (prekluze), nebo osobou, která k tomu není oprávněná (error in personam). Zamítnutí námitek by nemělo
odkladný účinek. ZZVZ v § 245 týkající se vyřízení námitek totiž připouští pouze vyhovění nebo odmítnutí námitek. Odmítnutí
námitek znamená odkladný účinek pro možnost uzavřít smlouvu – 10 denní lhůtu. Zákon přikazuje zadavateli zabývat se a řádně
vyřídit i námitky došlé po lhůtě i námitky podané osobou, která k nim nebyla oprávněná. I v těchto případech přiznává odkladný
účinek. Legislativa tak umožňuje i  opakovaně podávat námitky a tím bránit k uzavření smlouvy jak neúspěšnému dodavateli, tak
i jakékoliv osobě, která jinak k podání námitek není aktivně legitimována. Nad to má Ministerstvo financí za to, že v případě vyhovění
námitek zcela postrádá logiku podrobné a srozumitelné vyjádření ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem námitkám a proto
požaduje, aby odního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,“. 
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
XX. V § 219 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a vkládá se nové písmeno d), které zní: 
„d) pro zadavatele, který je Finančním analytickým úřadem, nebo“. 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
Odůvodnění: Finanční analytický úřad je finanční zpravodajskou jednotkou ve smyslu mezinárodněprávních standardů. V oblasti boje
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jež byla Finančnímu analytickému úřadu svěřena zákonem č.
253/2008 Sb. naplňujícím požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 a mezinárodních závazků České
republiky, jsou jeho činnost a způsob nakládání s informacemi a jejich opatřování v mnohém srovnatelné s činností zpravodajských
služeb. Stejně tak je jeho činnost obdobně citlivá. Je proto označován za kvazizpravodajskou službu.Postavení a role Finančního
analytického úřadu jako finanční zpravodajské jednotky České republiky jsou uvedeny nejen v ustanovení § 29c zákona č.

Vyhověno 

Byl upraven text § 245 odst. 1: (1) Zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda 
námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí o odmítnutí námitek  musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a 
srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách.  V případě odmítnutí námitek podle odstavce 3 postačí 
odůvodnění ve vztahu k důvodům jejich odmítnutí. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k 
nápravě. V této souvislosti byl změněn také § 263 odstavec 5. (5) Je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách, jímž byly námitky odmítnuty, učiněné 
v rozporu s § 245 odst. 3 nebo je-li nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů, může Úřad uložit nápravné opatření 
spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách; v takovém případě platí, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je toto 
nápravné opatření ukládáno, byly podány nové námitky s totožným obsahem. Tyto nové námitky nemůže zadavatel odmítnout jako opožděné. Byl 
také upraven text § 246 odst. 2 písm. b) : 
b) do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky podány včas ,

Akceptováno

128 MF § 222 Z

Ministerstvo financí požaduje určení způsobu, kterým se mají určovat limity v případě aplikace § 222 na rámcovou dohodu či
smlouvu s možností objednávek.

Vysvětleno

Není navrhována konkrétní formulace. Vzhledem ke složitosti problematiky (obsah jednotlivých smluv může být značně rozdílný) by detailní 
pravidla měla být stanovena judikaturou popřípadě metodicky. 

Akceptováno

129 MF § 246 odst. 2 Z

Ministerstvo financí požaduje, aby bylo do ZZVZ zakotveno oprávnění zadavatele uzavřít smlouvu, pokud na prvním stupni orgánu
dohledu dojde k zamítnutí návrhu dodavatele v celém rozsahu. Přestože byla taková možnost proklamována při přípravě ZZVZ,
ÚOHS v současné době pravidelně vydává předběžná opatření, kterými zakazuje uzavřít smlouvu, a to až do pravomocného
rozhodnutí ve věci samé. K původnímu záměru viz důvodová zpráva k § 246 ZZVZ: „Dochází zde tedy k odlišné konstrukci lhůty k
zákazu uzavření smlouvy oproti dosavadní úpravě. Nepředpokládá se vydávání předběžných opatření Úřadu, lhůta zákazu uzavření
smlouvy je stanovena tak, aby bylo možné v jejím průběhu vydat prvostupňové rozhodnutí. Stanovením zákonné blokační lhůty, a to
zejména tak, jak je uvedeno v písmenu d), tzn. že zadavatel nesmí mj. uzavřít smlouvu s dodavatelem ve lhůtě 60 dnů ode dne
zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas, dochází k zaměření dozorového
orgánu na rychlou přípravu meritným obsahem. Tyto nové námitky nemůže zadavatel odmítnout jako opožděné. Byl také upraven text
§ 246 odst. 2 písm. b) : 
b) do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky podány včas,

XX. V § 219 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a vkládá se nové písmeno d),
které zní: 
„d) pro zadavatele, který je Finančním analytickým úřadem, nebo“. 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
Odůvodnění: Finanční analytický úřad je finanční zpravodajskou jednotkou ve smyslu mezinárodněprávních standardů. V oblasti boje
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jež byla Finančnímu analytickému úřadu svěřena zákonem č.
253/2008 Sb. naplňujícím požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 a mezinárodních závazků České
republiky, jsou jeho činnost a způsob nakládání s informacemi a jejich opatřování v mnohém srovnatelné s činností zpravodajských
služeb. Stejně tak je jeho činnost obdobně citlivá. Je proto označován za kvazizpravodajskou službu.Postavení a role Finančního
analytického úřadu jako finanční zpravodajské jednotky České republiky jsou uvedeny nejen v ustanovení § 29c zákona č. 253/2008
Sb., ale historicky toto postavení Finančního analytického úřadu (dříve Finanční analytický útvar) deklaruje i důvodová zpráva k
zákonu č. 253/2008 Sb., která ve své obecné části uvádí, že na základě zákona č. 61/1996 Sb., který byl přijat 15. února 1996 s
účinností od 1. července 1996, byl v rámci Ministerstva financí zřízen specializovaný odbor – Finanční analytický útvar, jako civilní
„finanční zpravodajská jednotka“ (Financial Intelligence Unit – FIU) podle požadavků mezinárodního práva. Vzh

Nevyhověno/vysvětle
no

Zachování možnosti uložit předběžné opatření vyžadují přezkumné směrnice 2007/66/ES viz čl. 2 odst. 1 písm. a). Není tedy možné tuto pravomoc 
ze zákona odstranit. Jedinou alternativou by bylo stanovení automatické blokační lhůty po celou dobu správního řízení až do právní moci rozhodnutí, 
což navrhuje UOHS. Toto řešení ovšem také nepovažujeme za vhodné, neboť by zdržovalo uzavření smluv. Nevidíme tedy žádnou možnost 
legislativního řešení, která by vedla k větší pružnosti než dosavadní právní úprava.  

Akceptováno

130 MF § 262a Z

Ministerstvo financí nesouhlasí s navrhovanou úpravou, neboť není zřejmé, z jakého důvodu by měl zadavatel poskytovat ÚOHS
časově neomezený přístup k dokumentaci o zadávacím řízení. Ministerstvo financí proto požaduje, aby byl tento přístup omezen
pouze na dobu, po kterou trvá přezkumné řízení, tzn. do jeho ukončení. Tato povinnost nemůže být zadavatelem splněna s ohledem na
skutečnost, že dokumenty uložené v certifikovaném elektronickém nástroji budou spravovány, ukládány a zařazovány do skartačního
řízení provozovatelem, nikoliv zadavatelem dle navrhovaného znění § 216a. Ministerstvo financí požaduje sjednotit textaci ustanovení
§ 216a a § 262a. Dále Ministerstvo financí považuje za nezbytné nahradit slova „povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím
uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna i tehdy, pokud zadavatel zajistí ÚOHS k těmto dokumentům a informacím
přístup bez časového omezení.“ slovy „povinnost je splněna i tehdy, pokud zadavatel zajistí ÚOHS přístup k dokumentaci o
zadávacídotčeného ustanovení ZZVZ nedefinuje okamžik zavedení DNS v případě, že nedojde k vyloučení žádného účastníka ze
zadávacího řízení. Toto

Vyhověno 
jinak/vysvětleno

K první části připomínky: Text byl upraven: Pokud tento zákon stanoví zadavateli povinnost odeslat nebo doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím 
řízení nebo soutěži o návrh, platí, že tato povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji 
splněna i tehdy, pokud zadavatel zajistí Úřadu k těmto dokumentům a informacím přístup bez časového omezení., a to po celou dobu až do 
pravomocného skončení správního řízení, případně do doručení sdělení, že Úřad správní řízení zahajovat nebude. K druhé části 
připomínky: K připomínkám směřujícím k použití obratu „dokumentům a informacím“ je třeba dodat, že tato terminologie byla zvolena zcela 
záměrně a Úřad ji považuje za nezbytné dodržet. Mnohdy je totiž potřeba dokazovat nejen obsahem daného dokumentu uloženého v certifikovaném 
el. nástroji, ale i doprovodnými informacemi, které nemusí být obsaženy v samostatném dokumentu, typicky např. okamžik doručení určitého 
dokumentu. Takový okamžik doručení nebude v el.  nástroji zachycen v žádném konkrétním dokumentu (v papírovém světě by se jednalo o 
"doručenku"), nicméně elektronický nástroj bude takovou informaci obsahovat.

Akceptováno

131 MF § 262a Z

Ministerstvo financí požaduje vyjasnit, zda ÚOHS bude v tomto případě považovat dokumentaci o zadávacím řízení uchovávanou
zadavatelem v elektronickém nástroji za originál. Vzhledem k současné praxi ÚOHS je vhodné toto zpřesnit tak, aby i dokumenty,
které v praxi vznikají jen v rámci interních procesů zadavatele (např. jmenování členů hodnotící komise, vysvětlení zadávací
dokumentace, e-mailová komunikace uvnitř struktury zadavatele či mezi dodavatelem a zadavatelem aj.), které nejsou explicitně
opatřeny podpisem oprávněné osoby (jsou typicky jen schváleny v rámci interního oběhu dokumentů), byly v případě přezkumu
považovány z hlediska autenticity a závaznosti za originály dokumentů o zadávacím řízení. S navrhovanou úpravou souvisí i
potenciální zvýšení nákladů zadavatele za konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy, která je následně vložena do
dokumentace o zadávacím řízení uchovávané v elektronickém nástroji. Vzhledem k povinnosti zadavatele udržovat tuto dokumentaci
vždy úplnou s ohledem na akným obsahem. Tyto nové námitky nemůže zadavatel odmítnout jako opožděné. Byl také upraven text §
246 odst. 2 písm. b) : 
b) do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky podány včas,
                                                              XX. V § 219 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zr

Vyhověno

Pokud tento zákon stanoví zadavateli povinnost odeslat nebo doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, platí, že tato
povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna i tehdy, pokud zadavatel zajistí Úřadu
k těmto dokumentům a informacím přístup, a to po celou dobu až do pravomocného skončení správního řízení, případně do doručení sdělení, že
Úřad správní řízení zahajovat nebude. Platí, že takové dokumenty a informace jsou autentické, a to i v případě, že byly původně vytvořeny mimo
certifikovaný elektronický nástroj.

Akceptováno

132 MF § 263 odst. 4 Z

Ministerstvo financí požaduje, aby se dodatečná lhůta prodloužila ze stávajících 5 dní na 10 dní. V případě některých veřejných
zakázek se jeví jako příliš přísné, pokud ÚOHS zruší zadávací řízení z důvodu, že nebyla doručena dokumentace o zadávacím řízení
nebo soutěži o návrh ani v dodatečné pětidenní lhůtě.

Vyhověno jinak

Text ustanovení byl přeformulován takto: Nedoručí-li Nezašle-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu
podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě 5 pracovních
dní stanovené Úřadem, Úřad uloží může uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu
vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

Akceptováno

133 MF § 263 odst. 5 Z

Ministerstvo financí požaduje zrušení právní úpravy umožňující Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ukládat nápravné opatření
spočívající toliko pouze ve zrušení rozhodnutí o námitkách. Ministerstvo financí je přesvědčeno, že tento institut nepřestavuje
přidanou hodnotu pro zadavatele ani dodavatele a ve většině případů pouze odkládá meritorní rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Nepřezkoumatelné či nesrozumitelné rozhodování o námitkách lze řešit pomocí § 268 odst. 1 písm. d) ZZVZ

Vysvětleno

Dotčené ustanovení ukládá zrušení rozhodnutí o námitkách pouze jako možnost. UOHS této možnosti nevyužívá vždy např. bod 134. rozhodnutí 
sp.zn. S 12/2020 z 2.3.2020 (právní moci nabylo 18.3.2020)
body 172. až 176 rozhodnutí sp.zn. S0323/2017/VZ-30730/2017/513/IHl (právní moci nabylo 2. 2. 2018)

Akceptováno

134 MF § 264 odst. 1 Z

Ministerstvo financí požaduje, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže měl pravomoc zakázat plnění smlouvy i v případě, kdy
zahájil řízení z moci úřední. Stávající právní stav neodůvodněně limituje pravomoc Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u
potenciálně nejzávažnějších porušení ZZVZ. Nevyhověno/vysvětle

no

Zavedení této možnosti nevyžadují evropské směrnice  2007/66/ES. Jednalo by se tedy o rozšíření dohledových pravomocí nikoliv upřesnění 
transpozice, která je záměrem novely. Porušení zákona u podlimitních veřejných zakázek je pokryto přestupkem, zadavatel tedy nezůstane bez 
postihu. 

Akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



135 MF § 259, § 270 
odst. 5

Z

Pro Ministerstvo financí je nepřípustné, aby v návaznosti na Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/19 došlo k dalšímu prodlužování 
rozhodování v návrhových řízení vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, respektive k jakémukoli navyšování jeho 
administrativních kapacit a výdajů státního rozpočtu. Primárním cílem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže musí být rozhodování 
o veřejných zakázkách, kde dosud nebyla uzavřena smlouvy. Za tímto účelem navrhujeme, aby bylo do novely zahrnuto rovněž 
upravené znění zrušeného § 259 tak, aby byla respektována doporučení Ústavního soudu uvedená v Nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 
7/19 i vůle zákonodárce při přijímání ZZVZ. Dále navrhujeme zkrácení stanovené promlčecí doby ze stávajících 5 let na dobu 2 let. 
Ministerstvo financí samozřejmě respektuje veřejný zájem na projednávání přestupků v oblasti zadávání veřejných zakázek, proto by 
mohla být delší promlčecí lhůta stanovena u více rizikových postupů (použití výjimky, příp. JŘBU) či veřejných zakázek s vyšší 
celkovou hodnotou (např. přesahujících 100 mil. Kč). Navrhované lhůtě 2 let rovněž odpovídá povinnost zadavatele stanovená v § 17 
odst. 2 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu 
zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, z níž vyplývá, že všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu 
zadavatele, musí být bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění. . 

Vyhověno

§ 270 odst. 5 byl upraven takto: Promlčecí doba činí a) 5 let u přestupků podle § 268, b) 2 roky u přestupků podle § 269. Akceptováno

136 MF obecně Z

Ministerstvo financí požaduje do části jedenácté zákona doplnit jako novou součást informačního sytému o veřejných zakázkách 
seznam veřejných funkcionářů dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o střetu zájmů“). Zákonem č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon o střetu zájmů, byl fakticky nepřímo novelizován rovněž 
ZZVZ, když veřejné zakázky nelze zadat dodavateli, jehož skutečným majitelem je (z alespoň 25 %) veřejný funkcionář dle § 2 odst. 
1 zákona o střetu zájmů. Ministerstvu financí se nejeví jako efektivní, aby každý zadavatel vedl seznam veřejných funkcionářů, nebo 
aby dodavatel toto čestně prohlašoval v nabídce. Ministerstvo financí se domnívá, že řešením je, aby seznam byl dostupný 
v informačním systému o veřejných zakázkách, který již existuje a vede jej Ministerstvo spravedlnosti a nově jej vedlo Ministerstvo 
pro místní rozvoj, pročež již má personální zázemí pro související agendu. Nevyhověno

Vedení tohoto seznamu se nám zdá nadbytečné, to kdo je členem vlády nebo vedoucím ústředního orgánu státní správy, je veřejná informace, kterou 
lze snadno zjistit z veřejně dostupných zdrojů.

Akceptováno

137 MF § 8 D

Ministerstvo financí doporučuje navrhovaný text upřesnit, neboť z tohoto znění zcela jasně nevyplývá, zda se sousloví „podle práva 
jiného členského státu“ vztahuje k zakládané osobě, nebo druhému zadavateli, resp. zda se toto ustanovení vztahuje na dva zadavatele 
v České republice, kteří zakládají “zadavatele“ podle práva jiného členského státu nebo zda jeden ze zakládajících zadavatelů musí 
být z jiného státu. 

Vysvětleno Správný výklad je patrný z nadpisu ustanovení a z důvodové zprávy. 

138 MF § 13 odst. 1 D

Ministerstvo financí má za to, že původní formulace, tedy „není-li možno určit tento obrat“, byla vhodnější. Z navrhovaného znění, tj.
„není-li možno postupovat podle věty první“, není zřejmé, zda se vztahuje k situaci, kdy není možné určit průměrný obrat, nebo k
situaci, kdy se jedná o činnost hrazenou jejími příjemci v plné výši (což vyplývá z důvodové zprávy). Ministerstvo financí proto
doporučuje ponechat původní znění.

Vyhověno jinak Formulace byla upravena. Pokud je činnost, která je předmětem smlouvy, hrazena jejími příjemci v plné výši, je rozhodným kritériem vždy výše 
poddílu na obratu. V ostatních případech, tedy není-li činnost, která je předmětem smlouvy, hrazena jejími příjemci v plné výši, se podíl stanoví z 
nákladů. 

139 MF § 14 odst. 1 D
Ministerstvo financí doporučuje doplňovaný text uvést jako samostatný odstavec (s tím, že by se slova „věty první“ nahradila slovy
„odstavce 1“. Ministerstvo financí doporučuje, v případě ponechání původně navrhované změny, upravit úvodní text dle následujícího
znění: „V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta…“.

Částečně vyhověno Normativní text beze změny, úvodní text upraven dle návrhu MF.

140 MF § 16 odst. 1 D

Ministerstvo financí se domnívá, že v navrhovaném znění § 16 odst. 1 je chybně uveden odkaz na § 158 odst. 1, kde jsou upraveny
zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky. Naopak v důvodové zprávě jsou uváděny koncese malého rozsahu,
které jsou upraveny v § 178. Na základě výše uvedeného Ministerstvo financí doporučuje uvést tyto skutečnosti v soulad.

Vysvětleno Z odst. 1 byla upravena věta první a v návaznosti na tuto změnu došlo k úpravě odst. 6. 

141 MF § 19 odst. 3 D

Ministerstvo financí má za to, že uvedené ustanovení obsahuje dva pojmy „12 měsíců nebo účetní období, které je delší než 12
měsíců“ a v odstavci 3 písm. a) by z důvodu konzistence textu mělo být dodrženo stejné znění jako v odst. 1, tj. „u kterých je
jednotková cena jejich předmětu v průběhu 12 měsíců nebo v průběhu účetního období, které je delší než 12 měsíců proměnlivá.“.
Důvodová zpráva neobsahuje zdůvodnění, jež by vysvětlovalo odlišnost použitých pojmů. 

Vyhověno Text byl upraven, do odstavce 3 písm. a) byl doplněn odkaz na odst. 1 písm. a) aby bylo zřejmé, že jde o totéž období.

142 MF § 19 odst. 3 D Ministerstvo financí doporučuje doplnit čárku na konec úvodní části ustanovení § 19 odst. 3 (následují vedlejší věty), v písmeni b) 
doplnit vhodné slovo, např. „kterými“ a za slovo „potřeb“ doplnit čárku (oddělení vedlejší věty).

Částečně vyhověno První dvě úpravy byly provedeny, čárka za slovo "potřeb" doplněna nebyla, v písmeni c) následuje další vedlejší věta

143 MF § 39 odst. 5 D Ministerstvo financí doporučuje v navrhovaném odst. 5 slova „doklady nebo vzorky“ nahradit slovy „doklady, vzorky nebo modely“. Vyhověno Ve větě třetí doplněno slovo "modely".

144 MF § 40 odst. 3 D Ministerstvo financí doporučuje za slova „ledaže se“ doplnit slovo „zadavatel“. Ministerstvo financí dále doporučuje středník
za slovem „jinak“ nahradit tečkou a dále pokračovat novou větou.

vyhověno jinak Úprava prodloužení zadávací lhůty na základě dohody s účastníky zadávacího řízení byla přesunuta do odst. 2. 

145 MF § 41 D
Ministerstvo financí doporučuje doplnit do předmětného ustanovení odst. 8 dle § 48 odst. 2 písm. c), protože zadavatel by měl mít
právo na plnění z jistoty i v případě vyloučení dodavatele z důvodu předložení dokladů či údajů, které neodpovídají skutečnosti.

Nevyhověno/vysvětle
no

Navrhovaná úprava by vedla k nepřiměřeně tvrdému postihu dodavatelů, jakákoliv i neúmyslná, či drobná věcná chyba v nabídce by znamenala 
ztrátu jistoty. 

146 MF
§ 45 odst 3 
důvodové 

zprávy
D

Ministerstvo financí doporučuje slovo „předklad“ nahradit slovem „překlad“. Vyhověno Důvodová zpráva byla upravena.

147 MF § 46 D
Ministerstvo financí doporučuje rozšířit ustanovení o odstavec 4 v souvislosti s navrhovanou změnou § 48 odst. 3, tj. že zadavatel
může účastníkovi doplnit doklad k prokázání poskytnutí jistoty za předpokladu, že jistota byla řádně poskytnuta již od konce lhůty pro
podání nabídek.

Vysvětleno Výslovné zmínění jistoty by bylo nesystémové, výslovně nejsou zmiňovány, ani jiné doklady, které lze doplnit. Doplnění by tedy vedlo k právní 
nejistotě u jiných dokladů. Možnost použití § 46 v případě výzvy k doplnění dokladu o složení jistoty je komentováno v důvodové zprávě k § 48 
odst. 3.

148 MF § 53 odst. 4 D
Ministerstvo financí doporučuje v zájmu lepší srozumitelnosti slova „nebo nabídek“ nahradit slovy „nebo snížení počtu nabídek“. 
Tato dikce odpovídá již zavedené dikci, např. § 28 odst. 1 písm. a) bod 3., § 39 odst. 2 písm. b) a odst. 3 návětí, § 53 odst. 4, § 68 
odst. 4 atd.

Vysvětleno Text byl změněn na základě jiné připomínky.

149 MF § 58 odst. 3 D

Ministerstvo financí doporučuje přeformulovat text, neboť takto formulovaného textu jednoznačně nevyplývá, že zadavatel má poslat
výzvu všem nevyloučeným účastníkům ve stejný časový okamžik. Slovo „současně“ by se zde dalo vykládat též jako, že výzvu zašle
současně s vyloučením účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace. Obdobně § 61 odst. 5 a § 69 odst. 1.

Vyhověno Text byl upraven takto: Nevyloučeným účastníkům zadávacího řízení zašle písemnou výzvu k podání nabídek, a to všem současně.

150 MF § 61 odst. 10 D Ministerstvo financí je toho názoru, že není potřeba doplňovat čárku za slova „podle odstavce 4“. Vyhověno Čárka odstraněna.

151 MF § 83 D

Ministerstvo financí doporučuje upřesnit text s ohledem na různé výkladové přístupy v posouzení při prokazování kvalifikace dle § 79
odst. 2 písm. a) a b) (referenčních zakázkách), kdy musí osoba dát písemný závazek k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu prokazované kvalifikace, zároveň je řečeno, že
tímto písemný závazek musí obsahovat závazek osoby k výkonu stavebních prací či služeb, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje. 

Vysvětleno Pravidlo v odstavci 2 (novelizovaného textu) upřesňuje pravidlo uvedené v odstavci 1 písm. d) ve vztahu k tzv. referencím, u kterých je nutné, aby 
byl předložen závazek k reálnému plnění. Text § 83 byl na základě jiných připomínek nově rozčleněn tak, aby byl lépe patrný vztah jednotlivých 
pravidel. Další upřesňování v textu zákona nepovažujeme za vhodné. 

152 MF § 87 odst. 3 D

Ministerstvo financí doporučuje namísto slova „dodavatel“ uvést slova „dodavatel, poddodavatel a jiná osoba prokazující za účastníka
zadávacího řízení část kvalifikace“ tak, jak je vysvětleno v důvodové zprávě, neboť z definice dodavatele dle § 5 ZZVZ dle názoru
Ministerstva financí nevyplývá, že se jedná kromě dodavatele i o poddodavatele a jinou osobu prokazující za účastníka zadávacího
řízení část kvalifikace.

Nevyhověno Požadovaný výčet není nutné v textu zákona uvádět, definice dodavatele v § 5 je široká a pokrývá všechny případy. 

153 MF
§ 141 odst. 3 a 
4 Důvodové 

zprávy
D

Ministerstvo financí doporučuje v 5 odstavci upravit chybný odkaz, neboť na základě obsahu sdělení má být pravděpodobně
odkazováno na odst. 3 nikoliv na odst. 4.

Vyhověno jinak Text byl přesunut do důvodové zprávy k § 140a, kam svým významem patří.

154 MF § 149 D Ministerstvo financí doporučuje v § 149 odst. 3 na konci písmene b) škrtnout slovo „nebo“ v souladu s bodem 107 Důvodové zprávy. Vyhověno Slovo "nebo" odstraněno.

155 MF § 160 písm. b) 
a Příloze č. 2

D

Ministerstvo financí se domnívá, že není vhodné ani potřebné zavádět výčet příslušných CPV kódů do zákona formou přílohy. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU v čl. 7 písm. b) odkazuje na konkrétní CPV kódy a dle čl. 23 téže směrnice 
se jimi mají rozumět CPV kódy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2195/2002 (dále jen „nařízení EU“). Namísto přílohy č. 2 
by tedy mělo být odkázáno přímo na toto nařízení EU. Změna by měla být vykázána jako transpoziční. Současně Ministerstvo financí 
upozorňuje, že zmíněný čl. 7 písm. b) odkazuje i na čl. 21 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU a výslovně 
také zmiňuje poštovní převody peněz a převody z běžných poštovních účtů. Ministerstvo financí doporučuje prověřit úplnost 
transpozice i v tomto rozsahu.

Vyhověno/vysvětleno Věcně bylo připomínce vyhověno, obsah písm. b) nyní přesně odpovídá čl. 7 písm. b) směrnice 24/2014/EU. Odkaz na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2195/2002 je v zákoně proveden prostřednictvím legislativní zkratky v § 14 odst. 3 písm. h). Není tudíž potřebné tento odkaz 
uvádět znovu v textu přílohy. 

156 MF § 175 D

Ministerstvo financí doporučuje odstranit navrhovanou čárku před navrhovaným doplnění (před spojkou „nebo“). Ministerstvo financí
považuje z hlediska pravidel českého jazyka tuto čárku za nadbytečnou, neboť doplňující text je bez přísudku; jedná se
o několikanásobný větný člen.

Nevyhověno Formulace odpovídá obecnému pravidlu podle § 16 odst. 5.

157 MF
§ 211 odst. 1 a 
2 Důvodové 

zprávy
D

Ministerstvo financí doporučuje z důvodu argumentace právní jistoty doplnit do důvodové zprávy i jiné situace, kdy je umožněno
ústní jednání s dodavatelem především s ohledem na použití slova „zejména“ před demonstrativním výčtem některých možných
situací.

Vysvětleno U úkonů, které nejsou uvedeny v písm. a) až d) bude nutné vždy posoudit jejich povahu ve smyslu písm. e), tedy zda se vzhledem k danému 
zadávacímu řízení jedná o zásadní prvek či nikoli (v tomto smyslu byla doplněna důvodová zpráva). Nelze však "rozšířit výčet" důvodovou zprávou.

158 MF § 211 odst. 6 D
Ministerstvo financí doporučuje vypustit slovo „v“ za slovem „komunikaci“. Současně Ministerstvu financí není zřejmé, z jakého
důvodu se na začátek odst. 6 vkládá text „Na komunikaci v mezi zadavatelem a dodavatelem …“, nikoliv „Na komunikaci podle
odstavce 1…“.

Vyhověno Předložka vypuštěna.

159 MF § 212 odst. 8 D Ministerstvo financí doporučuje z důvodu větší přehlednosti doplnit na konec poslední věty „podle odst. 3.“.   Vysvětleno Odkaz na odstavec 3 by zřejmě nebyl přesný, neboť v odstavci 3 se nehovoří o uveřejnění formuláře, ale o jeho odeslání.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



160 MF
§ 212 odst. 8 

Důvodové 
zprávy

D
Ministerstvo financí doporučuje doplnit text dotyčného bodu, neboť u slovního spojení „jeho uveřejnění“ není uvedeno, co se myslím
zájmenem „jeho“.

vyhověno Důvodová zpráva upravena.

161 MF § 213a a § 
224a D Ministerstvo financí doporučuje zavést legislativní zkratku pro pojem „ministerstvo“, neboť tato není založena a není tudíž zřejmé, 

které ministerstvo je touto zkratkou myšleno.
Vysvětleno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

162 MF § 213a odst. 1 D Ministerstvo financí doporučuje odstranění překlepu v textu „který je ektronickým nástrojem“. Vysvětleno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

163 MF § 213a odst. 4 D Ministerstvo financí doporučuje na konci textu písm. a) doplnit čárku. Vysvětleno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

164 MF § 215 D
Ministerstvo financí se domnívá, že je jednodušší ponechat v § 215 odst. 3 text, který se v návětí navrhuje zrušit, a místo toho zrušit
kompletně odst. 4 dotyčného ustanovení.  

Vysvětleno
Za vhodnější než odstranění odstavce 4, považujeme úpravu návětí, neboť pak by bylo nutno v odstavci 3 pokaždé, kdy se hovoří o
rámcových dohodách, hovořit i o dynamickém nákupním systému, což by text odstavce 3 neúměrně prodloužilo a znepřehlednilo.

165 MF
§ 216 odst. 3 

Důvodové 
zprávy

D

Ministerstvo financí obecně kvituje, že předkládaná novela začala řešit výkon spisové služby v certifikovaném elektronickém nástroji,
neboť na nedostatečné stanovení procesů správy dokumentů v tomto nástroji bylo již několikrát ze strany Ministerstva financí
poukazováno. Nicméně Ministerstvo financí má za to, že příslušná ustanovení řeší tuto problematiku pouze z části, nikoliv komplexně
v rámci celého životního cyklu dokumentu. Konkrétně je řešen pouze výběr dokumentů ve skartačním řízení. Dále v této souvislosti
Ministerstvo financí upozorňuje na skutečnost, že zde zmíněná „fikce uchovávání“ dokumentů je podmíněna nezbytnými technickými
funkcionalitami jako je např. převod do výstupních formátů, validace formátů, tvorba a správa nezbytných metadat, zajištění
transakčního protokolu, funkce exportu a importu dokumentu, což jsou funkcionality, které obecně zajišťuje spisová služba u
veřejnoprávního původce. Pokud tedy nebude těmito funkcionalitami elektronický nástroj disponovat, zadavatel se nevyhne vytváření
(např. přesahujících 100 mil. Kč). Navrhované lhůtě 2 let rovněž odpovídá povinnost zadavatele stanovená v § 17 odst. 2 vyhlášky
č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění
pozdějších předpisů, z níž vyplývá, že všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, musí být
bezplatně veřejně přístupn

Vysvětleno Ustanovení, které se týkají skartace a vztahu k zákonu o archivnictví a spisové službě byla na základě jiných připomínek vypuštěna a tato 
problematika bude řešena následně. Fikce řádného uchování dokumentů v § 216 odst. 3 byla zachována, aby bylo zřejmé, že archivace z pohledu § 
216 odst. 1 je u dokumentů a údajů uložených v certifikovaném elektronickém nástroji splněna. 

166 MF § 224a odst. 2 D Ministerstvo financí doporučuje na konci textu písm. a) doplnit čárku. Vysvětleno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

167 MF § 232 D
Ministerstvo financí se domnívá, že vzhledem k navrhovanému vloženému odst. 2 v § 231, by měl být v § 232 písm. d) zrušen text „1 
nebo 3“ nikoliv jen „1 nebo“, přičemž by měl být nahrazen číslovkou 4, neboť příslušná povinnost je v návrhu nyní nově v § 231 odst. 
4, naopak v předchozím odst. 3 je oprávnění.

Vyhověno

168 MF Příloha č. 2 D

Ministerstvo financí upozorňuje, že v Příloze č. 2 k zákonu je obsažen taxativní výčet všech pojistných důvodů, a tento může být
zasažen případnou změnou zákona o pojišťovnictví a návaznou změnou produktů. Ministerstvo financí se domnívá, že vhodnějším
řešením by bylo uvést obecně produkty „životního a neživotního pojištění“ namísto stávajícího taxativního výčtu všech pojistných
důvodů.

Vysvětleno jedná se o přesná označení CPV kódů, které nemůžeme na národní úrovni měnit. 

169 MF Příloha č. 3 D

Ministerstvo financí se domnívá, že ve vymezení protiprávních deliktů absentuje samostatně uveden delikt pojistný podvod, obdobně
jako je samostatně uveden podvod, úvěrový podvod a dotační podvod. Například zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, rovněž
obsahuje samostatnou právní úpravu pojistného podvodu. Ministerstvo financí doporučuje doplnit pojistný podvod do výčtu
protiprávních deliktů obsažených v dotyčné příloze.

Vyhověno Pojistný podvod byl do výčtu doplněn.

170 MF
čl. II bod 3 – 
přechodná 
ustanovení

D

Ministerstvo financí doporučuje upravit text takto: „3. Pro veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody, která byla uzavřena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona“.

Vyhověno Text byl upraven takto: "Pro zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, která byla uzavřena podle zákona č. 134/2016 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona." DZ: "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. Přechodné ustanovení však vztahuje pouze na zadávání 
veřejných zakázek, tedy postup směřující k uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy se uplatní novelizovaná pravidla, to znamená 
zejména pravidla pro uveřejňovací povinnosti podle § 219 nebo změny smluv podle § 222. " 

171 SMO § 16 Z

V důvodové zprávě je rozšíření případů pro povinnost stanovení předpokládané hodnoty argumentováno i ve vztahu ke koncesím
malého rozsahu, ačkoli se v textu neuvádí doplnění tomu odpovídajícího ustanovení § 178. Chce-li zákonodárce rozšířit explicitní
stanovení povinnosti určit předpokládanou hodnotu i na koncese malého rozsahu, je třeba doplnit odkaz i na § 178 zákona. Případně
je nutné uvést důvodovou zprávu do souladu s navrhovanou úpravou. 

Vysvětleno

Text odst. 1 byl přeformulován s tím, že odstavec 1. nebude upravovat žádné výjimky z povinnosti stanovit předpokládanou hodnotu. V této 
souvislosti byl doplněn odstavec 6., který z důvodu právní jistoty zavádí pravidlo, že pokud veřejná zakázka nebyla zadávána v zadávacím řízení (tj. 
byla použita kterákoliv z výjimek, včetně výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu), použijí se pro výpočet předpokládané hodnoty cenové údaje 
ze smlouvy na veřejnou zakázku. Byla doplněna i důvodová zpráva.

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

172 SMO § 29 písm. i) 
bodu 2 D

Není zřejmé, co se rozumí pod pojmem „poskytnutí programu“. Navrhujeme pojem „poskytnutí programu“ nahradit pojmem „výroba
programového obsahu určeného pro vysílání“, tak jako tomu bylo v předchozí právní úpravě stanovené zákonem č. 137/2006 Sb.

Nevyhověno Požadovaná změna je v rozporu s aktuálním výkladem evropských směrnic, znamenala by nepřípustné rozšíření výjimky.

173 SMO § 39 odst. 5 Z

Opatřování dokladů zadavatelem vítáme. Znamená to tedy, že zadavatel si může např. sám stáhnout výpis ze živnostenského rejstříku
dodavatele, který zapomněl tento doklad do nabídky vložit? Takového dodavatele pak již nebude vyzývat k objasnění nabídky?
Požadujeme doplnění důvodové zprávy tak, aby byly odstraněny výše uvedené nejasnosti. Vyhověno

Bylo doplněno do důvodové zprávy, tato možnost platila i za stávající právní úpravy. S návrhem vypořádání souhlasíme. 

174 SMO § 40 odst. 2  Z

Dle navrženého znění zadavatel odešle a uveřejnění informaci o době zákazu uzavření smlouvy. S ohledem na znění § 246 zákona,
které vymezuje dobu, po kterou zadavatel nemůže uzavřít smlouvu, je evidentní, že zadavatel nemůže být schopen dopředu určit dobu,
po kterou bude trvat zákaz uzavření smlouvy, když tato je závislá také na aktivitě účastníků řízení (podání námitek, podání návrhu).
Má-li být zadavateli stanovena povinnost informovat, tak o zákazu uzavření smlouvy a nikoli o jeho době.

Vyhověno jinak

Do textu ustanovení byla vložena věta "které jsou zadavateli známy v okamžiku poskytnutí informací,", aby bylo zřejmé, že zadavatel poskytuje 
pouze ty informace, které jsou mu známy v okamžiku, kdy informaci odesílá či uveřejňuje. 

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

175 SMO § 41 odst. 4 
písm. b)

Z

Doložení originálu je nezbytné z důvodu právní jistoty zadavatele. Dle formulace ustanovení by musel zadavateli stačit i dokument ve
wordu „podepsaný“ (= uvedeno jméno a příjmení, funkce) zástupcem banky. S ohledem na výši skládaných jistot, která bývá běžně
ve statisících, je nezbytné dokládat do nabídek originály dokladů bank či pojišťoven. Požadujeme specifikaci dokladu tak, aby
odpovídala originálu dokladů.

Vyhověno jinak

Byla doplněna možnost zadavatele vyžadovat originály, nebo úředně ověřené kopie dokladu o bankovní záruce, nebo dokladu o pojištění záruky. V 
případě pochybností je také možné postupovat podle § 46 a vyžádat si objasnění předložených dokladů.

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

176 SMO § 57 odst. 2 
písm. b) D Spolu se slovy „zadavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil“ je třeba zrušit i slovo „které“. Vyhověno Odstraněno slovo ", které".

177 SMO § 211 odst. 1 D Ve druhé větě chybí čárka mezi slovy „připustit“ a „pokud“. Vyhověno Čárka doplněna.

178 SMO § 63 odst. 1 
písm. b) Z

„Podstatným způsobem“ je neurčitý pojem. Vylučuje se tak např. nesplnění požadované kvalifikace, která lze teoreticky zhojit?
Požadujeme doplnit důvodovou zprávu tak, aby bylo zřejmé, co lze zahrnout pod pojem „podstatným způsobem“. Vysvětleno

Formulace byla rozšířena tak aby více odpovídala směrnici a byla doplněna důvodová zpráva. Nesplnění požadované kvalifikace za podstatné ve 
smyslu písm. b) považováno nebude. 

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

179 SMO § 123a Z Bude nutné oznámení odesílat i v případě, že zadavatel nepostupoval dle § 104? Požadujeme doplnit důvodovou zprávu, aby byly
odstraněna výše uvedená nejasnost. Vyhověno

Důvodová zpráva byla doplněna. S návrhem vypořádání souhlasíme. 

180 SMO § 211 odst. 6 D V první větě je třeba zrušit předložku „v“ za slovy „Na komunikaci“. Vyhověno Předložka vypuštěna.

181 SMO § 211 odst. 6 
písm. A)

D

Z uvedeného není zřejmé, o jakou výzvu se jedná – výzva k podání nabídek/výzva k objasnění. Doporučujeme upravit text, aby bylo
zřejmé, o jaký dokument se jedná. (Pokud se mělo jednat o výzvu k podání nabídek, pak by se v odrážce nemělo objevit „účastníkům“
s ohledem na definici účastníka dle § 47 ZZVZ.)

Vysvětleno Jde o všechny výzvy zasílané zadavatelem účastníkům zadávacího řízení, zejména výzvy uvedené v příloze č. 6 k zákonu, výzva k objasnění nebo 
doplnění nabídky podle § 46, výzva k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny atp. Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním 
řízení mezi ně nespadá, neboť není činěna vůči účastníkům zadávacího řízení. Tuto výzvu je však zadavatel vždy povinen uveřejnit na profilu 
zadavatele. 

182 SMO § 212 odst. 8 D

Po vypuštění textu „ve Věstníku veřejných zakázek“ není zřejmé, zda jde o uveřejnění v TED nebo ve Věstníku. Záměr je patrný z 
důvodové zprávy, přesto s ohledem na možné nejasnosti, by bylo vhodné výslovně cíl ustanovení uvést do textu zákona. Taktéž by 
bylo vhodné upravit spojení s § 96 odst. 1. Dle tohoto ustanovení musí zadavatel uveřejnit ZD na profilu „ode dne uveřejnění 
oznámení o zahájení zadávacího řízení…“. Z § 96 odst. 1 není patrné, jaké uveřejnění měl zákonodárce na mysli – zda ve Věstníku 
nebo v TEDu.

Vysvětleno Zdůvodnění v důvodové zprávě považujeme za dostatečné. Jsme toho názoru, že uvedení obou věstníku v normativním textu by nebylo jasnější než 
navrhovaná úprava. Text důvodové zprávy byl doplněn i ve vztahu k § 96 odst. 1.

183 SMO § 213a odst. 1 D V první větě je překlep ve slově „ektronickým“. Správně má být „elektronickým“.  Vysvětleno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

184 SMO § 216 Z

Z ustanovení není zřejmé, jak dlouho musí být dokumenty v certifikovaném el. nástroji uloženy, aby byla povinnost splněna.
Navrhujeme upravit tak, aby bylo zřejmé, že se vztahuje i na dobu archivace uvedenou v odstavci 1. Má zadavatel povinnost
archivovat data v elektronickém nástroji po dobu 10 let nebo si je může „stáhnout“? „Stáhnout“ v jakém formátu? Např. jako doklad o
doručení nabídek před koncem lhůty postačí „prosté“ pdf obsahující relevantní informace? Žádáme o doplnění důvodové zprávy tak,
aby byly odstraněny výše uvedené nejasnosti. 

Vysvětleno

Zadavatel nemá žádnou zvláštní povinnost archivovat dokumentaci v elektronickém nástroji, není vyloučena ani jiná forma archivace. Pouze se staví 
na jisto, že archivace v certifikovaném elektronickém nástroji, je dostatečná. "Stáhnout" dokumentaci z elektronického nástroje není technicky 
možné. Důvodová zpráva byla doplněna. 

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

185 SMO § 216a Z

Elektronické skartační řízení bude provádět provozovatel certifikovaného elektronického nástroje. Bude informovat zadavatele, že
předmětné dokumenty/spisy jsou navrhovány k vyřazení? Může zadavatel rozhodnout o prodloužení skartační lhůty? Dostane
zadavatel doklad o provedeném skartačním řízení, včetně dokladu o smazání dat? Pokud budou spisy vybrány za archiválie, dozví se
zadavatel identifikátory, pod kterými může spisy dohledat v NDA a bude mít na nahlížení nárok? Žádáme o doplnění důvodové zprávy
tak, aby byly odstraněny výše uvedené nejasnosti. 

Vysvětleno

Ustanovení bude ze zákona vypuštěno S návrhem vypořádání souhlasíme. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



186 SMO § 219 Z

Navrhujeme doplnit § 219 odst. 3 takto: (3) Veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu
zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle odstavce 1. U smlouvy, 
jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za
plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce; povinnost uveřejnění ceny za plnění smlouvy se nevztahuje na smlouvy uveřejněné
v registru smluv. Vycházíme např. z odpovědi uveřejněné na portále MMR o veřejných
zakázkách a koncesích, sekce „otázky a odpovědi“:
Registr smluv a uveřejňování skutečně uhrazené ceny
Na základě § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) je veřejný zadavatel povinen
uveřejnit nejpozději do tří měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou
se vztahuje povinnost uveřejnění podle § 219 odst. 1 ZZVZ. Otázkou je, má-li veřejný zadavatel povinnost uveřejnit výši skutečně
uhrazené ceny za plnění smlouvy, která byla uveřejněna podle zákona o registru smluv? Ustanovení § 219 odst. 3 ZZVZ jasně
vymezuje povinnost uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za plnění smlouvy pouze ve vztahu ke smlouvám, na které se vztahuje
povinnost jejich uveřejnění podle § 219 odst. 1 ZZVZ. Na smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu, tedy i podle zákona o 
registru smluv, se vztahuje výjimka z povinnosti jejího uveřejnění dle § 219 odst. 1 ZZVZ. Lze tak tedy jednoznačně dospět k závěru,
že pokud byla smlouva na veřejnou zakázku uveřejněna podle zákona o registru smluv, nedopadá na veřejného zadavatele povinnost
uveřejnit jí na profilu zadavatele podle § 219 odstavce 1 a nemá tak ani povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění
smlouvy na profilu zadavatele podle § 219 odst. 3 ZZVZ. Stejně tak zadavatel neuveřejňuje skutečně uhrazenou cenu ani v případech
vyjmutých z povinnosti § 219 odst. 1 ZZVZ, které jsou uvedeny pod písmeny a) až c) předmětného ustanovení. Povinnost uveřejnit
skutečně uhrazenou cenu se tedy nevztahuje ani na situace, kdy zadavatel uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne
500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29 písm. a)
až c) a písm. l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e)., či situace kdy jde o zadavatele, který je zpravodajskou službou podle
jiného právního předpisu.

Vysvětleno

Nepovažujeme za vhodné zasahovat do povinností podle § 219, neboť by to znamenalo podstatný zásah do systému a jde tedy o věc, která by neměla 
být řešena v rámci technické novely.

S návrhem vypořádání souhlasíme. 

187 SMO § 254 Z

Má-li dojít ke změně lhůty pro podání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy dle § 254 odst. 3 ze stávající lhůty 1 měsíce na 30
dnů, doporučujeme stejně změnit lhůtu pro podání návrhu dle § 254 odst. 4. Nevidíme důvod, proč by měly být lhůty týkající se téhož
návrhu odlišné. V § 254 odst. 3 se navrhuje vázat lhůtu pro podání návrhu na okamžik uveřejnění dobrovolného oznámení o záměru
uzavřít smlouvu (doposud bylo vázáno na okamžik oznámení o uzavření smlouvy). Jako důvod se v důvodové zprávě uvádí, že
dochází k úpravě terminologie, tak aby odpovídala § 212 odst. 2. Vázat lhůtu na okamžik zveřejnění záměru je dle našeho názoru
chybné, a to z následujících důvodů: 1) Samotné zveřejnění oznámení o záměru neznamená, že dojde k
uzavření smlouvy. Proti oznámení o zveřejnění záměru lze podat námitky (to je ostatně důvod, proč se oznámení o záměru činí, aby se
předešlo případným nevratným krokům). Je zde tedy odpovídající obraný prostředek. 2) Sám zákon vylučuje podání návrhu na
uložení zákazu plnění smlouvy v případě, že se jedná o smlouvu, u které zadavatel dobrovolně uveřejnil oznámení o záměru ji uzavřít
podle § 212 odst. 2 (srov. konec § 254 odst. 1 písm. a): „… ledaže uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle §
212 odst. 2“). Myšlenka
sjednocení terminologie je sice správná, ale měla by být realizována spíše ponecháním pojmu „oznámení o uzavření smlouvy“ a
vypuštěním odkazu na § 212 odst. 2.

Vyhověno

Připomínce bylo vyhověno. S návrhem vypořádání souhlasíme. 

188 SMO § 186 Z

Navrhujeme zrušení stávajícího § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a prováděcí vyhlášky č. 248/2016 Sb.,
o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání
veřejných zakázek. Přínos § 186 je diskutabilní. Územní samosprávné celky uzavírají smlouvy v samostatné působnosti a nesou
odpovědnost za své hospodaření. V průběhu účinnosti § 186 navíc byla přijata jiná opatření, jež mají za cíl předcházet neúměrnému
nárůstu závazků ÚSC (např. opatření v zákoně č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti). Uvedená úprava by přispěla
ke zrychlení schvalovacího procesu koncesních smluv a odstranění administrativní zátěže.

Vyhověno

Ustanovení bylo vypuštěno na základě připomínky Ministerstva financí. S návrhem vypořádání souhlasíme. 

189 ČKAIT § 40 odst. 3 Z

(3) Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, je zadávací řízení ukončeno uplynutím 3 měsíců od 
skončení zadávací lhůty, ledaže se s účastníky zadávacího řízení dohodne jinak; k následnému postupu podle § 125 nebo pozdějšímu  
nápravnému opatření uloženému podle § 263 se nepřihlíží. Odůvodnění: Navrhujeme, i z důvodu současnému trendu urychlení 
výstavby, ponechat původní znění. Zavedením lhůty 3 měsíců by se uchazeči zatěžovali neúměrnou dobou, po kterou by museli čekat 
na výsledek soutěže. Po tuto dobu jsou vystaveni nejistotě v tom, zda budou vybráni. Po tuto dobu (s úvahou předpokládaného 
termínu zahájením prací) musí rezervovat své kapacity na případné plnění díla vč. materiálně technického zajištění (stroje, objednání 
materiálu, atd.). Navrhované znění by mohlo znamenat v konečném důsledku zvýšení odstupujících společností jako vítěze soutěže. 
Současně zhoršuje „produktivitu“ přínosu nového znění ZZVZ.

Nevyhověno/vysvětle
no

Odložení okamžiku zrušení zadávacího řízení považujeme nadále za vhodné a je stanoveno ve prospěch zadavatele a nepoškozuje ani dodavatele. Z 
časového hlediska je také lepší, pokud v následných třech měsících je smlouva uzavřena, než pokud by bylo nutné opakovat zadávací řízení. 

Bereme na vědomí.

190 ČKAIT § 263 odst. 3 Z

(3) Stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele 
nebo výběr návrhu, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení. Odůvodnění: Navrhuje se doplnit nový 
novelizační bod, který by sjednotil postup ukládání nápravného opatření při přezkumu zadávacích podmínek s postupem při 
přezkumu úkonů zadavatele v zadávacím řízení. Stávající znění se jeví být velmi tvrdé, neboť neumožňuje Úřadu jakékoliv uvážení 
ohledně dopadu stanovení určité zadávací podmínky v rozporu se zákonem. Může přitom jít v krajním případě o marginální 
ustanovení např. v návrhu smlouvy, které zadávací řízení nijak neovlivní a jehož význam by byl zanedbatelný i v průběhu plnění. 
Jedinou sankcí (nápravným opatřením) je zde zrušení zadávacího řízení, což je velmi zásadní následek, který by měl být používán až 
jako ultima ratio, u nejzávažnějších pochybení.  Praxe navíc ukazuje, že se množí případy zneužívání tohoto ustanovení v 
konkurenčním boji, kdy navrhovatelé napadají zadávací podmínky obsáhlými námitkami (často na poslední chvíli, aby zadavatel již 
nemohl reagovat úpravou zadávacích podmínek) a následným návrhem, a zřejmě doufají, že alespoň 1 ustanovení bude shledáno 
nezákonným a celé zřízení tak zrušeno.

Vyhověno jinak 

Navrhované řešení, kdy by se u všech porušení týkajících se zadávacích podmínek musel zkoumat vliv na výběr, vedlo by to ke zvýšení obtížnosti 
přezkumných řízení, neboť by se musel tento vliv vždy prokazovat, což je obtížné vzhledem k tomu, že se z povahy věci jedná o vliv potenciální, 
který se týká blíže neurčeného okruhu subjektů. To by mohlo vést k prodloužení doby přezkumu. Je však navrhována možnost uvážení úřadu o 
nápravném opatření v případech, kdy se jedná o nezákonnou výhradu podle § 66 a § 100.                    § 263 odst. 3:
„Stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení. Vyhradil-
li si v zadávací dokumentaci zadavatel možnost jednacího řízení bez uveřejnění v rozporu s § 66 nebo změnu závazku v rozporu s § 100, uloží Úřad 
nápravné opatření spočívající v zákazu uplatnění takové výhrady, pokud to postačuje k provedení nápravy.“

DZ:
Do odstavce třetího se doplňuje možnost uložení nového nápravného opatření v případech výhrad zadavatele stanovených v rozporu s § 66 (výhrada 
jednacího řízení bez uveřejnění na služby nebo stavební práce), nebo v rozporu s § 100 (výhrada změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 100 odst. 1, výhrada změny dodavatele podle § 100 odst. 2). Tímto nápravným opatřením je zákaz uplatnění takové výhrady, které by ÚOHS 
ukládal v případech, kdy to bude postačovat k provedení nápravy. Pokud provedení nápravy tímto způsobem nebude možné, UOHS zruší zadávací 
řízení podle věty první. Rozhodujícím kritériem pro úvahu, které nápravné opatření zvolit, bude možné ovlivnění okruhu účastníků zadávacího řízení 
nebo jeho průběhu, tedy posouzení otázky, zda okruh možných dodavatelů nebo průběh zadávacího řízení mohl být ovlivněn nezákonnou výhradou. 

Vypořádání naší připomínky bereme jako posun správným směrem. Uvedená úprava je podle našeho názoru určitě žádoucí, 
neboť řeší jeden z problematických okruhů. 

191 Nejvyšší soud § 16 odst. 1 Z

Zavedení povinnosti stanovovat předpokládanou hodnotu pro veřejné zakázky malého rozsahu, tedy vložení odkazu na § 31 ZZVZ, 
považujeme za zbytečný formalismus. Veřejné zakázky malého rozsahu se vyznačují sníženou mírou formálnosti a navržené znění 
vede opačným směrem. Navíc převážná většina zadavatelů předpokládanou hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu v praxi stejně 
stanovuje (s ohledem na vnitřní předpisy), takže považujeme za vhodnější, aby to bylo i nadále ponecháno jen na vůli zadavatelů, zda-
li ji budou stanovovat či nikoliv. Předkladatel navíc ani nijak nezdůvodňuje, čemu má zavedení této nové povinnosti prospět, nebo 
jaký negativní jev to má naopak potlačit

Vyhověno jinak

Text odst. 1 byl přeformulován s tím, že odstavec 1. nebude upravovat žádné výjimky z povinnosti stanovit předpokládanou hodnotu. V této 
souvislosti byl doplněn odstavec 6., který z důvodu právní jistoty zavádí pravidlo, že pokud veřejná zakázka nebyla zadávána v zadávacím řízení (tj. 
byla použita kterákoliv z výjimek, včetně výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu), použijí se pro výpočet předpokládané hodnoty cenové údaje 
ze smlouvy na veřejnou zakázku. Byla doplněna i důvodová zpráva.

Souhlasíme s vypořádáním připomínek. 

192 Nejvyšší soud § 39 odst. 5 D

Domníváme se, že ve třetí větě vypadlo slovo „modely“ a správné znění by mělo být, „pokud nejde o údaje, doklady, vzorky nebo 
modely“. V předchozích větách § 39 odst. 5 totiž předkladatel vždy používá všechna 4 slova. Jeví se logické, aby tak činil i nadále. 
Poslední věta také neobsahuje slovo „modely“ . Navrhujeme tedy nové znění poslední věty: „Vzorky nebo modely  může zadavatel 
podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.“

Vyhověno Ve větě třetí doplněno slovo "modely".

193 Nejvyšší soud § 40 odst. 4 D

Navrhujeme, aby povinnost úhrady účelně vynaložených nákladů byla podmíněna předchozím úkonem dodavatele, např. formou 
výzvy nebo žádosti. V případě, že dojde k ukončení zadávacího řízení na základě dohody mezi zadavatelem a dodavatelem, lze 
očekávat, že úhradu účelně vynaložených nákladů upraví strany v takové dohodě. Návrh nového znění: „V případě ukončení 
zadávacího řízení podle odstavce 3 zadavatel uhradí účastníkům zadávacího řízení na základě jejich předchozí písemné výzvy 
(příp. žádosti) účelně vynaložené náklady spojenés jejich účastí v zadávacím řízení.“ Současně doporučujeme, aby byla do 
ustanovení zanesena prekluzivní doba, kdy právo účastníka zadávacího řízení zanikne, např. 6 měsíců od rozhodné právní 
skutečnosti (tj. ode dne ukončení zadávacího řízení).

Vyhověno Odstavec byl přeformulován takto: V případě ukončení zadávacího řízení podle odstavce 4 zadavatel uhradí účastníku zadávacího řízení na základě 
jeho písemné žádosti, doručené zadavateli ve lhůtě 6 měsíců od uveřejnění oznámení podle § 53 odst. 8 nebo § 128 odst. 2 o ukončení zadávacího 
řízení, účelně vynaložené náklady spojené s jeho účastí v zadávacím řízení.

194 Nejvyšší soud
str. 12, bod 39 
důvodové 
zprávy 

D
V poslední větě chybí za slovem „vzorky“ slovní spojení „nebo modely“ . Předkladatelem navržená změna § 57 odst. 1 písm. a) totiž 
zahrnuje jak slovo „vzorky“ tak i slovo „modely“ .

Vyhověno Důvodová zpráva byla doplněna. 

195 Nejvyšší soud
str. 13, bod 46 
důvodové 
zprávy

D
Rozpor mezi textem důvodové zprávy a měněným ustanovením § 63 odst. 1 písm. b), kdy v důvodové zprávě se píše o „jednacím 
řízení s uveřejněním “ , ovšem § 63 řeší institut jednacího řízení bez uveřejnění. 

Vyhověno Důvodová zpráva byla upravena.

196 Nejvyšší soud
str. 14, bod 58 
důvodové 
zprávy

D
Formální připomínka k terminologické nejednotnosti, kdy předkladatel užívá slova „subdodavatel“ místo nově zavedeného termínu
„poddodavatel“. 

Vyhověno Důvodová zpráva byla upravena.

197 Nejvyšší soud § 211 odst. 1 D Gramatická chyba. Ve druhé větě má být před spojkou „pokud“ čárka. Vyhověno Čárka byla doplněna.

198 Nejvyšší soud § 211 odst. 6 D
Od druhého odstavce tohoto paragrafu se místo spojení „mezi zadavatelem a dodavatelem“ používá slovní spojení „podle odstavce
1“ . V odst. 6 je už ale zase použito spojení „mezi zadavatelem a dodavatelem“.  

Vysvětleno Odkaz na odstavec 1 v odstavci 6 není použit záměrně, neboť tento odstavec se má použít na veškerou komunikaci při zadávání veřejné zakázky, 
včetně komunikace mimo zadávací řízení. V tomto smyslu byla doplněna i důvodová zpráva. Byla také sjednocena formulace odstavce 5 s 
předchozími odstavci. 

199 Nejvyšší soud § 213a odst. 1 
a 2 D Technická nepřesnost. Oba odstavce nejsou zarovnané do bloku. Vysvětleno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



200 Nejvyšší soud § 224a odst. 1 
a 2 D

V rámci GDPR platí zásada „minimalizace údajů“. Za tím účelem nepovažujeme za vhodné, aby stát zpracovával pro účely veřejných
zakázek současně datum narození i rodné číslo subjektu údajů. Měl by si vybrat jen jeden z těchto údajů, jehož zpracování považuje
pro danou věc za podstatnější. 

Vyhověno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

201 Nejvyšší soud § 255 D U kaucí není zřejmé, zda se jejich výše počítá z cen s DPH nebo bez DPH. Vysvětleno Předmětná problematika je řešena výkladovým stanoviskem UOHS, zde: f̈ile:///C:/Users/adamar/Downloads/Kauce-vykladove-stanovisko-a-
priklady-UPDATED.pdf  

202 MPO § 48 odst. 7 a 
9 Z

K § 48 odst. 7 a 9 ZZVZ navrhujeme, aby se vztahoval i na poddodavatele. Odůvodnění: Zadavatel může vyloučit účastníka 
zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně 
zaknihované akcie. U vybraného dodavatele zadavatel tuto skutečnost prověří, a pokud nemá zaknihované akcie, dodavatele vyloučí. 
Dle praxe se toto týká pouze dodavatele a nikoli jiných osob (poddodavatele). V praxi se stává, že dodavatel (např. s.r.o.) využije 
poddodavatele (a.s.), který nemá zaknihované akcie. Povinnost se však dle textu na poddodavatele nevztahuje.

Vysvětleno

Záměrem novelizace nebylo přinášet nové administrativní povinnosti pro zadavatele. Připomínka hospodářské komory naopak požaduje úplné 
vypuštění § 48 odst. 7 a 9. 

Akceptováno

203 MPO § 53 odst. 4 Z

V § 53 odst. 4 ZZVZ navrhujeme za text „čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 
87“ doplnit, že se ustanovení týká i jiných osob (poddodavatelů). 
Odůvodnění: Není zcela zřejmé, zda v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob viz § 83 ZZVZ musí tyto osoby 
prokazovat základní kvalifikaci také ve zjednodušeném podlimitním režimu, což by nebylo úměrné tomu, že samotný dodavatel tuto 
kvalifikaci prokazovat nemusí.

Text v § 83, na který se odkazuje, byl doplněn tak, aby bylo zřejmé, že doklady o základní kvalifikaci poddodavatelů se nepředkládají, pokud je 
zadavatel nepožadoval ani po dodavateli. 

Akceptováno

204 MPO § 222 odst. 9 Z

V § 222 navrhujeme doplnit v odst. 9 za větu první novou větu, která zní: „U rámcové dohody se původní hodnotou závazku veřejné 
zakázky rozumí hodnota celkového plnění realizovaného rámcovou dohodou.“
Odůvodnění: Navržená úprava by měla stanovit jednoznačný postup v případě, kdy nelze stanovit cenu sjednanou ve smlouvě u 
rámcové dohody, neboť ta vychází z předpokladu objemu realizace prací. Přijetím navržené úpravy by byla umožněna změna a 
zároveň by byl dodržen předpoklad, že nebude překročen limit 30 %, protože by se vycházelo z již realizovaného plnění.

Nevyhověno/vysvětle
no

Navrhovaná formulace není jednoznačná, není zřejmé, jak by se aplikovala v případě, že v průběhu realizace rámcové dohody dojde ke změně 
některých položek, zatímco u jiných položek zůstane původní cena zachovaná. Vzhledem ke složitosti problematiky (obsah jednotlivých smluv může 
být značně rozdílný) by detailní pravidla měla být stanovena judikaturou popřípadě metodicky. 

Akceptováno

205 MPO § 222 Z

V § 222 navrhujeme doplnit nový odst. 11 následujícího znění: „Pokud má být závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku malého 
rozsahu změněn a po této změně bude překročen limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu, je nutné postupovat podle pravidel 
uvedených v § 222.“
Odůvodnění: Změna má stanovit jednoznačný postup v případě, kdy v průběhu plnění veřejné zakázky malého rozsahu dojde k 
nutnosti změn, které ve svém důsledku povedou k překročení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu. Tento postup je plně v 
souladu s výkladovým stanoviskem expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Vyhověno jinak

Pravidlo ve vztahu k VZMR bylo doplněno do odst. 1. Byla upravena také důvodová zpráva. Akceptováno

206 MPO § 19 odst. 3 D K normativnímu textu, k bodu 6: v návětí § 19 odst. 3 doporučujeme za slova „se nepovažují veřejné zakázky“ doplnit čárku; dále
doporučujeme upravit znění písm. b) tak, aby navazovalo na návětí odst. 3.

Vyhověno Text byl upraven.

207 MPO § 40 odst. 4 D K normativnímu textu, k bodu 13: doporučujeme ověřit, zda má k hrazení nákladů dle § 40 odst. 4 dojít i v případě, kdy se zadavatel
dle odst. 3 „s účastníky zadávacího řízení dohodne jinak“.

Vyhověno/vysvětleno Úprava prodloužení zadávací lhůty na základě dohody s účastníky zadávacího řízení byla přesunuta do odst. 2. U nového textu problém s výkladem 
nevzniká.

208 MPO § 45, bod 27 D
K normativnímu textu, k bodu 27: dáváme ke zvážení, zda je z navrhovaného textu dostatečně zřejmé, co se bude rozumět vyjádřením 
„s překladem do tohoto jazyka“. Jako vhodnější navrhujeme formulaci „s překladem do zadavatelem určeného jazyka“.

Vysvětleno Text považujeme za srozumitelný. Smysl je také vysvětlen v důvodové zprávě. 

209 MPO § 48 odst. 5 
písm. a) D

K normativnímu textu, k bodu 33: upozorňujeme, že v ustanovení § 48 odst. 5 písm. a) se slovo „plnění“ vyskytuje dvakrát, proto je
třeba text bodu upřesnit, má-li se zrušit pouze druhé z nich. V „platném znění s vyznačením změn“ je zřejmé, že se jedná jen o druhé z
nich.

Vyhověno Text byl upraven.

210 MPO § 85, bod 58 D K normativnímu textu, k bodu 58: za text „odst. 2“ doporučujeme vložit slova „větě první“. Vyhověno Text byl upraven.
211 MPO § 96, bod 67 D K normativnímu textu, k bodu 67: za text „odst. 2“ doporučujeme vložit slova „větě první“. Vyhověno Text byl upraven.

212 MPO § 211 odst. 1 D K normativnímu textu, k bodu 130: doporučujeme v § 211 odst. 1 před slova „pokud tento zákon nestanoví jinak“ doplnit čárku. Vyhověno Text byl upraven.

213 MPO § 211 odst. 4, 
bod 134 a 135 D

K normativnímu textu, k bodům 134 a 135: s ohledem na jednotnost textu návrhu zákona doporučujeme tyto novelizační body sloučit
do jednoho.

Vyhověno Novelizační body byly sloučeny.

214 MPO § 211 odst. 6, 
bod 136 D K normativnímu textu, k bodu 136: nutno vypustit nadbytečné slovo „v“ za slovy „Na komunikaci“. Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

215 MPO § 212, bod 
139 D

K normativnímu textu, k bodu 139: máme za to, že vhodnější než navrhované vypuštění textu „ve Věstníku veřejných zakázek“ by
bylo uvedení obou věstníků, tzn. místo vypuštění navrhujeme doplnit uvedení i Úředního věstníku Evropské unie.

Vysvětleno Zdůvodnění v důvodové zprávě považujeme za dostatečné. Jsme toho názoru, že uvedení obou věstníku v normativním textu by nebylo jasnější než 
navrhovaná úprava. 

216 MPO § 213a, bod 
141

D

K normativnímu textu, k bodu 141: V odstavcích 3 až 5 se stanovuje, že údaje ve vymezeném rozsahu využívá pro účely provozování
NEN ministerstvo nebo provozovatel NEN. Není zřejmé, proč by mělo ministerstvo využívat tyto údaje k účelu provozování NEN i v
případech, kdy není jeho provozovatelem (podle odstavce 2 je provozovatelem NEN buď MMR, nebo jím pověřená PO).

Vysvětleno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

217 MPO § 213a D
K normativnímu textu, k bodu 141: upozorňujeme na to, že uvedení slova „Ministerstvo“ v předmětném § 213a v odstavcích 1, 3 až 5
může vést k pochybnosti, o jaké ministerstvo se má jednat, neboť zkratka „Ministerstvo“ není v textu zákona nikde zavedena.

Vysvětleno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

218 MPO § 224a, bod 
152 D K normativnímu textu, k bodu 152: v odstavcích 1 až 3 se opět používá pouze označení „Ministerstvo“ bez bližšího určení, s ohledem 

na § 224 odst. 1 se myslí zřejmě „Ministerstvo pro místní rozvoj“.
Vyhověno jinak Novelizační bod byl vypuštěn na základě jiné připomínky

219 MPO § 224a D

K normativnímu textu, k bodu 152: doporučujeme vyjasnit, zda navrhované znění § 224a je v souladu se zákonem č. 12/2020 Sb., o
právu na digitální služby a o změně některých zákonů; stejně tak i v případě shora uvedeného § 213a. Konkrétně nám jde o soulad
s připravovaným doprovodným zákonem k tomuto zákonu, podle kterého se již nebudou uvádět v právních předpisech informace,
které budou využívány ze základního registru.

Vyhověno jinak Novelizační bod byl vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra

220 MPO DZ D K důvodové zprávě, str. 1, obecná část, písm. a), odst. 1: na konci věty chybí tečka. Vyhověno Tečka byla doplněna.
221 MPO DZ D K důvodové zprávě, str. 3 odst. 5, věta druhá: nahradit slovo „zákon“ slovem „zákonem“. Vyhověno Slovo "zákon" bylo nahrazeno slovem „zákonem“.

222 MPO DZ D K důvodové zprávě, str. 10, k bodům 13 a 14, odst. 4: vypustit jednou slovo „výběru“, které se zde vyskytuje dvakrát za sebou. Vyhověno Jedno slovo "výběru" bylo vypuštěno.

223 MPO DZ D K důvodové zprávě, str. 14, k bodu 58: ujednotit terminologii v textu „subdodavatel/poddodavatel“; překlep ve slově
„poddodvatelem“.

Vyhověno Terminologie byla sjednocena.

224 MPO DZ D K důvodové zprávě, str. 18, k bodu 90, odst. 2: máme za vhodné nahradit text „aplikace pravidel o dokladech, stanovená“ textem 
„aplikace pravidel o dokladech, stanovených“. 

Vyhověno Slovo bylo upraveno.

225 MPO DZ D K důvodové zprávě, str. 28, k bodu 155: chybí čárka před slovem „ale“. Vyhověno Čárka byla doplněna.
226 MPO DZ D K důvodové zprávě, str. 31, k čl. II, věta první: překlep ve slově „stanovenýmí“. Vyhověno Slovo bylo upraveno.

227 MPO DZ D

Doporučujeme upravit srovnávací tabulky tak, aby odpovídaly Návodu pro zpracování srovnávací tabulky. Zejm. je třeba, aby v 
případě, že je určité ustanovení předpisu EU implementováno více ustanoveními českých právních předpisů, bylo každé takové 
ustanovení uvedeno na samostatném neviditelném řádku. Pokud má být ustanovení předpisu EU implementováno rovněž 
předloženým návrhem zákona, jeho ID (10007) se u konkrétního ustanovení ve sloupci „Číslo Sb./ID“ uvádí pouze jednou (viz např. 
tabulku ke směrnici 2014/24, čl. 22 odst. 1 první pododstavec).

Bude upraveno na základě připomínky OKOM

228 MD § 19 odst. 3 Z

Tato úprava byla do zákona o zadávání veřejných zakázek přejata ze zákona o veřejných zakázkách, nikoliv ze směrnice EP a Rady
2014/24/EU. Z tohoto důvodu legislativní úpravu nahodilých nákupů v zákoně o zadávání veřejných zakázek dlouhodobě kritizuje
Evropská unie. Lze pochopit, že gestor zákona o zadávání veřejných zakázek se snažil pole kritiky zúžit a § 19 odst. 3 nově „omezit“
podle § 25, nicméně dle našeho názoru tímto v praxi dojde v důsledku k přímému vyloučení samotného využití § 19 odst. 3. Hlavní
premisou nahodilých nákupů je proměnlivost ceny komodity a nepředvídatelnost potřeby ze strany zadavatele. Pokud má být
předpokládaná hodnota určena dle § 19 odst. 1, je nutné především vyloučit písm. b), jelikož by tímto nebyla splněna podmínka
nahodilosti. Za předpokladu využití písm. a) dojde k situaci, kdy, pokud se skutečně jedná o komoditu způsobilou pro nahodilý nákup
a zadavatel pořídil v předchozím účetním období tuto komoditu v rozsahu převyšujícím hranici stanovenou § 25, je tedy nucen volit
vhopřípadech výhrad zadavatele stanovených v rozporu s § 66 (výhrada jednacího řízení bez uveřejnění na služby nebo stavební
práce), nebo v rozporu s § 100 (výhrada změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 100 odst. 1, výhrada změny
dodavatele podle § 100 odst. 2). Tímto nápravným opatřením je zákaz uplatnění takové výhrady, které by ÚOHS ukládal v případech,
kdy to bude postačovat k provedení nápravy. Pokud provedení nápravy tímto způsobem nebude možné, UOHS zruší zadávací řízení
podle věty první. Rozhodujícím kritériem pro úvahu, které nápravné opatření zvolit, bude možné ovlivnění okruhu účastníků
zadávacího řízení nebo jeho průběhu, tedy posouzení otázky, zda okruh možných dodavatelů nebo průběh zadávacího řízení mohl být
ovlivněn nezákonnou výhradou. 
louva na veřejnou zakázku uveřejněna podle zákona o registru smluv, nedopadá na veřejného zadavatele povinnost uveřejnit jí na
profilu zadavatele podle § 219 odstavce 1 a nemá tak ani povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na
profilu zadavatele podle § 219 odst. 3 ZZVZ. Stejně tak zadavatel neuveřejňuje skutečně uhrazenou cenu ani v případech vyjmutých z
povinnosti § 219 odst. 1 ZZVZ, které jsou uvedeny p

Vysvětleno

S premisou, že předpokladem postupu podle § 19 odst. 3 je "nepředvídatelnost" potřeby nesouhlasíme. V textu současné ani navrhované úpravy tato 
podmínka není uvedena. Může jít o potřeby, které jsou předvídatelné, nicméně musí mít proměnlivou cenu a zadavatel je musí pořizovat opakovaně 
dle svých aktuálních potřeb (tj. nikoli na základě dlouhodobé smlouvy). Text ustanovení byl upraven tak, aby bylo zřejmé, že pro stanovení 
předpokládané hodnoty i pro účely odstavce 3 písm. c) je rozhodující předchozí období. Zadavatel je ale vždy povinen zohlednit očekávané změny v 
množství nákupů. V případě sporu by tedy bylo nutné dokazovat, že se změny nedaly očekávat, a pokud ne, lze reálně překročit i limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku, rozhoduje tedy cena předpokládaná, nikoli skutečná, což je standardní pravidlo vycházející z úpravy evropských směrnic.

Touto cestou sdělujeme, že s navrženým vypořádáním zásadních a doporučujících připomínek uplatněných k § 19, § 39 odst. 
5, § 40, § 41 a § 48 odst. 3 návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek souhlasíme a bereme tak tuto část připomínek 
za vypořádanou. 

229 MD § 40 odst. 3 a 
§ 51

Z

Doposud zákon o zadávání veřejných zakázek pracoval v rámci § 51 s ukončením zadávacího řízení uzavřením smlouvy, rámcové
dohody, zavedením dynamického nákupního systému nebo zrušením zadávacího řízení. Nová možnost ukončení zadávacího řízení
uplynutím stanovené doby 3 měsíců po skončení zadávací lhůty není v § 51 reflektována. Požadujeme doplnění v tomto směru do § 51
odst. 1.

Vyhověno

§ 51 odst. 1 byl upraven "Zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy, rámcové dohody, zavedením dynamického nákupního systému, 
uplynutím doby podle § 40 odst. 4 nebo v okamžiku uvedeném v odstavci 2 v případě zrušení zadávacího řízení."

Touto cestou sdělujeme, že s navrženým vypořádáním zásadních a doporučujících připomínek uplatněných k § 19, § 39 odst. 
5, § 40, § 41 a § 48 odst. 3 návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek souhlasíme a bereme tak tuto část připomínek 
za vypořádanou. 

230 MD § 40 odst. 4 Z

Na konec věty požadujeme doplnit následující: „, pokud o to účastník zadávacího řízení požádá a výši požadovaných účelně
vynaložených nákladů věrohodně doloží.“ Toto ustanovení by se v současném znění dalo vykládat tak, že zadavatel má být v této věci
proaktivní, tj. má povinnost oslovit dodavatele s tím, ať vyčíslí náklady, které zadavatel následně dodavatelům uhradí. Nemyslíme si,
že takováto úprava je vhodná. Současně by k uplatnění tohoto práva účastníkem bylo vhodné zvážit stanovení lhůty (nad rámec
obecné promlčecí lhůty).

Vyhověno jinak

Odstavec byl přeformulován tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o občanskoprávní nárok účastníka zadávacího řízení, nikoli aktivní povinnost 
zadavatele. Podání žádosti je nyní předpokladem vzniku nároku.

Touto cestou sdělujeme, že s navrženým vypořádáním zásadních a doporučujících připomínek uplatněných k § 19, § 39 odst. 
5, § 40, § 41 a § 48 odst. 3 návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek souhlasíme a bereme tak tuto část připomínek 
za vypořádanou. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



231 MD § 54 Z

Lhůty u jednotlivých druhů zadávacích řízení jsou stanoveny jako „dny“. V případě zjednodušeného podlimitního řízení zákon v tuto
chvíli stanovuje lhůty jako „pracovní dny“. Tato úprava je v zákoně značně matoucí pro všechny adresáty. Požadujeme
tak lhůty u jednotlivých druhů zadávacích řízení sjednotit. Tento
argument lze podložit skutečností, že např. samo Ministerstvo pro místní rozvoj zřídilo portál, kde se snaží publikovat jednotlivá
výkladová stanoviska, metodické pomůcky atd. V případě
otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení jsou na portálu uveřejněna zjednodušující schémata a v těchto schématech je
např. u lhůty pro podání nabídek u obou typů zadávacích řízení uveden pouze počet dnů (bez rozlišení na pracovní nebo kalendářní) i
přes to, že u otevřenéhávrhu na uložení zákazu plnění smlouvy v případě, že se jedná o smlouvu, u které zadavatel dobrovolně
uveřejnil oznámení o záměru ji uzavřít podle § 212 odst. 2 (srov. konec § 254 odst. 1 písm. a): „… ledaže uveřejnil dobrovolné
oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2“).                             

Nevyhověno

Lhůty v celém textu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou upraveny tak, aby delší lhůty vycházející z evropských směrnic byly stanoveny 
v kalendářních dnech a současně aby bylo zachováno, že lhůty, které jsou kratší než 10 dnů, a lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení byly nadále 
stanoveny v pracovních dnech. Tato úprava odpovídá závěrům Legislativní rady vlády, která ukončila rozsáhlou a podrobnou debatu k této otázce 
vedenou při přijímání zákona. Současná úprava lhůt je účelná a vhodná, neboť počítání lhůt v kalendářních dnech je pro adresáty normy jednodušší. 
Zachování kratších lhůt ve dnech pracovních pak na druhou stranu zajišťuje, že není možné lhůty účelově stanovit v průběhu dnů pracovního klidu. 
Nevidíme proto důvod, ke změně současného stavu.

S navrženým vypořádáním námi uplatněných připomínek souhlasíme a bereme tak tyto připomínky za vypořádané. 

232 MD § 83 a § 84 a § 
105 odst. 2 Z

Nesoulad mezi § 83 a § 84 a § 105 odst. 2, který uvádí, že „V případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce nebo v případě 
veřejné zakázky na dodávky zahrnující umístění nebo montáž, mohou zadavatelé v zadávací dokumentaci požadovat, aby zadavatelem 
určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem“.                                                                                                                                     
V praxi pak může nastat situace, kdy si zadavatel ve veřejné zakázce vyhradí, že např. její část musí vybraný dodavatel plnit sám bez 
využití poddodavatele. Nicméně s ohledem na § 83 a § 84 (zejména s ohledem na větu v § 84 „zadavatel však nesmí vyloučit pravidla 
stanovená v § 82 a 83“) pak ovšem není možné dodavateli zakázat, aby kvalifikaci vztahující se k části veřejné zakázky, která byla 
vyhrazena k výlučnému plnění dodavatelem, nemohl prokázat prostřednictvím poddodavatele.                                                                                                              
Požadujeme, aby zadavatel neměl možnost požadovat plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele.

Vysvětleno

Možnost prokazování kvalifikace podle § 83 neomezuje možnost zadavatele zakázat využití poddodavatele za podmínek stanovených v § 105 odst. 
2. Výklad je uveden v publikovaném stanovisku, které je použitelné i za nové právní úpravy.  http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-
zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-ZVZ/Prokazovani-kvalifikace-subdodavatelem

S navrženým vypořádáním námi uplatněných připomínek souhlasíme a bereme tak tyto připomínky za vypořádané. 

233 MD § 109 odst. 3 Z

Na konec věty požadujeme doplnit „, jsou-li mu ke dni doručení písemné žádosti známy“.
Žádost může být podána před koncem lhůty pro podání nabídek nebo před jejich otevřením (dešifrováním). V
případě víceobálkové metody (např. separátně necenová a cenová část nabídky při hodnocení na kvalitu) mohou být tyto údaje i po
skončení lhůty pro podání nabídek v daný okamžik zadavateli neznámé. Tato povinnost by ho pak fakticky nutila k předčasnému
otevření některých částí nabídky. Současně nerozumíme plošnému zákazu sdělování identifikačních údajů účastníků, toto bychom
ponechali na úvaze zadavatelů (obzvláště u veřejných zakázek, kde byla stanovena jistota). Již dnes je nadto zadavateli umožněno
údaje uveřejňovat.

Vyhověno jinak

Byl doplněn text odstavce 3. S navrženým vypořádáním námi uplatněných připomínek souhlasíme a bereme tak tyto připomínky za vypořádané. 

234 MD § 122 odst. 8 Z

Za slovo „který“ doporučujeme vložit slovo „řádně“. V praxi panuje nejistota kolem formálního předložení materiálně nesprávných
údajů nebo dokladů nesplňujících požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek či zadávací dokumentace a uplatnění práva na
plnění z jistoty. Upozorňujeme na skutečnost, že v případě, kdyby bylo právo na plnění z jistoty vázáno pouze na formální
nepředložení dokladu nebo údaje (bez ohledu na jejich věcnou správnost), je jistota zcela zbytečným a jednoduchým institutem k
obejití.

Nevyhověno/vysvětle
no

Pokud doklady byly předloženy, ale vybraný dodavatel kvalifikaci nesplňuje, měl by být vyloučen podle § 48 odst. 2. Požadovaná úprava je 
nepřiměřeně přísná vůči dodavatelům. Pokud bude kvalifikace dodavatele detailně posuzována až před uzavřením smlouvy, vybraný dodavatel by 
přišel o jistotu v případě jakýchkoli nedostatků v kvalifikaci.

Děkujeme za zaslání návrhu vypořádání připomínek uplatněných Ministerstvem dopravy k § 122 a § 123 návrhu novely 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 

235 MD
§ 123 písm. b) 
bodům 3. a 4. 

a § 123a
Z

Úpravu považujeme za nadbytečnou, protože formální rozhodnutí o výběru dodavatele lze učinit až po provedení zkoušek vzorků.
Tato právní úprava naopak plošně nutí všechny zadavatele vytvářet dvě oznámení oproti stávajícímu jednomu oznámení. Požadujeme
tuto úpravu vypustit, nebo uvést jako pouhou možnost.

Vyhověno
Úprava byla přesunuta do § 123 odst. 2, aby bylo jasnější, že jde o možnost zadavatele. Děkujeme za zaslání návrhu vypořádání připomínek uplatněných Ministerstvem dopravy k § 122 a § 123 návrhu novely 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

236 MD § 213a (a §
216a)

Z

Nesouhlasíme, aby návrh zákona upravoval Národní elektronický nástroj v takovýchto podrobnostech. Požadujeme proto, aby zákon
(např. v § 213) uvedl pouze obecné vymezení Národního elektronického nástroje a v podrobnostech pak byla tato problematika
upravena v prováděcím právním předpise, a to konkrétně ve vyhlášce č. 260/2016 Sb. Obdobnou připomínku, tedy že podrobnosti by
měly být řešeny na úrovni prováděcího právního předpisu a nikoliv zákona, uplatňujeme též k § 216a.

Vysvětleno/nevyhově
no

§ 213a bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra, stejně tak jako § 224a. Ustanovení § 216a považujeme za nutné ponechat a 
nepovažujeme za správné jeho obsah stanovit prováděcím právním předpisem.

S navrženým vypořádáním námi uplatněných připomínek souhlasíme a bereme tak tyto připomínky za vypořádané. 

237 MD § 262a Z

Požadujeme vyjasnit, jakým způsobem bude prokazováno, že „zadavatel zajistil“, nebo „nezajistil“ přístup do elektronického nástroje.
Současně požadujeme zakotvit do vyhlášky č. 260/2016 Sb. bližší parametry fungování elektronických nástrojů ve smyslu například
vytvoření profilů s odpovídajícím oprávněním pro jednotlivé subjekty atd. Například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebude
moci mít za účelem přístupu do elektronických nástrojů totožná uživatelská práva jako zadavatelé ani dodavatelé a měl by mít
vytvořen zcela jiný profil (např. s možností zpřístupnění všech dokumentů pouze v režimu čtení bez možnosti jejich modifikace atd.).

Vysvětleno

Byla upravena důvodová zpráva. Detaily budou řešeny metodicky. S navrženým vypořádáním námi uplatněných připomínek souhlasíme a bereme tak tyto připomínky za vypořádané. 

238 MD § 241, obecně D

S ohledem na nedávný rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 8. 2019, č. j. 62 Af 90/2017-54 pokládáme za nezbytné, aby bylo 
vyjasněno, že o námitkách podaných do sektorových veřejných zakázek zadavatel nerozhoduje v režimu zákona, resp. podle části 
třinácté zákona o zadávání veřejných zakázek. Je nezbytné, aby bylo vyjasněno, že tento druh námitek nemůže spouštět blokační lhůty, 
ani na jeho základě nelze podávat návrh na přezkum úkonů zadavatele.

Vyhověno jinak Text zákona byl upraven: "Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní veřejné zakázky nebo 
nadlimitní veřejné zakázky, nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma (dále jen "stěžovatel").včetně koncese Námitky 
nelze podat proti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, koncese malého rozsahu podle § 178 nebo sektorové 
veřejné zakázky podle § 158 odst. 1; to neplatí v případech, kdy zadavatel nebo jiná osoba zahájí zadávací řízení podle § 4 odst. 4 nebo 5.

239 MD § 16 odst. 1 a 
5 D Odstavec 1 a odstavec 5 se v části věnující se stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky překrývají. Doporučujeme tyto 2

odstavce upravit.
Vyhověno Z odst. 1 byla upravena věta první a v návaznosti na tuto změnu došlo k úpravě odst. 6. 

240 MD § 39 odst. 5 D

Ustanovení § 39 odst. 5 věty první a druhé a začátek věty třetí zmiňuje „údaje, doklady, vzorky nebo modely“. Ve druhé části třetí věty
modely zmíněny nejsou, ačkoliv i modely mohou být hodnoceny podle kritérií hodnocení. Doporučujeme doplnit chybějící slovo
„modely“ do druhé části třetí věty. Dále se v § 39 odst. 5 větě čtvrté připouští provedení zkoušek pouze u vzorků, ale u modelů již
připuštěno není. Ačkoliv tato konstrukce byla zavedena již v původním znění zákona, tak nám není zřejmé, z jakého důvodu jsou z
možnosti provedení zkoušek modely vyloučeny. Tuto skutečnost neobjasňuje ani důvodová zpráva k zákonu. Dáváme tedy ke zvážení
zda nepřipustit provedení zkoušek i u modelů pro případ, že by zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval předložit takový model,
který by byl k provedení zkoušek způsobilý, přičemž by pak tyto zkoušky mohly být jedním z podkladů pro zadavatele při výběru
nejvhodnější nabídky. Zároveň je pak nutné doplnit slovo „modely“ do dalších relevantních ustanovení zákona, a to zejména §                                                

Vyhověno Ve větě třetí doplněno slovo "modely".

241 MD § 40 odst. 3 D

Textaci doporučujeme v souladu s důvodovou zprávou upravit takto: „Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele
nejpozději do 3 měsíců od uplynutí zadávací lhůty, je zadávací řízení ukončeno,“ Aktuální znění
pouze prodlužuje současný stav, kdy dává teoretickou naději zadavateli, že se v této dodatečné lhůtě dohodne s dodavateli na jejím
prodloužení (zpravidla však budou mít účastníci na takovém prodloužení nulový zájem). Dále část „ledaže se s účastníky zadávacího
řízení dohodne jinak“ doporučujeme upravit tak, aby bylo zřejmé, že se nepožaduje případná dohoda zadavatele se všemi účastníky
zadávacího řízení, ale postačuje dohoda pouze s tím dodavatelem, se kterým zadavatel uzavře smlouvu, tzn. dodavatelem, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, případně dodavatelem dalším v pořadí, pokud by prvně uvedený od
nabídky odstoupil nebo byl vyloučen atd. Je nepochybné, že dohody se všemi účastníky by bylo obtížné dosáhnout, neboť úávrhu na
uložení zákazu plnění smlouvy v případě, že se jedná o smlouvu, u které zadavatel dobrovolně uveřejni

Nevyhověno Navrhovaná změna mění obsah ustanovení, pokud by zadavatel odeslal oznámení o výběru například měsíc po ukončení zadávací lhůty, nemělo by to 
žádný důsledek. Navrhovaná úprava tak de facto znamená automatické prodloužení zadávací lhůty o 3 měsíce. Dohodu je nutné vázat na všechny 
účastníky zadávacího řízení, neboť se jedná o dohodu před odesláním oznámení o výběru, tj. není zřejmé, s kým má být uzavřena smlouva. 

242 MD § 40 odst. 5 D

Ukončení zadávacího řízení ex lege tedy nebude oznamováno účastníkům, ale pouze zveřejněno ve věstníku. Necháváme na zvážení,
zda je toto konzistentní s úpravou stanovenou v odstavci 4, kdy se nedostatečně bdělý účastník může o zrušení a jeho důvodech
dozvědět až se značným odstupem. Poměrně nejasná je také situace, kdy zadavatel podle tohoto odstavce odešle příslušný formulář do
věstníku, ale přitom nebyly splněny podmínky pro zrušení veřejné zakázky dle odstavce 3. Proti takovému úkonu zadavatele zřejmě
bude možné podat námitky dle § 241 odst. 2 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek, nicméně zrušení zadávacího řízení
nebude účastníkům zadávacího řízení oznamováno přímo, ale pouze zprostředkovaně prostřednictvím uveřejnění příslušného
formuláře. Z výše uvedených důvodů doporučujeme stanovit povinnost zadavatele oznámit dotčené zrušení účastníkům přímo.

Vyhověno jinak Věcně vyhověno formou odkazu na obdobné použití § 128 odst. 1 a 2.

243 MD § 41 D
Pro zvýšení právní jistoty zadavatele by zákon o zadávání veřejných zakázek měl umožnit oprávnění zadavatele požadovat v zadávací
dokumentaci předložení originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky již při podání nabídky, a nikoli až postupem dle § 46 odst. 1
zákona o zadávání veřejných zakázek.

Vyhověno Byla doplněna možnost zadavatele vyžadovat originály, nebo úředně ověřené kopie dokladu o bankovní záruce, nebo dokladu o pojištění záruky.

244 MD § 48 odst. 3 D

Vhodnější by bylo spojit povinnost zkoumat poskytnutí jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty pouze u vybraného dodavatele, a 
nikoli u všech účastníků zadávacího řízení, obdobně jako je to v § 48 odst. 8 zákona o zadávání veřejných zakázek (kde je povinnost 
vyloučit z uvedených důvodů pouze vybraného dodavatele), jinak je to pro zadavatele zbytečná administrativní zátěž. Vzhledem k 
nové možnosti doplňovat jistotu podle § 46 by bylo rovněž vhodné upřesnit, zda bankovní záruka musí být při předložení platná po 
celou dobu zadávací lhůty, pokud jde o konec této lhůty, tak, aby se k posuzování splnění jistoty nemusel zadavatel vracet opakovaně 
po uplynutí její platnosti.

Vyhověno/vysvětleno Věcně vyhověno připomínce, druhá věta se bude obsahovat možnost vyloučení, povinnost vyloučit vybraného dodavatele bude doplněna do odstavce 
8. Nedomníváme se, že je nutné trvat na tom, aby jistota již při podání nabídky pokrývala celou zadávací lhůtu. K ověření jistoty v průběhu 
zadávacího řízení bude zadavatel nucen pouze u vybraného dodavatele, u ostatních nebude vyloučení pro neprodloužení jistoty povinné - v tomto 
smyslu byl doplněn text odst. 3 a 8

245 MD § 48 odst. 4 D Nově vkládanou úpravu „na písemnou výzvu žadatele“ považujeme za nadbytečnou a nereflektující situaci, kdy mimořádně nízkou
nabídkovou cenu účastník vysvětlí již v nabídce. Doporučujeme tak, aby byla tato úprava vypuštěna.

Vysvětleno Text je nutné doplnit proto, aby zadavatel nevyloučil dodavatele bez písemné výzvy. Pokud cena dostatečně vysvětlena již v nabídce, zadavatel 
účastníka vylučovat nebude. 

246 MD § 122 odst. 3
písm. a) a b) D

Zde se užívá formulace „je již nemá k dispozici“ a „nemá je dosud k dispozici“. To může být problém z pohledu dokumentace, která 
se nachází u jednotlivých organizačních složek zadavatele, které ovšem nepředstavují samostatnou právní entitu. V rámci velkých 
organizací je velmi obtížné sledovat, zda nebyl nějaký doklad předložen v jiném zadávacím řízení, aniž by byla zavedena centrální 
evidence předložených dokladů. Současně pak může dojít k situacím, kdy dodavatel v případě sporu o to, zda byl ze zadávacího řízení 
vyloučen správně (např. v rámci námitek), začne argumentovat dokladem předloženým v jiném zadávacím řízení u jiné organizační 
jednotky zadavatele, což může zadavateli způsobit značné komplikace. Doporučujeme v tomto směru dané ustanovení upravit. 

Vysvětleno Není zřejmé, jaká úprava je vyžadována. Pokud zadavatel ví, že doklad má k dispozici, výzvu nezasílá. Pokud si není vědom, že doklad má, výzvu 
zašle. 

247 MD § 122 odst. 3
písm. c) D

Není zřejmé, zda je zadavatel povinen ověřovat změnu údajů v dokladech, nebo zda se taková skutečnost pouze uvede ve výzvě jako 
standardní požadavek. Pokládáme za nepraktické toto ve všech případech ověřovat. Jednalo by se o přenášení odpovědnosti za 
správnost a úplnost na zadavatele. Není ani zřejmé, kdy zadavatel výzvu dle písm. c) (tj. k předložení nových dokladů o kvalifikaci, 
pokud se údaje rozhodné pro posouzení kvalifikace obsažené v dříve předložených dokladech o kvalifikaci dodavatele změnily) zasílá, 
zda pouze tehdy, když zadavatel zjistí, že se údaje u dodavatele změnily, nebo paušálně vždy, a je pak na zvážení dodavatele, zda ke 
změně rozhodných údajů došlo, či nikoli, a v případě změny doklady předloží. 

Vyhověno Úprava byla přesunuta do odstavce 4 jako možnost zadavatele, nikoli povinnost.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)
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248 MD § 123a D

S ohledem na zásadní připomínku k § 123a dále k tomuto ustanovení uvádíme. Z § 123a je zřejmé, že oznámení o splnění dalších
podmínek pro uzavření smlouvy zadavatel zašle až po předložení všech dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazuje splnění dalších
podmínek pro uzavření smlouvy, a s tímto oznámením se nově pojí běh lhůty pro podání námitek. Pokud tedy zadavatel požaduje
předložení bankovní záruky za realizaci díla ještě před uzavřením smlouvy (což je z hlediska ošetření právní jistoty u velkých zakázek
zcela běžné), lze se těžko vyvarovat situaci, kdy již poběží platnost bankovní záruky za realizaci díla, avšak jiný dodavatel podá
námitky proti oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy, k uzavření smlouvy o dílo nedojde a několik měsíců se
bude vést správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Bylo by vhodné alespoň bankovní záruku za realizaci díla z
režimu § 123a vyjmout. Dále doporučujeme stanovit pevnou lhůtu, ve které by měl zadavatel oznámení o splnění dalších podmínek pr
Požadujeme, aby zadavatel neměl možnost požadovat plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele.ýhrada změny závazků
ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 100 odst. 1, výhrada změny dodavatele podle § 100 odst. 2). Tímto nápravným opatřením je
zákaz uplatnění takové výhrady, které by ÚOHS ukládal v případech, kdy to bude postačovat k provedení nápravy. Pokud provedení
nápravy tímto způsobem nebude možné, UOHS zruší zadávací řízení podle věty první. Rozhodujícím kritériem pro úvahu, které
nápravné opatření zvolit, bude možné ovlivnění okruhu účastníků zadávacího řízení nebo jeho průběhu, tedy posouzení otázky, zda
okruh možných dodavatelů nebo průběh zadávacího řízení mohl být ovlivněn nezákonnou výhradou. 
louva na veřejnou zakázku uveřejněna p

částečně vyhověno K jednotlivým námitkám: I) nepovažujeme za vhodné vyčlenit bankovní záruku za plnění z povinnosti oznámení, neboť by se omezila kontrola ze 
strany ostatních dodavatelů. Pokud by předmětem námitek byl právě spor o předložení bankovní záruky, neměla by být smlouva uzavřena. V 
ostatních případech může zadavatel řešit situaci tím, že oznámení podle § 123a odešle až poté, co uplyne lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o 
výběru. V případech, kdy je stanoveno více podmínek podle § 104 (například požadavek na doložení vzorku a požadavek na bankovní záruku), není 
rovněž vyloučeno, aby oznámení podle § 123 odst. 2 bylo zasláno nejdříve ke splnění jedné z těchto podmínek (doložení vzorků), a teprve po 
uplynutí lhůty pro podání námitek oznámení o splnění druhé podmínky (předložení bankovní záruky).  II) byla doplněna lhůta "bez zbytečného 
odkladu" III) byla doplněna důvodová zpráva o komentář k případu, kdy si zadavatel podmínky podle § 104 a) nebo b) nevyhradil, IV) v § 246 bylo 
doplněno, že námitky se podávají proti "obsahu" oznámení podle § 123a

249 MD § 135 odst. 1 
písm. e) D

Toto ustanovení považujeme za zbytečný administrativní krok a doporučujeme jej přeformulovat tak, aby nešlo o výchozí povinnost 
zadavatele, ale toliko o jeho oprávnění uvedené dokumenty požadovat (obdobně také v § 141 odst. 3). Mělo by tedy jít o možnost v 
zadávacích podmínkách stanovit, že zadavatel bude uvedené vždy požadovat, nikoli o možnost v zadávacích podmínkách toto 
ustanovení vyloučit.

Vyhověno Text byl přeformulován, postup při ověřování kvalifikace je navrhován jako povinný pouze v případech, kdy zadavatel nemá k dispozici doklady o 
kvalifikaci dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva. Současně se výslovně zavádí možnost zadavatele vyžadovat písemné prohlášení či nové 
doklady o kvalifikaci jako součást nabídky, což by mělo umožňovat ověřit si kvalifikaci a zachovat pružný postup zadávání.  Zadavatel také bude mít 
možnost (nikoli povinnost) postupovat přiměřeně podle § 122 odst. 4.

250 MD § 139 odst. 4 
písm. c)

D Vzhledem k tomu, že se jedná o taxativní výčet, doporučujeme na konec doplnit spojku „a“. Vyhověno Doplněno.

251 MD § 149 odst. 3 
písm. b)

D S ohledem na důvodovou zprávou by měla být vypuštěna spojka „nebo“. Vyhověno Spojka byla vypuštěna.

252 MD § 163 odst. 4 
písm. c)

D
Není zřejmé, co by bylo předmětem žádostí o účast podaných dodavateli v jednacím řízení s uveřejněním v situaci, kdy kvalifikaci již
tito dodavatelé prokázali, a s ohledem na svou registraci v systému kvalifikace také jednoznačně vyjádřili svůj zájem účastnit se
zadávacích řízení v dané kategorii.

Vyhověno Ustanovení bylo vypuštěno.

253 MD § 163 odst. 4 
písm. e)

D
Doporučujeme upravit odstavec 4 písm. e) tak, aby bylo na začátek textu doplněno „výzvy k podání“, aby bylo možné zahájit jednací
řízení s uveřejněním odesláním výzvy k podání předběžných nabídek jako v současně účinném zákoně (§ 165 odst. 6).

Vyhověno Text byl doplněn.

254 MD

§ 163 odst. 6

D

Ustanovení je poměrně nejasné a složitě srozumitelné. Mělo by být explicitně definováno, jaké dokumenty mají být na profilu 
uveřejněny a v jakém režimu (komu mají být přístupné). Současná formulace v podstatě nyní říká, že se má uveřejnit zadávací 
dokumentace, ale následně toto vylučuje, když uvádí, že všechny výzvy dle přílohy č. 6 i formuláře dle § 212 (tedy všechny způsoby 
zahájení dle odstavce 4) se neuveřejňují. Dané ustanovení je tedy formulováno poměrně nešťastně a mělo by být upřesněno tak, aby se 
vztahovalo pouze na případy v odst. 4 písm. a) a b).  Dále by mělo dojít k vyloučení některých ustanovení přílohy č. 6 zákona, např. u 
výzvy k podání nabídek, kterou je zahájeno užší řízení, není možné uvést „odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího 
řízení“.

Vyhověno jinak Konstrukce odstavce 6 odpovídá obecnému ustanovení v § 96 odst. 1, není důvod k odlišné úpravě. Z důvodu přehlednosti byl text rozdělen do 
písmen, ve vztahu k zahájení podle odstavce 4 písm. a) se použije obecná úprava, což je komentováno v důvodové zprávě. 

255 MD § 211 odst. 6 D Doporučujeme odstranit nadbytečnou předložku „v“ v úvodní části textu „Na komunikaci v mezi zadavatelem a dodavatelem“. Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

256 MD § 213a D V tomto ustanovení není sjednocen odkaz na „Ministerstvo“ (uvedená legislativní zkratka není v zákoně zavedena) a „Ministerstvo
pro místní rozvoj“. V odstavci 1 navíc doporučujeme opravit překlep ve slově „ektronickým“.

Vysvětleno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

257 MD
§ 222 odst. 4 a 
9

D

Zde by měla být řešena i procentuální vymezení u změny nefinanční hodnoty, které mohou také nastávat. Zároveň pokládáme za
vhodné vyjasnit vztah mezi generální klauzulí dle § 222 odst. 3 a ostatními odstavci téhož ustanovení, a to ve smyslu dříve
publikovaného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj k dané problematice, tj. že ustanovení § 222 odst. 5, 6 a 7 lze užít při
naplnění tamtéž obsažených podmínek bez dalšího a zadavatel je ještě před tím nemusí podrobovat testu § 222 odst. 3.

Vysvětleno Výklad obsahu jednotlivých ustanovení obsažený v metodice je respektován také rozhodovací praxí UOHS a soudů, nevidíme proto důvod ke změně 
textu zákona. 

258 MD § 222 odst. 5 
písm. a) a b)

D Vzhledem k tomu, že se jedná o taxativní výčet, doporučujeme doplnit spojku „a“ na konci písmene a) a změnit slovosled v písmenu 
b) na „způsobila by“ místo „by způsobila“.

Vyhověno Text byl upraven.

259 MD § 222 odst. 6 
písm. a) 

D Vzhledem k tomu, že se jedná o taxativní výčet, doporučujeme doplnit spojku „a“. Vyhověno Text byl upraven.

260 MD § 232 písm. d) D Po přečíslování § 231 je zde chybný odkaz, správně má být odkaz na odstavec 4. Vyhověno Odkaz byl změněn.

261 MD § 242 odst. 2 D

Doporučujeme doplnit větu, že odstavec 1 téhož ustanovení se pro potřeby odstavce 2 nepoužije. Musí být zdůrazněno, že § 242 odst.
1 je jakási generální klauzule, kdežto § 242 odst. 2 řeší případy, kdy stěžovatel brojí proti určitému rozhodnutí zadavatele, a to od
chvíle, kdy je mu doručeno. Nelze tolerovat případy, kdy stěžovatel ve vztahu k dokumentům, jako je oznámení o výběru s určitým
časovým odstupem (avšak stále do doby uzavření smlouvy), zjistí k hodnocení nové skutečnosti a podá námitky s poukazem na § 242
odst. 1, ačkoliv fakticky skrytě užívá opožděné námitky dle § 242 odst. 2.

Vysvětleno Vztah speciality je jasně vyjádřen již v důvodové zprávě k zákonu 134/2016 k § 242: Zákon stanovuje obecnou lhůtu pro doručení námitek 
zadavateli, a to na 11 pracovních dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona zadavatelem. Odstavce 2 až 5 pak 
představují zvláštní úpravu, kdy se obecná lhůta podle odstavce 1 neuplatní.

262 MD § 242 odst. 3 a 
4

D

Navrhujeme změnit lhůtu na 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání námitek, aby bylo možné na obdržené námitky reagovat a při
současném prodloužení lhůty pro podání nabídek změnit zadávací dokumentaci. Takovéto ustanovení umožní zachránit řadu
zadávacích řízení, která by jinak nemusela být po podání námitek zrušena, či eliminuje riskantní postup zadavatele, který si vědom
problému v zadávacích podmínkách, bude v zadávacím řízení přesto pokračovat s vědomím, že v opačném případě by musel zadávací
řízení zrušit.

Vysvětleno Úprava by byla nepřiměřeně přísná ve vztahu k dodavatelům, ti by nemohli podat námitky, proti skutečnostem, se kterými se seznámí až při 
detailním zpracovávání nabídky, což může nastat i v posledních pěti dnech. 

263 MD § 246 odst. 1
písm. c) a d)

D

Za důležité pokládáme to, aby blokační lhůtu spouštěly pouze včasně podané námitky. Jinak může docházet k tomu, že dodavatelé
budou tohoto institutu zneužívat. Dojde tím také k souladu s písm. e) téhož odstavce, který vyžaduje včasnost návrhu na přezkum.
Jedná se o rozdíl, který není nijak logicky zdůvodnitelný. V obou odkazovaných ustanoveních by mělo být používáno sousloví
„včasné námitky“.

Vyhověno Text zákona byl upraven.

264 MD § 262a D
Zde je upravena možnost zpřístupnění dokumentace veřejné zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Není však jasné,
jakým způsobem má či může k takovému zpřístupnění dojít, zda i toto musí být učiněno elektronickou cestou, či jinak. Doporučujeme
v daném směru ustanovení upřesnit.

Vysvětleno Bude řešeno metodicky.

265 MD Příloha č. 6 D

Stále není vyřešen nejednoznačný výklad míry úpravy hodnocení v rámci jednotlivých výzev (např. výzva k účasti v soutěžním
dialogu a výzva k podání nabídek v řízení se soutěžním dialogem). Není jednoznačně zřejmé, jak podrobně má být v jakém
dokumentu upraveno hodnocení, tj. zda může být např. způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií (podrobná pravidla pro
výpočet bodů, případná subkritéria a jejich váhy, určení jaké konkrétní aspekty řešení budou hodnoceny výhodněji u subjektivních
hodnocení apod.) uveden až ve výzvě k podání nabídek v soutěžním dialogu, a ve výzvě k účasti v soutěžním dialogu postačí pouze
obecný název kritérií a jejich váhy bez dalšího. V takovém případě se však jeví uvedení hodnotících kritérií a vah již ve výzvě k účasti
v soutěžním dialogu jako omezující, jelikož v soutěžním dialogu může být nalezeno takové řešení, které není možné hodnotit (či
srovnat s dalšími řešeními) v rámci již ve výzvě k účasti v soutěžním dialogu stanovených kritérií a vah. Navrhujeme, aby bylo přímo
uvávrhu na uložení zákazu plnění smlouvy v případě, že se jedná o smlouvu, u které zadavatel dobrovolně uveřejnil oznámení o
záměru ji uzavřít podle § 212 odst. 2 (srov. konec § 254 odst. 1 písm. a): „… ledaže uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít
smlouvu podle § 212 odst. 2“).                                                     

Vysvětleno Na soutěžní dialog se vztahuje § 115, kde je výslovně vyžadováno uvedení hodnotících kritérií, metody jejich vyhodnocení a váhy v zadávací 
dokumentaci. Je možné využít odstavce 2, pokud zadavatel není schopen váhu stanovit a uvést kritéria v sestupném pořadí. Evropské směrnice 
vyžadují uvedení kritérií pro zadání veřejné zakázky v zadávací dokumentaci pro řízení se soutěžním dialogem výslovně v čl. 30 odst. 2, přičemž v 
čl. 30 odst. 1 třetí pododstavec se výslovně odkazuje na čl. 67 odst. 2, který obecně upravuje kritéria v případě hodnocení podle ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky. Z evropské úpravy tedy plyne, že řízení se soutěžním dialogem nemá v tomto směru odlišnou úpravu od ostatních zadávacích 
řízení. 

266 MD DZ D Doporučujeme důsledně používat zavedenou legislativní zkratku „Zákon“. Vyhověno Text byl upraven.

267 MD DZ bod 26 až 
29 D Doporučujeme opravit překlepy, a to místo „je možné také předklad do jiného jazyka“ by mělo být uvedeno „je možný také překlad do 

jiného jazyka“.
Vyhověno Text byl upraven.

268 MD
DZ Druhý 
odstavec k 
bodu 47

D

Důvodová zpráva uvádí, že „z výše uvedených citací lze dovodit, že alternativa nebo náhrada, která je nepřiměřená nebo nerozumná,
nebrání použití jednacího řízení bez uveřejnění“. Z předchozího odstavce ale naopak vyplývá, že použití jednacího řízení bez
uveřejnění naopak nebrání alternativa nebo náhrada, která je přiměřená a rozumná. Doporučujeme tento nesoulad odstranit.

Vysvětleno Text důvodové zprávy cituje směrnici. V textu nevidíme rozpor. 

269 MD DZ bod 66 D Doporučujeme upřesnit uvedený odkaz (§ 37 odst. 1 písm. d) namísto § 37 odst. 1). Vyhověno Text byl upraven.

270 MD § 211, obecně D
Podpora ústnosti v zadávacím řízení, např. vyjasňování nabídek a zkoušek vzorků, vyjasňování mimořádně nízké nabídkové ceny,
explicitní zakotvení možnosti pohovorů ve vztahu k inovativním metodám hodnocení jako např. Best Value Approach.

Vysvětleno úprava možnosti ústního jednání odpovídá směrnicové úpravě

271 MD obecně D

Odpovědné veřejné zadávání – nutno vytvořit zákonnou platformu pro tento způsob zadávání zakázek. Zákon o zadávání veřejných
zakázek by měl obsahovat alespoň generální klauzuli v tom smyslu, že odpovědné veřejné zadávání je žádoucí a zadavatelé jsou v
tomto postupu podpořeni. Zmírnění některých požadavků (např. v § 38 zákona o zadávání veřejných zakázek snížení limitu 50 % na
30 %). Zobecnění některých formulací, např. místo zdravotní postižení se jeví vhodnější použití sousloví „znevýhodněné skupiny“
(postihne větší množství osob).

Vysvětleno Možnost zohlednění sociálních aspektů při formulaci podmínek účasti je zakotvena v § 37 odst. 1 písm. d) a jejich zohlednění v průběhu zadávacího 
řízení je pak stanovena v § 39 odst. 3 písm. a). Tato ustanovení jsou zařazena v části druhé "základní ustanovení o zadávacích řízeních", vztahují se 
tedy na všechna zadávací řízení a představují tak obecnou platformu pro zohlednění sociálních požadavků v zadávacím řízení. Pojem "sociální 
důsledky" je také široký a umožňuje zohlednění veškerých sociálních aspektů. Zúžení na zdravotní postižení je pouze v § 38, a to z toho důvodu, aby 
byla zachována jednoznačná vazba na zákon o zaměstnanosti. Jakmile dojde k rozšíření definice sociálního podnikání podle zákona o zaměstnanosti, 
bude novelizován i § 38, to je dlouhodobě dohodnuto s MPSV. Je třeba zdůraznit, že současná podoba § 38 zadavatele nijak neomezuje ve stanovení 
sociálních podmínek účasti, či sociálních kritérií hodnocení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



272 MD obecně D

Zvážit zjednodušení postupů při soutěži o návrh tak, aby stanovenému postupu definovanému v zákoně podléhaly až významnější
zakázky a u drobných soutěží bylo umožněno postupovat jiným způsobem. Tohoto by bylo možno dosáhnout např. zvýšením limitu v
§ 143 odst. 3 písmeno b), a to z částky 2 000 000 Kč na 6 000 000 Kč. Vnímáme sice stanovení částky 2 000 000 Kč jako analogii
pro limit zakázky malého rozsahu, ale domníváme se, že k této analogii není faktický důvod. Výše uvedená změna by dle našeho
názoru zjednodušila postupy v případě investičních akcí na budovách, kde se v souladu s Koncepcí při nakládání s nemovitostí
osobních nádraží postupuje variantou novostavby s architektonickou soutěží. U akcí s nižšími náklady (ale nad 20 mil. Kč) by bylo
možné vybírat vítěze architektonické soutěže jednodušším způsobem a nebylo by nutné striktně postupovat dle ustanovení Hlavy IV (§
143 a násl.) zákona o zadávání veřejných zakázek.

Vysvětleno Limit podle § 143 písm. b) je limitem pro souhrn odměn vyplácených v rámci soutěže o návrh. Souhrn odměn nad 2. mil. Kč nelze u menších 
zakázek reálně předpokládat. Zvyšování limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby stanoveného v § 27 nepovažujeme za vhodné, cílem 
novely nebylo měnit podstatné parametry zákona. 

273 HK § 40 odst. 2  Z

Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: „(2) Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu 
podle § 246. Pokud zadavatel stanovil zadávací lhůtu, informace o době zákazu uzavření smlouvy zadavatel do 3 pracovních dnů od 
doručení písemné žádosti účastníka zadávacího řízení                                                                                                                                    
a) odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo                                                                                                                                          
b) uveřejní na profilu zadavatele.”.                                                                                                                                                                       
Odůvodnění: Navržená úprava dává smysl pouze v případě, kdy zadavatel stanovil zadávací lhůtu. V opačném případě by šlo o 
zavedení nadbytečné informační povinnosti zadavatele.  

Vysvětleno

To, že se povinnost zadavatele vztahuje pouze na případy, kdy byla stanovena zadávací lhůta, vyplývá z povahy věci, resp. ze systematického 
výkladu § 40 - Zadávací lhůta. Pokud zadávací lhůta nebude stanovena, lze předpokládat, že v praxi účastníci zadávacího řízení dotaz na dobu jejího 
přerušení klást nebudou. 

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

274 HK § 61 odst. 5 Z

Požadujeme navrhovaný text upravit následovně: „Nevyloučeným účastníkům zadávacího řízení současně zašle písemnou výzvu k 
podání předběžných nabídek, a to všem současně.“.                                                                                                                                        
Odůvodnění: Z původně navrženého znění není zcela jasné, jak se má interpretovat. Není zřejmé, zda se výzva odesílá současně s 
případným vyloučením dodavatelů nebo současně všem k podání předběžné nabídky. Smyslem navrhované úpravy je upřesnit, že se 
jedná o současné odeslání výzvy k podání předběžných nabídek. 

Vyhověno

Připomínce bylo vyhověno. Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

275 HK § 85 odst. 2 Z Požadujeme dotčený bod vypustit. Odůvodnění: Navrhujeme ponechat stávající znění, protože nová právní úprava zvyšuje právní 
nejistotu.

Nevyhověno/vysvětle
no

Není žádný věcný důvod, aby možnost vyloučení nebyla vztažena také na důvod podle § 48 odst. 6. Uzavírání dohod mezi dodavateli by mělo být 
postihováno, tyto dohody působí proti hospodářské soutěži a zdražují plnění.

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

276 HK § 107 odst. 6 Z

Požadujeme dotčený bod vypustit. Odůvodnění: Tentýž důvod vyloučení obsahuje již ustanovení § 48 odst. 6 zákona. Nový odst. 6 §
107 jako speciální k obecnému ust. § 48 odst. 6 zákona navíc vytváří nedůvodnou diskriminaci cílící podruhé pouze na subjekty
koncernového typu. Nový odst. 6 podbízí zadavatelům nedůvodné obavy z účastníků koncernového seskupení a vytváří tak
diskriminační prostředí. Za situace, kdy dodavatelem je dle ust. § 5 zákona rovněž závod téhož podniku, je připomínkovaný nový odst. 
6 ustanovením obzvláště diskriminačním. Diskriminovaný dodavatel je navíc postižen technicky nesplnitelným důkazním břemenem.
Využije-li zadavatel tohoto nového odst., dochází proto ihned k praktickému vyloučení subjektů koncernových uskupení z trhu
veřejných zakázek a nechtěnému snižování počtu a rozmanitosti nabídek.

Vysvětleno

Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva. S vypořádáním souhlasíme. 

277 HK § 109 odst. 3 Z

Požadujeme novelizační bod doplnit o změnu poslední věta ustanovení § 61 odst. 8, a to následovně: „V takovém případě se při
otevírání předběžných nabídek postupuje podle § 108, § 109 odst. 1 a 2 a § 110 obdobně“. Odůvodnění: Navrhuje se výslovně
vyloučit novou úpravu § 109 odst. 3 z ustanovení § 61 odst. 8, neboť může vzhledem k vyhrazenému právu zadavatele ve smyslu § 61
odst. 8 způsobovat v mnohých případech neefektivní jednání o předběžných nabídkách. Návrh předkladatele je racionální pro
„finální“ nabídky, kde má umožnit dodavatelům odhadnout jejich soutěžní pozici v zadávacím řízení a připravit se na budoucí
realizaci. Tento postup však postrádá smysl u předběžných nabídek, zbytečně zadavateli znemožní efektivní (obchodní) jednání o
předběžných nabídkách, jejímž smyslem je vylepšení předběžných nabídek ve prospěch zadavatele, a hlavně u veřejných zakázek,
kde zůstane pouze jeden účastník, prakticky znemožní jakékoliv vyjednávání. Proto se jako korekce navrhuje úprava § 61 odst. 8.

Vyhověno

Připomínce bylo vyhověno. Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

278 HK § 109 odst. 3 Z

Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: „(3) Zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti účastníka
zadávacího řízení odešle účastníkům zadávacího řízení nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně
vyjádřitelným kritériím hodnocení, bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.“. Odůvodnění: Není dán žádný důvod, proč
by zadavatel nemohl uveřejnit číselné vyjádření údajů z hodnocení nabídek automaticky. Nejde o nijak administrativně náročný úkon.
Takový postup podporuje žádaný prvek transparentnosti postupu zadavatele. I jiný subjekt než účastník (např. subjekt, který se
nakonec rozhodl zadávacího řízení neúčastnit) by měl mít právo kontrolovat postup zadavatele.

Nevyhověno/vysvětle
no

Navrhovaná změna není v souladu se základním principem úpravy nového § 109 odst. 3, a sice že zadavatel bude poskytovat informace pouze na 
žádost. Změna by znamenala zvýšení administrativní zátěže pro zadavatele. Není důvod ukládat zadavateli informační povinnost v situaci, kdy 
informace nikdo nepožaduje. Důvodem pro poskytování informací z nabídek není transparentnost zadávacího řízení, ta je zajištěna prostřednictvím 
technických požadavků na elektronické nástroje.

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

279 HK  22 odst. 3 písm  Z

Požadujeme dotčené písmeno upravit, a to následovně: „(3) Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení                        
a) dokladů o jeho základní způsobilosti podle § 74, pokud je zadavatel požadoval a nemá je dosud k dispozici již nemá k dispozici; 
pokud zadavatel nestanoví ve výzvě jinak, musí tyto doklady prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 
3 měsíců před zahájením zadávacího řízení, (…).“                                                                                                                                             
Odůvodnění: Zadavatelé sektorových veřejných zakázek nemají povinnost dle § 167 odst. 2 vyžadovat prokázání základní 
způsobilosti podle § 74. Přijetím navržené úpravy by tedy došlo k výraznému rozšíření administrativních povinností těchto zadavatelů 
i dodavatelů, což je proti smyslu navrhované novelizace, kterou je zjednodušení právní úpravy. Navrhuje se proto výslovně vyloučit ty 
zadavatele, kteří dle § 74 postupovat nemusí.

Vyhověno

Věcně zapracováno v textu odstavce 3 Návrh vypořádání bereme na vědomí.

280 HK § 122 Z

Požadujeme vložení nového odst. 3, a to ve znění:„(3) Zadavatel písemně oznámí účastníkovi zadávacího řízení, jehož nabídku vybral 
k uzavření smlouvy, že se stal vybraným dodavatelem.“                                                                                                                                   
Dále navrhujeme odpovídajícím způsobem přečíslovat následující odstavce.                                                                                                
Odůvodnění: Aktuální znění zákona neurčuje přesně okamžik, kdy je dodavatele třeba považovat za vybraného dodavatele a 
umožňuje tak libovolný přístup zadavatelů k určení tohoto okamžiku. Určení tohoto okamžiku je zásadní pro jednoznačné určení, kdy 
zadavateli vzniká nárok ponechat si jistotu složenou dodavatelem a kdy dodavateli vzniká povinnost poskytnout zadavateli součinnost, 
již zákona vyžaduje od vybraného dodavatele. S ohledem na zachování právní jistoty je nezbytné, aby zadavatel provedl výběr 
dodavatele, tento řádně oznámil a teprve poté/či současně s tím požadoval po vybraném dodavateli další součinnost.

Vyhověno 
jinak/vysvětleno

Formulace byly upraveny tak, aby bylo zdůrazněno, že zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje vnitřní rozhodovací procesy zadavatele, v 
tomto směru byla doplněna i důvodová zpráva. Z pohledu dodavatele je zřejmé, že na výzvu podle § 122 odst. 3 nebo 4 musí reagovat, neboť jinak 
přichází o složenou jistotu.

Návrh vypořádání bereme na vědomí.

281 HK § 123a Z

Požadujeme dotčený text upravit, a to následovně: „Pokud zadavatel postupuje podle § 104 písm. a) nebo písm. b), odešle všem
účastníkům zadávacího řízení oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy, jehož součástí musí být
a) seznam dokladů nebo vzorků, kterými vybraný dodavatel prokazoval splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy, pokud
zadavatel postupoval podle § 104 písm. a),
b) výsledek zkoušek vzorků, pokud zadavatel postupoval podle § 104 písm. b).“
Odůvodnění: Jedná se o upřesnění, že se nová povinnost vztahuje výlučně na situace dle § 104, tedy oznámení se odesílá pouze v
případě, kdy zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil další podmínky pro uzavření smlouvy. V případě, že zadavatel takové
podmínky nestanoví, se toto oznámení neodesílá a také se nepoužije § 246 písm. b).

Vysvětleno

Navrhovaná formulace je nadbytečná, neboť její obsah je vyjádřen vždy na konci textu v jednotlivých písmenech. Byla také doplněna důvodová 
zpráva, aby bylo zřejmé, že pokud zadavatel nepostupuje podle § 104 písm. a) nebo b), oznámení podle § 123a nezasílá. 

Návrh vypořádání bereme na vědomí.

282 HK § 167 odst. 1 Z
Požadujeme dotčený bod vypustit. Odůvodnění: Navrhujeme ponechat původní znění. Při zadávání sektorových veřejných zakázek se
dle § 167 odst. 2 nemusí požadovat prokázání profesní způsobilosti. Navržená úprava toto pravidlo neguje, proto ji navrhujeme
vypustit.

Vysvětleno
Navržená úprava neukládá povinnost vyžadovat v případě sektorových zakázek profesní kvalifikaci, pouze stanoví závazné pravidlo pro posuzování 
dokladů, pokud ji zadavatel vyžaduje. Do důvodové zprávy byla doplněna tato věta: Provedená úprava nic nemění na tom, že zadavatel při 
zadávání sektorové zakázky není povinen požadovat profesní kvalifikaci vůbec .  

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

283 HK

§ 211 odst. 1 
písm. c)

Z

Požadujeme dotčené písmeno upravit následovně: „c) provedení kontroly technické kapacity nebo opatření týkajících se zabezpečení 
jakosti nebo výzkumu podle § 79 odst. 2,“.                                                                                                                                 
Odůvodnění:Rozumíme navržené úpravě jako odstranění nedostatků transpozice. Zároveň však upozorňujeme, že navržená úprava je 
příliš omezující. Odkazem na § 79 odst. 2 by mohly být prováděny kontroly opatření týkající se jakosti pouze v rámci kvalifikace, a 
neumožnily by zadavateli provádět kontrolu opatření týkající se jakosti resp. systému řízení jako další podmínku pro uzavření smlouvy 
dle § 104 - jedná se například o povinnost provádět prověření zavedení systému řízení dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a 
jeho hodnocení v případě dodavatele, který navrhuje nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí jeho změnu.

Vysvětleno

Kontrola kapacity dodavatele v § 104 připuštěna není, je zde pouze možnost doložení dokladů nebo vzorků. Rozšíření možností podle § 104 by bylo 
možné, je ovšem otázkou, zda je nezbytné. Zadavateli totiž zřejmě nic nebrání, aby si kontrolu kapacity vyhradil podle § 79 a následně ji provedl 
pouze u vybraného dodavatele. 

S návrhem souhlasíme.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



284 HK § 211 odst. 1 Z

Požadujeme vložit mezi písmena c) a d) nové písmeno: „d) zkoušce vzorku a při rozhovoru s účastníkem zadávacího řízení či jeho 
zástupcem v souvislosti s hodnocením v rámci kritérií kvality, pokud tak stanoví zadávací dokumentace,“.                                             
Dále požadujeme ostatní písmena přejmenovat.                                                                                                                                              
Odůvodnění: Navrhujeme vložit nový bod týkající se rozhovoru mezi zadavatelem či hodnotící komisí a účastníkem zadávacího řízení 
či jeho zástupcem v souvislosti s hodnocením ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality ve smyslu § 116 ZZVZ, který by měl být 
o to spíše u hodnocení kvality v rámci zjednodušeného režimu. Ústní komunikace v praxi bývá též praktickou součástí při zkoušce 
vzorku, zejména při demonstraci zařízení samotným dodavatelem (řídící systémy atd.), které se bez osobní účasti dodavatele 
neobejdou. Byť nově navrhovaný odstavec 2 potencialitu dopadu ústní komunikace do obsahu a hodnocení nabídek předvídá, a 
odstavec 1 obsahuje pouze demonstrativním výčet úkonů proveditelných ústně, hodnocení je natolik zásadním momentem zadávacího 
řízení, že dle názoru HK ČR by mělo být zohledněno i v demonstrativním výčtu odstavce 1. Pro vyloučení pochybností čl. 22 odst. 2 
směrnice 2014/24/EU uvádí v původním anglickém znění: „Notwithstanding paragraph 1, oral communication may be used in respect 
of communications other than those concerning the essential elements of a procurement procedure, provided that the content of the 
oral communication is documented to a sufficient degree. For this purpose, the essential elements of a procurement procedure include 
the procurement documents, requests for participation, confirmations of interest and tenders. In particular, oral communications with 
tenderers which could have a substantial impact on the content and assessment of the tenders shall be documented to a sufficient extent 
and by appropriate means, such as written or audio records or summaries of the main elements of the communication.“ Navrhované 
upřesnění je tedy v souladu i se zněním směrnice a není v rozporu s vytýkacím dopisem Evropské komise. Dále doplňujeme, že bez 
doplnění demonstrativního výčtu by se ÚOHS mohl uchýlit k restriktivnějšímu výkladu podmínek ústní komunikace tak, jak se již 
stalo v minulosti.

Nevyhověno/vysvětle
no

Navrhovaná změna jde nad rámec možností stanovených v čl. 22 směrnice. Umožňovala by v případě jakéhokoli hodnotícího kritéria hodnotit 
jakékoliv ústní sdělení účastníka zadávacího řízení. Tedy například, že by technické parametry výrobku nebyly uvedeny v nabídce, ale byly by 
sdělovány až v pohovoru.

S návrhem souhlasíme.

285 HK § 213a Z

Požadujeme dotčený bod vypustit. Odůvodnění: Nepovažujeme za vhodné, aby tak zásadní výhodu jakou je využití údajů z
uvedených centrálních registrů požíval pouze jeden provozovatel elektronického nástroje a to Národního elektronického nástroje
(NEN) a to už proto, že základním principem zákona samotného má být nediskriminace subjektů trhu. Nadto je nutné si uvědomit, že
údaje z centrálních registrů jsou citlivé, a proto je specifikace důvodu využití údajů „pro potřeby provozování Národního
elektronického nástroje“ velmi nedostatečná. Údaje jsou zneužitelné.

Vyhověno

Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a. Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

286 HK § 242 odst. 4 Z

Požadujeme dotčený bod vypustit. Odůvodnění: Navrhujeme ponechat původní znění. Dle předkladatele je hlavním cílem předložené
novely odstranění nedostatků transpozice vytýkané České republice Evropskou komisí. Změna § 242 však není reakcí na
nedostatečnou transpozicí, proto navrhujeme novelizační bod vypustit. Navrhovaná změna pouze nepřiměřeně zpřísňuje podmínky
pro zadavatele. Navíc panuje reálná obava, že v případě přijetí navržené změny bude neúspěšný účastník uplatňovat šikanózní
námitky po lhůtě pro podání předběžné nabídky.

Nevyhověno/vysvětleno

Odstranění nepovažujeme za vhodné, neboť vznikne právní nejistota, kdy je možné námitky proti zadávacím podmínkám v daných druzích 
zadávacího řízení uplatnit. Návrh přináší právní jistotu dodavatelům i zadavatelům.

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

287 HK § 246 odst. 1 
písm. b) Z

Požadujeme dotčený text doplnit, a to následovně: „b) před uplynutím lhůty pro podání námitek proti oznámení o splnění dalších
podmínek pro uzavření smlouvy, pokud zadavatel takové oznámení byl povinen odeslat dle § 123a.“
Odůvodnění: Odkazujeme na argumentaci k připomínce k § 123a. I v tomto případě navrhujeme výslovně upřesnit, že blokační lhůta
platí pouze pro případy, kdy je povinnost vyhotovit oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy, tedy pouze v
případech, kdy si zadavatel takové další podmínky pro uzavření smlouvy vyhradí v zadávací dokumentaci.

Nevyhověno

Byla doplněna důvodová zpráva: Tato blokační lhůta se samozřejmě neuplatní v případech, kdy zadavatel podle § 123 odst. 2 vůbec nepostupuje, 
tedy pokud si podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104 odst. 1 písm. a) a b) vůbec nestanovil, anebo pokud si je stanovil, ale informace o 
jejich splnění zahrnul již do oznámení o výběru dodavatele.  

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

288 HK § 255 odst. 7 Z

Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: „Návrh, ve vztahu ke kterému nedošlo ke složení kauce podle odst. 1 nebo 2, Úřad
nevyřizuje; to nemá vliv na povinnost Úřadu zabývat se skutečnostmi v takovém návrhu uvedenými z moci úřední.)”
Odůvodnění: Je povinností ÚOHS zabývat se všemi skutečnostmi, o kterých se dozví a které důvodně nasvědčují tomu, že byl
porušen zákon. Je nezbytné, aby ÚOHS návrh, u něhož nebude uhrazena kauce, posoudil např. jako podnět k zahájení činnosti z moci
úřední. Je protiústavní připustit, aby se ÚOHS nezabýval skutečnostmi, které budou nasvědčovat tomu, že byl porušen zákon, a to ať
už se o nich dozvěděl dozorový orgán jakkoli. Je nepřípustné opakovat protiústavnost zákonem založené nečinnosti ÚOHS, jež byla
předmětem kritiky a později nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ze dne 30.10.20109, kterým byl zrušen protiústavní § 259
zákona. 

Nevyhověno/vysvětleno

Ustanovení vychází z odlišné funkce podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední a návrhu na zahájení správního řízení.
Zatímco podnět k zahájení správního řízení z moci úřední z povahy věci směřuje k ochraně veřejného zájmu (jeho přijetím nedochází k zahájení 
správního řízení, je na posouzení správního orgánu, zda veřejný zájem vyžaduje zahájení řízení z moci úřední), návrhem hájí dodavatel svůj zájem 
soukromý. Aby byl tento zájem dostatečně ochráněn, spojuje zákon s podáním návrhu automatické důsledky – kromě zahájení správního řízení 
zejména aktivaci tzv. blokační lhůty, tj. omezení zadavatele v možnosti uzavřít smlouvu. 
Na rozdíl od podání podnětu jsou tak s podáním návrhu spojeny jednak procesní povinnosti zadavatele (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 jít zneužití práva ze strany jeho podavatele návrhu– blokuje zadavatele v dalším postupu v 
zadávacím řízení, ovšem bez vážného úmyslu splnit podmínky pro vedení návrhového správního řízení. Takové řízení je pak Úřadem zastaveno a 
přezkum úkonů zadavatele pak již neprobíhá. 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.
Smyslem ustanovení je, aby si stěžovatel vybral: buď podá po odmítnutí svých námitek podnět, který bude Úřad následně prošetřovat s ohledem na 
veřejný zájem (s rizikem, že se žádnou blokační lhůtou automaticky nestaví zadávací řízení), nebo návrh, kterým ovšem zadavatele citelně v dalším 
pokračování v zadávacím řízení omezí. Navrhované ustanovení představuje jakousi "sankci" za výše popsané zneužití práva, které lze jistě označit za 
odsouzeníhodné chování.
Rovněž je na něj možno nahlížet jako na snahu o vyrovnání práv a povinností zadavatelů a dodavatelů (není možné, aby návrh dodavatelům sloužil 
jako jakýsi „zesílený podnět“ blokující postup zadavatele).

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

289 HK § 48 odst. 7 a 
odst. 9

Z

Požadujeme dotčené odstavce vypustit. Odůvodnění: Stávající znění diskriminuje české firmy oproti zahraničním firmám. Česká
akciová společnost musí mít zaknihované akcie, což znamená finanční nárok v řádech deseti až statisíců korun ročně. Nejde totiž jen o
zaknihování jako takové, ale finance s tím spojené v rámci makléřů a ročních poplatků atd. Zahraniční akciová společnost musí doložit
jen čestné prohlášení. Tyto odstavce byly vloženy do minulé novely z důvodu implementace směrnice. Nicméně šlo o požadavek nad
rámec legislativy EU.

Nevyhověno

Předmětná úprava je výsledkem projednávání návrhu zákona ve vládě, nevidíme vážný důvod ke změně původního rozhodnutí vlády. MPO jako 
předkladatel původního návrhu naopak požaduje, aby povinnost byla rozšířena i na poddodavatele. 

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

290 HK

§ 74 odst. 1 
písm. a)

Z

Požadujeme text dotčeného písmene upravit, a to následovně: „a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele a trest, který mu byl za takový trestní čin uložen, doposud nevykonal, popř. povinnost jej
vykonat jinak nezanikla, nebo uložený trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo veřejné
soutěži, trest zákazu činnosti nebo trest obdobný podle právního řádu země sídla dodavatele nebyl doposud zahlazen,“.                                              
Odůvodnění: Aktuální znění vytváří zakázanou duplicitu trestání, neboť i v případě, kdy trestní soudy svým rozsudkem o vině
(záměrně) neuloží právnické osobě trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo trest zákazu činnosti je takovým trestem právnická
osoba i tak fakticky potrestána, a to právě důsledky, které stanoví připomínkované ustanovení. O právnických osobách, blokuje
zadavatele v dalším postupu v zadávacím řízení, ovšem bez vážného úmyslu splnit podmínky pro vedení návrhového správního řízení.
Takové řízení je pak Úřadem zastaveno a přezkum úkonů zadavatele pak již neprobíhá. Jako opatření proti takovému zneužívání
návrhů se upravuje povinnost Úřadu k obsahu takového podání nadále nepřihlížet.
Ustanovení samozřejmě nikterak nebrá

Nevyhověno/vysvětle
no

Nevyhověno, připomínka je v rozporu s čl. 57 odst. 1 směrnice 24/2014/EU, který požaduje vyloučení účastníka zadávacího řízení odsouzeného za 
zde uvedené trestné činy. 

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

291 HK § 105 odst. 2 Z

Požadujeme dotčený odstavec doplnit, a to následovně: „V případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce nebo v případě
veřejné zakázky na dodávky zahrnující umístění nebo montáž, mohou zadavatelé v zadávací dokumentaci požadovat, aby zadavatelem
určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem nebo osobou, která je součástí
téhož koncernu, pakliže se tato osoba neúčastnila jako samostatný dodavatel.“ Odůvodnění: Aktuální znění
zákona za plnění vybraného dodavatele nepovažuje plnění subjektu z koncernu dodavatele. To je v rozporu s praktickými potřebami
podnikatelského rozvoje, když podnikatelské subjekty využívají právní možnosti seskupení do koncernu často proto, že jednotlivé
subjekty koncernu jsou specializovány na jeden obor činnosti. Pro to, aby za plnění vybraného dodavatele podle připomínkovaného
ustanovení nebylo považováno také plnění subjektu z koncernu dodavatele, není důvod. Důsledkem je nedůvodné snížení počtu
nabídek ávrhu na uložení zákazu plnění smlouvy v případě, že se jedná o smlouvu, u které zadavatel dobrovolně uveřejnil oznámení o
záměru ji uzavřít podle § 212 odst. 2 (srov. konec § 254 odst. 1 písm. a): „… ledaže uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít
smlouvu podle § 212 odst. 2“).                                                                                        

Vyhověno jinak 

Věcně bylo připomínce vyhověno, pouze bylo formulováno jako právní fikce rozšiřující pro účely předmětného ustanovení pojem vybraný dodavatel. 
Toto rozšíření se však netýká výkladu pojmu vybraný dodavatel na jiných místech zákona.  

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.
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292 HK § 194 Z

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: „(1) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u které
dochází k
a) přístupu k utajované informaci, nebo
b) požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti,
může zadavatel vedle požadavků uvedených v § 77 požadovat i doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu
utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace5). Splnění této podmínky nelze prokázat
prostřednictvím jiné osoby.
(2) „Splnění podmínky podle odst. 1 je dodavatel oprávněn prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v
takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění
zvláštní profesní způsobilosti a závazek poddodavatele zajistit bezpečnost utajovaných informací“.
Odůvodnění: Stávající znění zákona výslovně brání tomu, aby byla oddělena plnění, která lze realizovat v neutajovaném režimu od
těch, která režimu zák. č. 412/2005 Sb. podléhají. Zákon tedy výslovně brání tomu, aby se o veřejnou zakázku ucházel subjekt, který
není držitelem osvědčení NBÚ, byť by takový subjekt mohl příslušnou část veřejné zakázky zajistit prostřednictvím subdodavatele,
který držitelem osvědčení NBÚ je. ÚOHS opakovaně uvedl, že veřejný zadavatel nesmí od uchazeče požadovat osvědčení NBÚ pro
přístup k utajovaným informacím za situace, kdy tento požadavek není odůvodněn předmětem realizace veřejné zakázky. Takový
postup veřejného zadavatele je podle ÚOHS v rozporu se zásadou diskriminace, což ÚOHS vyslovil v rozhodnutí ze dne 2.12.009 č.j.
ÚOHS-S171/2009/VZ-12047/2009/510/Mon a v rozhodnutí ze dne 7. 6. 2017, č.j. ÚOHS-S0159/2017/VZ-17203/2017/522/JKr.
Obě rozhodnutí byla vydána podle ZVZ 2006, jejich závěry však lze nepochybně aplikovat i za účinnosti Zákona o ZVZ 2016.
Podobné porušení zásady zákazu diskriminace je zabudováno přímo do Zákona o ZVZ 2016, do § 194. Podle uvedeného ustanovení
musí být dodavatel držitelem osvědčení NBÚ i za situace, kdy lze veřejnou zakázku z větší části realizovat bez tohoto osvědčení. Tato
nadbytečná povinnost má nepochybně vliv na výběr nejvhodnější nabídky, když se výběrového řízení může zúčastnit jen omezený
okruh dodavatelů – držitelů osvědčení NBÚ.  Zcela nadbytečný požadavek zákona, aby byl uchazeč o zakázku držitel osvědčení NBÚ, 
prodražuje celkovou cenu díla, „znehybňuje“ procesy související se zajišťováním obrany státu v oblasti průmyslu a tudíž ve svém
důsledku zájmům státu škodí. Podle současné právní úpravy je dodavatel povinen podřídil veškerou průmyslovou výrobu režimu zák.
č. 412/2005 Sb., tzn., že musí zbytečně vynakládat značené prostředky na ochranu utajovaných informací, byť to není pro realizaci
zakázky nutné. Zakázku lze realizovat bez jakéhokoli styku s utajovanými informacemi s tím, že „utajovanou část“ zakázky provede
specializovaný subdodavatel. Nadbytečné bezpečnostní řízení je rovněž bezdůvodnou zátěží na straně státu, zejména NBÚ.

Vysvětleno

Úprava v § 194 nijak nebrání rozdělení veřejné zakázky na části. To je výslovně připuštěno v § 35, podle kterého může zadavatel rozdělit veřejnou 
zakázku na části ve všech případech, kdy tím neobchází povinnosti stanovené tímto zákonem. 

Hospodářská komora České republiky bere návrh vypořádání na vědomí.

293 MŠMT § 19 odst. 3 Z

Předkladatelem navrhovaná úprava předmětného odstavce není dle našeho názoru zcela v souladu s evropskou legislativou. Z čl. 5 
odst. 3 a 11 v souvislosti s recitálem č. 12, 19, 20 a 78 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, je zřejmé, že na základě této směrnice má zadavatel oproti dřívějšku 
mnohem větší prostor ohledně uvážení, jak nastaví předmět plnění a která související plnění bude sčítat z hlediska předpokládané 
hodnoty. Vzhledem k tomu, že se v recitále č. 19 uvádí „sortiment potravin“ či „části kancelářského nábytku“, je zjevné, že pojem 
obdobných dodávek není možné vykládat příliš extenzivně a je nezbytné zohlednit také nestandardní nákupy. Upozorňujeme, že v 
současné podobě je předmětný odstavec využíván zejména při pořizování komodit jako letenky, léky, potraviny či pohonné hmoty. 
Souhlasíme s novelizací předmětného odstavce, neboť tato původní koncepce je již neaktuální a je nezbytné zdůraznit, že i její 
případná současná aplikace není možná bez zohlednění širších souvislostí plánovaných zakázek a poměrů zadavatele. V daném 
kontextu je možné odkázat na odbornou literaturu. Jako příklad pro srovnání možných postupů zadavatele lze uvést příklad čerpání 
pohonných hmot. Bude-li zadavatel pořizovat pohonné hmoty pro své automobily v takovém množství, že hodnota těchto dodávek za 
období dle § 19 odst. 1 bude vyšší než 2 mil. Kč bez DPH, musí zohlednit i další okolnosti takového pořizování. Pokud bude mít 
zadavatel princip čerpání pohonných hmot založen na tom, že bude v rámci svého areálu mít nádrž na pohonné hmoty, ze které budou 
uživatelé automobilů (zaměstnanci zadavatele) povinně tankovat před opuštěním areálu, nebude se dle našeho názoru jednat o 
nahodilé nákupy, jelikož bude zřejmě reálné uzavření smlouvy s dodavatelem na delší období. Naopak dle § 19 odst. 3 by se 
postupovalo v případech, kdy by zadavatel nádrží na pohonné hmoty ve svém areálu nedisponoval, a uživatelé automobilů 
(zaměstnanci zadavatele) by tankovali dle jednotlivých potřeb. V tomto ohledu je tento postup odůvodnitelný již faktickou nereálností 
uzavřít smlouvu s jedním dodavatelem, kdy by uživatelé automobilů tankovali jen u čerpacích stanic jednoho konkrétního dodavatele; 
takový postup by byl zjevně fakticky nemožný či by v nejpříznivější možné, trochu reálné variantě zvýhodňoval dodavatele, které 
disponují vyšším počtem čerpacích stanic. Ostatně postup dle posléze zmíněného případu by platil i pro uživatele automobilů, kteří 
sice natankovali v rámci areálu, ale s ohledem na ujetou vzdálenost musejí čerpat i mimo tento areál. S ohledem na vše výše uvedené 
požadujeme předmětný odstavec změnit a navrhujeme novelizační bod přeformulovat takto:                                                                                                      
„(3) Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu s ohledem na poměry své vnitřní organizace, s ohledem na možnost predikce 
budoucího standardizovatelného plnění a s ohledem na znalost relevantního trhu. I v případě zakázek pravidelné povahy je možné 
aplikovat § 18 odst. 3.“.“.

Nevyhověno

Není zřejmé, v čem je spatřován rozpor s evropskou úpravou, odstavec 3 se přitom vztahuje pouze na podlimitní veřejné zakázky, na které 
směrnicová úprava nedopadá. Navrhovaný text ustanovení nedává jasné pravidlo pro postup zadavatele při stanovení předpokládané hodnoty, 
stanoví pouze, k čemu má zadavatel přihlížet. Jinak by se ale plně uplatnila pravidla podle odstavců 1 a 2.  

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s uvedeným vypořádáním souhlasíme.

294 MŠMT § 48 Z

Požadujeme legislativně provázat § 48 odst. 5 písm. c) respektive § 48 odst. 5 s úpravou v § 4b zákona o střetu zájmů, aby bylo 
zřejmé, že je tím dán důvod pro vyloučení.

Nevyhověno

Navrhované řešení znamená zásah do zásadního ustanovení zákona, které je transpozicí čl. 57 směrnice 2014/24/EU. Současné znění ZZVZ je plně 
v souladu se zadávacími směrnicemi i příslušnou judikaturou. V této souvislosti upozorňujeme zejména na rozsudek číslo C-213/07 Michaniki AE 
(viz zejména bod 69 rozhodnutí: "S ohledem na výše uvedené úvahy je na druhou otázku třeba odpovědět, že právo Společenství musí být vykládáno 
v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu ustanovení, které sleduje legitimní cíle rovného zacházení s uchazeči a transparentnosti v rámci výběrových 
řízení na veřejné zakázky, avšak zavádí nevyvratitelnou domněnku neslučitelnosti postavení vlastníka, společníka, významného akcionáře nebo 
vrcholového řídícího pracovníka podniku působícího v odvětví sdělovacích prostředků s postavením vlastníka, společníka, významného akcionáře 
nebo vrcholového řídícího pracovníka podniku, který je státem nebo právnickou osobou veřejného sektoru v širokém smyslu pověřen výkonem 
stavebních prací, dodávkami nebo poskytnutím služeb."). Zásah do ustanovení § 48 tedy není v souladu se záměrem novelizace, kterým je právě 
přesná transpozice směrnic. Výkladové problémy vznikající ve vztahu k zákonu o střetu zájmů by měly být řešeny judikaturou nebo metodicky. 

Vypořádání naší zásadní připomínky akceptujeme.

295 MŠMT § 107 odst. 6 Z
Předmětné ustanovení týkající se možnosti zadavatele vyloučit účastníka řízení je upraveno nekoncepčně, a to vzhledem ke
skutečnosti, že veškeré ostatní důvody vyloučení jsou uvedené v § 48. S ohledem na uvedené požadujeme řešit navrhovanou situaci v
rámci ustanovení § 48.

Vysvětleno
Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s uvedeným vypořádáním souhlasíme.

296 MŠMT § 245 odst. 1 Z

Požadujeme v předmětném ustanovení větu druhou nahradit větou „V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; v
případě odmítnutí námitek musí být součástí rozhodnutí odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří k věcné
podstatě námitek.“. Zároveň požadujeme za větu druhou vložit větu „Povinnost dle předchozí věty, části za středníkem, se nevztahuje
na případy, kdy zadavatel postupuje podle § 245 odst. 3.“. Ze současného znění totiž není zřejmé, z jakého důvodu by se měl
zadavatel jakkoliv vyjadřovat, proč námitkám vyhověl. Jsme tedy názoru, že pokud zadavatel přijme argumentaci stěžovatele o
nezákonnosti svého postupu, není nutné, aby se složitě a zdlouhavě vyjadřoval „ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v
námitkách“.

Vyhověno jinak

Byl upraven text § 245 odst. 1: (1) Zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda 
námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem 
skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách.  V případě odmítnutí námitek podle odstavce 3 postačí odůvodnění ve vztahu k důvodům 
jejich odmítnutí. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

Děkujeme Vám za zaslání vypořádání k níže uvedenému materiálu. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s 
uvedeným vypořádáním souhlasíme.

297 MŠMT § 254 odst. 5 a 
§ 263 odst. 4 Z

Požadujeme v § 254 odst. 5 nahradit slovo „doručí“ slovem „zašle“ a zároveň požadujeme v § 263 odst. 4 nahradit slovo „Nedoručí-
li“ slovem „Nezašle-li“. Důvodem pro námi uváděnou úpravu jsou interpretační spory, které vznikají při řízení před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Považujeme za potřebné vyjasnit tímto povahu dodatečné pětidenní lhůty, resp. aby
neexistovala nejistota vyplývající z textace ustanovení § 252 odst. 1 zákona, kde je uvedeno, že „zadavatel je povinen doručit Úřadu
své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím
řízení nebo soutěži o návrh.“.

Vyhověno

Text byl upraven nejen v § 254 odst. 5 a § 263 odst. 4, ale také v § 252 odst. 1, neboť je logické, aby lhůta pro vyjádření k návrhu byla upravena 
stejně jako lhůta pro doručení dokumentace o zadávacím řízení. 

Děkujeme Vám za zaslání vypořádání k níže uvedenému materiálu. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s 
uvedeným vypořádáním souhlasíme.

298 MŠMT
čl. I bod 4

D
Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětným novelizačním bodem doplňuje určitá věta na konec odstavce, doporučujeme předmětný
novelizační bod přeformulovat dle čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády tak, že se slova „odst. 1 se za větu druhou
vkládá“ nahradí slovy „se na konci odstavce 1 doplňuje“.

299 MŠMT
čl. I bod 5

D S ohledem na čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme paragrafovou značku na začátku vkládaných slov odstranit.

300 MŠMT čl. I bod 12 D Upozorňujeme, že dle čl. 54 odst. 6 Legislativních pravidel vlády nemůže být věta členěna na pododstavce. Doporučujeme předmětný
novelizační bod přeformulovat ve smyslu uvedeném.

301 MŠMT
čl. I bod 21. a 
22

D

Z formálního hlediska doporučujeme pro formulaci navrhovaného doplnění nového pododstavce použít čl. 58 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme tedy předmětné novelizační body sloučit a úvodní část nově vzniklého novelizačního 
bodu formulovat takto: „V § 41 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:“.

302 ČKA § 114 odst. 3 Z

Navrhujeme doplnění ustanovení o písm. c): Zadavatel nesmí stanovit ekonomickou výhodnost pouze na základě nejnižší nabídkové 
ceny:                                                                                                                                    c) v případě veřejné zakázky na stavební 
práce, jejíž součástí je zakázka na služby uvedené
1. v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému                                                          Odůvodnění: Navrhujeme 
doplnění novelizačního bodu, který se týká zadávání zakázek čím dál více využívanou metodou „Design and Build“. Touto cestou se 
zadává akce jako celek, tedy stavba i projekt. Vzhledem k tomu, že převažuje investice na stavební práce,  neuplatňuje se zákaz 
používání ceny jako jediného kritéria hodnocení. Tímto způsobem však vzniká řada rozsáhlých realizací, kde je minimálním 
způsobem ohlídána kvalita projektu, která by měla být zohledněna při hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Považujeme proto za 
důležité rovněž u veřejných zakázek na stavební práce typu design and build zakázat užití nabídkové ceny jako jediného hodnotícího 
kritéria v zadávacím řízení.

Vysvětleno

Lze souhlasit s tím, že pokud projektové práce tvoří podstatnou část veřejné zakázky, bylo by vhodné hodnotit i necenová kritéria. Problém je, že 
navrhovaná formulace zakazuje hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny i v případech, kdy projektové nebo inženýrské práce představují marginální 
část zakázky. Považujeme tedy za vhodnější ponechat rozhodnutí na zadavateli. 

Dobrý den, děkuji, souhlasíme.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



303 ČKA § 116 odst. 2
písm. e) Z

Navrhujeme doplnění ustanovení následujícím způsobem: Kritériem kvality mohou být zejména e) organizace,
kvalifikace, zkušenost, včetně kvality referenčních zakázek, účastníka nebo osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné
zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob,
Odůvodnění: Navrhovaný novelizační bod směřuje k řešení problému hodnocení nabídek v zadávacích řízeních, kde není možné v
rámci kritérií kvality hodnotit kvalitu zakázek realizovaných účastníkem řízení v minulosti. Při zadávání veřejných zakázek na
projektové služby jinou cestou než v návaznosti na soutěž o návrh (případně s využitím soutěžního dialogu či JŘSU, které je však v
praxi stále spíše ojedinělé) bohužel neexistuje jiný relevantní indikátor, že zakázka bude provedena s kvalitním výsledkem. Bylo by
proto vhodné, aby vedle organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, bylo toto
možné hodnotit rovněž u účastníka řízení. 

Nevyhověno/vysvětle
no

Textace § 116 odst. 2 písm. e) je transpozicí článku 67 odst. 2 písm. b) směrnice 24/2014/EU přičemž text plně odpovídá směrnici. Navrhovaná 
změna by mohla být hodnocena jako nesouladná s evropským právem.

Dobrý den, děkuji, souhlasíme.

304 ČKA § 146 odst. 4 Z

Navrhujeme, aby byl z ustanovení odstraněn odkaz na § 111 odst. 1 až 4 ZZVZ, který stanoví postup při snížení počtu účastníků při 
užší soutěži o návrh.                                                                                                              Odůvodnění: Navrhujeme doplnění nového 
novelizačního bodu v návaznosti na nejasnost při výkladu úpravy týkající se užší soutěže o návrh. Odkaz na § 111 ZZVZ v ustanovení 
vytváří pochybnost, zda je možné při užší soutěži o návrh snížit počet účastníků cestou hodnocení kvality jejich referenčních zakázek. 
To je přitom jediný možný postup široce užívaný rovněž v zahraniční praxi. Není představitelné, aby se v soutěži o návrh, která má za 
cíl především získání nejkvalitnějšího návrhu, snižovat počet účastníků na základě kritérií technické kvalifikace, jako je např. počet 
realizovaných zakázek určitého druhu, což bohužel o kvalitě práce nikterak nevypovídá. Vyhověno

Text ustanovení byl upraven takto: "Zadavatel posoudí soulad žádosti o účast se soutěžními podmínkami. Pokud si tak vyhradil v oznámení o 
zahájení soutěže o návrh, provede na základě stanoviska poroty snížení počtu účastníků soutěže o návrh, a to podle jasných a nediskriminačních 
kritérií pro snížení počtu účastníků soutěže o návrh stanovených v zadávací dokumentaci; pokud zadavatel současně postupuje podle odstavce 3, 
nesmí být počet účastníků soutěže o návrh, kteří budou vyzváni k podání návrhu, uvedený v soutěžních podmínkách nižší než dvojnásobek počtu 
dodavatelů uvedených v oznámení o zahájení soutěže podle odstavce 3. Zadavatel vyloučí z účasti v soutěži o návrh účastníky, jejichž žádost o účast 
nesplňuje soutěžní podmínky nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků soutěže o návrh. Nevyloučené účastníky soutěže o návrh vyzve 
zadavatel k podání návrhů." Byla také upravena důvodová zpráva: Upřesnění transpozice, v případě kritérií pro snížení počtu účastníků soutěže o 
návrh článek 80 odst. 3 směrnice 24/2014/EU nevyžaduje, aby těmito kritérii byly pouze kvalifikační kritéria pro nadlimitní režim, není tedy nutné 
odkazovat na § 111 odst. 1 až 4. Neuplatní se zde ani obecná úprava v § 39 odst. 3. Přímo v textu ustanovení se však stanoví, že se musí jednat o 
kritéria, která jsou jasná, nediskriminační a předem stanovená v zadávací dokumentaci. Z praktického hlediska tak není vyloučeno zohlednění kvality 
předchozích služeb realizovaných dodavatelem.

Dobrý den, děkuji, souhlasíme.

305 ČKA § 211 odst. 3 Z

Navrhujeme doplnit do odst. 3 další výjimkový bod: (3) Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat
elektronicky s výjimkou případů, kdy e) je účastníkem v zadávacím řízení
nebo v rámci zvláštního postupu odevzdáván návrh při zadávání veřejných zakázek na služby uvedené v oddílu 71 hlavního
slovníku jednotného klasifikačního systému
Odůvodnění: Česká komora architektů na základě zákonného zmocnění daného zákonem č. 360/1992 Sb. vykonává působnost
spolupracovat s veřejnými zadavateli a vyhlašovateli architektonických soutěží; v rámci výkonu této působnosti jsme průběžně
zpravováni o problémech, které přinesla povinná elektronizace dopadající na soutěž o návrh. Většina elektronických nástrojů
užívaných veřejnými zadavateli není pro tento postup dostatečně přizpůsobena, to se bohužel týká i Národního elektronického
nástroje. Česká komora architektů má informace o řadě případů, kdy se uchazečům i přes vynaložení značného úsilí nepodařilo
odevzdat soutěžní návrh. Častá je tato stížnost od zahraničních účastníků. Kromě toho, že je porušována jedna ze základních zásad
právní úpravy (zákaz diskriminace) tím vznikají značné škody jak těmto účastníků, tak zadavatelům a negativně to dopadá na celý
institut architektonických soutěží. ČKA tedy MMR vyzývá, aby při novelizaci povinnost elektronické komunikace v soutěžních o
návrh v zákoně omezilo. 

Nevyhověno

Požadovaná výjimka jde nad rámec směrnice, všechny směrnicemi připuštěné výjimky z povinnosti elektronické komunikace jsou již v § 211 odst. 
transponovány. V případě soutěží o návrh lze zpravidla uplatnit výjimku podle § 211 odst. 3 písm. b), tento závěr byl MMR potvrzen a je v praxi 
aplikován. Výjimku však lze aplikovat pouze za splnění podmínky, že pro posouzení a vyhodnocení návrhu by bylo nutné použít kancelářské 
vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici. Rozšíření výjimky by tedy vedlo k nesprávně transpozici směrnic a bylo by tak v rozporu s 
hlavním účelem novely.

Bereme vypořádání na vědomí.

306 Moravskoslezský 
kraj § 41 Z

Navrhujeme ponechat odstavec 5 v původním znění a nevypouštět jej, anebo upravit přímo do § 41 odst. 4 písm. b), že „závazek 
musí být platný po celou dobu zadávací lhůty “. Dle našeho názoru by se předešlo problémům, kdyby veškeré povinnosti dodavatele 
v souvislosti s poskytnutím jistoty byly upraveny v jednom paragrafu (§ 41) a bylo by to zcela jednoznačné. Úprava až v § 48 odst. 3, 
žeje důvodem k vyloučení účastníka pokud nebude jistota platná po celou dobu zadávací lhůty, se nám jeví jako nedostatečná a 
nepřehledná, nesystémová. 

Vyhověno

Ustanovení původního § 41 odst. 5 bylo ponecháno v původním znění. Zásadní připomínka Moravskoslezského kraje k § 41 byla akceptována, za což děkujeme.

307 Moravskoslezský 
kraj § 59 odst. 5 Z

Lhůta pro podání nabídek se váže nejen k odstavci 1, ale dle našeho názoru i k odstavci 2. Navrhujeme proto do znění odstavce 5 
doplnit „odst. 2“ a čárku za slovo …“řízení,“…                                                                                                                                                                   
Navrhujeme znění: (5) Jestliže naléhavé okolnosti znemožňují použití lhůty podle odstavce 1 a 2, může být lhůta pro podání 
žádosti o účast zkrácena tak, aby činila nejméně 15 dnů od zahájení zadávacího řízení, a lhůta pro podání nabídek nejméně 
10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídky; naléhavost okolností zadavatel odůvodní v zadávací dokumentaci.

Vyhověno

Text byl upraven takto: "(5)Jestliže naléhavé okolnosti znemožňují použití lhůty podle odstavce 1 nebo 2, může být lhůta pro podání žádosti o účast 
zkrácena tak, aby činila nejméně 15 dnů od zahájení zadávacího řízení, a lhůta pro podání nabídek tak, aby činila nejméně 10 dnů od odeslání výzvy 
k podání nabídky; naléhavost okolností zadavatel odůvodní v zadávací dokumentaci.

Děkujeme, souhlasíme.

308 Moravskoslezský 
kraj § 63 odst. 1 Z

Navrhované znění: (1) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti
předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž
a) nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti o účast,
b) podané nabídky podstatným způsobem nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, nebo
c) účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast.
Navrhujeme upřesnit, co se myslí slovy „podstatným způsobem“, a to minimálně do důvodové zprávy, kam navrhujeme tvůrcům uvést
konkrétní případy „podstatného způsobu nesplnění“. Bez dalšího je ustanovení obtížně aplikovatelné, což by bylo opět nutné řešit
výkladem, což je nejednoznačné a problematické.

vyhověno

Formulace byla rozšířena tak aby více odpovídala směrnici a byla doplněna důvodová zpráva. Souhlasíme a děkujeme za akceptaci

309 Moravskoslezský 
kraj § 212 odst. 8 Z

Navrhované znění: (8) Ve Věstníku veřejných zakázek nesmí být uveřejněny jakékoliv údaje odlišné od údajů, které jsou obsaženy ve
formulářích odeslaných k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo uveřejněných na profilu zadavatele. Informace o
zahájení zadávacího řízení nesmí být uveřejněna na profilu zadavatele před uveřejněním formuláře ve Věstníku veřejných zakázek.                            
Cílem úpravy dle důvodové zprávy je upřesnění, 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.
Nyní se jeví navrhovaná úprava ještě méně zřetelná než původní úprava. Proto navrhujeme znění upravit a zpřesnit takto:
8) Ve Věečně přizpůsobena, to se bohužel týká i Národního elektronického nástroje. Česká komora architektů má informace o řadě
případů, kdy se uchazečům i přes vynaložení značného úsilí nepodařilo odevzdat soutěžní návrh. Častá je tato stížnost od zahraničních
účastníků. Kromě toho, že je porušována jedna ze základních zásad právní úpravy (zákaz diskriminace) tím vznikají značné škody
jak těmto účastníků, tak zadavatelům a negativně to dopadá na celý institut architektonických soutě

Nevyhověno/vysvětle
no

Byla doplněna důvodová zpráva "Upřesňuje se, že ke zveřejnění údajů na profilu zadavatele nesmí dojít dříve, než dojde k uveřejnění formuláře, a to 
bez ohledu na to, zda jde o uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, nebo Úředním věstníku Evropské unie, neboť podle odstavce 7 je možné, že v 
některých případech dojde k uveřejnění v národním věstníku dříve než ve věstníku EU. Po prvním z těchto uveřejnění lze údaje na profilu zadavatele 
uveřejnit. To platí i pro uveřejnění zadávací dokumentace podle § 96 odst. 1."

Souhlasíme a děkujeme za akceptaci

310 Moravskoslezský 
kraj

§ 215 odst. 3 
písm. a) Z

Ve vztahu k DNS navrhujeme vypustit z textu ustanovení slovo „znovu“, neboť předložení elektronického katalogu se váže již ke
konkrétnímu minitendru. Slovíčkem „znovu“ se předpokládá předložení nějakého el. katalogu již v rámci zavádění DNS, což není
podmínkou a ani povinností. Proto navrhujeme upravit navrhované znění ještě takto:
(3) V případě použití elektronického katalogu při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody uzavřené s více
účastníky rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému zadavatel
a) písemně vyzve účastníky rámcové dohody, aby znovu podali elektronický katalog, který bude upravený podle zadávacích
podmínek veřejné zakázky zadávané v rámci rámcové dohody, nebo ….

Vyhověno

Z ustanovení odst. 3 bylo odstraněno slovo "znovu". Byla doplněna důvodová zpráva. Souhlasíme a děkujeme za akceptaci

311 Moravskoslezský 
kraj § 216 Z

V důvodové zprávě k tomuto § 216 je uváděno, že zadavatel nenese riziko případné ztráty zadávací dokumentace k VZ při
provozu elektronického certifikovaného nástroje (CEN). Navrhujeme, aby toto bylo výslovně upraveno přímo ve ZZVZ. Vhodné
i ve vztahu k povinnosti poskytnout ÚOHS potřebnou dokumentaci pro případ ztráty dat v případě, že zadavatel využije
pro archivaci jen NEN.

Vyhověno

Formulace v odstavci 3 byla upravena, takto "Platí, že povinnost podle odstavce 1 je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v 
certifikovaném elektronickém nástroji splněna. " Do důvodové zprávy bylo vloženo: "V případě zadavatelem nezaviněné ztráty dat zadavatel 
nebude postihován ani za delikt podle § 268 odst. 1 písm. c) (nepořízení nebo neuchování dokumentace o zadávacím řízení), neboť nedojde k 
naplnění jeho skutkové podstaty. Zadavatel však nebude postihován ani za delikt podle § 268 odst. 1 písm. e) (nedoručení dokumentace úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže), neboť v takovém případě by byl dán liberační důvod podle § 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. V případě zadavatelem nezaviněné ztráty dat však nelze vyloučit možnost uložení 
nápravného opatření podle § 263 odst. 4 zákona, neboť tím může dojít k faktickému znemožnění přezkumu ze strany Úřadu."

Akceptováno po doplnění důvodové zprávy

312 Moravskoslezský 
kraj § 222 Z

Navrhujeme využít této předkládané novely a upravit jednoznačně to, z čeho má zadavatel počítat hodnoty změny, zda určit hodnotu
absolutní, nebo hodnotu snížení, nebo z výchozí nabídkové ceny atd., tedy ze které z hodnot má zadavatel jednoznačně určit hodnotu
změny. Navrhujeme upřesnit i ze které hodnoty se určí hodnota změny u smluv na dobu neurčitou, u smluv s jednotkovými cenami,
případně u smluv s různorodým plněním (např. původní smlouva zahrnovala dodávku hardware, technickou podporu a hodinové
sazby vztažené předpokládanému počtu hodin poradenských služeb).

Vysvětleno

Není navrhována konkrétní formulace. Vzhledem ke složitosti problematiky (obsah jednotlivých smluv může být značně rozdílný) by detailní 
pravidla měla být stanovena judikaturou popřípadě metodicky. 

Na jednání dne 27. 7. 2020 byl rozpor odstraněn.

313 Moravskoslezský 
kraj § 232 Z

Zřejmě došlo k nepřesnosti, neboť ustanovení má odkazovat na § 231 odst. 2 a 4 nikoliv na odst. 3. Proto navrhujeme znění opravit
takto: Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodne o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
a) zjistí, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu,
b) zjistí, že dodavatel použil jako podklady pro zápis doklady či informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné,
c) dodavatel požádal o vyřazení, nebo
d) dodavatel nesplní povinnost stanovenou v § 231 odst. 1 nebo 3 2 a 4.

Vyhověno

Odkaz byl opraven. Souhlasíme a děkujeme za akceptaci

314 Moravskoslezský 
kraj § 39 odst. 5 D

Doporučujeme upřesnit, zda si může zadavatel ověřovat či opatřovat vzorky, údaje, doklady, modely apod., které nejsou předmětem
hodnocení, aniž by byl povinen využít výzvu dodavateli dle § 46 ZZVZ, anebo zda je může zadavatel opatřovat a ověřovat sám (např.
přímo u objednatele ověřovaných referencí) bez nutnosti využití § 46 ZZVZ. Uvítali bychom určité zpřesnění buď přímo do návrhu
znění paragrafu nebo v důvodové zprávě.

Vysvětleno Možnost opatřovat si vzorky sám je v textu zákona uvedena výslovně, vyloučení postupu podle § 46 v textu § 39 odst. 5 není namístě, neboť vyplývá 
z povahy věci. Důvodová zpráva byla doplněna. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



315 Moravskoslezský 
kraj § 40 odst. 2  D

Z textu důvodové zprávy vyplývá, že je cílem, aby se účastníci ZŘ mohli dozvědět o nutnosti prodloužit bankovní záruku. Proto je 
nezbytné povinnost vztahovat pouze k případům, kdy zadavatel stanovil zadávací lhůtu (z navrhovaného znění vyplývá pro zadávací 
řízení bez ohledu na případ stanovení zadávací lhůty či nikoliv), a dále nikoliv k celému § 246, ale omezit pouze na § 246 odst. 1 
písm. c) až e), bez § 246 odst. 1 písm. a) a b), která stanovují pro účastníky snadno předvídatelnou lhůtu pro námitky. Doporučujeme 
zpřesnit, popř. úplně vypustit navrhovanou úpravu pro § 246 odst. 1 písm. a) a b), neboť v těchto případech je jasně dané, kdy končí 
doba námitek, a dodavatelé tudíž dokáží dovodit příp. potřebu prodloužení jistoty. Jeví se nám nadbytečné, aby tato úprava byla platná 
i pro § 246 odst. 1 písm. a) a b), kde je uplynutí lhůty/doby zřejmé.                                                                                                                                                  
Možné znění dle našeho doporučení: (2) Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246. 
Stanovil-li zadavatel v zadávacím řízení zadávací lhůtu, do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti účastníka zadávacího řízení 
informaci o době zákazu uzavření smlouvy dle § 246 odst. 1 písm. c) až e).
a) odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo
b) uveřejní na profilu zadavatele."

Vysvětleno To, že se povinnost zadavatele vztahuje pouze na případy, kdy byla stanovena zadávací lhůta, vyplývá z povahy věci, resp. ze systematického 
výkladu § 40 - Zadávací lhůta. Pokud zadávací lhůta nebude stanovena, lze předpokládat, že v praxi účastníci zadávacího řízení dotaz na dobu jejího 
přerušení klást nebudou. Domníváme se, že je nutné stanovit informační povinnost vůči všem případům, kdy se zadávací lhůta prodlužuje. Pokud jde 
například o podání námitek, tak účastník zadávacího řízení sice ví, jaká je zákonná maximální lhůta pro vyřízení námitek, ale neví, zda námitky 
některý z jiných účastníků zadávacího řízení vůbec podal, kdy byly námitky podány ani kdy byly vyřízeny. 

316 Moravskoslezský 
kraj § 57 odst. 4 D

Navrhujeme druhou větu tohoto odstavce (výše červeně označenou) upřesnit, tj., co se stane s těmi účastníky, kteří podají společně
nabídku, byť jim to toto ustanovení zakazuje? Zda využít § 28 odst. 2 s výslovným uvedením zadavatelem v zadávací dokumentaci,
což je již samotnou povinností uvedení této podmínky pro zadavatele zbytečná komplikace. Navrhujeme, aby v § 48 byla upravena
možnost/povinnost vyloučení účastníka pro nedodržení této podmínky v § 57 odst. 4 a aby si tedy zadavatel již nemusel předem v
zadávací dokumentaci vyhrazovat právo vyloučit vyzvané účastníky, kteří nesplnili povinnost dle § 57 odst. 4 ZZVZ, věty druhé.

Vyhověno jinak
Text § 57 odst. 4 byl přeformulován takto: (5) Pokud je užší řízení zahájeno odesláním předběžného oznámení, může být předběžný 
zájem dodavatele vyjádřen jakoukoliv formou. Zadavatel písemně vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, kteří vyjádřili předběžný 
zájem, k podání žádostí o účast, a to všechny současně. Výzva k podání žádosti o účast musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze 
č. 6 k tomuto zákonu. Výzvu k podání žádosti o účast odešle zadavatel nejdříve 35 dní po odeslání předběžného oznámení k uveřejnění 
a nejpozději 12 měsíců po odeslání předběžného oznámení k uveřejnění. Žádost o účast může podat pouze účastník zadávacího řízení, 
který byl vyzván k jejímu podání, a to i společně s jiným dodavatelem včetně jiného účastníka zadávacího řízení.
(6) Nabídky nebo žádosti o účast podané v rozporu s odstavcem 4 nebo 5 se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k 
nim nepřihlíží.

317 Moravskoslezský 
kraj

§ 211 odst. 4
písm. e) D

Naprosto kvitujeme možnost upravenou pod novým písmenem e) v § 211 odst. 4 – vychází ze zkušeností z dosavadní praxe.
Navrhujeme ale ke zvážení zpřesnění, aby byly odstraněny jakékoliv pochybnosti, a zcela jednoznačně uvést přímo do znění zákona a
nikoliv jen v důvodové zprávě výjimku nejen z povinné elektronické komunikace při uzavírání smlouvy, ale i při samotném uzavírání
smlouvy tak, že je možné smlouvy uzavírat i v listinné podobě, pokud to vyhovuje administrativním postupům zadavatele, jak je to
uvedeno v důvodové zprávě. Možné znění dle našeho doporučení:
 e) jde o komunikaci při uzavírání smlouvy a při samotném uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku podle § 124.

Vyhověno jinak Byl doplněn odkaz n a§ 124 odst. 1, a byla doplněna důvodová zpráva

318 Moravskoslezský 
kraj § 211 odst. 6 D Prosíme o jazykovou opravu a vypuštění písmena „v“ v první větě. Zřejmě nedopatřením zůstalo z původního znění. Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

319 Moravskoslezský 
kraj § 213a D Navrhujeme zvážit v NENu i průběžnou aktualizaci dat, které budou čerpány z předmětných rejstříků z důvodu zajištění stálé

aktuálnosti údajů.
Vysvětleno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

320 Moravskoslezský 
kraj

    
§ 110, příp. 
dalším

D Ve vztahu k povinné elektronické komunikaci dáváme ke zvážení, zda neprovést úpravu předmětných ustanovení, která ještě upravují
„listinnou podobu nabídek“. Nebo upřesnit, zda tvůrce toto (listinnou podobu nabídek) ponechává stále jako variantu.

Vysvětleno Možnost podávat listinné nabídky nadále zůstává v případech některé z výjimek podle § 211 odst. 4 písm. a) až d), musí tedy zůstat i regulace 
otevírání listinných nabídek. 

321 Hl. m. Praha § 14 odst. 1 D Doporučujeme slova „V § 14 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta“.

Vyhověno Text byl upraven.

322 Hl. m. Praha § 48 odst. 3 D

Doporučujeme navrhované znění nahradit zněním: „(3) Zadavatel může vyloučit v době trvání zadávací lhůty účastníka zadávacího
řízení, který neprokázal poskytnutí jistoty, pokud se jedná o jistotu poskytnutou formou podle § 41 odst. 3 písm. b) nebo c), a jistota
poskytnuta byla již v době konce lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 41 odst. 1. Zadavatel však vyloučí účastníka zadávacího řízení,
který nezajistil poskytnutí jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty, tedy s platností ode dne konce lhůty pro podání nabídek ve
smyslu § 41 odst. 1, včetně doby, kdy zadávací lhůta neběží podle § 40 odst. 2.“. Odůvodnění: Hlavní město Praha nepovažuje
poměrně vágní text novelizovaného ustanovení za dostačující. Původní postup zadavatele byl zřejmý, pokud účastník neprokázal
poskytnutí jistoty (součástí jeho podané nabídky nebylo prokázání poskytnutí jistoty ke konci lhůty pro podání nabídek), ať již zvolil
pro jistotu jakoukoliv formu, zadavatel měl povinnost provést obligatorní vyloučení. V této souvislosti odkazuj 24/2014/EU
nevyžaduje, aby těmito kritérii byly pouze kvalifikační kritéria pro nadlimitní režim, není tedy nutné odkazovat na § 111 odst. 1 až 4.
Neuplatní se zde ani obecná úprava v § 39 odst. 3. Přímo v textu ustanovení se však stanoví, že se musí jednat o kritéria, která jsou
jasná, nediskriminační a předem stanovená v zadávací dokumentaci. Z praktického hlediska tak není vyloučeno zohlednění kvality
předchozích služeb realizovaných dodavatelem. Odůvodnění: Stávající znění zákona výslovně brání tomu, aby byla
oddělena plnění, která lze realizovat v neutajovaném režimu od těch, která režimu zák. č. 412/2005 Sb. podléhají. Zákon tedy
výslovně brání tomu, aby se o veřejnou zakázku ucházel subjekt, který není držitelem osvědčení NBÚ, byť by takový subjekt mohl
příslušnou část veřejné zakázky zajistit prostřednictvím subdodavatele, který držitelem osvědčení NBÚ je. ÚOHS opakovaně uvedl,
že veřejný zadavatel nesmí od uchazeče požadovat osvědčení NBÚ pro přístup k utajovaným informacím za situace, kdy tento
požadavek není odůvodněn předmětem realizace veřejné zakázky. Takový postup veřejného zadavatele je podle ÚOHS v rozporu se
zásadou diskriminace, což ÚOHS vyslovil v rozhodnutí ze dne 2.12.009 č.j. ÚOHS-S171/2009/VZ-12047/2009/510/Mon a v
rozhodnutí ze dne 7. 6. 2017, č.j. ÚOHS-S0159/2017/VZ-17203/2017/522/JKr. Obě rozhodnutí byla vydána podle ZVZ 2006, jejich
závěry však lze nepochybně aplikovat i za účinnosti Zákona o ZVZ 2016. Podobné porušení zásady zákazu diskriminace je
zabudováno přímo do Zákona o ZVZ 2016, do § 194. Podle uvedeného ustanovení musí být dodavatel držitelem osvědčení NBÚ i za
situace, kdy lze veřejnou zakázku z větší části realizovat bez tohoto osvědčení. Tato nadbytečná povinnost má nepochybně vliv na
výběr nejvhodnější nabídky, když se výběrového řízení může zúčastnit jen omezený okruh dodavatelů – držitelů osvědčení NBÚ.
Zcela nadbytečný požadavek zákona, aby byl uchazeč o zakázku držitel osvědčení NBÚ, prodražuje celkovou cenu díla, „znehybňuje“
procesy související se zajišťováním obrany státu v oblasti průmyslu a tudíž ve svém důsledku zájmům státu škodí. Podle současné
právní úpravy je dodavatel povinen podřídil veškerou průmyslovou výrobu režimu zák. č. 412/2005 Sb., tzn., že musí zbytečně
vynakládat značené prostředky na ochranu utajovaných informací, byť to není pro realizaci zakázky nutné. Zakázku lze realizovat bez
jakéhokoli styku s utajovanými informacemi s tím, že „utajovanou část“ zakázky provede specializovaný subdodavatel. Nadbytečné
bezpečnostní řízení je rovněž bezdůvodnou zátěží na straně státu  zejména NBÚ

Vysvětleno Text odstavce 3 byl změněn na základě jiné připomínky, důvodová zpráva byla doplněna. 

323 Hl. m. Praha § 57 odst. 2 
písm. b) D

Doporučuji navrhovaný bod vypustit. Odůvodnění: Navrhovaným bodem se rozšiřuje možnosti zkrácení lhůty z důvodů naléhavých 
okolností v otevřeném řízení na alespoň 15 dnů podle § 57 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek u veřejných zakázek na 
dodávky a služby. Navrhovaný bod vypouští podmínku pro zkrácení lhůty pro podání nabídek, kdy zadavatel dosud mohl využít 
zkrácenou lhůtu pouze při naléhavých okolnostech za předpokladu, že tyto okolnosti nemohl předvídat, ani je nezpůsobil. Vypuštěním 
této podmínky hrozí, že zadavatelé budou zkrácené lhůty více využívat v případech na úkor hospodářské soutěže, kdy k naléhavým 
okolnostem došlo vinou zadavatele z důvodu manažerského selhání a špatného plánování veřejných zakázek, což je ve veřejné správě 
bohužel častým jevem.

Vysvětleno Jak je uvedeno v důvodové zprávě, jednalo se o zpřísnění oproti evropským směrnicím, které podmínku "nepředvídatelnosti" a "nezpůsobení" 
nevymezují. 

324 Hl. m. Praha § 63 odst. 1 
písm. b)

D

Doporučuji zvážit navrhovaný bod, resp. blíže jej objasnit v Důvodové zprávě. Odůvodnění: Navrhovaným bodem se zpřesňuje 
podmínka použití jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“), kdy bude možné v případě, kdy v předchozím zadávacím řízení 
byly zadavateli podány nevyhovující nabídky, použít JŘBU pouze za předpokladu, že původní nabídky podstatným způsobem 
nesplňovaly požadavky zadavatele. Obecně lze jen uvítat každé zpřísnění podmínek pro použití JŘBU, zejména v případech, kdy v 
původním zadávacím řízení nesplňovaly nabídky požadavky zadavatele z ryze formálních důvodů. Nicméně se obáváme, že nová 
podmínka je velmi vágní a hrozí riziko, že zadavatelé nebudou schopni si nový termín „podstatný způsob” vykládat žádoucím 
způsobem a tato nová podmínka vnese do pravidel pro používání JŘBU větší nejistotu. Taktéž Důvodová zpráva předkladatele k 
tomuto bodu nepřináší bližší vysvětlení. Doporučujeme proto v Důvodové zprávě detailněji vymezit termín „podstatný způsob“ a 
nově navrhovanou právní úpravu doprovodit metodickým pokynem, který bude obsahovat modelové příklady, za jakých okolností 
bude možné použít JŘBU v návaznosti na původní otevřené, užší či zjednodušené podlimitní řízení. Konkrétní text ustanovení 
nenavrhujeme, neboť nám není známo, jaké situace má předkladatel na mysli, a snažit se v této připomínce o vlastní výčet 
nepovažujeme z tohoto důvodu za vhodné.

vysvětleno Formulace byla rozšířena tak aby více odpovídala směrnici a byla doplněna důvodová zpráva. 

325 Hl. m. Praha § 67 odst. 2 D Doporučujeme slovo „první“, v souladu s platným zněním zákona, nahradit slovem „druhé“. Vyhověno Text byl upraven.
326 Hl. m. Praha § 85 odst. 2 D Doporučujeme za text „§ 85 odst. 2“ vložit slova „větě první“. Vyhověno Text byl upraven.
327 Hl. m. Praha § 96 odst. 2 D Doporučujeme za text „§ 96 odst. 2“ vložit slova „větě první“. Vyhověno Text byl upraven.

328 Hl. m. Praha § 113 odst. 5 D Doporučujeme za slova „úvodní části ustanovení“ vložit slova „větě první“ a za slova „„posoudí zdůvodnění“ a“ vložit slova „ve větě 
druhé“.

Vyhověno Text byl upraven.

329 Hl. m. Praha § 176 odst. 1 D Doporučujeme za text „§ 176 odst. 1“ vložit slova „větě druhé“ Vyhověno Text byl upraven.
330 Hl. m. Praha § 180 odst. 6 D Doporučujeme za text „§ 180 odst. 6“ vložit slova „větě první“. Vyhověno Text byl upraven.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



331 Hl. m. Praha § 216a odst. 2 Z

Požadujeme v poslední větě slova „výběr archiválií provádí Národní archiv“ nahradit slovy „výběr archiválií provádí příslušný archiv 
podle jiného právního předpisu50)“. Odůvodnění: V Důvodově zprávě není vysvětleno, jaké důvody vedou předkladatele ke změně 
působnosti v oblasti výběru archiválií podle § 3 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 56/2014 Sb. (dále jen „zákon o archivnictví“). Připomínka směřuje k určení příslušnosti archivu, která je 
podle návrhu zákona stanovena všeobecně na Národní archiv bez ohledu na provozovatele certifikovaného elektronického nástroje, 
kterým může být jakákoli osoba soukromého práva, příp. Ministerstvo pro místní rozvoj nebo právnická osoba jím pověřená v 
případě Národního elektronického nástroje podle § 213a odst. 2 návrhu zákona. A současně bez ohledu na dokumenty, jejichž 
původcem může být jakýkoli zadavatel podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Stanovení jednoho jediného archivu pro 
příslušnost k výběru archiválií zákona o archivnictví ode všech provozovatelů certifikovaných elektronických nástrojů je 
neodůvodnitelným zasahováním do příslušnosti archivů stanovené v § 3 odst. 6 zákona o archivnictví s využitím § 45 až 57a zákona o 
archivnictví. Ve skutečnosti předkladatel osekává výlučné pravomoci různých typů archivů v oblasti výběru archiválií týkajících se 
dokumentace o zadávacím řízení svých původců a deleguje tuto činnost na archiv, který není příslušný pro výběr archiválií obecně 
podle zákona o archivnictví. Tento navrhovaný stav je nepřiměřeným zasahováním do práv původců, kteří si zřídili svůj archiv za 
účelem péče o své dokumenty uložené jako archiválie, neboť v případě výběru archiválií Národním archivem nebudou moci tito 
zadavatelé/původci uchovávat archiválie v jimi zřizovaných archivech (týká se zřizovatelů specializovaných archivů, bezpečnostních 
archivů, archivů územních samosprávných celků a soukromých archivů) podle § 42 a 45 až 57a zákona o archivnictví. Navrhované 
ustanovení přináší následné obtíže v péči o archiválie, neboť zapříčiňuje do budoucna uložení archiválií z provenience jednoho 
původce ve více archivech, což je z pohledu archivnictví nežádoucí stav (archivnictví se naopak přiklání ke scelování archiválií od 
stejného původce uložené historicky v různých archivech).

Vysvětleno

Ustanovení bude ze zákona vypuštěno. Souhlasíme s vypořádáním zásadní připomínky k § 216a odst. 2. 

332 Hl. m. Praha § 219 odst. 1 D Doporučujeme za text „§ 219 odst. 1“ vložit slova „úvodní části ustanovení“. Vyhověno Text byl upraven.

333 Hl. m. Praha § 232 písm. d) D

 Doporučujeme slova „„1 nebo“ zrušují“ nahradit slovy „„1 nebo 3“ nahrazují textem „odst. 2“. Odůvodnění: Navrhovaným bodem se 
vyjasňuje postup při vyškrtnutí dodavatele ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v případech, kdy dodavatel nedodá na začátku kalendářního roku písemné prohlášení nebo doklady nutné 
k prodloužení jeho zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů. V takovém případě zákon o zadávání veřejných zakázek nově 
obsahuje fikci, že na takového dodavatele se hledí jako by nebyl zapsán a Ministerstvo pro místní rozvoj jej ze seznamu vyškrtne. 
Navrhovaným bodem se nově odkazuje na porušení povinnosti v § 231 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, které po 
přečíslování zní: „Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je oprávněn podat žádost o zápis změny v údajích 
uvedených v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání žádosti o zápis.”. 
Domníváme se, že se jedná o technickou chybu, jelikož § 231 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek žádné povinnosti 
nestanovuje.

Vysvětleno Odkaz na § 231 odstavec 2 není zařazen záměrně, neboť v případě nesplnění povinnosti podle § 231odstavce 2 zavádí novela postup, kdy bude 
dodavatel vyškrtnut bez provedení správního řízení viz důvodová zpráva. Správný je tedy odkaz na § 231 odstavec 4.

334 Hl. m. Praha § 260 D

Doporučujeme navrhovaný bod vypustit. Odůvodnění: Ačkoliv chápeme důvody navrhovaného bodu, domníváme se, že novelizované
ustanovení může být nepřiměřeně široké. Navrhovaným bodem jsou vyloučeny všechny informace, s výjimkou těch, které jsou
podkladem vydání rozhodnutí, a to i tehdy, když neexistuje jiný zákonný důvod jejich vyloučení. Jednak je takto široká výjimka
neopodstatněná, jednak bude v důsledku znamenat nepřiměřenou zátěž i pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Vysvětleno V daném případě se nepochybně jedná o speciální ustanovení k zák. č. 106/1999 Sb. Omezení práva na informace je odůvodněno snahou odbřemenit 
Úřad od rozsáhlé agendy poskytování informací z dokumentů, jejichž původcem není, které má jen v dočasném držení a jejichž obsahem jsou často 
obchodně citlivé (tedy z práva na informace zpravidla vyloučené) informace.
Výluka není v žádném případě z materiálního hlediska neomezená.
Dokumentace o zadávacím řízení může být pořízena, resp. Úřadu doručena dvěma způsoby:
- v listinné podobě, kdy je možné, že zadavatel nad daným dokumentem ztrácí kontrolu a nemůže - coby povinný subjekt - informace z něj 
poskytnout na žádost podle zák. č. 106/1999 Sb. V tomto případě je výjimka dočasná, protože po skončení šetření/řízení u Úřadu je taková 
dokumentace vrácena zadavateli, u kterého lze požádat o poskytnutí příslušných informací. V praxi však k tomuto dočasnému omezení práva na 
informace nebude docházet vždy, protože lze předpokládat, že zadavatel si před odesláním dokumentace Úřadu pořídí pro své vlastní potřeby kopii.
- v elektronické podobě, kdy nelze o nějaké ztrátě kontroly zadavatele nad danými dokumenty vůbec hovořit; zadavatel je má stále k dispozici a vždy 
je možno, aby si žadatel požádal o poskytnutí informací z dokumentace o zadávacím řízení u něj coby jejího původce (takový postup se jeví 
přinejmenším jako logický).
Materiálně se tedy jedná o výjimku dočasnou, resp. v dnešní "elektronické době" v zásadě nijakou (pouze určující, že v případě existence dvou 
subjektů, které mají dokumentaci k dispozici, se má žadatel o informaci obracet se svojí žádostí na jejího původce, nikoli na Úřad, který ji má jen v 
dočasném držení za účelem co nejefektivnějšího provedení dozoru nad zadáváním, nikoli za účelem řešení otázek spojených s existencí důvodů pro 
odepření poskytnutí informací, které lze, jak již bylo zdůvodněno výše, očekávat).
Omezení práva na informace je odůvodněno snahou odbřemenit Úřad od rozsáhlé agendy poskytování informací z dokumentů, jejichž původcem 
není, které má jen v dočasném držení a jejichž obsahem jsou často obchodně citlivé (tedy z práva na informace zpravidla vyloučené) informace.
Omezení práva na informace je navíc maximálně dočasné, v současné době (kdy zadávání veřejných zakázek probíhá elektronicky a v elektronické 
podobě je pořizována i dokumentace o zadávacím řízení) vlastně materiálně žádné omezení nepředstavuje, protože relevantní informace lze vždy 
získat od zadavatele (který má dokumentaci o zadávacím řízení k dispozici).

335 Hl. m. Praha § 58 odst. 5 D

Doporučujeme § 58 odst. 5 nahradit zněním: „(5) Pokud je užší řízení zahájeno odesláním předběžného oznámení, může být
předběžný zájem dodavatele vyjádřen jakoukoliv formou. Zadavatel písemně vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, kteří
vyjádřili předběžný zájem, k podání žádostí o účast. Zadavatel současně uveřejní způsobem uvedeným v § 212 oznámení o zahájení
zadávacího řízení, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. Výzva k podání žádosti o účast musí
obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Výzvu k podání žádosti o účast odešle zadavatel nejdříve 35
kalendářních dní po odeslání předběžného oznámení k uveřejnění a nejpozději 12 měsíců po odeslání předběžného oznámení k
uveřejnění. “. Odůvodnění: Podle § 58 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek jsou písemně vyzváni k podání žádosti o účast
všichni účastníci, kteří vyjádřili předběžný zájem. Toto ustanovení v souvislosti s postupem zadavatele podle § 53 odst. 2 zákona o
zadávání veřejných zakázek však v praxi způsobuje značnou netransparentnost v postupu zadavatele:
1. předběžný zájem dodavatele může být vyjádřen jakoukoli formou (tj. písemně, ústně, telefonicky atp.) a není povinnost tak činit
například elektronickou komunikací přes profil zadavatele; postup projevování předběžného zájmu je tak v případě nejasností zpětně
obtížně kontrolovatelný, jelikož zadavatel nemá žádnou zákonnou povinnost pro formu komunikace s účastníky v této fázi zadávacího
řízení;                                                                                                                                                                                                                     
2. v zákoně o zadávání veřejných zakázek není stanovena žádná minimální lhůta pro projevení předběžného zájmu a příliš krátká lhůta 
může být zdrojem manipulace a snahy omezit okruh účastníků, kteří jsou poté vyzváni k podání žádosti o účast;
3. institut předběžného oznámení a projevení zájmu zbytečně omezuje hospodářskou soutěž; smyslem těchto institutů by měla být
především snaha zadavatele dostatečně dlouho dopředu dát dodavatelům na trhu signál o budoucí soutěži a mít předem informace o
potenciálním zájmu dodavatelů na trhu; institut však nemá být nástrojem pro účelové omezení soutěže na okruh účastníků, kteří navíc
neprokazatelným způsobem vyjádří předběžný zájem.

Vysvětleno Možnost projevit předběžný zájem jakýmkoli formou vyplývá z čl. 26 odst. 5 směrnice. Pokud by se však nejednalo o písemnou formu, platí zde 
povinnost písemné dokumentace podle § 211 odst. 1 (odst. 2 ve znění novely). Výslovná minimální lhůta sice stanovena není, nicméně musí se vždy 
jednat o lhůtu přiměřenou na základě § 36 odst. 5. Institut předběžného zájmu je stanoven přímo ve směrnicích viz již citovaný článek 26 odstavec 5 
směrnice 24/2014/EU, cílem novely není další zpřísňování české právní úpravy oproti zadávacím směrnicím. 

336 Hl. m. Praha § 97 D

Doporučujeme nahradit znění § 97 zněním:                                                                                                          Umožní-li zadavatel 
prohlídku místa plnění, v zadávací dokumentaci:
a) určí dobu prohlídky tak, aby bylo možné prohlídku uskutečnit nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání 
nabídek;
b) stanoví lhůtu pro podání nabídek tak, aby byla vždy delší než minimální lhůta stanovená pro příslušný druh zadávacího řízení;
c) v případě použití užšího řízení podle § 58 se prohlídka místa plnění musí uskutečnit před koncem lhůty pro podání žádostí o 
účast.“.                                                                                                                                               Odůvodnění: Prohlídka místa plnění 
je upravena v několika ustanoveních zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména z hlediska možnosti ji použít v rámci zadávacích 
podmínek a stanovení minimální lhůty pro její organizaci před lhůtou pro podání nabídek. V relevantních ustanoveních zákona o 
zadávání veřejných zakázek však není žádným způsobem upravena organizace prohlídky místa plnění ve vztahu k použití užšího 
řízení podle § 58. Užší řízení je řízením dvoukolovým, kdy do druhého kola jsou k podání nabídky vyzváni pouze účastníci, kteří 
nebyli vyloučeni při prokazování kvalifikace podle § 58 dost. 3. V praxi se však stává, že v případech, kdy je pro podání nabídek 
potřebná a žádoucí organizace prohlídky místa plnění podle § 97, je místo a čas prohlídky místa plnění stanoven až ve výzvě pro 
podání nabídek podle § 58 odst. 4. Tímto postupem však zadavatel umožní odhalit všem účastníkům vyzvaným k podání nabídek 
jejich vzájemnou identitu, čímž se zvyšuje pravděpodobnost tajné dohody mezi účastníky s negativním dopadem na úroveň 
hospodářské soutěže a výsledek zadávacího řízení.

Vysvětleno S argumentací v připomínce lze v obecné rovině souhlasit, nicméně nepovažujeme za vhodné, úplně vyloučit možnost prohlídky místa plnění až před 
podáním nabídek. Je třeba si uvědomit, že prohlídka místa plnění představuje zátěž i pro dodavatele, její uskutečnění ještě před podáním žádostí o 
účast by mohlo některé dodavatele od účasti odrazovat. Nebezpečí dohody mezi dodavateli lze eliminovat i jiným způsobem, například tím, že 
prohlídka není hromadná, ale individuální. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



337 Hl. m. Praha § 31 D

Doporučujeme § 31 nahradit zněním:
(1) Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen
dodržet zásady podle § 6.
(2) Před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 1 000 000 Kč je zadavatel povinen uveřejnit
na profilu zadavatele výzvu dodavatelům obsahující náležitosti stanovené v příloze 6 tohoto zákona. Před uveřejněním výzvy na
profilu zadavatele nesmí zadavatel sdělovat dodavatelům informace, které jsou v této výzvě obsaženy.
(3) Zadavatel nepostupuje podle odstavce 2, pokud:
a) jsou naplněny důvody pro výjimku podle § 29, 30, 158 až 160, 177, 178 a 192,
b) jsou splněny důvody pro použití jednacího řízení bez uveřejnění,
c) jsou naplněny podmínky spolupráce zadavatelů podle § 11, 12, 190 nebo 191,
d) je veřejná zakázka zadávána na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému, nebo
e) jde o změnu závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222.“.

Nevyhověno Záměrem novelizace nebylo přinášet nové povinnosti pro zadavatele. Nesouhlasíme však s vypořádáním připomínek týkajících se veřejných zakázek malého rozsahu.

338 Hl. m. Praha § 217 D

Doporučujeme § 217 nahradit zněním:                                                                                                                  (1) Zadavatel vyhotoví 
písemnou zprávu o:
a) zadávacím řízení,
b) veřejné zakázce malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 1 000 000 Kč.
(2) Písemná zpráva o zadávacím řízení musí obsahovat alespoň:
a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena;
b) použitý druh zadávacího řízení,
c) označení účastníků zadávacího řízení,
d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení,
e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického 
nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru;
f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi;
g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu, byly-li použity;
h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito;
i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito;
j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k němu došlo;
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky 
použity;
l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn;
m) odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části, pokud odůvodnění neuvedl zadavatel v zadávacích podmínkách; a
n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud odůvodnění neuvedl zadavatel v 
zadávacích podmínkách.
(3) Písemná zpráva o veřejné zakázce malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 1 000 000 Kč musí obsahovat alespoň:
a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena;
b) označení dodavatelů, kteří podali nabídku;
c) označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru.
(4) V písemné zprávě může zadavatel odkazovat na oznámení o výsledku zadávacího řízení, pokud uveřejněné oznámení obsahuje 
informace uvedené v odstavci 2.
(5) Zadavatel odešle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi

Nevyhověno Návrh znamená zavedení nové povinnosti pro zadavatele, což je v rozporu s celkovým záměrem nezavádět novelizací nové povinnosti. Šlo by o 
povinnost nad rámec evropských směrnic. 

Nesouhlasíme však s vypořádáním připomínek týkajících se veřejných zakázek malého rozsahu.

339 Hl. m. Praha § 269 D

Doporučujeme § 269 nahradit zněním:
(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že:
a)  neodešle k uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky nebo oznámení o uzavření rámcové dohody v souladu s tímto zákonem,
b) v rozporu s § 31 odst. 2 neuveřejní výzvu dodavatelům,
c) neodešle k uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu s tímto zákonem,
d) neodešle k uveřejnění oznámení o změně smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s tímto zákonem,
e) neodešle k uveřejnění oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému na veřejnou zakázku v souladu s tímto
zákonem,
f) neuveřejní písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 odst. 3 a 6.
(2) Veřejný zadavatel se dopustí správního deliktu při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že neuveřejní uzavřenou smlouvu na
veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do:
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2;
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.“.

Nevyhověno Změna navazuje na připomínku č. 338, které nebylo vyhověno. Nesouhlasíme však s vypořádáním připomínek týkajících se veřejných zakázek malého rozsahu.

340 Hl. m. Praha Příloha č. 6 D

Doporučujeme Přílohu č. 6 nahradit zněním viz přiložený dokument                                                                                                                  
Odůvodnění: Současná úprava v zákoně o zadávání veřejných zakázek definuje veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) v 
§ 27 a ve smyslu § 31 není zadavatel povinen VZMR zadat v zadávacím řízení, při jejím zadání je však povinen dodržovat zásady 
podle § 6. Současný stav tak umožňuje zadavatelům zadávat VZMR zcela mimo standardní zadávací postupy, což představuje značný 
prostor pro volné rozhodování zadavatelů o způsobu výběru dodavatele s negativními dopady na projevy korupce, klientelismu, tajné 
dohody či jiné prakticky omezující žádoucí hospodářskou soutěž a dodržování obecných zásad podle § 6. Podle zákona č. 344/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, je sice řada zadavatelů povinna uveřejňovat v registru smluv smlouvy s dodavateli veřejných zakázek s 
plněním vyšší než 50 000 Kč, nicméně tento stav negarantuje transparentnost výběru dodavatele a žádoucí veřejnou kontrolu postupu 
zadavatele při zadávání VZMR. Taktéž současná právní úprava neumožňuje kontrolu dodržování zásad podle § 6 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Z uvedených důvodů doporučujeme rozšířit povinnost zadavatele pro aplikaci výjimky na VZMR s 
předpokládanou hodnotou vyšší než 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty ve smyslu publikace základních informací o zadání 
VZMR na profilu zadavatele. Cílem navrhované úpravy je:
1. vyšší hospodárnost výdajů na zakázky malého rozsahu,
2. podpora malých a středních podniků,
3.  omezení nekalého jednání při zadávání VZMR jako jsou koluzní dohody, korupce, klientelismus,
4. zvýšení transparentnosti trhu a lepší přehled o veřejných výdajích.

nevyhověno Návrh znamená zavedení nové povinnosti pro zadavatele, což je v rozporu s celkovým záměrem nezavádět novelizací nové povinnosti. Šlo by o 
povinnost nad rámec evropských směrnic. 

Nesouhlasíme však s vypořádáním připomínek týkajících se veřejných zakázek malého rozsahu.

341 Hl. m. Praha § 63 až 67, 
Hlava V

D

Doporučujeme úpravu Části čtvrté Hlavy V tak, aby byla stanovena povinnost zadavatele zveřejnit na svém profilu informaci o 
záměru zadat zakázku v tomto režimu, včetně řádného odůvodnění a informace, na základě jakého ustanovení zákona o zadávání 
veřejných zakázek byl tento režim zvolen. Oznámení by rovněž mělo obsahovat informaci o dodavateli nebo dodavatelích, s nimiž je 
JŘBU zahájeno. Odůvodnění: Při zahájení JŘBU podle § 67 zákona o zadávání veřejných zakázek nejsou k dispozici žádné veřejné 
informace o úmyslu zadavatele zadat zakázku v tomto zadávacím, které je z hlediska hospodářské soutěže velmi výjimečným 
postupem a vyžaduje přísnější veřejnou kontrolu.
Informace o JŘBU jsou zveřejněny až po ukončení zadávacího řízení, kdy je však zejména v případech problematických aplikací 
zákonných výjimek pro JŘBU pozdě na nápravu a případné korekce. Naše doporučení má silnou oporu v odstavci 50 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, 
které říká, že „Veřejný zadavatel, který využije této výjimky, by měl odůvodnit, proč nemá k dispozici rozumné alternativy nebo 
náhradní řešení ...“.

Vysvětleno Návrh znamená zavedení nové povinnosti pro zadavatele, což je v rozporu s celkovým záměrem nezavádět novelizací nové povinnosti. Šlo by o 
povinnost nad rámec evropských směrnic. Citovaná preambule neukládá zadavateli toto odůvodnění publikovat předem. U ústředních orgánů státní 
správy, jim podřízených orgánů a organizací a dalších ústředních orgánů státní správy platí povinnost o těchto zakázkách předem informovat vládu 
již nyní na základě usnesení vlády č.208/2017 ze dne 22. března 2017, o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v 
jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě výjimek. Na základě uvedeného usnesení vlády je povinnost před 
předložením vládě projednání takového materiálu Pracovní skupinou pro transparentní veřejné zakázky, Radou vlády pro informační společnost nebo 
Národním bezpečnostním úřadem, v závislosti na charakteru té dané veřejné zakázky. V případě samospráv je možné si takovou povinnost zavést 
prostřednictvím vnitřního předpisu. 

342 SPCR § 39 odst. 5 Z

Navrhujeme doplněný text upravit takto:„(5) V průběhu zadávacího řízení zadavatel vychází z údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo
modelů. Zadavatel si může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud nejde o údaje, doklady, vzorky nebo 
modely, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení. Vzorky nebo modely může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z
výsledků těchto zkoušek.“ Odůvodnění: SP ČR navrhuje doplnit slova „nebo modely“, neboť se domnívá, že se možnost opatřovat
podklady jakékoliv formy, vyjma těch, které jsou předmětem hodnocení, vztahuje taktéž na ně, jak ostatně vyplývá z první části
komentované věty.

Vyhověno 

Slovo modely bylo doplněno. S navrženým vypořádáním připomínek k § 39 souhlasíme.

343 SPCR § 40 odst. 2  Z

Navrhujeme upravit doplněný text takto: „Pokud zadavatel stanovil zadávací lhůtu, informace o době zákazu uzavření 
smlouvy do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti účastníka zadávacího řízení 
a) odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo 
b) uveřejní na profilu zadavatele.“                                                                                                                                                                   
Odůvodnění: SP ČR se domnívá, že navržená úprava dává smysl pouze v případě, kdy zadavatel stanovil zadávací lhůtu. V 
opačném případě by šlo o zavedení nadbytečné informační povinnosti zadavatele. 

Vysvětleno

To, že se povinnost zadavatele vztahuje pouze na případy, kdy byla stanovena zadávací lhůta, vyplývá z povahy věci, resp. ze systematického 
výkladu § 40 - Zadávací lhůta. Pokud zadávací lhůta nebude stanovena, lze předpokládat, že v praxi účastníci zadávacího řízení dotaz na dobu jejího 
přerušení klást nebudou. 

S navrženým vypořádáním souhlasíme.

344 SPCR § 61 odst. 5 
věta třetí

Z

Navrhujeme upravit doplněný text takto: „Nevyloučeným účastníkům zadávacího řízení současně zašle písemnou výzvu k podání 
předběžných nabídek, a to všem současně.“                                                                                                                                      
Odůvodnění: SP ČR se domnívá, že z navrženého textu není zřejmé, zda se výzva odesílá současně s případným vyloučením 
dodavatelů nebo současně všem k podání předběžné nabídky. Smyslem navrhované úpravy je upřesnit, že se jedná o současné 
odeslání výzvy k podání předběžných nabídek. 

Vyhověno

Připomínce bylo vyhověno. S navrhovaným vypořádáním připomínek souhlasíme.
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345 SPCR § 122 odst. 3 
písm. a) Z

Navrhujeme upravit doplněný text takto: „(3) Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení
a) dokladů o jeho základní způsobilosti podle § 74, pokud je zadavatel požadoval a nemá je dosud k dispozici již nemá k
dispozici; pokud zadavatel nestanoví ve výzvě jinak, musí tyto doklady prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení, (…).“
Odůvodnění: Zadavatelé sektorových veřejných zakázek nemají povinnost dle § 167 odst. 2 vyžadovat prokázání základní
způsobilosti podle § 74. SP ČR se domnívá, že přijetím navržené úpravy by tedy došlo k výraznému rozšíření
administrativních povinností těchto zadavatelů i dodavatelů, což je proti smyslu navrhované novelizace, kterou je
zjednodušení právní úpravy. Navrhuje  proto výslovně vyloučit ty zadavatele, kteří dle § 74 postupovat nemusí.

Vyhověno

Věcně zapracováno v textu odstavce 3. S návrhem vypořádání připomínek k § 122 a § 123 souhlasíme.

346 SPCR § 123a Z

Navrhujeme upravit návětí nově doplněného § 123a takto:                                                                                                                         
„Pokud zadavatel postupuje podle § 104 písm. a) nebo písm. b), odešle všem účastníkům zadávacího řízení oznámení o 
splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy, jehož součástí musí být 
a) seznam dokladů nebo vzorků, kterými vybraný dodavatel prokazoval splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy, 
pokud zadavatel postupoval podle § 104 písm. a),
b) výsledek zkoušek vzorků, pokud zadavatel postupoval podle § 104 písm. b).“                                                                                   
Odůvodnění: SP ČR navrhuje upřesnit,  že se nová povinnost vztahuje výlučně na situace dle § 104, tedy oznámení se 
odesílá pouze v případě, kdy zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil další podmínky pro uzavření smlouvy. V případě, 
že zadavatel takové podmínky nestanoví, se toto oznámení neodesílá a také se nepoužije § 246 písm. b).

Vysvětleno

Navrhovaná formulace je nadbytečná, neboť její obsah je vyjádřen vždy na konci textu v jednotlivých písmenech. S návrhem vypořádání připomínek k § 122 a § 123 souhlasíme.

347 SPCR § 163 odst. 6 Z

Navrhujeme upravit doplněný text takto: „(6) V případě zahájení zadávacího řízení podle odstavce 4 uveřejní zadavatel zadávací
dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu na profilu zadavatele ode dne
uveřejnění předběžného oznámení nebo oznámení o zavedení systému kvalifikace nebo ode dne odeslání výzvy k podání žádostí o
účast, výzvy k podání předběžných nabídek nebo výzvy k podání nabídek nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.“
Odůvodnění: SP ČR navrhuje doplnění, neboť uvedený způsob zahájení zadávacího řízení, který je upraven v odkazovaném odstavci
4 (tzn. odeslání výzvy k podání nabídek) ve výčtu chybí. Vysvětleno

Ustanovení odstavce 6 bylo upraveno takto: (6) Zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k 
tomuto zákonu zadavatel 
a) uveřejní na profilu zadavatele ode dne oznámení o zavedení systému kvalifikace nejméně do konce lhůty pro podání nabídek, je-li zadávací řízení 
zahájeno podle odstavce 4 písm. b), 
b) uveřejní na profilu zadavatele ode dne odeslání výzvy k podání nabídek nebo výzvy k podání předběžných nabídek nejméně do konce lhůty pro 
podání nabídek, je-li zadávací řízení zahájeno podle odstavce 4 písm. c) nebo d); to neplatí pokud tuto zadávací dokumentaci odešle současně s 
výzvou k podání nabídek nebo s výzvou k podání předběžných nabídek.
DZ : V odstavci 6 není řešeno uveřejňování zadávací dokumentace ve vztahu k zadávacímu řízení zahájenému podle odstavce 4 písm. a), neboť v 
takovém případě se uplatní obecná úprava podle § 96 odst. 1 a zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci na profilu zadavatel od odeslání výzvy k 
podání žádostí o účast podle § 58 odst. 5 nejméně do konce lhůty pro podání nabídek. 

S navrhovaným vypořádáním připomínek souhlasíme.

348 SPCR § 167 odst. 1 Z
§ 167 odst. 1 – navrhujeme novelizační bod vypustit. Odůvodnění: Při zadávání sektorových veřejných zakázek se dle § 167 
odst. 2 nemusí požadovat prokázání profesní způsobilosti. Navržená úprava toto pravidlo neguje, proto ji SP ČR navrhuje 
vypustit.

Vysvětleno
Navržená úprava neukládá povinnost vyžadovat v případě sektorových zakázek profesní kvalifikaci, pouze stanoví závazné pravidlo pro posuzování 
dokladů, pokud ji zadavatel vyžaduje. Do důvodové zprávy byla doplněna tato věta: Provedená úprava nic nemění na tom, že zadavatel při 
zadávání sektorové zakázky není povinen požadovat profesní kvalifikaci vůbec .  

S navrhovaným vypořádáním připomínek souhlasíme.

349 SPCR § 211 odst. 1 
písm. c)

Z

§ 211 odst. 1 písm. c) - navrhujeme upravit doplněný text takto: „c) provedení kontroly technické kapacity nebo opatření 
týkajících se zabezpečení jakosti nebo výzkumu podle § 79 odst. 2,“ Odůvodnění: SP ČR chápe, že navržená úprava řeší vytýkané 
nedostatky transpozice. Zároveň se však domnívá, že navržená úprava je příliš omezující. Odkazem na § 79 odst. 2  by mohly být 
prováděny kontroly opatření týkající se jakosti pouze v rámci kvalifikace, a neumožnily by zadavateli provádět kontrolu opatření 
týkající se jakosti resp. systému řízení jako další podmínku pro uzavření smlouvy dle § 104 - jedná se například o povinnost provádět 
prověření zavedení systému řízení dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a jeho hodnocení v případě dodavatele, který navrhuje 
nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí jeho změnu.

Vysvětleno

Kontrola kapacity dodavatele v § 104 připuštěna není, je zde pouze možnost doložení dokladů nebo vzorků. Rozšíření možností podle § 104 by bylo 
možné, je ovšem otázkou, zda je nezbytné. Zadavateli totiž zřejmě nic nebrání, aby si kontrolu kapacity vyhradil podle § 79 a následně ji provedl 
pouze u vybraného dodavatele. 

S upraveným zněním § 211 a s  návrhem vypořádání připomínek k § 211 souhlasíme.

350 SPCR
§ 246 odst. 1 
písm. b) 

Z

Navrhujeme upravit doplněný text takto: „b) před uplynutím lhůty pro podání námitek proti oznámení o splnění dalších podmínek
pro uzavření smlouvy, pokud zadavatel takové oznámení byl povinen odeslat dle § 123a.“ Odůvodnění: SP ČR navrhuje
výslovně upřesnit, že blokační lhůta platí pouze pro případy, kdy je povinnost vyhotovit oznámení o splnění dalších podmínek pro
uzavření smlouvy, tedy pouze v případech, kdy si zadavatel takové další podmínky pro uzavření smlouvy vyhradí v zadávací
dokumentaci. 

Vysvětleno

Text ustanovení byl přeformulován. To, že oznámení podle § 123 odst. 2 je povinen zadavatel povinen odeslat pouze v případech, kdy si stanovil 
podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104, vyplývá už z jednotlivých bodů § 123 odst. 1 písm. b). Ve smyslu připomínky byla doplněna důvodová 
zpráva k § 246

S navrhovaným vypořádáním připomínek souhlasíme.

351 SPCR § 211 odst. 6 D Upozorňujeme na překlep v textu: Na komunikaci v mezi zadavatelem a  dodavatelem …………………. Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

352 SPCR
§ 232 písm. d) 

D
Upozorňujeme, že je nutno opravit odkaz – nejde o § 231 odst. 3, ale § 231 odst. 4 Vyhověno Odkaz byl změněn.

353 MV § 109 odst. 3 Z

Požadujeme upravit ustanovení následujícím způsobem: „(3) Zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti účastníka
zadávacího řízení odešle účastníkovi zadávacího řízení informaci o jeho aktuálním pořadí nebo sdělení, že jeho aktuální pořadí
není možné v probíhající fázi zadávacího řízení vyhodnotit.“. V důvodové zprávě se uvádí, že cílem návrhu je poskytnout
účastníkům zadávacího řízení informace, na základě kterých mohou odhadnout svoji pozici v zadávacím řízení, a na základě toho
naplánovat své provozní kapacity. Na rozdíl od předchozí právní úpravy však zákon důsledně v žádném svém ustanovení nezavádí
zadavateli povinnost zveřejnit nabídkové ceny a účastníci zadávacího řízení se je dozvědí ze zprávy o hodnocení nabídek pouze
v případě, že jim zadavatel oznamuje výběr dodavatele, nikoliv v případě zrušení zadávacího řízení. Navržená změna je tedy zcela
nesystémová, navíc odůvodnění, že je zařazena proto, aby si účastníci mohli připravovat výrobní kapacity, pokládáme za irelevantní
a zavádějící, jméně do konce lhůty pro podání nabídek. vatel, který využije této výjimky, by měl odůvodnit, proč nemá k dispozici
rozumné alternativy nebo náhradní řešení ...“.
zadávána na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému, nebo
e) jde o změnu závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222.“.
ně, telefonicky atp.) a není povinnost tak činit například elektronickou komunikací přes profil zadavatele; postup projevování
předběžného zájmu je tak v případě nejasností zpětně obtížně kontrolovatelný, jelikož zadavatel nemá žádnou zákonnou povinnost pro
formu komunikace s účastníky v této fázi zadávacího řízení;
2. v zákoně o zadávání veřejných zakázek není stanovena žádná minimální lhůta pro projevení předběžného zájmu a příliš krátká lhůta 
může být zdrojem manipulace a snahy omezit okruh účastníků, kteří jsou poté vyzváni k podání žádosti o účast;
3. institut předběžného oznámení a projevení zájmu zbytečně omezuje hospodářskou soutěž; smyslem těchto institutů by měla být
především snaha zadavatele dostatečně dlouho dopředu dát dodavatelům na trhu signál o budoucí soutěži a mít předem informace o
potenciálním zájmu dodavatelů na trhu; i

Vysvětleno

Navrhované znění by zřejmě neplnilo účel ustanovení. Zadavatelé by zřejmě do provedení hodnocení sdělovali, že není možné pořadí vyhodnotit. 
Naproti tomu z údajů o číselně hodnocených kritériích si účastník zadávacího řízení může s vysokou mírou pravděpodobnosti vyhodnotit svou pozici 
v zadávacím řízení sám i předtím, než provede hodnocení zadavatel.
Navrhované znění by zřejmě neplnilo účel ustanovení. Zadavatelé by zřejmě do provedení hodnocení sdělovali, že není možné pořadí vyhodnotit. 
Naproti tomu z údajů o číselně hodnocených kritériích si účastník zadávacího řízení může s vysokou mírou pravděpodobnosti vyhodnotit svou pozici 
v zadávacím řízení sám i předtím, než provede hodnocení zadavatel.

K vypořádání naší zásadní připomínky - souhlasíme a děkujeme. 

354 MV § 122 odst. 3 
písm. a):

Z

Požadujeme slova „;pokud zadavatel nestanoví ve výzvě jinak“ nahradit slovy „ ;pokud zadavatel nestanoví ve výzvě dobu kratší,“,
popřípadě vypustit možnost zadavatele stanovovat ve výzvě jinou dobu. Návrh stanoví, že zadavatel může ve výzvě dobu, ve které
musí doklady prokazovat splnění požadovaného kritéria, prodloužit nebo zkrátit. Takovéto znění však porušuje § 86 odst. 3 zákona,
kde je uvedeno, že doklady musí prokazovat splnění podmínek nejpozději 
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Pokud tedy účastníci v nabídce toto prokáží dle § 86 odst. 2 zákona čestným
prohlášením, není možné, aby následně čestné prohlášení doložili doklady staršími než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího
řízení. Navrhujeme případně zvážit, zda by nebylo vhodnější dotčené znění zcela vypustit, tedy nedávat zadavateli právo požadovat
doklady, které prokazují doložení předmětného kritéria v kratší době, než stanoví zákon, a to zejména v případech, kdy účastníci v
nabídce doloží předmětné kritérium doklady a ne pouze čestným prohlášením (což také dle § 86 
odst. 2 zákona může zadavatel přímo požadovat), jelikož by při požadavku na dobu kratší než 3 měsíce (kratší než mají předložené
doklady), musel dodavatel doklady pořizovat znovu.

Vyhověno 
jinak/vysvětleno

Úprava byla změněna; z odstavce 4 písm. b) je nyní zřejmé, že zadavatel může (nemusí) požadovat předložení zcela aktuálních dokladů o základní 
kvalifikaci (tj. nově pořízených po obdržení výzvy); pokud tak neučiní, platí standardní doba stáří dokladů podle § 86 odst. 3.

S vypořádáním připomínek MV k § 122 a 123 souhlasíme.

355 MV  211 odst. 4 písm  Z

Dle důvodové zprávy se doplňuje výjimka z povinné elektronické komunikace tak, aby bylo možné smlouvy uzavírat i v listinné
podobě. V prvé řadě je dle našeho názoru ustanovení nesystémové a jde proti základní koncepci a smyslu veřejných zakázek
spočívající ve snaze maximálně je digitalizovat. Z navrženého znění nadto není patrné, že by se mělo jednat i o uzavírání smluv, neboť
komunikace při uzavírání smlouvy automaticky nezahrnují i samotné uzavření smlouvy. Proto navrhujeme ideálně do výčtu doplnit
nové písmeno x), které by mohlo znít: „x) jde o komunikaci při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku podle § 124 a to včetně
jejího uzavření.“ .

Vyhověno 
částečně/jinak

Byl doplněn odkaz na § 124 odst. 1 a byla doplněna důvodová zpráva. Sdělujeme, že s vypořádáním připomínky k § 211 souhlasíme.

356 MV § 213a a § 
224a

Z

V souvislosti s nedávným vyhlášením zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, upozorňujeme,
že tento zákon mění (prostřednictvím novely zákona č. 111/2009 Sb.) dosavadní koncepci využívání údajů z informačních systémů
veřejné správy tak, že oprávnění jednotlivých orgánů veřejné moci k čerpání údajů ze základních registrů a agendových informačních
systémů se bude nově odvíjet od registrace agendy v registru práv a povinností a registrace působnosti konkrétního orgánu veřejné
moci v agendě, a to s účinností od 1. 2. 2022. Ustanovení o využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních
systémů by měla být v jednotlivých agendových zákonech zrušena, což pro již účinná ustanovení řeší návrh zákona o změně zákonů
související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Navrhované odstavce 3, 4, 5 a 6 by proto měly mít omezenou účinnost
pouze do této doby. Tato připomínka se uplatní rovněž k čl. I novelizačnímu bodu 152, tedy k § 224a.

Vyhověno

Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn. S vypořádáním ostatních připomínek souhlasíme.

357 MV

§ 213a odst. 3 
písm. e) a § 
224a odst. 1 
písm. e)

Z

Požadujeme písmeno e) v uvedených ustanovení zrušit, neboť v registru obyvatel se údaj o rodném čísle nevede.

Vysvětleno

Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn. S vypořádáním ostatních připomínek souhlasíme.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



358 MV § 260 Z

Upozorňujeme na riziko vzniku duplicity právní úpravy ve vztahu k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, jakožto obecnému procesnímu předpisu pro oblast kontrol, který upravuje ustanovení o nahlížení do spisu (srov.
§ 22 kontrolního řádu). Z kontrolního řádu vyplývá, že podnět ke kontrole musí být součástí kontrolního spisu. Ochranu totožnosti
osoby, která podala podnět ke kontrole, je nutné uplatňovat nejen v rámci samotného podnětu ke kontrole, ale tato ochrana se vztahuje
rovněž na veškeré dokumenty nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost podatele, zároveň platí, že podnět ke kontrole nelze
(např. v rámci nahlížení do spisu) vyloučit jako celek, ale příslušný orgán je povinen posoudit, které části podnětu či jiných
dokumentů, resp. jejich částí, je nezbytné vyloučit, aby omezení přístupu k těmto dokumentům bylo zajištěno pouze v nezbytně
nutném rozsahu. Požadujeme se s touto otázkou vypořádat v důvodové zprávě.

Nevyhověno/vysvětle
no

Nejedná se o duplicitu právní úpravy, ale o právní úpravu speciální k ustanovení správního řádu o nahlížení do spisu. 
S ust. § 22 kontrolního řádu přitom není v kolizi, nijak toto ustanovení nepopírá, jen upravuje širší vyloučení dokumentů z nahlížení.

S vypořádáním ostatních připomínek souhlasíme.

359 MV § 260 Z

Ve vztahu k poskytování informací je nutné se vypořádat s existencí právní úpravy obsažené v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a určit, zda je navrhovaná právní úprava ve vztahu k tomuto zákonu speciální,
tedy zda bude vylučovat poskytnutí dané informace i v případě, že o ni bude úřad požádán žádostí podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. Pakliže by se měla úprava aplikovat i na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., požadujeme, aby výluka
byla koncipována jen jako dočasná, tj. aby informace nebyly poskytovány pouze po dobu výkonu dozoru – srov. § 12 zákona
č. 106/1999 Sb., dle kterého právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. Časově neomezenou výluku
totiž považuje za neobhajitelnou z hlediska čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Tomuto ustanovení by ostatně měla být
věnována pozornost i v důvodové zprávě a návrh by se v ní měl vypořádat s nezbytností této plošné výjimky (případně i z hledijméně
do konce lhůty pro podání nabídek. vatel, který využije této výjimky

Nevyhověno/vysvětle
no

V daném případě se nepochybně jedná o speciální ustanovení k zák. č. 106/1999 Sb. Omezení práva na informace je odůvodněno snahou odbřemenit 
Úřad od rozsáhlé agendy poskytování informací z dokumentů, jejichž původcem není, které má jen v dočasném držení a jejichž obsahem jsou často 
obchodně citlivé (tedy z práva na informace zpravidla vyloučené) informace.
Výluka není v žádném případě z materiálního hlediska neomezená.
Dokumentace o zadávacím řízení může být pořízena, resp. Úřadu doručena dvěma způsoby:
- v listinné podobě, kdy je možné, že zadavatel nad daným dokumentem ztrácí kontrolu a nemůže - coby povinný subjekt - informace z něj 
poskytnout na žádost podle zák. č. 106/1999 Sb. V tomto případě je výjimka dočasná, protože po skončení šetření/řízení u Úřadu je taková 
dokumentace vrácena zadavateli, u kterého lze požádat o poskytnutí příslušných informací. V praxi však k tomuto dočasnému omezení práva na 
informace nebude docházet vždy, protože lze předpokládat, že zadavatel si před odesláním dokumentace Úřadu pořídí pro své vlastní potřeby kopii.
- v elektronické podobě, kdy nelze o nějaké ztrátě kontroly zadavatele nad danými dokumenty vůbec hovořit; zadavatel je má stále k dispozici a vždy 
je možno, aby si žadatel požádal o poskytnutí informací z dokumentace o zadávacím řízení u něj coby jejího původce (takový postup se jeví 
přinejmenším jako logický).
Materiálně se tedy jedná o výjimku dočasnou, resp. v dnešní "elektronické době" v zásadě nijakou (pouze určující, že v případě existence dvou 
subjektů, které mají dokumentaci k dispozici, se má žadatel o informaci obracet se svojí žádostí na jejího původce, nikoli na Úřad, který ji má jen v 
dočasném držení za účelem co nejefektivnějšího provedení dozoru nad zadáváním, nikoli za účelem řešení otázek spojených s existencí důvodů pro 
odepření poskytnutí informací, které lze, jak již bylo zdůvodněno výše, očekávat).
Omezení práva na informace je odůvodněno snahou odbřemenit Úřad od rozsáhlé agendy poskytování informací z dokumentů, jejichž původcem 
není, které má jen v dočasném držení a jejichž obsahem jsou často obchodně citlivé (tedy z práva na informace zpravidla vyloučené) informace.
Omezení práva na informace je navíc maximálně dočasné, v současné době (kdy zadávání veřejných zakázek probíhá elektronicky a v elektronické 
podobě je pořizována i dokumentace o zadávacím řízení) vlastně materiálně žádné omezení nepředstavuje, protože relevantní informace lze vždy 
získat od zadavatele (který má dokumentaci o zadávacím řízení k dispozici).

S vypořádáním ostatních připomínek souhlasíme.

360 MV § 29 Z

S ohledem na praktické zkušenosti Kriminalistického ústavu Policie České republiky žádáme o doplnění nové výjimky ve vztahu 
k zakázkám na dodání materiálu nebo služeb, které slouží k výkonu znaleckého zkoumání. Kriminalistický ústav Policie České 
republiky je specializované znalecké a vědeckovýzkumné pracoviště v oborech přímo souvisejících s forenzní kriminalistickou praxí, 
které potřebuje ke znaleckému zkoumání specifické zařízení a materiály, na nichž závisí úspěšnost zkoumání. V rámci znalecké 
činnosti a bezpečnostního výzkumu Ministerstvo vnitra vytváří rovněž nové postupy využívané v rámci Policie České republiky. 
Proces stanovený zákonem pro průběh veřejné zakázky neumožňuje plnění požadavků ze strany orgánů činných v trestním řízení 
a dalších orgánů požadujících znalecké výstupy a rovněž neúměrně komplikuje vývoj nových metod v rámci bezpečnostního 
výzkumu. Vzhledem ke specifickým požadavkům na materiál a zařízení existuje často na trhu pouze jediný dodavatel. V minulosti 
zrušená nabídková řízení z tohoto důvodu způsobovala značné problémy ve vztahu k dožadujícím orgánům a následná alternativní 
řešení byla finančně náročná, což je v rozporu s požadavkem hospodárnosti. Částečně použitelná jsou ustanovení § 73, ale 
prokazování okolnosti předpokládaných návrhem zákona by mohlo být problematické, přičemž stanovení obecné výjimky by 
usnadnilo řešení naznačených praktických problémů. Charakter navrhované výjimky se velmi blíží výjimce stanovené v § 29 písm. n), 
neboť materiál a služby získávané ze zakázek slouží převážně jako podklady pro trestní řízení a odhalování trestné činnosti. Uvedená 
připomínka je tak v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES 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 (recitály 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 20 a 27). Navrhujeme tedy ustanovení doplnit o 
nové ustanovení, které vy mohlo znít: 
„x) jestliže jejím předmětem je dodání materiálu nebo služeb, které slouží k výkonu znaleckého zkoumání soudního znalce19)“.

Nevyhověno/vysvětle
no

Výjimku, která je stanovena pouze ve směrnici pro veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti a není obsažena v směrnici 2014/24/EU není 
možno zahrnout mezi obecné výjimky z postupu v zadávacím řízení podle § 29.

S vypořádáním připomínek souhlasíme.

361 MV § 30 písm. j) Z

Žádáme o rozšíření výjimky pro vojenský materiál, aby ji mohly využívat i další ozbrojené sbory České republiky, a umožnit tak 
efektivní zajišťování zakázek v oblasti bezpečnosti. Zadávací řízení na zboží a služby v odvětví bezpečnosti mají poskytnout 
zadavatelům flexibilitu při pořizování plnění, u nějž nutnost vytvoření podmínek pro operativní a flexibilní akvizice svým významem 
převyšuje veřejný zájem na dodržení zásad, které se promítají v právní úpravě zadávacího řízení. V ustanovení § 28 odst. 1 písm. n) 
zákona je vojenský materiál definován jako zbraně, střelivo a další materiál, který je speciálně určen, zkonstruován nebo přizpůsoben 
pro vojenské účely, a jehož seznam je uveden v příloze č. 1 k zákonu. Definice vychází z čl. 1 odst. 6 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/81/ES 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. Vojenský materiál je tak definován pro vymezení 
veřejných zakázek výhradně v oblasti obrany, přičemž takový materiál musí mít vždy vojensko-technické vlastnosti, které umožňují 
plnit úkoly, které jsou jednoznačně vojenské, nikoliv bezpečností [výraz „defense“ (obrana) je v právu Evropské unie vztahován k 
bezpečnostním hrozbám zvenku a výraz „security“ (bezpečnost) je vztahován k bezpečnostním hrozbám zevnitř]. Na činnost policie 
se tedy vztahuje pojem „security“. Na tuto definici je poté navázána výjimka stanovená v § 29 písm. s) vztahující se k nadlimitním i 
podlimitním veřejným zakázkám, následně i výjimka pro podlimitní veřejné zakázky v § 30 písm. j). Výjimka stanovená v § 29 písm. 
s) zákona vychází z čl. 346 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, který umožňuje členským státům derogovat předpisy 
týkající se vnitřního trhu Evropské unie (tedy i zadávací směrnice) v případě ochrany podstatných zájmů v oblasti bezpečnosti 
týkajících se výroby zbraní, střeliva a vojenského materiálu. Zbraně, střelivo a vojenský materiál podle tohoto článku jsou definovány 
v seznamu vydaném rozhodnutím Rady Evropské unie vypracovaném dne 15. dubna 1958. Na základě toho Soudní dvůr Evropské 
unie judikoval, že vojenské vybavení musí být určeno výhradně pro vojenské účely. Proto nelze ve vztahu k oblasti bezpečnosti 
(security) tímto způsobem vyloučit aplikaci zadávacích směrnic. Navíc je opatření podle čl. 346 Smlouvy o fungování Evropské unie 
chápáno ze strany Soudního dvora Evropské unie jako institut velmi výjimečný, jenž musí být vykládán restriktivním způsobem. Na 
druhou stranu podlimitní veřejné zakázky a proces jejich zadávání není upraven zadávacími směrnicemi. Rozšíření výjimky podle § 
30 písm. j) na jiný než vojenský materiál by tedy bylo nejefektivnější a v souladu s právem Evropské unie. Vzhledem ke skutečnosti, 
že definice vojenského materiálu podle § 28 odst. 1 písm. n) zákona váže užití vojenského materiálu výhradně k vojenským účelům, 
mohlo by být využití podlimitní výjimky pro ozbrojené bezpečnostní sbory České republiky problematické. Navrhujeme tudíž 
výjimku vztáhnout na vojenský materiál tak, jak je definován v zákoně č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským 
materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů, jenž jej chápe v širším slova smyslu, tedy ve znění: „j) 
jejímž předmětem je výroba, koupě nebo oprava výrobků, jejich součástí a náhradních dílů, které jsou vzhledem ke svým 
charakteristickým technicko konstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované nebo přizpůsobené pro použití v ozbrojených 

Vyhověno

text byl změněn takto:  

§ 30 

j) zadávanou pro ozbrojené složky České republiky, jejímž předmětem je výroba, koupě nebo oprava výrobků, jejich součástí nebo náhradních dílů, 
které jsou vzhledem ke svým charakteristickým technicko-konstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované nebo přizpůsobené pro použití 
v ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech České republiky nebo jsou hromadně v těchto složkách užívány k zabezpečení úkolů obrany a 
bezpečnosti státu,

Připomínku můžete považovat za vypořádanou a děkujeme za vstřícnost a pochopení.

362 MV § 140 odst. 2 Z

Žádáme v § 140 odst. 2 větu první nahradit větou: „Zadavatel odešle dodavateli oznámení o zařazení do dynamického nákupního 
systému nebo o jeho odmítnutí bez zbytečného odkladu po posouzení žádosti o účast.“ , neboť zejména u dynamického nákupního 
systému, který je zaváděn jako centrální nákup státu a hodnotící komise je meziresortní, je její jednání organizačně i časově náročné a 
při opakovaném doplňování žádostí o účast je problematické dodržení lhůt podle odstavce 1. Lhůty v odstavci 1 vyplývají z práva 
Evropské unie, a nelze je tedy prodloužit, ale oznámení o zařazení nebo nezařazení je v čl. 34 odst. 5 pododstavci 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU uvedeno tak, že veřejní zadavatelé co nejdříve informují dotčený hospodářský subjekt, 
zda byl nebo nebyl zařazen do dynamického nákupního systému. Námi navrhované znění je tedy se směrnicí plně v souladu a docílí se 
toho, že nebude docházet k situacím, kdy by žádost byla posouzena ve lhůtě podle odstavce 1, ale již se v této lhůtě nestihlo odeslat 
oznámení.

Nevyhověno 

Souhlasíme s tím, že třetí pododstavec čl. 34 odst. 5 umožňuje, aby oznámení dodavateli bylo zasláno s "nutným" odkladem. To by mohlo umožňovat 
navrhovanou změnu odstavce 2, ale pouze za předpokladu změny i v odstavci 1, aby bylo zřejmé, že zadavatel musí o podaných žádostech ve lhůtách 
podle odstavce 1 rozhodnout, aby nevznikl dojem, že může nastat situace, kdy bude zadavatel zasílat další výzvy v době mezi uplynutím lhůt podle 
odstavce 1 a rozhodnutím zadavatele o žádosti dodavatele o zařazení do DNS.

Sdělujeme, že s vypořádáním naší připomínky k § 140 odst. 2 souhlasíme, děkujeme za vstřícnost.

363 MV § 218 odst. 3 Z

Žádáme za slovo „uveřejnit“ vložit slova „nebo poskytnout“ a za slovo „uveřejnění“ vložit slova „nebo poskytnutí“ . Jde o
technickou změnu doplňující text odstavce tak, aby zahrnoval i možnost odmítnutí žádosti podle § 109 odst. 3. Navrhované rozšíření
se využije pouze v případě, že nebude v § 109 odst. 3 přijato alternativní řešení spočívající v tom, že se nebudou poskytovat údaje, ale
pouze aktuální pořadí.

Vyhověno jinak

Byl upraven text § 109 odst. 3: "Zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti účastníka zadávacího řízení odešle účastníkům 
zadávacího řízení nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, bez identifikačních 
údajů účastníků zadávacího řízení; to neplatí v případech uvedených v § 218 odst. 3."

S vypořádáním ostatních připomínek souhlasíme.

364 MV § 245 Z

Žádáme zrušit v § 245 odst. 3 písmeno b) a zároveň za odstavec 5 doplnit nový odstavec 6 ve znění: „(6) Zadavatel nerozhodne o
námitkách, které byly podány opožděně.“ .Předchozí právní úprava navrhované doplnění v totožném znění obsahovala, ve stávajícím
zákoně ale obsaženo není. V § 245 odst. 3 písm. b) zákona je sice stanoveno, že zadavatel odmítne námitky, které byly podány
opožděně, ale v § 245 odst. 1 zákona se zadavateli stanovuje povinnost se při odmítnutí námitky podrobně a srozumitelně vyjádřit ke
všem skutečnostem uvedeným v námitce, a to bez dalšího. Vypořádání námitky je přitom velmi věcně i časově náročné a Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže zadavatele sankcionuje i při nevyjádření se ke všem skutečnostem. Tento systém může být ze strany
účastníků snadno zneužíván, např. opožděným podáváním četných a rozsáhlých šikanózních námitek, s nimiž se zadavatel musí do 15
dnů vypořádat. Po opožděné námitce navíc může stěžovatel podat na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podnět (protože jeho
podmínkou at oznámení.způsobovala značné problémy ve vztahu k dožadujícím org

Vyhověno jinak

Byl upraven text § 245 odst. 1: Zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda 
námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí o odmítnutí námitek musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně 
vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách.  V případě odmítnutí námitek podle odstavce 3 postačí odůvodnění ve vztahu k 
důvodům jejich odmítnutí. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

S vypořádáním ostatních připomínek souhlasíme.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



365 MV obecně D

Doporučujeme sjednotit způsob stanovení lhůt, jelikož v některých případech jsou stanoveny v pracovních dnech (např. v § 54
zákona), v jiných případech v kalendářních (např. v § 57 zákona), což nepřispívá k přehlednosti právního předpisu a zbytečně vytváří
prostor pro nezamýšlená pochybení, ať již ze strany zadavatelů nebo dodavatelů. Požadavek na sjednocení lhůt byl opakovaně z více
míst vznesen již v rámci připomínkového řízení k zákonu o zadávání veřejných zakázek, nicméně považujeme jej stále za
odůvodněný. 

Vysvětleno Lhůty v celém textu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou upraveny tak, aby delší lhůty vycházející z evropských směrnic byly stanoveny 
v kalendářních dnech a současně aby bylo zachováno, že lhůty, které jsou kratší než 10 dnů, a lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení byly nadále 
stanoveny v pracovních dnech. Tato úprava odpovídá závěrům Legislativní rady vlády, která ukončila rozsáhlou a podrobnou debatu k této otázce 
vedenou při přijímání zákona. Současná úprava lhůt je účelná a vhodná, neboť počítání lhůt v kalendářních dnech je pro adresáty normy jednodušší. 
Zachování kratších lhůt ve dnech pracovních pak na druhou stranu zajišťuje, že není možné lhůty účelově stanovit v průběhu dnů pracovního klidu. 
Nevidíme proto důvod, ke změně současného stavu.

366 MV § 14 odst. 1 D

Dle důvodové zprávy je cílem předkladatele navrhovaným doplněním vyjasnit, že za veřejnou zakázku se nepovažují případy, kdy
záměrem zadavatele je investice, nikoli pořízení konkrétních výrobků. Výslovně se tak uvádí, že cenný papír (může být věcí hmotnou
i nehmotnou), obchodní závod (věc hromadná) a podíl v obchodní korporaci (věc nehmotná), se nemají považovat pro účely věty
první dotčeného ustanovení za věci, přičemž oproti zadávacím směrnicím, které v souvislosti s dodávkami používají pojem
„výrobek“, ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek používá pojem „věc“, čímž se nepochybně snaží být konzistentní
s občanským zákoníkem. Dáváme ke zvážení, zda namísto doplnění věty třetí, nenahradit v zákoně pojem „věc “ pojmem „výrobek “, 
ten pak následně v rámci předpisu odpovídajícím způsobem definovat (např. věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána
bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh) a tímto způsobem se přiblížit zadávacím směrnicím a odstranit
problémy s širokým at oznámení.způsobovala značné problémy

Vysvětleno Navrhovaná úprava směřuje k účelu sledovanému změnou. Vzhledem ke kontinuitě se současnou úpravou se však nejeví jako vhodnější než 
navrhovaný text. 

367 MV § 19 odst. 3 D

Považujeme navrhovanou změnu za zmatečnou, neboť uvozovací věta nejprve pomocí odkazu na odstavec 1 stanoví, že se nejedná o
veřejné zakázky ve smyslu odstavce 1, nicméně v písmenu c) odstavce 3 se s aplikací dotčeného ustanovení opětovně kalkuluje.
Doporučujeme danou konstrukci přehodnotit.

Nevyhověno Základní pravidlo je stanoveno v odstavci 1, který určuje, jaké zakázky jsou pravidelné povahy a jak se počítá jejich předpokládaná hodnota. 
Odstavec 3 představuje fikci, kdy se veřejné zakázky za pravidelné nepovažují, i když jimi fakticky jsou. Z praktické pohledu zadavatel vždy musí 
určit předpokládanou hodnotu podle pravidel v odstavci 1, aby mohl zjistit, zda je veřejná zakázka podlimitní. Jiná věcná konstrukce není možná bez 
podstatné změny smyslu ustanovení. Hledat jinou formulaci nepovažujeme za vhodné z důvodu kontinuity s dosavadní úpravou - chceme, aby bylo 
zřejmé, že podle dosavadního odstavce 3 lze dále postupovat jen u podlimitních veřejných zakázek, u nadlimitních však nikoli.

368 MV § 39 odst. 5 D
Domníváme se, že ve větě třetí došlo k nezáměrnému opomenutí modelů v pasáži znějící „pokud nejde o údaje, doklady nebo vzorky,
které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení “. Doporučujeme modely do ustanovení doplnit.

Vyhověno Ve větě třetí doplněno slovo "modely".

369 MV § 40 odst. 2  D

Doporučujeme upřesnit, co konkrétně má zadavatel dodavatelům sdělit v rámci „informace o době zákazu uzavření smlouvy “. 
Zadavatel nemůže v konkrétním okamžiku vědět, jak dlouho ještě bude doba zákazu uzavření smlouvy trvat, neboť to záleží zejména
na postupu dodavatelů (zda a v jaké fázi běžící lhůty podají námitky a s jakým obsahem, zda a v jaké fázi běžící lhůty se v případě
odmítnutí námitek obrátí s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže),
potažmo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (kterým směrem povede řízení o konkrétním návrhu na zahájení řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele, zda zahájí či nezahájí řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na základě podnětu či vlastní kontrolní
činnosti). Při navrhované obecné formulaci by informační povinnost mohla být zneužitelná skrze námitky proti nesplnění či
nedostatečnému splnění této povinnosti. Lze si například představit splnění této povinnosti prostým odkazem na § 246 zákona,
ale stejně tak podrobnýeřejných zakázek výhradně v oblasti obrany, přičemž takový materiál musí mít vždy vojensko-technické
vlastnosti, které umožňují plnit úkoly, které jsou jednoznačně vojenské, nikoliv bezpečností [výraz „defense“ (obrana) je v právu
Evropské unie vztahován k bezpečnostním hrozbám zvenku a výraz „security“ (bezpečnost) je vztahován k bezpečnostním 

Vyhověno jinak Do textu ustanovení byla vložena věta "které jsou zadavateli známy v okamžiku poskytnutí informací,", aby bylo zřejmé, že zadavatel poskytuje 
pouze ty informace, které jsou mu známy v okamžiku, kdy informaci odesílá či uveřejňuje. 

370 MV § 40 odst. 2  D

Doporučujeme prodloužit lhůtu ke splnění informační povinnosti dle novelizovaného ustanovení minimálně na 5 pracovních dnů od
doručení písemné žádosti účastníka zadávacího řízení. Navrhovaná lhůta tří pracovních dnů je v případě některých organizačních
složek státu s mnoha pracovišti a mnoha zaměstnanci (typicky ministerstva) příliš krátká vzhledem ke složitější meziútvarové
komunikaci uvnitř organizační složky, existenci centrálních podatelen apod.

Vyhověno Text byl upraven.

371 MV § 40 odst. 3 D

Doporučujeme text věty za středníkem rozšířit i o případy, kdy zadavatel postupuje podle § 49 zákona (tedy z vlastní iniciativy učiní
opatření k nápravě spočívající ve zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele), nebo kdy zadavatel rozhodne o námitce podané
účastníkem zadávacího řízení proti rozhodnutí o výběru dodavatele tak, že námitce vyhoví a jako opatření k nápravě zruší rozhodnutí
o výběru dodavatele. Navrhovaná úprava ukončení zadávacího řízení ze zákona, tak jak je koncipována ve větě za středníkem, nutí
zadavatele, který v průběhu zadávacího řízení, v němž stanovil zadávací lhůtu, která dosud běží, aby při zjištění, že postupoval
v rozporu se zákonem, nepřistupoval sám z vlastní iniciativy k opatření k nápravě, ale aby se toto pochybení snažil skrýt a doufal, že
účastníci zadávacího řízení nepodají námitku. V případě, že účastník námitku podá, nutí navrhovaná úprava zadavatele, aby takovou
námitku odmítl, byť by byl přesvědčen o její důvodnosti. 

Vysvětleno Důvodem pro nezahrnutí nápravného opatření z vlastní iniciativy byla úvaha o tom, že by se zadavatel neměl mít možnost vyhnout zrušení 
zadávacího řízení tím, že by formálně odeslal oznámení o výběru, které by vzápětí zrušil. Pokud si zadavatel zpětně uvědomí svou chybu, dává se mu 
nově možnost, aby své pochybení napravil v následných 3 měsících po uplynutí zadávací lhůty. 

372 MV § 45 odst. 3 D

Doporučujeme ze třetí věty navrhovaného znění § 45 odst. 3 vypustit slova „ve slovenském jazyce a doklad “. Má-li být přijata
navrhovaná úprava v novelizačních bodech 26 a 27, tak v případě, kdy dle určení zadavatele mají být žádosti o účast, předběžné
nabídky nebo nabídky podávány v jiném než českém jazyce, budou muset být i veškeré doklady v českém jazyce předkládány s
překladem do určeného jazyka. Ponechání věty třetí by znamenalo, že slovenské doklady by nebylo nutné překládat.

Vyhověno jinak Text ustanovení byl upraven: Doklad v českém nebo  slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu ; 
zadavatel může i povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů. 

373 MV § 87 odst. 1 D
Doporučujeme slova „zadavateli sdělí, že mu je “ nahradit slovy „je zadavateli “, neboť máme za to, že důležité je, že doklady byly
předloženy, nikoli sdělení této skutečnosti zadavateli, byť bude zpravidla na tuto skutečnost dodavatel zadavatele upozorňovat.

Vysvětleno Souhlasíme s tím, že důležité je předchozí předložení dokladu, nicméně pokud by dodavatel neměl povinnost sdělit zadavateli, že k předložení již 
došlo, zadavatel by vůbec nevěděl, že dodavatel postupuje podle § 87 odst. 3. 

374 MV § 101 odst. 3 D Doporučujeme do § 101 odst. 3 věty první také doplnit slova „podle § 58 odst. 5 “. Má-li dojít ke sjednocení textace mezi § 101 odst.
2 a § 101 odst. 4 doplněním odkazu, bylo by vhodné zahrnout i § 101 odst. 3.

Vyhověno Text byl upraven.

375 MV § 107 odst. 6 D

Není přiměřené po účastníku soutěže požadovat prokázání negativní skutečnosti, že nedošlo ke spolupráci s jinou právnickou osobou
z koncernu, neboť v mnoha případech to dokonce může být i nemožné. Srovnání s § 48 odst. 5 písm. c) podle našeho názoru není
namístě, neboť v tomto případě se po zadavateli vyžaduje prokázání narušení hospodářské soutěže, zatímco v § 107 odst. 6 stačí
pouhé důvodné podezření zadavatele o postupu ve vzájemné shodě. Doporučujeme předkladateli zvýšit důkazní požadavky na
zadavatele tak, aby byly přiměřené k možné sankci pro účastníky soutěže, jíž je vyloučení.

Vysvětleno Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva.

376 MV § 109 odst. 3 D
V důvodové zprávě se uvádí, že „Nová úprava nevylučuje, aby zadavatel poskytl předmětné údaje i bez žádosti účastníka.“.  Dle 
našeho názoru však není možné uvedené z textu ustanovení vyvodit, proto jej doporučujeme doplnit o výslovné stanovení této 
možnosti.

Vyhověno Doplněno jako odstavec 4.

377 MV § 213a a § 
224a

D Dáváme ke zvážení rozšíření rozsahu údajů využívaných z registru obyvatel, např. o údaj o úmrtí (např. pro případ ověření úmrtí
statutárního zástupce účastníka výběrového řízení apod.).

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn.

378 MV DZ D

V odůvodnění čl. I bodu 5 (k § 16 odst. 1) se uvádí, že předpokládanou hodnotu je potřeba určovat také v případě výjimek pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a koncesí malého rozsahu. Text novelizovaného ustanovení pak uvádí, že před zahájením 
zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 (výjimky pro podlimitní veřejné zakázky), § 31 
(výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu) a § 158 odst. 1 (zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky, tedy 
nikoli pro koncese malého rozsahu) stanoví zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. U koncesí zákon nepracuje s pojmem 
„předpokládaná hodnota veřejné zakázky“, nýbrž s pojmem „předpokládaná hodnota koncese“ (§ 175), který je rovněž novelizován 
(čl. I bod 116). Doporučujeme proto odstranit z důvodové zprávy k tomuto bodu zmínku o koncesi malého rozsahu a místo toho 
doplnit zmínku o zvláštním ustanovení pro výjimku pro sektorové veřejné zakázky.

Vyhověno Odkaz na koncese malého rozsahu byl vypuštěn. 

379 MV DZ D
V odůvodnění čl. I bodu 46 [k § 63 odst. 1 písm. b)] je v textu nesprávně uvedeno jednací řízení s uveřejněním, správně se má jednat
o jednací řízení bez uveřejnění [čl. 32 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU].

Vyhověno Text byl upraven.

380 MV čl. I úvodní 
věta D Doporučujeme revidovat pořadí novel zákona o zadávání veřejných zakázek tak, aby byly uvedeny v pořadí, které odpovídá jejich 

publikaci ve Sbírce zákonů.
Vyhověno Text byl upraven.

381 MV § 19 odst. 3 
písm. b) D Upozorňujeme, že normativní text navržený v písmenu b) není logicky provázán s úvodní částí odstavce 3. Doporučujeme písmeno b) 

přeformulovat.
Vyhověno Text byl upraven.

382 MV

§ 29 písm. i) 
bodu 2 a § 29 
písm. l) bodu 
1

D

V souladu s čl. 57 odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel vlády navrhujeme slovo „bodu“ v textu novelizačního bodu nahradit slovem
„bodě“.

Vyhověno Text byl upraven.

383 MV § 67 odst. 2 a 
§ 72 odst. 6

D
Dané novelizační body obsahují totožnou změnu, navrhujeme je sloučit. Vyhověno Text byl upraven.

384 MV § 123 písm. b) 
bodu 1

D V souladu s čl. 56 odst. 4 písm. h) Legislativních pravidel vlády navrhujeme slovo „bodu “ v textu novelizačního bodu nahradit
slovem „bodě “.

Vyhověno Text byl upraven.

385 MV § 139 odst. 4 D Navrhujeme v rámci textu novelizačního bodu doplnit chybějící slovo „se “ před slovy „tečka nahrazuje čárkou “.
386 MV § 211 odst. 1 D Upozorňujeme na chybějící čárku před slovem „pokud“ . Vyhověno Text byl upraven.
387 MV § 211 odst. 6 D Ve větě první návrhu doporučujeme vypustit nadbytečnou předložku „v “ před slovem „mezi“. Vyhověno Předložka byla vypuštěna.
388 MV § 213a D V odstavci 1 větě první navrhujeme nahradit slovo „ektronikým “ slovem „elektronickým “. Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn.

389 MV § 213a D

V odstavcích 1, 3 až 5 není specifikováno, o které ministerstvo se jedná. V návrhu novely ani v platném znění zákona o zadávání 
veřejných zakázek není zavedena legislativní zkratka „(dále jen „ministerstvo“)“ pro specifikaci příslušného ministerstva. 
Doporučujeme tuto legislativní zkratku zavést na příslušném místě novely, případně vypsat celý název dotčeného ministerstva. 
Připomínka se shodně vztahuje i k čl. I bodu 152 (§ 224a odst. 1 až 3).

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn.

390 MV § 232 písm. d) D

Navrhujeme doplnit novelizační bod následujícím způsobem: „V § 232 písm. d) se slova „1 nebo“ zrušují a číslo „3“ se nahrazuje 
číslem „4“ .“, je totiž nutné zohlednit přečíslování odstavců v návrhu § 231 v souvislosti s nově vkládaným odstavcem 2. Povinnost 
dodavatele podat žádost o zápis změny v údajích se proto nově nachází v odstavci 4, nikoliv v odstavci 3

Vyhověno Text byl upraven.

391 MV Příloha č. 3 D V novelizačním bodu navrhujeme za slova „bod 2“ doplnit čárku. Vyhověno Text byl upraven.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



392 MV čl II bod 1 D Upozorňujeme na skutečnost, že pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byla v § 128 odst. 4 zavedena legislativní zkratka 
„Úřad“.

Vysvětleno Úřad je citován v přechodných ustanoveních, která nebudou součástí textu zákona o zadávání veřejných zakázek, zkratka v § 128 se zde tedy 
nepoužije. 

393 MV DZ D Na straně 3 v pátém odstavci navrhujeme nahradit slova „nejsou zákon upravena“ slovy „nejsou zákonem upravena“ . Vyhověno Text byl upraven.

394 MV DZ D Na straně 4 na konci kapitoly „b)“ navrhujeme doplnit tečku. Vyhověno Text byl upraven.

395 MV DZ D Ve čtvrtém odstavci odůvodnění k bodům 13 a 14 navrhujeme ve větě první vypustit duplicitně uvedené slovo „výběru“ . Vyhověno Text byl upraven.

396 MV DZ D Odůvodnění k § 66 písm. e) je nesprávně označeno jako bod 47, správně se má jednat o bod 48 Vyhověno Text byl upraven.

397 MV DZ D V odůvodnění k bodu 58 navrhujeme nahradit slovo „subdodavatele“ slovem „poddodavatele “ a slovo „poddodvatelem“ slovem 
„poddodavatelem“ .

Vyhověno Text byl upraven.

398 MV DZ D  V označení odůvodnění „K bodu 82 a 83“ navrhujeme vypustit slova „odst. 1“ , neboť § 123 není členěn na odstavce. Vyhověno Text byl upraven.

399 MV DZ D V odůvodnění k bodu 87, konkrétně pak v posledním odstavci větě první, navrhujeme nahradit slovo „koncesní“ slovem 
„koncesního“.

Vyhověno Text byl upraven.

400 MV DZ D V odůvodnění k bodu 136 ve větě první navrhujeme nahradit slovo „elektronickcýh“ slovem „elektronických“ . Vyhověno Text byl upraven.

401 MV DZ D
V odůvodnění bodu 146, konkrétně pak druhém odstavci větě poslední, navrhujeme nahradit slovo „elektrnického“ slovem 
„elektronického“ . Dále ve čtvrtém odstavci ve větě první navrhujeme nahradit slovo „certifikoovaného“ slovem „certifikovaného“ .

Vyhověno Text byl vypuštěn.

402 MV DZ D V odůvodnění k bodu 155 navrhujeme za slovo „systému“ doplnit čárku. Vyhověno Text byl upraven.

403 MV DZ D Navrhujeme slova v označení odstavce „K bodům 159“ nahradit slovy „K bodu 159“ a v odůvodnění vypustit pro nadbytečnost 
slovo „byla“ .

Vyhověno Text byl upraven.

404 MV DZ D   V odůvodnění čl. II v odstavci prvním ve větě první navrhujeme nahradit slovo „stanovenýmí“ slovem „stanovenými“ . Vyhověno Text byl upraven.

405 UOOU obecně D
Úřad pro ochranu osobních údajů by rád upozornil na nedostatečné provedení zhodnocení dopadů na ochranu osobních údajů a 
soukromí v rámci důvodové zprávy a také poukázal na skutečnost, že některé body návrhu jsou v rozporu s koncepcí eGovernmentu.

Vysvětleno Sporné body, které se týkají zpracování dat z registrů, budou z novely vypuštěny.

406 UOOU DZ Z

Část g) důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) 
je nedostatečná a je nutné jí dopracovat. Odůvodnění: ÚOOÚ musí kategoricky nesouhlasit s tvrzením, že navrhovaná novela nemá 
dopady vztahující se k ochraně soukromí a osobních údajů. Za zásadní změny, které by měly být reflektovány v rámci DPIA lze 
považovat zejména body 141 a 152 návrhu, týkající se zpracovávaní osobních údajů ze základních registrů. Obecná část důvodové 
zprávy musí zejména adresovat možná risika při zpracování osobních údajů a zvolené prostředky k jejich minimalizaci. Doporučení je 
na stránkách ÚOOÚ.  K tomu je vhodné konsultovat pověřence pro ochranu osobních údajů předkladatele a doplnit o jeho doporučení 
obecnou část důvodové zprávy.

Vyhověno jinak

Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra. Pokud tato ustanovení vypuštěna zcela nebyla, či byla vypuštěna toliko ustanovení týkající se rodných čísel, pak by právě část 
g) důvodové zprávy měla reflektovat myšlenkové pochody MMR, jakožto navrhovatele, proč k tomu přistoupil. Pokud byla 
vypuštěna zcela, pak je důvodové zpráva nyní v tomto ohledu korektní. 

407 UOOU § 213a a § 
216a Z

K bodům 141 a 152. V navrhovaných ustanoveních § 213a a § 216a se zrušují veškerá písmena o rodných číslech. Odůvodnění: 
Rodné číslo jako identifikátor ve státní správě není žádoucí. Je tudíž nežádoucí přijímat další ustanovení pracující s rodným číslem do 
českého právního řádu, místo něj by měl být prováděna identifikace pomocí AIFO či ZIFO. Tato úprava tudíž není v souladu s 
celkovou politikou digitalizace státní správy, jak uvádí zvláštní část důvodové zprávy. Naopak je v rozporu s dlouhodobou koncepcí 
eGovernmentu a její přijetí by vyžadovalo zbytečnou brzkou novelizaci a prohlubování nepřehlednosti právního řádu.  

Vyhověno jinak

Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra. Pokud tato ustanovení vypuštěna zcela nebyla, či byla vypuštěna toliko ustanovení týkající se rodných čísel, pak by právě část 
g) důvodové zprávy měla reflektovat myšlenkové pochody MMR, jakožto navrhovatele, proč k tomu přistoupil. Pokud byla 
vypuštěna zcela, pak je důvodové zpráva nyní v tomto ohledu korektní. 

408 SSHR § 48 odst. 9 Z

Platný text první a druhé věty se mění na text „Vybraného dodavatele je zadavatel povinen z důvodu dle odst. 7 vyloučit, pokud 
postupem dle §122 odst. 4 zákona nebude možné zjistit jeho skutečné majitele. Odůvodnění: Důvodem pro začlenění povinnosti k 
vyloučení vybraného dodavatele v případě, že nemá vydány jiné než zaknihované akcie, je nepochybně snaha o zajištění přehledné 
majetkové struktury u těch dodavatelů, kteří se mají podílet na plnění zakázek financovaných z veřejných zdrojů. Správa státních 
hmotných rezerv podotýká, že v době nabytí platnosti a účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek ještě nebyla v zákoně 
stanovena povinnost zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné 
rejstříky právnických a fyzických osob, tak jak je tomu nyní v případě ustanovení §122 odst. 4 zákona. Zadavatel byl povinen sám 
vyžádat identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem dodavatele. Novelizací zákona, kterou bylo upraveno právě 
výše uvedené znění §122 odst. 4 nicméně došlo k zajištění toho, že zadavatel má před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 
možnost zjistit skutečné majitele takového vybraného dodavatele prostřednictvím příslušných rejstříků. Účelu § 48 odst. 9 je tedy 
dosaženo, a to prostřednictvím evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a 
fyzických osob. V situaci, kdy má zadavatel možnost zjistit skutečné majitele vybraného dodavatele, je ustanovení § 48 odst. 9 v části 
týkající se dodavatelů se sídlem v ČR nejenom nadbytečné, ale navíc i neodpovídající skutečnému smyslu a účelu předmětného 
ustanovení.
Dle stávajícího znění by totiž ze zadávacího řízení nebyl vyloučen takový dodavatel, který sice má zaknihované akcie, ale tyto akcie 
jsou ve vlastnictví právnické osoby s nejasnou majetkovou strukturou, zatímco dodavatel, který nemá zaknihované akcie, ale na 
základě veřejných rejstříků je jednoznačně dohledatelný skutečný vlastník, by byl ze zadávacího řízení vyloučen, ačkoliv je jeho 
majetková struktura jednoznačně přehlednější, než v předchozím zmiňovaném případě.
Zrušení stávající povinnosti k vyloučení vybraného dodavatele v případě, že nemá vydány výlučně zaknihované akcie, se současnou 
povinností doložit skutečného majitele na základě informací z příslušných rejstříků, by vedlo k významného rozšíření hospodářské 
soutěže, při zachování skutečného smyslu ustanovení, kterým je důraz na přehlednou majetkovou strukturu subjektů podílejících se na 
veřejných zakázkách.
Negativní důsledek stávající úpravy, spočívající ve výrazném omezení okruhu potenciálních dodavatelů u některých významných 
komodit je doložitelný nejenom na základě dosavadních zkušeností Správy státních hmotných rezerv jako zadavatele, získaných po 
dobu platnosti stávající úpravy a současně potvrzený i od jiných institucí. Správa kupříkladu přikládá vyjádření Potravinářské komory 
ČR, která rovněž poukazuje na výše uvedený negativní efekt stávající úpravy. Stávající stav kromě jiného Správě státních hmotných 
rezerv jako zadavateli způsobuje potíže při zajišťování některých komodit, které jsou součástí hmotných rezerv a jsou určeny pro 
zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků krizových situací a pro ochranu životně důležitých 
hospodářských zájmů státu a ekonomické efektivity nakupování (vyšší míra konkurence a více uchazečů o konkrétní zakázky znamená 

Vysvětleno

Předmětná úprava je výsledkem projednávání návrhu zákona ve vládě, nevidíme vážný důvod ke změně původního rozhodnutí vlády. MPO jako 
předkladatel původního návrhu naopak požaduje, aby povinnost byla rozšířena i na poddodavatele. 

S vypořádáním připomínek zaslaných níže uvedeným mailem souhlasíme.

409 SSHR § 98 odst. 1 
písm. b) D

V ust. § 98 odst. 1 b) jsou uvedeny případy, kdy je lhůta pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace zkrácena z 5 na 4 pracovní 
dny. V tomto výčtu však není uvedeno zkrácení lhůty pro ZPŘ, které je jako jediné uvedeno v § 54 odst. 5. Z tohoto důvodu 
navrhujeme sjednocení všech případů zkrácení lhůty na 4 pracovní dny do ust. § 98 odst. 1 písm. b).

Vysvětleno Zkrácení lhůt je pro podlimitní zakázky regulováno v § 54 odst. 5, ustanovení § 54 je obecným ustanovením, které lhůty v podlimitním režimu 
reguluje. Nepovažujeme tak za nutné provést navrhovanou změnu. 

410 SSHR § 211 odst. 6 D V bodě 136 měnící § 211 odst. 6 je ve větě „Na komunikaci v mezi zadavatelem…“ předložka „v“ navíc. Vyhověno Předložka byla vypuštěna.
411 SSHR § 224a D V bodě 152 vkládající nový § 224a v odst. 2 písm. a) chybí čárka na konci věty. Vysvětleno Text ,ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

412 SSHR § 232 D V bodě 154 měnící § 232 po vypuštění slov „1 nebo“ zůstal chybně odkaz na § 231 odst. 3, ačkoli změnou § 231 došlo k přečíslování
na odst. 4.

Vyhověno Text byl upraven.

413 MZD § 122 odst. 3 a 
4

Z

Navrhujeme doplnit následující text: „Zadavatel neodešle Výzvu podle odstavce 3, pokud byla veřejná zakázka zadána
postupem podle § 64 písm. c)“
Odůvodnění: Při uzavírání obchodů na komoditních burzách je okamžikem uzavření smlouvy podání nejnižší nabídky v elektronické
aukci. S ohledem na tuto skutečnost nelze vyžadovat před uzavřením smlouvy doklady o kvalifikaci, neboť je to technicky nemožné.
Součástí pravidel burzy je i ověřování dodavatelů obchodujících na burze o splnění kvalifikace dle ZZVZ. Za splnění zákonných
kvalifikačních kritérií tak odpovídá přímo burza.

Vyhověno jinak

Výjimka byla doplněna do § 67 odst. 4. Za Ministerstvo zdravotnictví Vám sděluji, že s vypořádáním připomínek k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek 
souhlasíme a další připomínky neuplatňujeme.

414 MZD obecně D

Zákon pro některé lhůty uvádí „pracovní dny“, u jiných pak „dny“, tzn., že kalendářní dny. Z důvodu přehlednosti a sjednocení 
navrhujeme, aby veškeré lhůty uváděné v ZZVZ byly počítány pouze v kalendářních dnech s tím, že lhůty dosud uváděné v pracovních 
dnech budou přiměřeně prodlouženy (např. v případě ZPŘ je uvedena minimální lhůta pro podání nabídek v délce 11 pracovních dní, 
navrhujeme 15 kalendářních dní, apod.)

Vysvětleno Lhůty v celém textu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou upraveny tak, aby delší lhůty vycházející z evropských směrnic byly stanoveny 
v kalendářních dnech a současně aby bylo zachováno, že lhůty, které jsou kratší než 10 dnů, a lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení byly nadále 
stanoveny v pracovních dnech. Tato úprava odpovídá závěrům Legislativní rady vlády, která ukončila rozsáhlou a podrobnou debatu k této otázce 
vedenou při přijímání zákona. Současná úprava lhůt je účelná a vhodná, neboť počítání lhůt v kalendářních dnech je pro adresáty normy jednodušší. 
Zachování kratších lhůt ve dnech pracovních pak na druhou stranu zajišťuje, že není možné lhůty účelově stanovit v průběhu dnů pracovního klidu. 
Nevidíme proto důvod, ke změně současného stavu.

415 MZD obecně D K novelizačním bodům č. 62 a 107 - Znění novelizačních bodů neodpovídá platnému znění s vyznačením změn. Vyhověno Text byl upraven.
416 MZD obecně D V návrhu zákona chybí zrušení poznámky pod čarou č. 48 Vyhověno Text byl upraven.

417 NKU § 40 odst. 2  D S ohledem na informovanost účastníků zadávacího řízení doporučujeme, aby informace o době zákazu uzavřít smlouvu byla na profilu
zadavatele uveřejněna vždy, ne tedy pouze na základě žádosti účastníka zadávacího řízení. 

nevyhověno Nevidíme důvod tuto povinnost ukládat v případech, kdy zadávací řízení probíhá rychle a nikdo dotaz nevznese. Uložení takové povinnosti by bylo 
nadbytečné a vedlo by k větší chybovosti v zadávacích řízeních. 

418 NKU § 41 odst. 5 D

Důvod pro zrušení tohoto ustanovení není v důvodové zprávě uveden. V souvisejícím bodu 31. se do ustanovení § 48 odst. 3 
doplňuje, že „Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nezajistil poskytnutí jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty, 
včetně doby, kdy zadávací lhůta neběží podle § 40 odst. 2.“ , z čehož je zřejmé, že požadavek na zajištění platnosti jistoty po celou 
dobu trvání zadávací lhůty trvá.

Vyhověno Ustanovení původního § 41 odst. 5 bylo ponecháno v původním znění. 

419 NKU § 63 odst. 1 
písm. b) D

V důvodové zprávě je uvedeno: „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.“ . Ve směrnici 2014/24/EU se uvádí, že použití jednacího řízení je možné,
pokud byly mj. podány nevhodné nabídky. Za nevhodnou nabídkou je podle směrnice považována nabídka, která bez zásadních změn
zjevně nemůže uspokojit potřeby a požadavky veřejného zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. V ustanovení § 63 odst. 1 písm.
b) je nově uvedeno, že zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud podané nabídky podstatným způsobem nesplňovaly
požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky. Doporučujeme uvést ustanovení § 63 odst. 1 písm. b) do souladu s článkem 32
odst. 2 písm. a) druhý pododstaveřejných zakázek výhradně v oblasti obrany, přičemž takový materiál musí mít vždy vojensko-
technické vlastnosti, které umožňují plnit úkoly, které jsou jednoznačně vojenské, nikoli

Vysvětleno Formulace byla rozšířena tak aby více odpovídala směrnici a byla doplněna důvodová zpráva. 

420 NKU § 63 odst. 4 D Spojení „nelze využít jiného přiměřeného řešení“ je nekonkrétní a nejednoznačné. Domníváme se, že více by úmyslu zákonodárce
odpovídal text z důvodové zprávy „neexistuje přiměřená alternativa nebo náhradní řešení“. 

Vysvětleno Byla doplněna důvodová zpráva.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



421 NKU § 88 odst. 2 D

V ustanovení § 88 odst. 1 je stanovena povinnost účastníka zadávacího řízení do 5 pracovních dnů oznámit změnu kvalifikace po 
předložení dokladů či prohlášení o kvalifikaci a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady či prohlášení 
ke kvalifikaci. V ustanovení 88 odst. 2 bylo původně stanoveno: „Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou 
v odstavci 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí.“  V důvodové zprávě je uvedeno, že dosavadní právní úprava se jeví jako 
nepřiměřeně tvrdá, neboť neumožňuje zadavateli zvážit, zda dodavatele pro porušení povinnosti uvedené v odstavci 1 vyloučí či 
nikoliv. K tomu uvádíme, že v dosavadní právní úpravě je v § 88 odst. 1 mj. uvedeno, že zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Zadavatel tak může vyloučení uchazeče zabránit, a to např. prominutím zmeškání lhůty. S ohledem na 
výše uvedené doporučujeme ponechat stávající právní úpravu.

Vysvětleno S příkladem uvedeným v připomínce souhlasíme, nicméně není řešením pro všechny situace. V praxi se vyskytly případy, kdy bylo ohlášení ztráty 
kvalifikace zjištěno až při zpětném přezkumu po skončení zadávacího řízení, kdy zadavatel již nemůže žádné úkony činit. V takových případech bylo 
konstatováno porušení zákona, a to i tehdy, pokud se nejednalo o vybraného dodavatele. Je třeba si také uvědomit, že některá zadávací řízení trvají 
velmi dlouho a nesplnění ohlašovací povinnosti nemusí být způsobeno zatajováním informací, ale spíše tím, že si dodavatel neuvědomí, že má 
informovat o své kvalifikaci v zadávacím řízení zahájeném například před rokem. 

422 NKU § 109 odst. 3 D

Pokud je cílem změny navrhované v odstavci 3 rozšíření práv a s tím související informovanost  účastníků zadávacího řízení, měly by
být uvedené informace uveřejněny na profilu zadavatele vždy, tj. ne pouze na základě žádosti účastníka zadávacího řízení. 

Vysvětleno Navrhovaná změna není v souladu se základním principem úpravy nového § 109 odst. 3, a sice že zadavatel bude poskytovat informace pouze na 
žádost. Změna by znamenala zvýšení administrativní zátěže pro zadavatele. Není důvod ukládat zadavateli informační povinnost v situaci, kdy 
informace nikdo nepožaduje. Důvodem pro poskytování informací z nabídek není transparentnost zadávacího řízení, ta je zajištěna prostřednictvím 
technických požadavků na elektronické nástroje.

423 NKU § 123a D

Nově navrženým ustanovením § 123a dochází k vyčlenění oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy z oznámení o
výběru dodavatele proto, aby zadavateli bylo umožněno zaslat oznámení o splnění těchto podmínek později než oznámení o výběru
dodavatele. V tomto ustanovení však není stanovena lhůta, ve které má být oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření
smlouvy účastníkům zadávacího řízení zasláno. V předchozí právní úpravě bylo toto oznámení součástí oznámení o výběru
dodavatele a pro zaslání tohoto oznámení bylo stanoveno, že bude zasláno bez zbytečného odkladu. Doporučujeme předmětnou lhůtu
do ustanovení doplnit.

Vyhověno Věcně vyhověno, text byl přesunut do § 123 odst. 2.

424 NKU § 129 odst. 2 D

Předkladatel v novém znění ustanovení § 129 odst. 2 rozlišuje mezi zadáním veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu a koncesním
řízením ve zjednodušeném režimu. Není zřejmé, proč je u koncesního řízení uveden odkaz na § 129a, zatímco u řízení pro zadání
veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu nikoli. Ustanovení § 129a přitom upravuje jak řízení pro zadání veřejné zakázky ve
zjednodušeném režimu, tak koncesní řízení ve zjednodušeném režimu.

Vysvětleno Koncesní řízení může být provedeno i v jiných režimech, proto byla potřeba v § 129 odst. 2 odkázat na § 129a. Řízení pro zadání veřejné zakázky ve 
zjednodušeném režimu jde provést jen ve zjednodušeném režimu, odkaz by tedy byl nadbytečný.

425 NKU § 213a D

V navrhovaném ustanovení § 213a odst. 1 větě první je uvedeno, že správu Národního elektronického nástroje zajišťuje
„ministerstvo“. V textu ustanovení však není tento pojem specifikován. Z kontextu ustanovení vyplývá, že tímto ministerstvem je
míněno Ministerstvo pro místní rozvoj, což doporučujeme do ustanovení doplnit. Obdobně doporučujeme doplnit i ustanovení § 213a
odst. 3, 4 a 5 návrhu zákona.

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

426 NKU § 222 D

V souvislosti s navrhovanou změnou a za účelem zpřehlednění textu doporučujeme přesunout text stávajících odstavců 8 a 9 za 
odstavec 6. Po sobě jdoucí odstavce 5 až 8 by tak obsahovaly úpravu podmínek pro nepodstatnou změnu závazku a výpočet změn 
podle odstavce 5 a 6 ve spojitosti s celkovým cenovým nárůstem a s tím související uveřejňovací povinností.

Nevyhověno Požadovaný zásah není nezbytný z hlediska potřeb výkladu. 

427 NKU § 222 odst. 5 a 
6  D Vypuštěním písmene c) v odstavci 5 a 6 dochází také k vypuštění ustanovení, že pokud bude provedeno více změn, je rozhodný

součet hodnoty všech změn podle těchto odstavců. Znění novelizačních bodů doporučujeme upravit.
Vyhověno Úprava vložena do § 222 odst. 9.

428 NKU § 224a D Uvádíme shodnou připomínku jako k ustanovení § 313a, doporučujeme specifikovat pojem „ministerstvo“. Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

429 NKU § 255 odst. 7 D

V ustanovení se uvádí, že ke skutečnostem uvedeným v návrhu, ve vztahu ke kterému nedošlo ke složení kauce, Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže nepřihlíží. Domníváme se, že tato formulace nevylučuje, aby se možnými závažnými skutečnostmi v takovém
návrhu obsaženými ÚOHS zabýval a případně je využil jako podnětu pro zahájení řízení z moci úřední podle ustanovení § 249
zákona. V tomto smyslu doporučujeme upravit důvodovou zprávu.

vysvětleno Ustanovení vychází z odlišné funkce podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední a návrhu na zahájení správního řízení.
Zatímco podnět k zahájení správního řízení z moci úřední z povahy věci směřuje k ochraně veřejného zájmu (jeho přijetím nedochází k zahájení 
správního řízení, je na posouzení správního orgánu, zda veřejný zájem vyžaduje zahájení řízení z moci úřední), návrhem hájí dodavatel svůj zájem 
soukromý. Aby byl tento zájem dostatečně ochráněn, spojuje zákon s podáním návrhu automatické důsledky – kromě zahájení správního řízení 
zejména aktivaci tzv. blokační lhůty, tj. omezení zadavatele v možnosti uzavřít smlouvu. 
Na rozdíl od podání podnětu jsou tak s podáním návrhu spojeny jednak procesní povinnosti zadavatele (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 jít zneužití práva ze strany jeho podavatele návrhu– blokuje zadavatele v dalším postupu v 
zadávacím řízení, ovšem bez vážného úmyslu splnit podmínky pro vedení návrhového správního řízení. Takové řízení je pak Úřadem zastaveno a 
přezkum úkonů zadavatele pak již neprobíhá. 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.
Smyslem ustanovení je, aby si stěžovatel vybral: buď podá po odmítnutí svých námitek podnět, který bude Úřad následně prošetřovat s ohledem na 
veřejný zájem (s rizikem, že se žádnou blokační lhůtou automaticky nestaví zadávací řízení), nebo návrh, kterým ovšem zadavatele citelně v dalším 
pokračování v zadávacím řízení omezí. Navrhované ustanovení představuje jakousi "sankci" za výše popsané zneužití práva, které lze jistě označit za 
odsouzeníhodné chování.
Rovněž je na něj možno nahlížet jako na snahu o vyrovnání práv a povinností zadavatelů a dodavatelů (není možné, aby návrh dodavatelům sloužil 
jako jakýsi „zesílený podnět“ blokující postup zadavatele).

430 NKU DZ D

V obecné části důvodové zprávy ve třetím odstavci pod písm. c) se v poslední větě k § 222 odst. 9 uvádí nepřesná formulace: „ ... je
maximální možný nárůst ceny veřejné zakázky limitován 30 %“ . Ve skutečnosti toto ustanovení řeší pouze cenový nárůst ze změn
podle § 222 odst. 5 a 6 po odečtení prací, dodávek nebo služeb v souvislosti s těmito změnami nerealizovanými. Uvedený limit se
tedy netýká tzv. změn de minimis podle § 222 odst. 4 a nemůže být tedy brán jako maximální. Přestože jsou pak ve zvláštní části
důvodové zprávy k bodům 150. a 151. uvedeny správné formulace, doporučujeme, aby i v obecné části byla nepřesná formulace
upravena, aby byl text důvodové zprávy konzistentní.

Vyhověno Text byl upraven.

431 NKU § 129, DZ D

Ve zvláštní části důvodové zprávy k bodu 87. - k § 129 odst. 2, 3 se vyžaduje důsledně rozlišovat mezi zjednodušeným režimem a
řízením pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. Oba tyto pojmy však směřují k ustanovení § 129 zákona, neboť
v ustanovení § 3 pod písm. i) je uvedeno řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, kterým se zadávají veřejné
zakázky včetně koncesí, jejichž předmětem jsou sociální a jiné služby podle přílohy č. 4 zákona, zadávané ve zjednodušeném řízení
podle § 129, zatímco v ustanovení § 24 se uvádí, že režim veřejné zakázky se určí podle předpokládané hodnoty, pokud nejde
o zjednodušený režim podle § 129, který je určený předmětem plnění veřejné zakázky, nikoliv výší předpokládané hodnoty. Text
důvodové zprávy k tomuto bodu doporučujeme upravit resp. záměr předkladatele lépe vysvětlit.

Vyhověno Vysvětlení - v důvodové zprávě je důsledně rozlišováno mezi zjednodušeným režimem a řízením pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném 
režimu. V řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu nelze zadat koncesi, což vyplývá z formulářů daných nařízením 2015/1986. 
Koncesní řízení pro koncese na služby uvedené v příloze 4, se však řídí obdobnými pravidly podle § 129a. 

432 UOHS § 14 odst. 1 Z

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) požaduje mezi výčet věcí v právním smyslu, které se nepovažují za věc pro
účely vymezení veřejné zakázky (na dodávky), doplnit pohledávku. Všechny důvody, pro které je z působnosti ZZVZ vylučováno
pořízení cenných papírů, obchodních závodů a podílů v obchodních korporacích, lze totiž vztáhnout i na pořízení pohledávek. Ani
jejich pořízení nelze podřadit pod „pořízení výrobku“ ve smyslu evropské úpravy a soutěžit „dodavatele pohledávky“ nedává smysl.
Pro úplnost Úřad dodává, že i nákup pohledávek již byl předmětem řízení před Úřadem, přičemž za stávajícího znění zákona nelze
dovodit, že by se nejednalo o veřejnou zakázku.

Vyhověno

Text byl doplněn takto: "Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních 
sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce 3. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht. Pro účely 
věty první se za věc nepovažuje cenný papír nebo jiný investiční nástroj 12), peněžitá pohledávka, obchodní závod nebo podíl v obchodní 
korporaci. "

Akceptováno

433 UOHS § 40 odst. 2  Z

Úřad navrhuje dát za první větu stavění běhu zadávací lhůty po dobu správního řízení před Úřadem. Tím by nemohla nastat situace, že 
i po skončení blokace ze zákona může nastat bez jakékoli možnosti ze strany zadavatele stav, kdy zadávací řízení skončí, a následkem 
této skutečnosti vznikne zadavateli povinnost uhradit náklady dodavatelům podle odst. 4 tohoto ustanovení ZZVZ. Po uplynutí 
zákonné blokace totiž může být zadavatel omezen v možnosti postupovat v zadávacím řízení předběžným opatřením nařízeným 
Úřadem, což znamená, že nebude moci ani odeslat oznámení o výběru. Podle názoru Úřadu také není zřejmé, z jakého důvodu 
povinnost podle odst. 2 musí být navázána na písemnou žádost účastníka zadávacího řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v 
daném případě o podstatnou informaci pro všechny zainteresované, musí být povinnost stanovena jako povinnost obecná. Vyhověno jinak

Text ustanovení byl změněn tak, aby bylo jasné, že zadávací lhůta se kromě případů dohody s účastníky zadávacího řízení prodlužuje také o dobu, ve 
které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 nebo v případech, kdy nelze smlouvu uzavřít na základě rozhodnutí ÚOHS nebo uloženého 
předběžného opatření. Tím jsou pokryty i případy, kdy úřad uloží předběžné opatření zakazující pokračovat v zadávacím řízení (naopak předběžné 
opatření spočívající pouze v zákazu uzavření smlouvy na běh zadávací lhůty nebude mít vliv, neboť zadavatel může pokračovat v zadávacím řízení a 
odeslat oznámení o výběru). Automatické prodlužování zadávací lhůty o celou dobu řízení před úřadem nepovažujeme za vhodné, neboť by se tím 
dodavatelům neúměrně prodlužovala doba, kdy jsou vázáni svou nabídkou.                    Nevidíme také důvod informační povinnost podle věty druhé 
ukládat v případech, kdy zadávací řízení probíhá rychle a nikdo dotaz nevznese. Uložení takové povinnosti by bylo nadbytečné a vedlo by k větší 
chybovosti v zadávacích řízeních. odst. 2. Zadávací lhůta se prodlužuje o dobu
a) ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246, podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo podle uloženého 
předběžného opatření, nebo
a) na které se zadavatel dohodl s účastníky zadávacího řízení.

Akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)
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UOHS § 40 odst. 3 Z

Předkladatel navrhuje nové znění ust. § 40 odst. 3 ZZVZ takto: (3) Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v 
zadávací lhůtě, je zadávací řízení ukončeno uplynutím 3 měsíců od skončení zadávací lhůty, ledaže se s účastníky zadávacího řízení 
dohodne jinak; k následnému postupu podle § 125 nebo pozdějšímu nápravnému opatření uloženému podle § 263 se nepřihlíží. V 
důvodové zprávě se k tomuto ustanovení současně uvádí následující: 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 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. Úřad předpokládá, že úmyslem předkladatele zákona patrně je, aby bylo zadávací řízení 
uplynutím 3 měsíců ex lege zrušeno i tehdy, nevzejde-li z něho v zadávací lhůtě vybraný dodavatel z důvodu, že jeho výběr je posléze 
revokován. To však z navrhovaného ustanovení nevyplývá. Důvodová zpráva se tak dostává do rozporu s navrhovaným textem 
zákona. Lze to demonstrovat na následujícím příkladu: Zadavatel učiní rozhodnutí o výběru, odešle v zadávací lhůtě oznámení o 
výběru, posléze rozhodnutí podle § 49 ZZVZ (či případně na základě námitek podle § 245) revokuje, například z důvodu 
nepřezkoumatelnosti nebo potřeby provést nové hodnocení, a tuto skutečnost oznámí účastníkům zadávacího řízení. V takové situaci 
je postaveno najisto, že zadavatel oznámení výběru odeslal. A contrario nelze tvrdit, že by oznámení neodeslal. Nepřipadá proto v 
úvahu aplikace pravidla, které pracuje s hypotézou ve znění „Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru …“. Tento problém není 
zhojen ani tím, že je vyloučeno přihlížet k následnému postupu podle § 125 zákona či k nápravnému opatření podle § 263 zákona, 
neboť se k uvedenému problému nevztahují. Je otázkou, jakým způsobem se projeví „odklad“ uzavření smlouvy o tři měsíce v 
povinnosti uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem bez zbytečného odkladu podle § 124 odst. 1 ZZVZ.  

Vyhověno

Úmyslem zákonodárce bylo a) aby ke zrušení zadávacího řízení nedošlo, pokud zadavatel odeslal první oznámení o výběru v zadávací lhůtě, i když 
toto rozhodnutí bylo následně úřadem nebo soudem zrušeno, b) aby ke zrušení zadávacího řízení došlo, pokud zadavatel odeslal první oznámení o 
výběru v zadávací lhůtě, ale následně si je sám zrušil. Text vychází z dosavadní rozhodovací praxe úřadu, podle které se k oznámením o výběru, 
která jsou následně zrušena, nepřihlíží. Z tohoto pravidla měla být stanovena výjimka. Z důvodu právní jistoty byla doplněna věta: "Pokud však bude 
rozhodnutí o výběru dodavatele následně zrušeno zadavatelem, nepovažuje se pro účely věty první za odeslané."

Akceptováno

435 UOHS § 48 odst. 3 Z

Úřad považuje záměr předkladatele změnit znění výše uvedeného ustanovení ZZVZ za správný s tím, že požaduje upravit
navrhovaný text odst. 3. Např. takto: „Zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyzvat podle § 46, aby prokázal poskytnutí
jistoty v dodatečné přiměřené lhůtě. Zadavatel bezodkladně vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nezajistil poskytnutí jistoty
po celou dobu trvání zadávací lhůty včetně doby, po kterou zadávací lhůta neběžela podle § 40 odst. 2.“ .

Vysvětleno

Text odstavce 3 byl změněn na základě jiné připomínky, důvodová zpráva byla doplněna. Bylo přeformulováno také ustanovení § 40 odst. 2. K § 41 a § 48 odst. 3, resp. k vypořádání připomínek, nemá ÚOHS námitek. 

436 UOHS § 63 Z

Úřad považuje za potenciální problém výklad pojmů „podstatný způsob“ a „přiměřené řešení“, neboť se jedná o neurčité právní
pojmy, obtížně aplikovatelné pro zadavatele. Podle názoru Úřadu je mnohem vhodnější po vzoru zadávací směrnice definovat, že
„nevhodné“ jsou takové nabídky, které bez zásadních změn – bez nepřípustných změn – nemohou v zadávacím řízení obstát (tj.
nemohou nebýt vyloučeny). Případně, že za nabídky, které podstatným způsobem nesplňují požadavky zadavatele, jsou považovány
mj. takové, které nemohou být postupem podle § 46 odst. 2 ZZVZ zhojeny. 

Vysvětleno

Byla doplněna důvodová zpráva, v odst. 1 písm. b) došlo k úpravě textu, aby odpovídal směrnici. S návrhem na vypořádání připomínkovaného ustanovení ZZVZ souhlasí a neuplatňuje žádné další připomínky.

437 UOHS § 107 odst. 6 Z

Úřadu není jasné, proč se má zákonná možnost zadavatele vyloučit koordinované nabídky uplatnit pouze v zadávacích řízeních podle
části čtvrté ZZVZ, ve zjednodušeném podlimitním řízení (díky odkazu na § 107 ZZVZ v § 53 odst. 6 ZZVZ), při zadávání veřejné
zakázky na základě rámcové dohody s obnovením soutěže [díky obdobnému odkazu v § 135 odst. 1 písm. c) ZZVZ], a nikoli v řízení
pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (nový § 129a), v dynamickém nákupním systému (§ 141) nebo případně
v koncesním řízení. Odůvodnění tohoto dvojího režimu, který zákonnou úpravu podle názoru Úřadu komplikuje, je postrádáno i v
důvodové zprávě. Pravidlo uvedené v § 107 odst. 6 ZZVZ pokládá Úřad za pravidlo obecné, které by se mělo vztahovat na všechny
postupy podle ZZVZ, neboť koordinace nabídek u majetkově propojených osob s sebou nese obdobné negativní dopady jako
zakázané dohody. Úřad dává proto na zvážení jeho případný přesun do obecné části ZZVZ (např. § 48 ZZVZ).

Vysvětleno

Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva. S návrhem na vypořádání připomínkovaného ustanovení ZZVZ souhlasí a neuplatňuje žádné další připomínky.

438 UOHS § 107 odst. 6 Z

Úřad rozumí záměru předkladatele při formulování uvedeného ustanovení, avšak mechanismus rozhodování a postupu zadavatele
nepovažuje za vhodný. Navrhuje proto postupovat obdobně jako v případě zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, tedy
zadavatel by v případě, že získá pochybnost, vyzval účastníky zadávacího řízení, kteří jsou součástí jednoho koncernu, k prokázání, že
ke vzájemné shodě při přípravě nabídky nedošlo. Účastníci následně předloží zdůvodnění a důkazy na podporu svého tvrzení, pokud
zadavatel považuje zdůvodnění za dostatečné, k vyloučení nepřistoupí, pokud nepovažuje zdůvodnění za dostatečné, účastníky
vyloučí. Ve znění úpravy tak, jak ji navrhuje předkladatel, zadavatel k vyloučení přistoupit nemusí ani v případě, že se účastníkům
zadávacího řízení neexistenci jednání ve vzájemné shodě prokázat nepodaří. 

Vysvětleno

Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva. S návrhem na vypořádání připomínkovaného ustanovení ZZVZ souhlasí a neuplatňuje žádné další připomínky.

439 UOHS § 109 odst. 3 Z

Úřad má za to, že obecně není vhodné, aby právní řád obsahoval tzv. imperfektní normy. Takovou nedokonalou normou je i 
navrhovaný § 109 odst. 3 ZZVZ, který sice zadavateli stanoví povinnost (na žádost účastníkům zpřístupnit určité údaje z nabídek), ale 
v případě negace této povinnosti není upravena žádná sankce. Důvodová zpráva sama dokonce tuto imperfekci přiznává, když uvádí, 
že „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 “. To 
znamená, že předkladatel je zcela srozuměn s tím, že porušení předmětné povinnosti nemůže vést ani k uložení nápravného opatření, 
ani pokuty. Stanovení takové povinnosti bez sankce postrádá podle názoru Úřadu smysl. Pokud má zákonodárce nějaký důvod pro 
stanovení takové povinnosti (podle důvodové zprávy jde o umožnění účastníkům zadávacího řízení odhadnout svou pozici v 
zadávacím řízení, což může být důležité z hlediska plánování jejich provozních kapacit), má jistě zájem i na tom, aby byla daná 
povinnost respektována. S ohledem na důvod uvedený v důvodové zprávě si lze takový veřejný zájem zcela jednoduše představit – v 
současné ekonomické situaci stát jistě nemá zájem na tom, aby dodavatelé bezúčelně „blokovali“ své kapacity v zadávacím řízení, kde 
nemohou být úspěšní, a vzdávali se kvůli tomu účasti v jiných (kde potom dochází k užší hospodářské soutěži). S ohledem na výše 
uvedené je tak podle názoru Úřadu nezbytné normu § 109 odst. 3 ZZVZ doplnit o odpovídající sankci. Jelikož Úřad souhlasí s tezí, že 
porušení daného ustanovení nenarušuje ani transparentnost zadávacího řízení, ani neovlivňuje výběr dodavatele v daném zadávacím 
řízení (což ale neznamená, že se nejedná o jednání společensky nebezpečné), má za to, že nejvhodnějším řešením by bylo doplnění § 
268 odst. 1 ZZVZ o novou skutkovou podstatu přestupku (porušení povinnosti podle § 109 odst. 3 ZZVZ) s odpovídající pokutou (za 
zcela dostatečnou by Úřad pokládal horní hranici takové pokuty ve výši 200.000,- Kč).

Vysvětleno

Text zákona byl upraven tak, že u porušení povinnosti podle § 109 odst. 3 byla vyloučena možnost podat námitky § 241 odst. 2 písm. a), čímž je 
potvrzeno, že porušení této povinnosti není považováno za způsobilé ohrozit základní zásadu zadávacího řízení. Pokud by zadavatel informace podle 
§ 109 odstavec 3 neposkytl, sankcí by byla případná náhrada škody podle občanského zákoníku. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasí s vypořádáním předmětné připomínky.

440 UOHS § 109 odst. 3 Z

Úřad uplatňuje ke shora uvedenému ustanovení obdobnou výhradu jako k § 107 odst. 6 ZZVZ, tj. nevidí (vzhledem k účelu daného 
ustanovení, jak byl popsán výše) smysl v tom, proč se toto pravidlo automaticky neuplatní ve všech postupech podle ZZVZ, zejména 
pak v řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu nebo v koncesním řízení. Odůvodnění tohoto dvojího režimu, který 
zákonnou úpravu podle názoru Úřadu komplikuje, postrádá Úřad i v důvodové zprávě. I pravidlo uvedené v § 109 odst. 3 ZZVZ 
pokládá Úřad za pravidlo obecné, které by se mělo vztahovat na všechny postupy podle ZZVZ, neboť zájem na „deblokaci“ 
dodavatelských kapacit v zadávacím řízení je zájmem obecným, neomezujícím se jen na některé postupy.

Vysvětleno

Ve zjednodušeném podlimitním řízení se úprava § 109 použije v plném rozsahu na základě odkazu v § 61 odst. 8, při zadávání sektorové veřejné 
zakázky na základě § 151 odst. 4. V zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení nebo v koncesním řízení nepovažujeme 
za vhodné regulovat podání nabídek přesnými pravidly, aby byla zachována možnost zadavatele stanovit si pravidla vlastní, ovšem omezená 
základními zásadami (§ 39 odst. 1). V těchto druzích zadávacího řízení nebude mít pro účastníky zadávacího řízení údaj o nabídkové ceně či jiných 
číselných kritériích velkou vypovídací hodnotu, neboť zde lze předpokládat hodnocení především dle necenových kvalitativních kritérií. Vzhledem k 
tomu, že předmětné pravidlo nemá vliv na průběh zadávacího řízení nelze jeho absenci považovat ani za významnou pro posuzování souladu 
postupu zadavatele se základními zásadami.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasí s vypořádáním předmětné připomínky.

441 UOHS § 109 odst. 3 Z

Úřad navrhuje, aby bylo předmětné ustanovení doplněno o větu druhou následujícím způsobem: „Zadavatel do 5 pracovních dnů od
doručení písemné žádosti účastníka zadávacího řízení odešle účastníkům zadávacího řízení nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z
nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení. Zadavatel 
může údaje podle věty první odeslat účastníkům zadávacího řízení nebo uveřejnit na profilu zadavatele i bez žádosti.“ Pokud 
v dosavadní zadavatelské praxi vznikaly pochybnosti, zda je poskytování daných údajů vůbec možné (a tyto pochybnosti vedly i k
přijetí stanoviska expertní skupiny), je na místě tyto pochybnosti legislativním textem zcela vyloučit, a to i ve vztahu k situaci, kdy by
chtěl zadavatel údaje uveřejnit (či odeslat účastníkům) dobrovolně, bez žádosti. Navrhovaná změna pouze výslovně vyjadřuje to, co
obsahuje i důvodová zpráva k tomuto bodu.

Vyhověno

Doplněn odst. 4 : "Postup podle odstavce 3 nevylučuje poskytnutí i jiných údajů z nabídek nebo jejich poskytnutí bez žádosti účastníka zadávacího 
řízení. "

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasí s vypořádáním předmětné připomínky.

442 UOHS § 129a D

Úřad uvádí, že vnímá snahu předkladatele (ostatně přiznanou v důvodové zprávě) zadavatele v řízení pro zadání veřejné zakázky ve
zjednodušeném režimu a v koncesním řízení ve zjednodušeném režimu co nejméně omezovat. Mj. se tato snaha projevuje odstraněním
dosavadních odkazů na úpravu v nadlimitním režimu. Bude tedy zcela na zadavateli, aby stanovil v zásadě veškerá pravidla
zadávacího řízení sám (pochopitelně v souladu se základními zásadami). Podle názoru Úřadu předkladatel přehlíží, že na zákon (jako
ostatně na každou právní úpravu) je třeba nahlížet nejen jako na nepříjemné omezení volnosti postupu adresáta právní normy, ale též
jako na soubor jasně stanovených pravidel, jejichž dodržení dává jistotu správného (zákonného) postupu. V situaci, kdy zadavateli
není tato zákonná „opora“ k dispozici, je na něho přenášena absolutní odpovědnost nejen za to, že určitým předem stanoveným
pravidlům ve svém postupu vyhoví, ale též za to, že všechna možná potřebná pravidla dokáže dopředu správně (tj. v souladu se
zásadožná. Úřad předpokládá, že úmyslem předkladatele zákona patrně je, aby bylo zadávací řízení uplynutím 3 měsíců ex lege
zrušeno i tehdy, nevzejde-li z něho v zadávací lhůtě vybraný dodavatel z důvodu, že jeho výběr je posléze revokován. To však z
navrhovaného ustanovení nevyplývá. Důvodová zpráva se tak dostává do rozporu s navrhovaným textem zákona. Lze to demonstrovat
na následujícím příkladu: Zadavatel učiní rozhodnutí o výběru, odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru, posléze rozhodnutí podle
§ 49 ZZVZ (či případně na základě námitek podle § 245) revokuje, například z důvodu nepřezkoumatelnosti nebo potřeby provést
nové hodnocení, a tuto skutečnost oznámí účastníkům zadávacího řízení. V takové situaci je postaveno najisto, že zadavatel oznámení
výběru odeslal. A contrario nelze tvrdit, že by oznámení neodeslal. Nepřipadá proto v úvahu aplikace pravidla, které pracuje s
hypotézou ve znění „Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru …“. Tento problém není zhojen ani tím, že je vyloučeno přihlížet k
následnému postupu podle § 125 zákona či k nápravnému opatření podle § 263 zákona, neboť se k uvedenému problému nevztahují.
Je otá

Vysvětleno Zjednodušení je prováděno v zájmu provedení minimální transpozice.  V řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu platí 
ustanovení části druhé zákona, nejedná se tudíž o řízení s "bezbřehou volností", základní pravidla pro zadávací řízení musí zadavatel dodržet. Pokud 
zadavatel nebude mít zájem volnost úpravy využít, může si i ve zjednodušeném režimu zvolit jiné druhy zadávacích řízení (např. otevřené), která jsou 
detailně regulována. Lze také využívat jednotlivých pravidel z ostatních částí zákona, v tom není zadavatel nijak limitován.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



443 UOHS § 211 odst. 1 a 
2 

Z

Úřad uvádí, že v navrhovaném znění § 211 vidí rozpor mezi ust. odst. 1 a odst. 2. Podle navrhovaného odst. 1 zadavatel může
připustit ústní komunikaci „pouze u sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení “, ovšem podle odst. 2 musí
zdokumentovat ústní komunikaci, pokud by „mohla mít podstatný dopad na obsah nebo hodnocení nabídek “. Úřad má za
to, že ústní komunikace, která by mohla mít podstatný dopad např. na hodnocení nabídek, se týká zásadních prvků zadávacího řízení.
Co už jiného je zásadním prvkem zadávacího řízení, když ne hodnocení nabídek, resp. jejich obsah? Má-li být možno dotčené zákonné 
ustanovení smysluplně vyložit a aplikovat, je podle názoru Úřadu nezbytné výše uvedený rozpor odstranit.

Vysvětleno

Formulace, ke kterým směřuje připomínka, jsou převzaty přímo ze směrnic. Dosavadní text ustanovení byl zpochybněn evropskou komisí, proto je 
nutné jej změnit. Důvodem pro převzetí formulací, ze směrnic je snaha o to, aby text českého zákona nezužoval možnost ústního jednání oproti 
směrnicím. Výklad ve sporných případech bude nutné ponechat rozhodovací praxi. Do písmene e) byl doplněn příkladmý výčet zásadních prvků 
zadávacího řízení tak, jak je uveden ve směrnici.

Vysvětlení akceptováno na jednání na úrovni náměstků.

444 UOHS § 232 písm. d) Z

Po vyškrtnutí slov „1 nebo“ se odkazuje na povinnost uvedenou v § 231 odst. 3 ZZVZ. V novém textu předpisu však ustanovení § 
231 odst. 3 ZZVZ bude znít takto: „Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je oprávněn podat žádost o zápis 
změny v údajích uvedených v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání 
žádosti o zápis.“ Odkazované ustanovení § 231 odst. 3 ZZVZ tedy nebude obsahovat žádnou povinnost, nýbrž oprávnění. 
Předkladatel zákona chtěl patrně odkázat na původní odstavec 3 (nový odstavec 4): Dojde-li u dodavatele ke změně údajů zapsaných 
v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, je dodavatel povinen  podat do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, žádost o 
zápis změny v těchto údajích.  Je proto třeba ve znění ust. § 232 písm. d) ZZVZ vyškrtnout i číslici 3 a doplnit číslici 4.

Vyhověno

Odkaz opraven z odst. 3 na odst. 4. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasí s vypořádáním předmětné připomínky.

445 UOHS § 260 odst. 2 Z
Podle názoru Úřadu formulace nového odstavce 2 tohoto ustanovení není vhodná. Při zachování smyslu a účelu tohoto ustanovení
Úřad navrhuje následující znění: (2) Úřad vyloučí z nahlížení do spisu dokumentaci o zadávacím řízení, s výjimkou těch částí,
které jsou podkladem pro vydání rozhodnutí  Pokud zadavatel nepořizuje dokumentaci o zadávacím řízení  považují se za  

Vyhověno
Text byl upraven ve znění připomínky. Akceptováno

446 UOHS § 217 Z

Nad rámec legislativních změn navrhovaných v novele ZZVZ uplatňuje Úřad jako zásadní připomínku další legislativní změnu, která
se týká písemné zprávy zadavatele. Úřad v rámci výkonu agendy ochrany hospodářské soutěže identifikoval nemožnost efektivní
veřejné kontroly některých údajů jako překážku v boji proti bid-riggingu, tj. kartelovým dohodám uzavíraným v souvislosti se
zadáváním veřejných zakázek. Úřad mj. poukazuje na to, že současná právní úprava neumožňuje plně využít dostupné nástroje k
detekci bid-riggingu, neboť výše nabídkových cen a identifikační údaje (zejména IČO) nemusí zadavatel uvádět v jediném
dokumentu, který by byl vyhotoven v otevřeném formátu umožňujícím úplné strojové zpracování textového obsahu. Současná právní
úprava zároveň nedostatečně zajišťuje vymáhání povinností při zveřejňování údajů o veřejné zakázce v písemné zprávě – přestupkem
je neuveřejnění písemné zprávy do 30 dnů, ale není kladen žádný požadavek na obsah písemné zprávy a její formu (resp. přestupek je
trestán pouze ve vztahu ke lhůtě uveřejnění podle § 217 odst. 5 ZZVZ). Navrhovaná legislativní změna přispěje ke zvýšení kontroly a
transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek z důvodu umožnění jednodušší kontroly zveřejňovaných údajů a přispěje tak ke
snižování korupčního potenciálu kartelových dohod. Navrhovaná úprava rovněž přispěje k větší vymahatelnosti a účinnosti právních
předpisů vztahujících se nejen na zadávání veřejných zakázek, ale i ochranu hospodářské soutěže. ZZVZ v § 217 ukládá zadavateli
vyhotovit písemnou zprávu, která shrnuje základní informace o ukončeném zadávacím řízení. Informace požadované zákonem však
nejsou kompletní a bez uvedení nabídkových cen jednotlivých uchazečů nevypovídají o průběhu veřejné zakázky dostatečně.
Nabídkové ceny jsou přitom jedním z důležitých indikátorů, které mohou ukazovat na případné porušení pravidel zadávání veřejných
zakázek a hospodářské soutěže, ať už ve formě indikace mimořádně nízké nabídkové ceny, či bid-riggingu. Uvedení nabídkových cen
spolu s identifikačními údaji jednotlivých uchazečů v jediném dokumentu je proto žádoucí z hlediska zvýšení transparentnosti
zadávacího řízení a snadnější dostupnosti kompletních údajů. Ze stejného důvodu je pak nevhodná možnost v písemné zprávě
odkazovat na oznámení o výsledku zadávacího řízení v dosavadním § 217 odst. 3 ZZVZ, neboť způsobuje roztříštění informací o
veřejné zakázce, které pak není možné dohledat v jediném uceleném dokumentu. Zrušení § 217 odst. 3 ZZVZ eliminuje rozpad
požadovaných informací do více dokumentů a vytváření „neúplných“ písemných zpráv, které obsahují pouze část informací
požadovaných v § 217 odst. 1 ZZVZ a na další údaje odkazují k jinému dokumentu. Zavedení povinnosti vyhotovit písemnou zprávu
v otevřeném formátu umožňujícím úplné strojové zpracování textového obsahu je rozšířením již existující povinnosti uveřejňovat
dokumenty s informacemi o veřejné zakázce na profilu zadavatele v takovém formátu, který umožňuje snadnější kontrolu ze strany
veřejnosti i kontrolním orgánů (viz § 18 odst. 2 vyhlášky č. 168/2016 Sb., uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele). Jedná se tak pouze o marginální rozšíření informační povinnosti zadavatele.
Stěžejní pro Úřad je zejména zajištění možnosti strojového čtení identifikačních údajů všech účastníků zadávacího řízení, jejich
nabídkových cen a identifikačních údajů všech účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyloučeni, včetně uvedení důvodů, pro které
byly ze zadávacího řízení vyloučeni  S ohledem na výše uvedené Úřad žádá Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestora technické 

Částečně 
vyhověno/vysvětleno

Povinnost uveřejňovat nabídkové ceny byla doplněna do písmene c) "označení účastníků zadávacího řízení, včetně uvedení jejich nabídkových cen, ".  
Odstranění textu dosavadního odstavce 3 nepovažujeme za možné, neboť možnost zadavatele odkázat na informace uveřejněné ve výsledkovém 
formuláři vyplývá přímo z čl. 84 odst. 1 poslední pododstavec směrnice 24/2014/EU. Do odstavce 5 byla doplněna možnost, že zadavatel nemusí 
písemnou zprávu vypracovávat, pokud potřebné údaje uveřejní na profilu zadavatele ve strojově čitelném formátu. Tj. není zde uložena povinnost 
požadovaná v připomínce. Současně však došlo ke změně formulace zmocnění v § 214 odst. 4 písm. c), podle kterého bude vydán prováděcí předpis 
určující, které z údajů na profilu zadavatele budou povinně ve strojově čitelném formátu. Mezi tyto údaje budou zařazeny i všechny údaje z písemné 
zprávy (včetně údajů o nabídkových cenách), čímž dojde k naplnění smyslu připomínky.  

K navrhovanému textu § 214 a § 217 ZZVZ nemá Úřad další připomínky.

447 UOHS § 248 Z

Nad rámec předložených úprav navrhuje Úřad doplnit do novely následující: V § 248 se za odst. 3 vkládá nový odstavec 4, který 
zní:„(4) Pokud se v této části zákona hovoří o smlouvě, rozumí se tím i rámcová dohoda. “ Nejsou žádné pochyby o tom, že Úřad má 
vykonávat a vykonává dozor i v případě, že zadavatel uzavírá rámcovou dohodu – rámcové dohody se uzavírají na základě zadávacího 
řízení (viz § 131 odst. 2 zákona). Tato skutečnost však není v třinácté části zákona promítnuta důsledně do všech relevantních 
ustanovení. Úprava tento legislativně-technický nedostatek odstraňuje. Pro odstranění předmětného nedostatku je volena co 
nejjednodušší forma úpravy zákonného textu, aby nedocházelo ke komplikovaným formulacím v případě, že by byla smlouva a 
rámcová dohoda zmiňována ve všech relevantních ustanoveních; dosah této terminologické úpravy je přitom omezen pouze na část 
třináctou zákona (obdobné omezení terminologické úpravy jen na určitou část právního předpisu není neobvyklé, viz např. § 93 odst. 
2 správního řádu). 

Vyhověno

Text byl upraven v souladu s připomínkou. Akceptováno

448 UOHS § 270 Z

V § 270 se odst. 3 zrušuje. Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10. Stávající § 270 odst. 3 je obsoletním
pozůstatkem „komplexní“ úpravy správního trestání (tehdejších správních deliktů) v zákoně o zadávání veřejných zakázek z doby,
kdy neexistoval jednotný kodex správního trestání. Tím je dnes zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve
znění pozdějších předpisů, který zejm. ve svém § 37 a § 38 stanoví detailní úpravu okolností, ke kterým se přihlédne při určení
výměry správního trestu. Pod tyto okolnosti zcela jistě spadají i okolnosti dnes vymezené v § 270 odst. 3 ZZVZ. Tato zvláštní úprava
je tedy zcela nadbytečná a Úřad navrhuje ji vypustit. V návaznosti na tuto změnu je nutné rovněž novelizovat § 34 odst. 2 zák. č.
191/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby zněl: (2) Pro řízení o přestupku
podle tohoto zákona se použije § 270 odst. 1, 43 až 87, 109 a 1110 zákona o zadávání veřejných zakázek oztahu k

Nevyhověno

Z odůvodnění připomínky vyplývá, že změna není věcně nezbytná. Vyhovění by však přineslo nutnost zasahování do dalšího právního předpisu. 
Preferujeme proto ponechat stávající právní úpravu. 

Akceptováno

449 UOHS § 246 Z

Úřad navrhuje změnit délku tzv. blokační lhůty stanovené v § 246 odst. 1 písm. d) a 246 odst. 2 ZZVZ tak, aby zákaz uzavření
smlouvy trval až do pravomocného skončení řízení před Úřadem: (1) Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem
a) před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, o výběru dodavatele nebo
proti úkonu dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu,
b) do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky podány,
c) před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud podané námitky odmítl,
d) ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas;
zadavatel však může i v této lhůtě smlouvu uzavřít, pokud Úřad návrh zamítl nebo bylo správní řízení vedené o návrhu zastaveno a
takové rozhodnutí nabylo právní moci. do pravomocného skončení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem. (2)
Zadavatel rovněž nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem v e lhůtě 60 dnů ode dne zahájení do pravomocného skončení řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele, zahájí-li Úřad toto řízení z moci úřední; zadavatel však může i v této lhůtě smlouvu uzavřít, pokud
bylo správní řízení zastaveno a takové rozhodnutí nabylo právní moci. Navrhovaná změna úpravy by zamezila případnému
nedokončení přezkumu napadeného úkonu zadavatele z důvodu uzavření smlouvy před vydáním rozhodnutí. Je přitom nepochybně
zájem na tom, aby co největší počet správních řízení byl ukončen vydáním rozhodnutí o právní otázce (samozřejmě vyjma správních
řízení, která je třeba ukončit z procesních důvodů, např. nezaplacení kauce). Zároveň by došlo k odstranění rozporu, kdy ZZVZ
stanovuje blokační lhůtu v délce 60 (kalendářních) dnů, zatímco Úřad má sice povinnost s ohledem na úpravu lhůt pro vydání
rozhodnutí ve správním řádu rozhodnout do 60 dnů, tato lhůta však začíná běžet až po splnění povinností v § 252 odst. 1 ZZVZ
zadavatelem, tedy reálně nejdříve 11. den po obdržení návrhu (v ideálním případě). Ačkoli Úřad v současné době vydává předběžná
opatření, která nežádoucímu jevu zamezují, změna právní úpravy by byla jednodušším a srozumitelnějším řešením problému. 

Nevyhověno

Jedná se o zásadní zásah do systému přezkumu veřejných zakázek, došlo by k blokování všech zadávacích řízení, po celou dobu přezkumu dané 
veřejné zakázky. Tím by docházelo ke zdržení při uzavírání smluv na veřejné zakázky a realizaci veřejné zakázky. Ostatní obdržené připomínky 
směřovaly opačným směrem, tedy k tomu, aby zadávací řízení nebyla pokud možno blokována. 

Akceptováno

450 UOHS § 211 odst. 1 D Ve větě druhé chybí čárka před slovem „pokud“ Vyhověno Text byl upraven.
451 UOHS § 211 odst. 6 D V první větě je místo „mezi“ uvedeno „v mezi“. Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

452 MK obecně Z

Obecně ke způsobu stanovení lhůt v zákoně o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uvádíme, že v některých částech jsou 
lhůty stanoveny v pracovních dnech (např. ustanovení § 54 ZZVZ), zatímco v jiných částech jsou stanoveny „pouze“ ve dnech (např. 
ustanovení § 57 ZZVZ). Rozdílné vymezení lhůt u totožné, resp. velmi podobné věci považujeme za nevhodné, neboť způsobuje 
nepřehlednost pro adresáty právní normy. Požadujeme sjednocení způsobu stanovení lhůt tak, aby byly stanoveny vždy pouze 
v kalendářních dnech (s výjímkou těch částí, ve kterých Zadávací směrnice explicitně uvádí dny pracovní.)

Nevyhověno/Vysvětle
no

Lhůty v celém textu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou upraveny tak, aby delší lhůty vycházející z evropských směrnic byly stanoveny 
v kalendářních dnech a současně aby bylo zachováno, že lhůty, které jsou kratší než 10 dnů, a lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení byly nadále 
stanoveny v pracovních dnech. Tato úprava odpovídá závěrům Legislativní rady vlády, která ukončila rozsáhlou a podrobnou debatu k této otázce 
vedenou při přijímání zákona. Současná úprava lhůt je účelná a vhodná, neboť počítání lhůt v kalendářních dnech je pro adresáty normy jednodušší. 
Zachování kratších lhůt ve dnech pracovních pak na druhou stranu zajišťuje, že není možné lhůty účelově stanovit v průběhu dnů pracovního klidu. 
Nevidíme proto důvod, ke změně současného stavu.

Akceptováno

453 MK § 16 odst. 1 Z

Došlo k rozšíření aplikace stanovení předpokládané hodnoty pro výjimky podle § 31 a § 158 odst. 1 ZZVZ. S ohledem na značné 
rozšíření není zřejmé, z jakého důvodu se dotčené ustanovení neaplikuje rovněž na výjimky podle § 29 ZZVZ, když např. stávající 
úprava výjimek ve smyslu § 30 a § 31 má totožnou úvodní úpravu („Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím 
řízení,“). Není zřejmé, proč by v případě veřejných zakázek zadávaných „na výjimku“ dle § 29 ZZVZ neměl být zadavatel rovněž 
povinen stanovit předpokládanou hodnotu. V mnoha případech se jedná o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž u nich je více než 
žádoucí, aby je zadavatelé připravovali důsledně. Dále se jedná o stanovení „předpokládané hodnoty veřejné zakázky“, přičemž 
rovněž výjimky upravují zadávání „veřejných zakázek“, proto není zřejmé, proč by měl být rozlišen postup pro část výjimek. 
Znamená to, že u výjimek podle § 29 nemusí zadavatel rozlišovat jejich režim? Žádáme doplnění ustanovení ve smyslu výše 
uvedeného a o rozšíření důvodové zprávy o důvody, proč k rozšíření dochází (nikoliv jen konstatování rozšíření).

Vysvětleno

Text odst. 1 byl přeformulován s tím, že odstavec 1. nebude upravovat žádné výjimky z povinnosti stanovit předpokládanou hodnotu. V této 
souvislosti byl doplněn odstavec 6., který z důvodu právní jistoty zavádí pravidlo, že pokud veřejná zakázka nebyla zadávána v zadávacím řízení (tj. 
byla použita kterákoliv z výjimek, včetně výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu), použijí se pro výpočet předpokládané hodnoty cenové údaje 
ze smlouvy na veřejnou zakázku. Byla doplněna i důvodová zpráva. Je zde potřeba zdůraznit, že stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je 
v zákonu o zadávání veřejných zakázek stanoveno pouze z důvodu správného zařazení veřejné zakázky do příslušného režimu, a proto je také (z 
pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek) v podstatě nadbytečné se zabývat otázkou předpokládané hodnoty u veřejných zakázek, na něž se 
vztahuje některá z nadlimitních výjimek. To však nemá žádný vliv na povinnost řádného hospodaření zadavatele, která je mu uložena jinými 
právními předpisy, např. rozpočtovými pravidly. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



454 MK § 40 odst. 2  Z

S ohledem na skutečnost, že nově došlo k vypuštění stávající úpravy ve smyslu § 41 odst. 5 ZZVZ, není zřejmé, proč je nově 
stanovena povinnost s tímto související. V důvodové zprávě se tak jeví zdůvodnění jako irelevantní. Dále je nutno podotknout, že 
úprava není logická s ohledem na skutečnost, že dodavatel nedisponuje informacemi, kdy je nejvhodnější se o  době zákazu uzavřít 
smlouvu informovat. Zcela jistě se může a bude stávat, že si dodavatel podá žádost, zadavatel mu sdělí skutečnost a ta se hned posléze 
změní, jelikož dojde k takovým změnám, které na to mají vliv, např. po otevření nabídek dojde k vyloučení, někdo podá námitky, 
návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) apod. Dále je zřejmé, že pokud je nově navrhována změna 
v institutu jistoty ve smyslu § 41 odst. 4 písm. b) ZZVZ (doklad banky nebo pojistitele obsahující závazek), je tak na rozdíl od 
dosavadní úpravy „záruční listiny“ zřejmé, že se bude jednat o méně formalizovaný postup, tzn., že předložení závazku může mít 
různorodou podobu, a tudíž nelze vyloučit, že závazek např. banka naformuluje tak, že informace podle § 40 odst. 2 ZZVZ dodavatel 
nebude potřebovat. S ohledem na výše uvedené požadujeme vypuštění nově navrhované povinnosti.

Částečně 
vyhověno/vysvětleno

Původní § 41 odst. 5 se sice navrhuje vypustit, nicméně vyloučení při neprodloužení jistoty zůstává zachováno v § 48 odst. 3. Do textu ustanovení 
byla vložena věta  "které jsou zadavateli známy v okamžiku poskytnutí informací,", aby bylo zřejmé, že zadavatel poskytuje pouze ty informace, které 
jsou mu známy v okamžiku, kdy informaci odesílá či uveřejňuje.    Také odstranění formalit u bankovní záruky nepovažujeme za dostatečný 
argument pro vypuštění informační povinnosti, neboť lze předpokládat, že i nadále většina účastníků zadávacího řízení skládajících jistotu formou 
bankovní záruky bude muset v případě prodlužování zadávací lhůty bankovní záruku prodlužovat. 

Za Ministerstvo kultury Vám sděluji, že s navrženým způsobem vypořádání našich připomínek souhlasíme.

455 MK § 40 odst. 3 Z

Úprava a zdůvodnění v důvodové zprávě se nám nejeví jako vhodné, když je to právě zadavatel, kdo si stanovuje přiměřeně zadávací
lhůtu. Argumentace přílišné tvrdosti není zcela na místě. Rovněž není zřejmé, proč se bude postupovat odlišně v následných
postupech podle navrhovaného textu a v postupech, které jsou zmíněny v důvodové zprávě (zrušení výběru dodavatele na základě
námitek apod.). Považujeme za vhodnější kombinovat stávající úpravu s nově navrhovanou, tj. stanovit, že pokud zadavatel neodešle
oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, bude se mít za to, že je zadávací řízení ukončeno, avšak připustit případnou dohodu
s účastníky zadávacího řízení na „prominutí“ zmeškání této lhůty a rovněž doplnit, že se nebude přihlížet k případné „opravě“
rozhodnutí o výběru dodavatele na základě námitek či z vlastní iniciativy dle § 49 ZZVZ.

Nevyhověno/vysvětle
no

Navrhovanou koncepci považujeme za vhodnější. Za Ministerstvo kultury Vám sděluji, že s navrženým způsobem vypořádání našich připomínek souhlasíme.

456 MK § 48 odst. 3 Z
Není zřejmé, zdali se dobou trvání zadávací lhůty míní i doba, kdy je fakticky běh lhůty pozastaven. Je nezbytné vyjasnit, kdy bude 
zadavatel oprávněn účastníka vyloučit. Máme za to, že by tato možnost měla být kdykoliv po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. 
včetně doby, kdy zadávací lhůta neběží. Žádáme proto o úpravu v tomto směru.

Vyhověno/Vysvětleno
Bylo přeformulováno ustanovení § 40 odst. 2., aby bylo zřejmé, že zadávací lhůta se ve zde uvedených případech "prodlužuje". Nepoužívá se tedy již 
formulace "neběží". Pokud je lhůta ze zákona prodloužena, neměla by již vznikat pochybnost, zda trvají její účinky. Jistota tedy musí být složena také 
v době prodloužení zadávací lhůty, v tomto smyslu byla doplněna i důvodová zpráva.

Za Ministerstvo kultury Vám sděluji, že s navrženým způsobem vypořádání našich připomínek k uvedeným ustanovením 
souhlasíme. 

457 MK § 53 odst. 4 Z

Požadujeme danou část souvětí („Zadavatel může použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté;“) 
přeformulovat tak, aby ji bylo možné vyložit jednoznačně. Jak lze postupovat v případě, kdy zadavatel modifikuje pravidla v části 
čtvrté, zda mohou být tyto modifikace považovány za „jiná kritéria kvalifikace“ nebo je nezbytné aplikovat pravidla z části čtvrté 
doslovně a za jiná kritéria kvalifikace uplatňovat zcela zákonem neupravená nebo nezmíněná kritéria, která si nově vymyslí zadavatel? 
V praxi je totiž problematické, zdali by mohl zadavatel např. stanovit, že v případě technické kvalifikace v oblasti dodávek či služeb 
mohl požadovat osvědčení objednatelů a odchýlit se tak od pravidel podle části čtvrté či např. stanovit požadavky na základní 
způsobilost, ale požadovat jejich prokázání prostým čestným prohlášením, tzn., že by dodavatel nikdy nepředložil požadované 
doklady (ve smyslu § 75 ZZVZ).

Nevyhověno/vysvětle
no

Připomínka neobsahuje konkrétní návrh řešení. V zákoně není možné popsat všechny možnosti. Obecně lze uzavřít, že jakékoliv "modifikované" 
kritérium, je kritériem "jiným", u něhož zadavatel musí obhájit, že bylo stanoveno v souladu se základními zásadami.  Oba v připomínce uváděné 
příklady jsou možné. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

458 MK

§ 57 odst. 1 
písm. a) a § 59 
odst. 2 písm. 
a)

Z

Do dotčeného ustanovení byl nově doplněn text, jehož následný výklad by mohl být problematický. V případě, kdy zadavatel bude
požadovat předložení vzorku/modelu pouze ve fázi „dalších podmínek při uzavření smlouvy“ ve smyslu ustanovení § 104 písm. a)
ZZVZ, nedávalo by smysl, aby byl takový zadavatel nucen prodlužovat lhůtu pro podání nabídek s ohledem na tuto skutečnost. Jeví se
proto jako vhodné, aby byl navržený text změněn tak, aby z něj vyplývalo, že prodloužení se uplatní pouze v případě, kdy zadavatel
požaduje předložení vzorků nebo modelů již jako součást nabídky, tj. ve lhůtě pro podání nabídek.

Text bude upraven, § 57: odst. 1 a)"o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje nebo zadávací 
podmínky vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické 
komunikace; to neplatí v případech podle odstavce 2" § 59 odst. 2 a) "o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím 
elektronického nástroje nebo zadávací podmínky vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být 
předloženy za použití elektronické komunikace; to neplatí v případech podle odstavců 3 až 5,"

Vypořádání připomínek akceptujeme.

459 MK § 63 odst. 3 
písm. a) Z

Ze stávajícího textu není zcela zřejmé, že se může jednat jak o vytvoření uměleckého díla, tak i jeho získání jiným způsobem obdobně,
jako je tomu v Zadávací směrnici. Požadujeme proto uvést text např. ve znění „předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření nebo
získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu,“.

Vyhověno
Připomínce bylo vyhověno. Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

460 MK § 66 písm. e) Z

Požadujeme vypustit slovo „jejich“, jelikož i nadále přetrvává nejasnost úpravy, zdali se jedná o předpokládanou hodnotu nových
služeb nebo nových stavebních prací či opravdu původní hodnotu veřejné zakázky za účelem ověření dodržení podmínky podle
ustanovení § 100 odst. 3 písm. b) ZZVZ. Vyhověno jinak

Text byl v § 66 písm. e) upraven takto: skutečná cena bez daně z přidané hodnoty veřejné zakázky za nové služby nebo nové stavební práce 
nepřesáhne o více než 30 % jejich předpokládanou hodnotu podle písm. c) ani nepřesahuje 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

461 MK § 67 Z

Jsme toho názoru, že nelze zcela jednoznačně dovodit, zdali se v jednacím řízení bez uveřejnění musí uplatnit jednotlivá pravidla části
čtvrté či nikoliv, např. zdali je nutné formálně podávat nabídku v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje (§ 107
odst. 1 ZZVZ) apod. Máme za to, že v některých případech by mělo být umožněno, aby zadavatel při procesu jednacího řízení bez
uveřejnění postupoval podle jednotlivých pravidel přiměřeně dle svého uvážení (obdobně jako ve zjednodušeném podlimitním řízení).
Např. v případě pořizování komodit na komoditní burze, dále při využití „opčního práva“ či v případě pořizování plnění v dražbách
(zejm. zahraničních aukčních domů). Všechny vyjmenované instituty přinášejí v praxi nemalé komplikace a administrativní zatížení.
ZZVZ nedává na případné otázky zcela jasné odpovědi.

Částečně vyhověno

Do § 67 byl vložen nový odstavec 3, který zní takto: (3) V případě jednacího řízení bez uveřejnění podle § 64 písm. c) se ustanovení § 48 odst. 7 a 9, 
§ 73, § 86 a § 122 odst. 5 a 6 použijí přiměřeně s ohledem na způsobu uzavírání smlouvy na komoditní burze; ustanovení § 42 odst. 2, § 50, § 122 
odst. 1 až 4 a odst. 7 a 8, § 123 a § 217 odst. 2 písm. c) se nepoužijí. U dalších důvodů pro jednací řízení bez uveřejnění je otázka jejich případného 
administrativního zjednodušení předmětem novelizace, která je již předložena v PS pod číslem tisku 862. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

462 MK § 69 odst. 6 Z

Z důvodové zprávy vyplývá, že smyslem doplnění bylo jednoznačně stanovit, že má být výzva zaslána všem účastníkům současně. Ze
stávající formulace to však není zřejmé, protože stejně tak lze navrhované doplnění chápat tak, že je nezbytné informovat účastníky a 
„současně“ zaslat písemnou výzvu. Rovněž není zřejmé, proč nedošlo ke shodné úpravě rovněž v případě užších řízení, inovačních
partnerství či jednacího řízení bez uveřejnění a  jednacího řízení s uveřejněním.

Vyhověno

Byl upraven text ustanovení § 58 odst. 3 a 5, § 61 odst. 5, § 69 odst. 6, § 72 odst. 4. Doplnění pravidla o současném zaslání výzvy všem účastníkům 
zadávacího řízení do § 67 nepovažujeme za nutné, neboť pravidla pro JŘBU nejsou zákonem detailně určena.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

463 MK § 73 odst. 1 Z

V některých případech přináší stanovená povinnost výrazné komplikace, když je nezbytné pro všechny veřejné zakázky v nadlimitním
režimu zadávané v zadávacím řízení, aby zadavatel požadoval předložení základní způsobilosti, včetně jejího ověření. Na tento
problém jsme narazili při aplikaci např. jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. a) ZZVZ, § 64 písm. c) ZZVZ,
případně by takový problém mohl nastat v případě jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o praktické
případy, kdy bylo nezbytné urychlené pořízení předmětu v dražbě v aukčním domě v zahraničí, nákup komodit na komoditní burze či
v případě potřeby urychlené reakce ve smyslu § 63 odst. 5 ZZVZ. Pokud zadavatel nemá možnost reagovat na tyto situace adekvátně,
mnohdy to ohrožuje jeho činnost. Požadujeme vhodnou úpravu např. doplněním informace, že není nezbytné v případě jednacího
řízení bez uveřejnění požadovat prokázání základní kvalifikace.

Částečně vyhověno

Výjimka pro jednací řízení bez uveřejnění v případě nákupu na komoditních burzách byla doplněna do § 67 odst. 3. Případné administrativní 
zjednodušení u jiných důvodů pro jednací řízení bez uveřejnění je řešeno samostatnou novelou předloženou PSP viz sněmovní tisk 862. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

464 MK § 83 odst. 1 Z

Dotčené ustanovení obsahuje informaci o tom, že „Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob“.
V praxi se však setkáváme s názorem, podle kterého je možné prokázat rovněž celou kvalifikaci jinou osobou, přičemž to přímo ze
ZZVZ nevyplývá. Čistě formálním textovým výkladem by bylo možné tvrdit, že taková možnost je zapovězena. Požadujeme
zpřesnění textu, případně doplnění důvodové zprávy v této věci, aby bylo jednoznačně zřejmé, zdali je možné předepsanou kvalifikaci
zcela prokázat jinou osobou či nikoliv.

Vyhověno

Formulace byla změněna a byla doplněna důvodová zpráva. Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

465 MK § 85a odst. 2 Z
S ohledem na skutečnost, že § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ, na něž se v dotčeném ustanovení odkazuje, se vztahují na účastníky zadávacího 
řízení, se jeví jako vhodné, aby bylo doplněno rovněž slovo „obdobně“. Mělo by být zřejmé, že odkazovaná ustanovení se použijí 
obdobně.

Vyhověno
Text byl přeformulován. Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

466 MK § 88 odst. 1 Z

Dotčené ustanovení upravuje pouze změny, ke kterým dojde „… po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci …“. Ustanovení 
však nelze použít v situaci, kdy u dodavatele nastane změna např. dva měsíce před lhůtou pro podání nabídek, přičemž tento předloží 
v této lhůtě již staré neaktuální doklady. Takový dodavatel pak nemá žádnou povinnost tuto změnu nahlásit, jelikož změny nastaly 
ještě před předložením dokladů v rámci nabídky. Jeví se vhodné upravit ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že dodavatelé musí 
předkládat doklady či prohlášení vždy aktuální, případně změny od předložení do nějaké doby nahlásit s tím, že pokud je sami 
nenahlásí, pak je bude moci zadavatel vyloučit.

Vysvětleno

Dodavatel, který ztratil kvalifikaci ještě před podáním nabídky, není způsobilý ve smyslu § 74 a násl., je tedy dán důvod k jeho vyloučení. Důležité je 
ověření kvalifikace u vybraného dodavatele, což řeší § 48 odst. 8 a § 122. Do nového ustanovení § 122 odst. 3 c) bylo doplněno, že musí být 
předloženy nové doklady o kvalifikaci, pokud došlo ke změně rozhodných údajů (tedy nikoli pouze v případě ztráty kvalifikace). Tato úprava zajistí 
podrobnější zkoumání kvalifikace u vybraného dodavatele, než je tomu v současném stavu. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

467 MK § 100 odst. 1 Z

Dotčené ustanovení obsahuje text „… pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny…“. Vzhledem 
k výkladovým nejasnostem ohledně toho, co lze považovat za „jednoznačné vymezení“ podmínek pro změnu a její obsah, by bylo 
vhodné, aby došlo ke změně textu tak, aby jednotliví zadavatelé dokázali rozeznat, jaké změny mohou a jaké naopak nemohou 
připustit. Nikoliv, aby tento výklad dovozoval ÚOHS v přezkumných řízeních.

Vysvětleno

Není navrhováno konkrétní řešení. Podstatným znakem pro vyhrazené změny je právě jejich jednoznačnost, tedy že vyhrazená změna dává 
jednoznačný návod na další postup. Pokud výhrada vzbuzuje pochybnosti, jakým způsobem má být při jejím využití aplikována, nebude zřejmě 
jednoznačná. Nelze také doplnit výčet takových změn, neboť tyto změny se mohou týkat kterékoli zadávací podmínky.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

468 MK § 100 odst. 2 Z

S přihlédnutím ke znění § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ považujeme za nezbytné, aby v rámci § 100 odst. 2 ZZVZ došlo k upřesnění,
že vyhrazená změna dodavatele musí být zakotvena ve smlouvě (nikoliv obecně v zadávacích podmínkách), když to předjímá právě
postup podle § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ. Někteří zadavatelé mají pocit, že dostačuje vyhrazení právě v dokumentu se
zadávacími podmínkami, nikoliv však ve smlouvě, což se pak jeví jako problematické.

Vyhověno jinak

Vzhledem k tomu, že podle zadávacích směrnic postačí vyhrazení změn v zadávací dokumentaci, není nutné nadále trvat na tom, aby vyhrazené 
změny byly výslovně uvedeny ve smlouvě. U změny dodavatele je uvádění takové výhrady do smlouvy s původním dodavatelem spíše nelogické. Byl 
tedy upraven text odstavce 2 a 10.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

469 MK § 103 odst. 1 Z

V případě užití jednacího řízení bez uveřejnění s jedním dodavatelem, resp. účastníkem zadávacího řízení, kdy je možné předjímat
aplikaci postupu podle § 122 odst. 2 ZZVZ (tj. nehodnotit) není zřejmé, zda musí i přesto dojít ke stanovení formy a způsobu podání
nabídek ve smyslu § 103 odst. 1 písm. c) ZZVZ. Konkrétně se může jednat o jednací řízení bez uveřejnění podle § 66 ZZVZ, kdy se
bude jednat s jedním konkrétním dodavatelem, avšak není zcela vyjasněno, zdali je nezbytné postupovat v souladu s §§ 107 – 110
ZZVZ, tj. zda je nezbytné nutit dodavatele k formálnímu podávání nabídky. Tato situace se pak může vyskytnout i v jiných řízeních
(dražba v zahraničním aukčním domě apod.), pročež je nezbytné vyjasnit, jestli je nutné v rámci zadávací dokumentace dodržovat
formalistické podání nabídky elektronickou cestou i v případě jednacího řízení bez uveřejnění s jedním dodavatelem. V případě, že by
bylo možné postupovat tak, že ve smyslu § 122 odst. 2 ZZVZ zadavatel usoudí, že nemusí nabídku hodnotit, v důsledku čeovými
pravidly. y, proč k rozšíření dochází (nikoliv jen konstatování rozšíření). řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájí-li Úřad toto
řízení z moci úřední; zadavatel však může 

Vysvětleno

To že nabídky musí být písemné, vyplývá z definice v § 28 odst. 1 písm. f) a z § 107. Zákon ale nestanoví obecnou povinnost nabídky vyžadovat, 
podle § 122 odst. 1 je však nabídka nezbytnou podmínkou pro výběr dodavatele na základě hodnocení nabídek, což platí i v jednacím řízení bez 
uveřejnění. Výjimku však stanoví § 122 odst. 2, podle něhož není povinnost provádět hodnocení nabídek v případě, pokud je v zadávacím řízení 
jediný účastník. Pokud se tedy jednací řízení bez uveřejnění vede s jediným účastníkem a zadavatel si nabídku nevyžádá, nabídka předložena být 
nemusí. Na obsahu smlouvy se zadavatel může dohodnout s dodavatelem ústně, což připouští i § 211 odst. 1 písm. a) ve znění předkládané 
novelizace.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



470 MK § 109 odst. 3 Z

Nově doplněné ustanovení se nejeví jako vhodné, když bezdůvodně ukládá všem zadavatelům povinnost poskytovat dotčené údaje,
aniž by byla zohledněna složitost zadávacího řízení. V důvodové zprávě jsou pak obsaženy důvody, s nimiž se neztotožňujeme.
Nesouhlasíme se zdůvodněním, proč je nezbytné data „zbytečně“ anonymizovat, když v samotném zadávacím řízení data
v neanonymizované podobě bude zadavatel i tak sdělovat, a to v písemné zprávě z hodnocení nabídek podle § 119 odst. 2 ZZVZ. Dále
není zřejmé, proč by mělo být umožněno uveřejňovat data, byť anonymizovaná, na profilu zadavatele, tj. aby byly přístupné i jiným
osobám, než je zadavatel a účastníci zadávacího řízení. Rovněž se nelze ztotožnit s názorem předkladatele, že případné porušení této
povinnosti by nemělo mít vliv na transparentnost zadávacího řízení. Pokud budeme uvažovat, že se jedná o uveřejnění údajů na žádost
účastníka, tak pokud by zadavatel povinnost nedodržel, právě naopak to budí pochybnost o transparentnosti – zamlčování údajů
z nabídek. Dárodou podobu, a tudíž nelze vyloučit, že závazek např. banka naformuluje tak, že informace podle § 40 odst. 2 ZZVZ
dodavatel nebude potřebovat. S ohledem na výše uvedené požadujeme vypuštění nově navrhované povinnosti. údajů a přispěje tak ke
snižování korupčního potenciálu kartelových dohod. Navrhovaná úprava rovněž přispěje k větší vymahatelnosti a účinnosti právních
předpisů vztahujících se nejen na zadávání veřejných zakázek, ale i ochranu hospodářské soutěže. ZZVZ v § 217 ukládá zadavateli
vyhotovit písemnou zprávu, která shrnuje základní informace o ukončeném zadávacím řízení. Informace požadované zákonem však
nejsou kompletní a bez uvedení nabídkových cen jednotlivých uchazečů nevypov

Nevyhověno/vysvětle
no

Tato úprava představuje kompromis, jehož účelem je vyhovět zájmům dodavatelů a zároveň nezatěžovat příliš zadavatele. Požadavek na 
anonymizaci údajů je stanoven s ohledem na prevenci ochrany hospodářské soutěže. Možnost uveřejnění informací na profilu považujeme nadále za 
vhodnou, neboť může být pro zadavatele méně administrativně náročná. Zároveň však má zadavatel, který ji nepovažuje za vhodnou, vždy možnost 
zvolit druhou alternativu, tedy odeslání informace všem účastníkům zadávacího řízení.  Vyloučit sdělování informací v zadávacích řízeních, kde je 
stanovena zadávací lhůta, nepovažujeme za vhodné vzhledem k účelu ustanovení. Problémy s plánováním kapacit se týkají všech zadávacích 
řízeních. je samozřejmě rizikem dodavatele, pokud své výrobní kapacity přesune před definitivním rozhodnutím o výběru dodavatele. Navrhovaná 
úprava neomezuje vázanost nabídkou.

Za Ministerstvo kultury Vám sděluji, že se způsobem vypořádání námi uplatněné připomínky k § 109 souhlasíme. 

471 MK § 114 - 119 Z

Jeví se jako nezbytné uvést úpravu obdobnou § 121 odst. 1 ZZVZ v případech, kdy bude zadavatel hodnotit ekonomickou výhodnost
nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Je totiž
potřeba zdůraznit, že v takovém případě nelze postupovat tak, že se provede nejprve hodnocení a až poté posouzení splnění podmínek
účastí prvního dodavatele umístěného v pořadí. Nejprve musí dojít k vyloučení všech potenciálně nevyhovujících dodavatelů, aby
nebylo hodnocení „zkreslené“.

Vysvětleno

Navrhované řešení by komplikovalo zadávací řízení v případě užití kvalitativních kritérií a mohlo by tak zadavatele odrazovat od používání 
kvalitativních kritérií, to je v rozporu s politikou MMR. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

472 MK § 122 odst. 3 Z

Z úpravy by bylo možné dovodit, že zadavatel, pokud mu vybraný dodavatel předloží kopie dokladů, již v rámci podané nabídky 
nemusí nově výzvu vybranému dodavateli vůbec zasílat. V takovém případě však nebude z dokumentů o zadávacím řízení na první 
pohled zcela zřejmé, zdali zadavatel byl či nebyl povinen takovou výzvu učinit. Jeví se proto jako vhodné, aby došlo k doplnění 
dalšího odstavce, který by obsahoval úpravu, že zadavatel není povinen výzvu učinit v případě, že již dokumenty disponuje v rámci 
podaných nabídek či jejich doplnění ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ, přičemž o tom učiní písemnou informaci, která bude součástí 
dokumentace o veřejné zakázce. Taková situace může nastat v případě, kdy se zadavatel rozhodne, že by mu stačilo předložení kopií 
dokladů. Dále není zřejmé, k čemu slouží doplněná povinnost vyzvat k doložení dokladů podle písm. c), když v případě změny má 
dodavatel povinnost doklady předložit podle § 88 ZZVZ.

Nevyhověno/vysvětle
no

Z hlediska zpětné kontroly se bude kontrolovat, zda zadavatel měl k dispozici řádné doklady, nebude však podstatné, jak zadavatel tyto doklady 
získal (např. z nabídek, z jiných zadávacích řízení, či výzvou podle § 122). To v zásadě platí již u dosavadní právní úpravy, která však navíc 
vyžaduje ve všech případech předložení originálů dokladů. V případě přijetí novelizace však bude na rozhodnutí zadavatele, zda originály vyžadovat 
či nikoli. Z hlediska zpětné kontroly tak budou postačovat kopie dokladů.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

473 MK § 122 odst. 5 a 
6 Z

S ohledem na komplikace při praktické aplikaci jednacího řízení bez uveřejnění s jedním dodavatelem se jeví jako vhodné, aby bylo
ověřování skutečností ponecháno na odpovědnosti zadavatele a ten tak mohl „nepředložení“ údajů např. prominout. Vysvětleno

Administrativní zjednodušení představuje předkládaná novelizace § 122, zejména to, že zadavatel nebude nucen vyžadovat originály dokumentů o 
kvalifikaci. Případné další administrativní zjednodušení pro některé důvody pro jednací řízení bez uveřejnění jsou předmětem samostatné novelizace 
viz sněmovní tisk 862.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

474 MK § 123 písm. b) Z

V případě, že bude zadavatel požadovat předložení dokladů do nabídky a následně v rámci výzvy podle § 122 odst. 3 ZZVZ originály
či úředně ověřené kopie takových dokladů, pak není jasné, jaké doklady jsou ty, kterými vybraný dodavatel prokazoval svou
kvalifikaci/způsobilost. S ohledem na skutečnost, že se kvalifikace posuzuje na základě dokladů a údajů obsažených v nabídkách, pak
bychom se přikláněli k výkladu, že se jedná o doklady z nabídek, nikoliv ty předložené na základě výzvy zadavatele podle § 122 odst.
3 ZZVZ. Je však nezbytné vyjasnit situaci, kdy zadavatel připustí kvalifikaci prokázat čestným prohlášením, tzn., že v nabídce žádné
doklady nebudou. Požadujeme zpřesnit znění tak, aby bylo zřejmé, jaké povinnosti jsou zadavatelům uloženy.

Vysvětleno

Z formulace odst. 3 je zřejmé, že jde o doklady, které zadavatel požadoval a které dosud nemá k dispozici. Není přitom rozhodné, zda je má k 
dispozici z nabídek či z jiných zdrojů. Do odstavce 3. bude také doplněn odkaz na odstavec 2

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

475 MK § 123a Z Považujeme za nezbytné doplnit informaci o tom, že zadavatel není povinen oznámení odeslat za situace, kdy v zadávací dokumentaci
nestanovil požadavky podle § 104 písm. a) a b) ZZVZ. Vysvětleno

Byla doplněna důvodová zpráva Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

476 MK § 128 odst. 2 Z
Považujeme za nezbytné upřesnit, že se jedná o „pravomocné“ zrušení zadávacího řízení po uplynutí lhůty pro podání námitek, aby
nebylo sporu o tom, že je zadávací řízení zrušeno až uplynutím této lhůty, nikoliv rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení. V praxi
jsme narazili na výkladovou nejasnost tohoto ustanovení.

Vyhověno
Ustanovení bylo upraveno: Zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od zrušení 
ukončení zadávacího řízení.  

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

477 MK § 135 odst. 1 
písm. e)

Z

Považujeme za vhodné upřesnit, co se myslí „doklady o jeho kvalifikaci“, tj. že se jedná např. o doklady předložené v rámci postupu 
podle § 122 odst. 3 ZZVZ při zadání veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody či doklady zjištěné ve smyslu § 136 ZZVZ. Dále 
by podle našeho názoru měl text vycházet z předchozího písmene d), tzn. „odešle vybranému dodavateli výzvu k …“. Rovněž 
považujeme za podstatné vyřešit otázku, zda není nezbytné posoudit v případě vícekriteriálního hodnocení kvalifikaci a až posléze 
hodnotit. Pokud by v případě veřejné zakázky na základě rámcové dohody podali nabídky i účastníci nesplňující kvalifikaci, mohlo by 
tím dojít ke zkreslení hodnocení, což by mohlo způsobit chybný výběr dodavatele. Dále je nezbytné upravit text za středníkem, jelikož 
jeho znění může být chápáno tak,  že zadavatel stanoví, že žádnou kvalifikaci prokazovat či kontrolovat nebude, což by být 
pravděpodobně připuštěno nemělo. V důvodové zprávě je rovněž obsažena nelogická úprava v tom smyslu, že předkladatel připouští 
zaslání žádosti o potvrzení aktuálnosti dokladů již spolu s výzvou k podání nabídek, i přestože Zadávací směrnice uvádí, že má 
zadavatel ověřit kvalifikaci u dodavatele, jehož se zadavatel rozhodl vybrat k uzavření smlouvy – pokud by zadavatel takto fakticky 
chtěl postupovat, musel by tak stanovit již v zadávacích podmínkách na základě zadání rámcové dohody, což je již v materiálu 
navrhováno.

Vysvětleno/vyhověno 
jinak

Text předmětných ustanovení byl přeformulován na základě více připomínek. U dokladů o kvalifikaci bylo doplněno, že se jedná o doklady, které má 
zadavatel k dispozici. V konkrétním případě by doklady měly být specifikovány ve výzvě zadavatele. Pojem vybraný dodavatel se po úpravě již v 
textu nevyskytuje. Detailní pravidla pro postup zadavatele při posuzování kvalifikace či hodnocení nabídek nepovažujeme na nutné doplňovat, 
pravidla si stanoví zadavatel sám souladu se zásadami. Možnost požadovat čestné prohlášení o neměnnosti údajů o kvalifikaci považujeme za 
vhodnou z důvodu urychlení postupu zadávání.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

478 MK § 135 odst. 3 Z

Zcela nelogicky je uvedeno, že lze uzavřít smlouvu ještě před předložením dokladů uvedených v § 135 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
V důvodově zprávě je uveden odkaz na Zadávací směrnici, nicméně ta také hovoří o situaci „před zadáním zakázky“. Z dotčeného
ustanovení, resp. důvodové zprávy, proto zcela nevyplývá, proč má být zadavateli umožněno uzavřít smlouvu v předstihu, před
předložením dokladů, např. v případě, kdy by nebyla splněna kvalifikace.

Vyhověno

Text ustanovení byl přeformulován výjimka pro uzavření smlouvy před předložením čestného prohlášení nebo nových dokladů o kvalifikaci v něm 
již obsažena není. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

479 MK § 136 odst. 3 Z

Předpokládáme, že je nezbytné zdůraznit alespoň v důvodové zprávě, že nelze tímto postupem měnit dodavatele. Pokud by tedy 
stávající dodavatel předložil tímto způsobem doklady o kvalifikaci, kterou by prokazoval s jiným dodavatelem společně, jednalo by se 
o změnu dodavatele, a tudíž by bylo nezbytné k tomu vhodně přistupovat, tj. vyhradit si smluvně změnu dodavatele (ve smyslu § 100 
odst. 2 ZZVZ), případně nestanovit tuto možnost, pročež by bylo nezbytné na dodavatele pohlížet jako na dodavatele „nezpůsobilého“ 
k podání nabídky.

Vyhověno

Důvodová zpráva doplněna. Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

480 MK § 136 odst. 4 Z

Jeví se nám jako vhodné, aby byl tento odstavec rovněž provázán s novou povinností ve smyslu § 135 odst. 1 písm. e) ZZVZ. Jsme
toho názoru, že v případě, že zadavatel zjistí, že dodavatel podle postupu § 135 odst. 1 písm. e) ZZVZ nedoloží kvalifikaci, pak by mu
nemělo být rovněž umožněno podávat nabídky. Nyní se jeví úprava obsažená v § 135 a § 136 ZZVZ jako odlišná. Vyhověno

Do písmene a) byl doplněn odkaz na § 135 odst. 1 písm. f). Obdobná změna byla provedena i u DNS v § 140a odst. 1 písm. a) Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

481 MK § 137 Z

S ohledem na nejednoznačný výklad dotčeného ustanovení a na vysokou administrativní zátěž zadavatelů požadujeme vypuštění této 
povinnosti, případně její vhodnou úpravu tak, aby byla administrativní zátěž zadavatelů co nejnižší. V případě této povinnosti totiž 
není vůbec zřejmé, zdali může za jednotlivé zadavatele zadávající veřejné zakázky na základě rámcové dohody plnit tuto povinnost 
centrální zadavatel svým jménem. Vzhledem k užité textaci ZZVZ lze dovodit, že každý jednotlivý zadavatel by měl tuto povinnost 
plnit samostatně, nicméně v takovém případě pak nedává koncepce centralizovaného zadávání smysl, když je cílem zjednodušení a 
snížení administrativní povinnosti „pověřujících zadavatelů“, provede se centralizované zadávací řízení, nicméně posléze si musí plnit 
uveřejňovací povinnosti sami jednotliví zadavatelé. (V případě Zadávací směrnice je stanoveno: „V případě rámcových dohod 
uzavřených v souladu s článkem 33 nejsou veřejní zadavatelé povinni zasílat oznámení o výsledcích zadávacího řízení pro každou 
veřejnou zakázku založenou na této dohodě. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé budou oznámení o výsledcích 
zadávacího řízení pro veřejné zakázky založené na rámcové dohodě čtvrtletně sdružovat. V takovém případě veřejní zadavatelé 
odesílají sdružená oznámení do 30 dnů od konce každého čtvrtletí.“.)

Vyhověno jinak

Vypuštění publikační povinnosti stanovené v § 137 není možné, neboť se jedná o povinnost, jejíž transpozici nám ukládají evropské směrnice. Na 
základě připomínky byl však upraven § 9 odst. 3:  "Platí, že uveřejňovací povinnosti stanovené tímto zákonem jsou splněny, pokud je místo 
zadavatele splní centrální zadavatel."

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

482 MK § 141 odst. 3 Z

Považujeme za vhodné upřesnit, co je myšleno pojmem „doklady o jeho kvalifikaci“, tj. že se jedná např. o doklady předložené 
v rámci postupu podle § 122 odst. 3 ZZVZ při zavádění dynamického nákupního systému či doklady zjištěné ve smyslu § 140a ZZVZ. 
Dále by měl podle našeho názoru text vycházet z předchozí úpravy a výzva tak byla zasílána „vybranému dodavateli“. Rovněž 
považujeme za podstatné vyřešit otázku, zda není nezbytné posoudit v případě vícekriteriálního hodnocení kvalifikaci a až posléze 
hodnotit. Pokud by v případě veřejné zakázky zadávané v DNS podali nabídky i účastníci nesplňující kvalifikaci, mohlo by tím dojít 
ke zkreslení hodnocení, což by mohlo způsobit chybný výběr dodavatele. V důvodové zprávě je rovněž obsažena nelogická úprava 
v tom smyslu, že předkladatel připouští zaslání žádosti o potvrzení aktuálnosti dokladů již spolu s výzvou k podání nabídek, i přestože 
Zadávací směrnice uvádí, že má zadavatel ověřit kvalifikaci u dodavatele, jehož se zadavatel rozhodl vybrat k uzavření smlouvy.

Vysvětleno

Text byl přeformulován na základě více připomínek. Ustanovení § 122 odst. 3 se u DNS nepoužije. Možnost uzavřít smlouvu před ověřením 
kvalifikace byla vypuštěna. Možnost vyžadovat čestné prohlášení nebo nové doklady ve výzvě k podání nabídek byla do zákona doplněna. Postup při 
případném vyloučení dodavatele v DNS není záměrně přesně regulován, neboť k němu bude docházet prakticky zcela výjimečně a zadavatel by měl 
mít možnost stanovit si vlastní pravidla ve smyslu § 39 odst. 1. Zadavateli přitom nic nebrání postupovat stejně, jako je stanoveno v § 125. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

483 MK § 141 odst. 5 Z

Zcela nelogicky je uvedeno, že lze uzavřít smlouvu ještě před předložením dokladů uvedených v § 141 odst. 3 ZZVZ. V důvodově 
zprávě je vysvětleno, že je to z důvodu zvýšení pružnosti postupu při zadávání v dynamickém nákupním systému. V Zadávací 
směrnici se nicméně hovoří o situaci, kdy je nezbytné údaje ověřit „před zadáním zakázky“. Z dotčeného ustanovení, resp. důvodové 
zprávy, proto zcela nevyplývá, proč má být zadavateli umožněno uzavřít smlouvu v předstihu před předložením, např. v případě, kdy 
by nebyla splněna kvalifikace. Pokud totiž dodavatel bude prokazovat kvalifikaci v intervalech a před zadáním veřejné zakázky ji 
zadavatel neověří, nelze vyloučit, že se kvalifikace dodavatele nezměnila.

Vyhověno

Dotčený text byl vypuštěn. Možnost uzavření smlouvy předložením čestného prohlášení, či nových dokladů o kvalifikaci již navrhována není. Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

484 MK § 211 odst. 1 Z

S ohledem na užití pojmu „zásadní prvky zadávacího řízení“ se jeví jako vhodné, aby byla doplněna informace, co se takovými prvky
rozumí. Zadávací směrnice stanoví: „Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, žádosti o účast, potvrzení zájmu a
nabídky.“. Tuto informaci lze doplnit do pojmů § 28 ZZVZ. Dále považujeme za vhodnější, aby byla možnost pod písm. a) uvedena
„opačně“, tzn. „jednání s dodavatelem tam, kde to tento zákon nevylučuje,“.

Vyhověno jinak

Do textu písm. e) jsme doplnili příklady uváděné ve směrnici. Důvodová zpráva byla upravena. Doplnění definice zásadních prvků zadávacího řízení 
do § 28 nepovažujeme za vhodné, neboť se tento pojem jinde v zákoně nevyskytuje. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



485 MK § 211 odst. 6 Z

Dotčené ustanovení obsahuje větu „Úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje se považuje za podepsaný.“ Nepovažujeme 
za zřejmé, k čemu dotčená úprava konkrétně slouží a jak může být vykládána. Není přece možné, aby na základě této úpravy měli 
dodavatelé/zadavatelé za to, že bylo např. rozhodnutí zadavatele jeho „odkliknutím“ v elektronickém nástroji podepsáno, když je ve 
skutečnosti rozhodnutí učiněno jinou formou. Jak by se vykládala z auditního pohledu např. situace, kdy v elektronickém nástroji úkon 
(např. rozhodnutí) potvrdí pracovník zadavatele – bylo by lze tvrdit, že jej podepsal tento pracovník? S ohledem na skutečnost, že 
mnohdy dochází k úkonům rozhodnutí v rámci spisové služby (tj. mimo elektronický nástroj), jeví se jako nevhodné, aby se mělo za 
to, že zadavatel činí de facto dva samostatné, avšak totožné, úkony. Navrhujeme úpravu nenahradit následující textací: „Má-li být 
úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje považován za podepsaný, je nezbytné, aby jej učinila osoba oprávněná 
k takovému úkonu.“ Z auditního pohledu by pak bylo lze vykládat, že v případě rozhodnutí mimo systém může odpovědná osoba 
zadavatele úkon učinit, nicméně formální „odkliknutí“ může učinit i oprávněný zaměstnanec zadavatele (podepsaný úkon by byl ten 
mimo systém). Pokud by zadavatel úkon činil přímo v systému a nikoliv mimo něj, pak by musela takový úkon „odkliknout“ přímo 
odpovědná osoba zadavatele. Obecně považujeme za nezbytné odlišit a upřesnit, že úkony učiněné v elektronickém nástroji nejsou 
mnohdy úkony ve smyslu ZZVZ, ale spíše „formální postupy“ na základě úkonů učiněných mimo elektronický nástroj.

Vysvětleno

Je třeba rozlišovat mezi učiněním rozhodnutí, které v rámci právnické osoby činí osoba k tomu pověřená a oznámením tohoto rozhodnutí účastníku 
zadávacího řízení, které může činit osoba jiná. Zákon o zadávání veřejných zakázek, je koncipován tak, že žádným způsobem nereguluje vnitřní 
rozhodovací procesy uvnitř zadavatele, to je předmětem jiných právních předpisů. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

486 MK § 213a Z

Není zřejmé, z jakého důvodu by měl být v ZZVZ zvýhodňován Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“) navrhovaným 
způsobem. Takový přístup mohou napadat ostatní provozovatelé elektronických nástrojů. Rovněž není zřejmé, za jakým účelem by 
mělo mít Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) či provozovatel přístup do základních registrů obyvatel ve stanoveném 
rozsahu, když důvody uvedené v důvodové zprávě nejsou z našeho pohledu dostatečné. Pokud MMR usiluje o získání přístupu z 
důvodu vedení Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pak je takový postup upraven přímo v části ZZVZ, kde se Seznam 
kvalifikovaných dodavatelů řeší, nikoliv v části, jež v názvu nese „Národní elektronický nástroj“. Účel propojení registrů s NEN v 
důvodové zprávě není podchycen, proto s navrhovanou úpravou nesouhlasíme.

Vyhověno

Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra. Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

487 MK § 216a Z

S ohledem na předchozí diskuse ve vztahu k problematice spisové služby a NEN bylo ze strany MMR tvrzeno, že NEN nesplňuje 
Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Pokud se tedy nyní v návrhu novely ZZVZ navrhuje, že certifikované 
elektronické nástroje budou považovány za „samostatnou evidenci dokumentů“, pak je de facto popíráno předchozí tvrzení, že NEN 
Národní standard pro elektronické systémy spisové služby nesplňuje. V § 8 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 
spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, se vyskytuje mj. informace, že „Samostatná evidence dokumentů vedená v elektronické 
podobě musí být v souladu s požadavky stanovenými národním standardem.“. Je proto nezbytné vyjasnit, zdali NEN takový standard 
skutečně splňuje či nikoliv.

Vysvětleno

Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn. Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

488 MK § 222 Z

S ohledem na výkladové nejasnosti, jež byly vysvětleny stanoviskem expertní skupiny při MMR požadujeme, aby bylo toto ustanovení
doplněno o pravidla, jak se toto ustanovení aplikuje v případě veřejných zakázek malého rozsahu, resp. v případě, kdy u nich dojde ke
změnám, jež však přesáhnou limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu (http://portal-vz.cz/getmedia/00967aff-acdc-423c-9cb3-
c5a8909c22d1/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf). Nad rámec stanoviska je nezbytné upřesnit,
že pokud se provádí změny, které se provádí v průběhu plnění a tyto nepřesahují stanovený limit pro veřejnou zakázku malého
rozsahu, tak se k takovým změnám při posouzení nepřihlíží.

Vyhověno/vysvětleno

Pravidla pro změny ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu byla doplněna do odst. 1. I věcné změny u veřejných zakázek malého rozsahu 
mohou být prováděny na základě výjimky podle § 31. V tomto smyslu není potřeba zavádět nové pravidlo, vysvětlení je v důvodové zprávě. Z 
důvodu vyšší právní jistoty při počítání limitů byla odstraněna písmena c) v odstavcích 5 a 6 a doplněn odst. 9. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

489 MK § 222 odst. 4 Z

S ohledem na skutečnost, že toto ustanovení vychází ze Zadávací směrnice, přičemž v anglickém vyhotovení Zadávací směrnice je
uvedeno mj. „Where several successive modifications are made, the value shall be assessed on the basis of the net cumulative value of
the successive modifications.“, je zřejmé, že poslední věta dotčeného ustanovení by měla být zpřesněna. Doposud totiž vyvstává
výkladový problém, kdy není zřejmé, zdali se jedná o součet absolutních hodnot změn (tj. změna 1 = |-200| a změna 2 = |+200| je
výsledná hodnota 400) nebo o vlastní zápočet hodnot všech provedených změn (tj. změna 1 = |-200| a změna 2 = |+200| je výsledná
hodnota 0). Na základě anglického znění Zadávací směrnice máme za to, že se nemá jednat o přísnější výklad součtu absolutních
změn, ale o faktickou čistou kumulativní hodnotu změn, tj. druhý uvedený případ. V českém znění Zadávací směrnice pak slovo
„čistá“ bylo vypuštěno, což může způsobovat právě výše uvedený výkladový problém. Požadujeme proto upřesnění ZZVZ.

Nevyhověno

Ani výklad anglického znění směrnice není jednoznačný, výklad tohoto pojmu není sjednocen ani na evropské úrovni. Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

490 MK § 245 odst. 1 Z

V případě vyhovění námitek zcela postrádá logiku podrobné a srozumitelné vyjádření ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem 
v námitkách. Požadujeme proto, aby se tato povinnost vztahovala pouze k námitkám odmítnutým, avšak pouze k těm, které nebyly 
odmítnuty z důvodu postupu dle § 245 odst. 3 ZZVZ - pokud zadavatel z těchto důvodů námitky odmítne, není zřejmé, proč by se měl 
ke všem skutečnostem vyjadřovat. Pokud by se dodavatel s vyřízením námitek neztotožnil, pak se může obrátit na ÚOHS, který 
v dané věci posoudí, zdali zadavatel postupoval oprávněně či nikoliv. Dále požadujeme slova „ke všem skutečnostem“ nahradit slovy 
„ke všem podstatným skutečnostem“. Momentálně z praxe vyplývá, že ÚOHS zcela formalisticky ruší, a to i opakovaně, rozhodnutí 
zadavatelů o námitkách z důvodu, že se zadavatel nezabýval všemi skutečnostmi uvedenými stěžovatelem. Není přitom posuzováno, 
zdali to bylo pro daný případ relevantní či nikoliv.

Vyhověno jinak

Byl upraven text § 245 odst. 1: Zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda 
námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí o odmítnutí námitek musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně 
vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách.  V případě odmítnutí námitek podle odstavce 3 postačí odůvodnění ve vztahu k 
důvodům jejich odmítnutí. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

491 MK § 246 odst. 1 Z

S ohledem na připomínku č. 24 k § 123a požadujeme, aby bylo zřejmé, že v případě, kdy zadavatel není povinen odeslat oznámení o 
splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy, nemusí vyčkávat na uplynutí této lhůty, ale na uplynutí lhůty pro podání námitek proti 
oznámení o výběru dodavatele. Dotčené ustanovení by tak mělo řešit obě situace, jak oznámení o výběru dodavatele (je nezbytné 
upřesnit v písm. a) dotčeného ustanovení), tak i  oznámení o splnění dalších podmínek účasti. Vysvětleno

Byla doplněna důvodová zpráva: Tato blokační lhůta se samozřejmě neuplatní v případech, kdy zadavatel podle § 123 odst. 2 vůbec nepostupuje, 
tedy pokud si podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104 odst. 1 písm. a) a b) vůbec nestanovil, anebo pokud si je stanovil, ale informace o 
jejich splnění zahrnul již do oznámení o výběru dodavatele.  

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

492 MK § 246 Z

S ohledem na stávající praxi ÚOHS, kdy se v mnohých případech např. jeden den před uplynutím 60 denní blokační lhůty ÚOHS sám 
rozhodne o vydání předběžného opatření zákazu uzavřít smlouvu (zřejmě z důvodů, že nestíhá vydat rozhodnutí ve lhůtách 
stanovených ZZVZ), požadujeme, aby měli zadavatelé v tomto ohledu větší právní jistotu tak, jak bylo původně v ZZVZ zamýšleno. 
Blokační lhůta 60 dnů měla sloužit zadavatelům k tomu, že pokud ÚOHS nestihne včas rozhodnout, budou moci smlouvu po 60 dnech 
uzavřít, aby nebylo na nepřiměřeně dlouhou dobu zadávací řízení zablokováno a tyto veřejné zakázky a zejména očekávané plnění po 
delším čase tak ztratily účel.  Nyní se však jeví, že ÚOHS tento záměr obchází, a proto požadujeme vhodnou úpravu tak, aby ÚOHS 
nemohl svévolně řízení prodlužovat, neboť to je proti původnímu smyslu a záměrům ZZVZ.

Nevyhověno/vysvětle
no

Zachování možnosti uložit předběžné opatření vyžadují přezkumné směrnice 2007/66/ES viz čl. 2 odst. 1 písm. a). Není tedy možné tuto pravomoc 
ze zákona odstranit. Jedinou alternativou by bylo stanovení automatické blokační lhůty po celou dobu správního řízení až do právní moci rozhodnutí, 
což navrhuje UOHS. Toto řešení ovšem také nepovažujeme za vhodné, neboť by zdržovalo uzavření smluv. Nevidíme tedy žádnou možnost 
legislativního řešení, která by vedla k větší pružnosti než dosavadní právní úprava. Problém popisovaný v připomínce vzniká v oblasti rozhodovací 
praxe, nikoliv v textu zákona. 

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

493 MK § 262a Z

Není zřejmé, z jakého důvodu by měl zadavatel poskytovat ÚOHS časově neomezený přístup k dokumentaci o zadávacím řízení.
Požadujeme, aby byl tento přístup omezen na dobu, po kterou trvá přezkumné řízení, tzn. do jeho ukončení. Dále považujeme za
nezbytné nahradit text za slovy „tato povinnost“ slovy „je splněna i tehdy, pokud zadavatel zajistí Úřadu přístup k dokumentaci o
zadávacím řízení nebo soutěži o návrh v certifikovaném elektronickém nástroji.“ Slovní spojení „dokumentům a informacím“ se
nejeví jako logické. Částečně 

vyhověno/vysvětleno

K první části připomínky: Text byl upraven: Pokud tento zákon stanoví zadavateli povinnost odeslat nebo doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím 
řízení nebo soutěži o návrh, platí, že tato povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji 
splněna i tehdy, pokud zadavatel zajistí Úřadu k těmto dokumentům a informacím přístup bez časového omezení., a to po celou dobu až do 
pravomocného skončení správního řízení, případně do doručení sdělení, že Úřad správní řízení zahajovat nebude. K druhé části připomínky: K 
připomínkám směřujícím k použití obratu „dokumentům a informacím“ je třeba dodat, že tato terminologie byla zvolena zcela záměrně a Úřad ji 
považuje za nezbytné dodržet. Mnohdy je totiž potřeba dokazovat nejen obsahem daného dokumentu uloženého v certifikovaném el. nástroji, ale i 
doprovodnými informacemi, které nemusí být obsaženy v samostatném dokumentu, typicky např. okamžik doručení určitého dokumentu. Takový 
okamžik doručení nebude v el.  nástroji zachycen v žádném konkrétním dokumentu (v papírovém světě by se jednalo o "doručenku"), nicméně 
elektronický nástroj bude takovou informaci obsahovat.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

494 MK § 263 odst. 4 Z

V případě některých veřejných zakázek se jeví jako příliš přísné, pokud ÚOHS zruší zadávací řízení z důvodu, že nebyla doručena
dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh ani v dodatečné pětidenní lhůtě. Požadujeme, aby se dodatečná lhůta
prodloužila ze stávajících 5 dní na lhůtu 10 dní. Vyhověno jinak

Text ustanovení byl přeformulován takto: Nedoručí-li Nezašle-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu 
podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě 5 pracovních 
dní stanovené Úřadem, Úřad uloží může uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu 
vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

495 MK § 270 odst. 5 Z

Navrhujeme zkrátit stanovenou promlčecí dobu ze stávajících 5 let na dobu 2 let. Navrhované lhůtě 2 let rovněž odpovídá povinnost 
zadavatele stanovená v § 17 odst. 2 vyhlášky č.  168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných 
zakázek a  náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, z níž vyplývá, že všechny dokumenty a informace, které 
byly uveřejněny na profilu zadavatele, musí být bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění. 
Pokud tedy zadavatel po uplynutí této lhůty ukončí veřejnou přístupnost dokumentů, o případném pochybení se nikdo nemusí 
dozvědět. Domníváme se, že doba 2 let je dostatečně dlouhá pro umožnění zjištění případných pochybení zadavatelů. Rovněž nelze 
odhlédnout od skutečnosti, že doba 5 let dává zadavatelům právní nejistotu, která se v případě většiny veřejných zakázek může zdát 
jako neadekvátní. 

Nevyhověno/vysvětle
no

Délka promlčecí doby je obecně projevem trestně-právní politiky státu. Měla by logicky odrážet společenskou nebezpečnost daných přestupků, 
neboť dává smysl, aby společensky velmi nežádoucí jednání bylo možno potrestat i po delší době (i následky takového společensky nežádoucího 
jednání jsou zpravidla dlouhodobější).
Obecná právní úprava (§ 30 zákona o odpovědnosti za přestupky) upravuje dvě promlčecí doby: 1 rok a 3 roky, přičemž rozlišovacím hlediskem je 
výše horní hranice možné sankce. Je-li tato hranice alespoň 100.000,- Kč, uplatní se delší promlčecí doba. Odvozovat délku promlčecí doby od horní 
hranice sankce se přitom jeví logické, protože i výše sankce logicky odráží společenskou nebezpečnost trestaného jednání. V té souvislosti je třeba 
zmínit, že horní hranice pokuty u „základního“ přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a), resp. b) ZZVZ činí 20.000.000,- Kč, resp. u velkých veřejných 
zakázek může činit i více.
V té souvislosti je třeba posuzovat návrhy, aby promlčecí doba činila dva roky, protože by se jednalo o úpravu benevolentnější, než je úprava 
obecná.
Zvláštní právní předpisy přitom běžně počítají s pětiletou promlčecí lhůtou, jak je upravena v ZZVZ. Namátkou lze uvést zákon o nemocenském 
pojištění, zákon o elektronických komunikacích, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o podporovaných zdrojích energie, o 
komoditních burzách atd. Právní úprava v ZZVZ se tedy v tomto ohledu nijak nevymyká.
Je přitom třeba vzít v úvahu, že společenská nebezpečnost porušování pravidel platných pro zadávání veřejných zakázek je obecně dosti vysoká, 
neboť se jedná o porušení pravidel souvisejících s vynakládáním značných veřejných prostředků (mnohdy v řádech stamilionů až miliard korun). Ani 
empirické zkušenosti nemluví jistě o tom, že by v daném odvětví počet pochybení soustavně klesal, a nebyl proto na místě důsledný dozor.
Lze mít proto za to, že stávající promlčecí doba odpovídá společenské nebezpečnosti daných přestupků.
Pokud jde o tzv. mezní promlčecí dobu, tam je potřeba si uvědomit, že do jejího běhu se vždy započítává běh soudního řízení správního. Už jen s 
ohledem na jeho délku pak není na místě jakkoli tuto mezní promlčecí dobu zkracovat, neboť výsledkem by mohlo být, že by mnoho přestupků 
zůstalo nepotrestání třeba z formálních důvodů. Existuje totiž významné riziko, že (mezní) promlčecí doba mnohdy uplyne ani ne tak "prostým 
během času za nečinnosti správního orgánu", ale během soudního řízení správního, čímž bude zmařena jakákoli šance na napravení třeba materiálně 
správného, ale podle názoru soudu formálně vadného rozhodnutí.

Připomínku považujeme za vypořádanou (bez rozporu).

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)
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496 MK § 41 odst. 5 D

Doporučujeme úpravu precizovat tak, aby bylo zřejmé, že by měl zadavatel uvolnit jistotu podle toho, co nastane dříve. V praxi by se
totiž mohlo stát, že v případě dlouhého zadávacího řízení bude jeden z dodavatelů vyloučen na jeho počátku, ale zadavatel bude
ustanovení vykládat tak, že jistotu uvolní až po ukončení zadávacího řízení, nikoliv po jeho zániku účasti v zadávacím řízení. Výčet se
totiž jeví jako alternativní.

Vysvětleno Dosavadní úpravu považujeme za jasnou, z formulace písm. b) "poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před 
koncem zadávací lhůty," je zřejmé, že tento důvod nastane vždy před koncem zadávací lhůty, tedy před případem uvedeným v písm. a), nebo před 
ukončením zadávacího řízení - písm. c). Byla doplněna důvodová zpráva.

497 MK § 48 odst. 4 D

Požadujeme výslovně stanovit, že se myslí zdůvodnění účastníkem zadávacího řízení, které nebude zadavatelem akceptováno. Nikoliv 
jakékoliv zdůvodnění, které účastník zadavateli zašle – mělo by být zřejmé, že se jedná o postup dle § 113 odst. 6 ZZVZ.

Vysvětleno Byla doplněna důvodová zpráva: "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. Zadavatel tedy musí vždy vyzvat účastníka 
zadávacího řízení ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a vyloučit ho může až tehdy pokud toto zdůvodnění není z věcného 
pohledu dostatečné či není zasláno vůbec."

498 MK § 123 písm. a) D Doporučujeme doplnit před slovo „zpráva“ slovo „písemná“, aby bylo zřejmé, že se jedná o  písemnou zprávu o hodnocení ve smyslu 
§ 119 ZZVZ.

Vysvětleno Terminologie je v pořádku, slovo "písemná" pouze upřesňuje formu. Ustanovení nezpůsobuje výkladové problémy.

499 MK § 131 D Doporučujeme, aby v rámci dotčeného ustanovení došlo k zohlednění judikátu SDEU            C- 2016/17, případně doplnění dalších 
pravidel v návaznosti na něj. Mnohým zadavatelům by jeho zohlednění již v rámci ZZVZ pomohlo.

Judikát pod uvedeným číslem není publikován

500 MK § 136 odst. 1 D
Pokud došlo k doplnění odkazu na „přiměřené použití § 122 odst. 3 a 4 ZZVZ“, není vyjasněno, zdali se uplatní lhůta stanovená 
v původním zadávacím řízení ve smyslu lhůty pro podání nabídek anebo se uplatní lhůta stanovená ve výzvě dle § 122 odst. 3 a 4 
ZZVZ v původním zadávacím řízení

Vysvětleno Z upraveného znění § 122 je zřejmé, že lhůta podle § 122 odst. 3 písmeno a) se vztahuje k původnímu zadávacímu řízení, zadavatel je však oprávněn 
vyžádat si doklady zcela nové podle § 122 odst. 4 písm. b)

501 MK § 136 odst. 2 D

Nepřipadá nám logické vázat rozhodný okamžik ve vztahu k technické kvalifikaci na odeslání výzvy, když může, byť teoreticky, 
nastat situace, kdy dodavatel bude plnit pouze rámcovou dohodu pro zadavatele, přičemž jinou aktivitu v posledních třech letech 
nevyvine. Pokud ho tedy zadavatel poslední rok trvání rámcové dohody vyzve k prokázání kvalifikace, pak by ji takový dodavatel 
nemusel prokázat, když by měl celou kapacitu vyhrazenou na plnění rámcové dohody zadavatele.

Vysvětleno Postup podle předmětného ustanovení není pro zadavatele povinný, pokud zadavatel nemá pochybnosti o schopnosti dodavatelů plnit veřejnou 
zakázku, novou výzvu k prokázání kvalifikace zasílat nemusí. Znovuověřovat kvalifikaci k okamžiku původního zadávacího řízení by postrádalo 
smysl. 

502 MK § 139a odst. 1 D

V první větě dotčeného odstavce se zmiňuje změna nebo doplnění zadávací dokumentace. V závěru téhož odstavce se užívá slovní 
spojení „zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna“. Jeví se jako logické, že by neměla být užit pojem „zadávací 
podmínka“, nýbrž „zadávací dokumentace“. Text by působil jednotně. V opačném případě není zřejmé, proč je nezbytné rozlišovat 
mezi těmito pojmy v dotčeném případě.

vyhověno Formulace byla upravena podle znění § 99 odst. 1

503 MK § 213a odst. 1 D Je užita zkratka „Ministerstvo“ aniž by byla tato zavedena. Připomínku uplatňujeme rovněž k dalším částem materiálu, kde se tato
zkratka používá.

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

504 MK § 213a odst. 2 D
S ohledem na skutečnost, že nelze předjímat vybraného dodavatele, resp. provozovatele, nelze jednoznačně stanovit, že 
provozovatelem může být jen „právnická osoba jím pověřená“. Nelze totiž vyloučit, že by jím mohla být rovněž osoba fyzická, a to 
s ohledem diskriminační povahu takového omezení v případném řízení ve smyslu ZZVZ.

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

505 MK § 219 odst. 1 
písm. d) 

D Považujeme za vhodné doplnit odkaz či informaci, co se myslí registrem smluv (odkazem na patřičnou právní úpravu či zavést pojem 
v rámci § 28 ZZVZ).

Vysvětleno Odkaz na registr smluv nezpůsobuje výkladové nejasnosti, zavádět pojem není potřebné. 

506 MK § 231 odst. 2 D Doporučujeme tuto úpravu vhodně upravit a přesunout do § 232 ZZVZ, který již vyřazování ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
řeší.

507 Zlínský kraj § 211 odst. 6 Z V čl. I. odst. 136 (§ 211 odst. 6 návrhu zákona) žádáme vypustit nadbytečné písmeno „v“ ve větě: „Na komunikaci v  mezi 
zadavatelem a dodavatelem…“ Vyhověno

Připomínce bylo vyhověno. Dobrý den, akceptováno.

508 Zlínský kraj § 232 písm. d) D

Doporučujeme opravit nesprávný odkaz na paragraf - Správně by mělo být: „d) dodavatel nesplní povinnost stanovenou v § 
231 odst. 4.“ Odůvodnění: Upozorňujeme, že novelizačním bodem č. 153 dochází ke změně označení odstavců § 231. S ohledem na 
uvedenou skutečnost lze proto ponechání odkazu na § 231 odst. 3 pokládat za chybné, jelikož dané ustanovení neupravuje povinnosti 
dodavatele, nýbrž oprávnění dodavatele podat žádost o zápis změny údajů uvedených v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
Doporučujeme proto namísto na odstavec 3 § 231 odkazovat na odstavec 4 téhož paragrafu.

Vyhověno Text byl upraven.

509 Zlínský kraj § 14 odst. 1 Z

„Pro účely věty první se za věc nepovažuje cenný papír, obchodní závod nebo podíl v obchodní korporaci.“ doporučujeme větu 
přesunout do § 29 jako nové písmeno u) na konci „u) je-li předmětem plnění pořízení cenných papírů, obchodního závodu nebo 
podílu v obchodní korporaci.“ Odůvodnění: Nákup cenných papírů, obchodního závodu a podílu v obchodní korporaci podle 
důvodové zprávy nemá podléhat zákonu o zadávání veřejných zakázek vůbec. Z hlediska systematiky zákona by bylo vhodnější 
doplnit výjimku pro tyto tři věci do ustanovení § 29 – obecné výjimky. V § 14 – druhy veřejných zakázek doplnění věty klame a dává 
zdání, že se má jednat o jinou veřejnou zakázku než o zakázku na dodávky. Vysvětlení je obsaženo v důvodové zprávě, ale text zákona 
je matoucí.

Vysvětleno

Navrhované řešení nepovažujeme za vhodné, neboť u výjimek existuje konstantní judikatura, že mají být vykládány maximálně restriktivně. Výklad 
§ 14 by ale po novelizaci měl být širší s přihlédnutím k účelu, kterým je sjednocení s evropskou úpravou. 

S vypořádáním (nejen) našich připomínek jsme se seznámili a sdělení MMR akceptujeme.

510 Zlínský kraj § 48 odst. 3 Z

V souvislosti s úpravou institutu jistoty ve vazbě na důvod vyloučení účastníka podle navrhovaného § 48 odst. 3 navrhujeme 
úpravu textu tak, aby více odpovídala důvodové zprávě a dále skutečnosti, že je-li dodavatel vyzván podle § 46 k doplnění 
jistoty (dokladu), pak jistota musí být poskytnuta nejpozději k okamžiku konce lhůty pro podání nabídek a po celou dobu 
trvání zadávací lhůty: „Zadavatel může vyloučit v době trvání zadávací lhůty účastníka zadávacího řízení, který v nabídce 
neprokázal poskytnutí jistoty způsobem podle § 41 odst. 4.  Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nezajistil 
poskytnutí jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty, včetně doby, kdy zadávací lhůta neběží podle § 40 odst. 2 ;  to platí i 
v případě doplnění údaje nebo dokladu o poskytnutí jistoty účastníkem zadávacího řízení na základě žádosti podle § 46 odst. 1. “ 
Odůvodnění: Z textu zákonné úpravy by mělo být v tomto případě postaveno najisto, že jistota nemůže být poskytnuta dodatečně k 
okamžiku až po uplynutí lhůty pro podání nabídek, jak je tomu analogicky v případech dle § 46 odst. 2 věta druhá: „…, přičemž 
skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.“

Vyhověno jinak

Do textu zákona bylo doplněno, že "na posouzení skutečností rozhodných pro složení jistoty se § 46 odst. 2 věta druhá nepoužije". Byl také doplněn 
text důvodové zprávy. Text odstavce 3 byl změněn i na základě jiných připomínek. Vyloučení má být nadále povinné pouze u vybraného dodavatele, 
pokud nezajistí složení jistoty po celou dobu zadávací lhůty.

Způsob vypořádání akceptujeme.

511 Zlínský kraj § 109 odst. 3 D Lhůtu 5 pracovních dnů navrhujeme snížit na 3 pracovní dny, a sjednotit tak lhůty pro splnění povinnosti zadavatele na základě
žádosti dodavatele, jako v obdobných případech § 40 odst. 2, § 98 odst. 3, aj.

Vysvětleno Lhůta 5 dnů poskytuje zadavateli dostatečný prostor pro zpracování informace. V některých případech může jít i o větší množství údajů, pokud bude 
hodnocení stanoveno na základě velkého množství cenových údajů. 

512 Zlínský kraj § 122 odst. 4 D

Navrhujeme zachování povinnosti požadovat po vybraném dodavateli předložení originálů/úředně ověřených kopií o
kvalifikaci, a to u: a) základní způsobilosti dle § 74 a prokazovaná podle § 75 v celém rozsahu
b) profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1. Odůvodnění: Vzhledem k důvodům, pro které byla dříve přijata úprava povinnosti
předkládat originály/úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, nepovažujeme možnost úplného upuštění od této povinnosti za zcela
systematické. V praxi takové pravidlo bude znamenat, že každý zadavatel bude vyžadovat různý rozsah dokladů o kvalifikaci, který
má být předložen v originálu/ úředně ověřené kopii. Rozdílnost požadavků se bude projevovat i v rámci jednoho zadavatele. Vůči
adresátům – dodavatelům se bude jednat o jistý diskomfort. Jsme přesvědčeni, že požadavky legitimního očekávání stran dodavatelů
by měly být alespoň v omezené míře zachovány. Jsme si vědomi, že v souvislosti s předkládáním některých dokladů v originálu či
ověřené kopii byly problémy, to však zejména v některých případech profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

Vysvětleno Nepovažujeme za vhodné ponechávat současnou úpravu, která vedla v praxi k někdy obtížně řešitelným situacím. Navrhovaná úprava sníží 
administrativní zátěž jak na straně zadavatelů, tak na straně dodavatelů. 

513 ČNB § 14 odst. 1 Z

„V § 14 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Pro účely tohoto zákona se za věc nepovažuje cenný papír nebo jiný finanční 
nástroj, obchodní závod, podíl v obchodní korporaci nebo jiná věc pořízená zadavatelem jako investice.“ Odůvodnění: Je-li 
cílem, jak uvádí důvodová zpráva, vyjmout z působnosti ZZVZ investiční nástroje, pak musí zamýšlená výjimka přesahovat § 14 odst. 
1, zejména kvůli zbytkové povaze § 14 odst. 2, a explicitně dopadat i na další ustanovení týkající se např. uveřejňování uzavřených 
smluv. Navíc, má-li existovat možnost eurokonformního výkladu, nelze vystačit s taxativním výčtem zahrnujícím cenný papír, neboť 
existuje řada dalších operátů finančního trhu, majících povahu hraničící s věcí ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Navrhujeme proto užít pojmosloví směrnice „jiný finanční nástroj“ a výčet otevřít jako 

Vyhověno jinak

V § 14 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Pro účely tohoto zákona se za věc nepovažuje cenný papír nebo jiný investiční nástroj ) 12 , peněžitá 
pohledávka, obchodní závod nebo podíl v obchodní korporaci.“  Souhlasíme s tím, že uzavřený výčet se může ukázat jako problematický, nicméně 
přílišné otevírání definice by naopak mohlo být zneužíváno. Doplnili jsme tedy do textu odkaz na investiční nástroje, které jsou jasně definovány v 
poznámce 12, která již v zákoně existuje. Dovětek "jiná věc pořízena jako investice" však umožňuje velmi široký výklad. Za investice mohou být 
považovány i nákupy strojů či provozního zařízení zadavatele, které nepochybně do definice veřejné zakázky na dodávky musí spadat. 

Děkujeme za zaslání konečných textů § 14 a § 29 odst. 1 písm. l) a § 29 odst. 2 a příslušné části DS; mějte prosím naše 
připomínky k těmto ustanovením za vypořádané.

514 ČNB § 29 písm. l) 
bodu 1 Z

K čl. I bodu 10 požadujeme doplnění důvodové zprávy v části „K bodu 10 - k § 29 písm. l) bodu 1“ o vyjasnění vztahu mezi užitým
pojmem „finanční služby“ v odkazovaném ustanovení a v § 160 ZZVZ po změnách provedených návrhem zákona čl. I bodem 110,
popř. doplnění přílohy č. 2 užitím jiného pojmu v § 160 ZZVZ po změnách provedených návrhem zákona. Odůvodnění: Ačkoliv je
zcela zřejmé, že se v tomto případě jedná o pokus přiblížit se pojmoslovím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze
dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „zakázková směrnice“), je třeba
poznamenat, že v čl. 7 písm. b) i čl. 10 písm. e) zakázkové směrnice jsou oba slovně shodné pojmy rozvedeny přímo v textu a nehrozí
tak výkladové nejasnosti. Důvodová zpráva by měla tuto skutečnost reflektovat a vysvětlit, popř. by dokonce mohlo dojít k
ambicióznějšímu řešení, tj. k nápravě ne právě ideálního stavu na úrovni předpisu EU. Domníváme se dále, že při vhodné úpravě § 29
odst. 1 písm. l) ZZrých případech profesní způsobilosti a technické kvalifikace.
dst. 2 věta druhá: „…, přiče

Vyhověno jinak

Došlo k přesunutí § 160 do obecných výjimek, tedy do § 29 odst. 2 - blíže viz důvodová zpráva - pojem „finanční služby“ se v tomto ustanovení již 
nepoužívá a je odkazováno na přílohu č. 2, kde jsou vyjmenovány konkrétní služby, slovo "finanční" tedy již není pro výklad potřeba. V § 29 zůstal 
pojem "finanční" zachován, neboť si lze představit i služby nefinančního charakteru, které by s vydávání cenných papírů mohly souviset a které 
výjimka pokrývat nemá. 

Děkujeme za zaslání konečných textů § 14 a § 29 odst. 1 písm. l) a § 29 odst. 2 a příslušné části DS; mějte prosím naše 
připomínky k těmto ustanovením za vypořádané.

515 ČNB
§ 86 odst. 3, § 
122 odst. 3, § 

53 odst. 4,
Z

Čl. I body 35 (§ 53 odst. 4), 61 a 62 (§ 86 odst. 3) a 78 (§ 122 odst. 3) nejsou ve vzájemné shodě a je třeba u nich jednoznačně 
stanovit, v jakém časovém období mají doklady o základní způsobilosti podle § 74 prokazovat splnění požadovaného 
kritéria a zda zadavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení musí základní způsobilost dle § 74 vyžadovat. Odůvodnění: 
Podle nově navrhovaného znění § 53 odst. 4 se užije pro zjednodušené podlimitní řízení § 86 odst. 3, použije-li zadavatel i jiná 
kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté. Podle § 86 odst. 3, nově navrhovaného znění, pak doklady prokazující 
základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízení. Konečně podle nově navrhovaného znění § 122 odst. 3 písm. a) zadavatel odešle vybranému dodavateli 
výzvu k předložení dokladů o jeho základní způsobilosti podle § 74, a pokud zadavatel nestanoví ve výzvě jinak, musí tyto doklady 
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení. Uvedené však 
odporuje § 86 odst. 3, který dobu stanovuje jednoznačně, a nijak nereflektuje skutečnost, že dle § 53 odst. 4 nemusel 
zadavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení dané doklady vůbec požadovat. Nápravu uvedeného stavu vyžaduje 
komplexní legislativní řešení přesahující rámec připomínek jako vhodného formátu.

Vysvětleno

Odstavec 3 nezavádí povinnost požadovat základní způsobilost ve zjednodušeném podlimitním řízení. Pokud by ji však zadavatel v ZPŘ požadoval, 
uplatnilo by se pravidlo, že tyto doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízení.  Ustanovení § 53 odst. 4 bylo upraveno, aby bylo zřejmé, že odkazy na vybraná stanovení o kvalifikaci platí ve vztahu k 
jakýmkoli požadavkům na kvalifikaci, které si zadavatel stanoví: Zadavatel může použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní 
režim. Zadavatel může použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté. ; ustanovení  Ustanovení § 81 až 85, § 86 odst. 
3, § 87 a 88 se použijí obdobně.  Ustanovení § 122 odst. 3 písm. a) bylo přeformulováno, tak aby bylo zřejmé, že doklady o základní způsobilosti, se 
předkládají, jen pokud je zadavatel požadoval.

Souhlasíme, dále bez rozporu.

516 ČNB § 48 odst. 4 D

Čl. I bod 33 má znít: „V § 48 odst. 4 se za slovo „nebyla“ vkládají slova „na písemnou výzvu zadavatele“ a za slova „účastníkem 
zadávacího řízení“ slovo „písemně“.“ Odůvodnění: Uvedení do souladu s § 113 odst. 4 ZZVZ, kdy účastník je vyzýván o písemné 
zdůvodnění. Měněné ustanovení by po změně vyznívalo tak, že zdůvodnění nemusí být účastníkem poskytnuto v písemné formě

Vysvětleno text byl změněn na základě jiné připomínky. Písemnost není výslovně upravena, uplatní se obecná úprava podle § 211.

517 ČNB § 57 odst. 2 D Čl. I bod 40 má znít: „V § 57 odst. 2 písm. b) se slova „které zadavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil,“ zrušují.“

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



518 ČNB § 61 odst. 10 D
Čl. I bod 44 má znít: „V § 61 odst. 10 se na konci textu věty první doplňují slova „a pravidel pro hodnocení nabídek podle § 115“.“ 
Odůvodnění: Jazykově-technická připomínka. Diakritické znaménko čárka nemělo být vůbec doplněno, nevlastní předložka „vyjma“ 
pak již v předchozí větě uvozuje celé souvětí.

519 ČNB § 63, bod 46 a 
47 D

K Čl. I bodům 46 a 47 požadujeme doplnění důvodové zprávy o konkrétní teoretické příklady užití nových znění daných ustanovení 
nebo alespoň o rozvedení jejich výkladu. Odůvodnění: Návrh zákona vtěluje do dosavadního textu dva nové neurčité právní pojmy 
„podstatným způsobem“ a „přiměřeného řešení“, aniž by u prvního z nich jakkoliv přibližoval jeho výklad (pouze se odkazuje na 
konformitu se zakázkovou směrnicí a provádí definici kruhem) a u druhého uvádí pouze obecné příklady za pomoci dalších neurčitých 
pojmů. Při neexistenci dalšího výkladu ani kvantifikačního ukazatele hrozí stav výrazných rozporů při výkladu uvedených pojmů.

Vysvětleno Byla doplněna důvodová zpráva.

520 ČNB § 66, bod 48 D

Čl. I bod 48 má znít: „V § 66 písm. e) se za slovo „hodnotu“ vkládají slova „stanovenou k okamžiku zahájení zadávacího řízení 
původní veřejné zakázky“.“ Odůvodnění: Slova „stanovenou před zadáním“ postihují velmi neurčitý časový úsek. Dále dle § 16 odst. 
5 ZZVZ se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanoví k okamžiku zahájení zadávacího řízení (nebo k okamžiku zadání veřejné 
zakázky, pokud nebyla zadána v zadávacím řízení).

vyhověno Text byl upraven, byl doplněn odkaz na § 66 písm. c).

521 ČNB § 107 odst. 6, 
bod 70

D

K čl. I bod 70 navrhujeme odkázat se na úpravu osob ovládajících a ovládaných podle §§ 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo alespoň na úpravu koncernu v § 79 citovaného zákona. Odůvodnění: 
Návrh zákona vtěluje do dosavadního textu ZZVZ cizí pojem. Navrhujeme proto úpravu zpřesnit přímým odkazem a dále rozšířit na 
jednání i pouhých dvou osob ve shodě, kdy takové je stejně škodlivé, avšak snáze prokazatelné i častější (typicky matka s dceřinou 
obchodní společností).

Nevyhověno Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva.

522 ČNB § 211 odst. 4, 
bod 135

D

Čl. I bod 135 má znít: „V § 211 odst. 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) jde o komunikaci při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku podle § 124 včetně smlouvy samé.“.“ Odůvodnění: Technická 
připomínka za účelem vyloučení výkladových pochybností.

Vyhověno jinak Doplněna důvodová zpráva

523 ČNB § 211 odst. 6, 
bod 136 D Čl. I bod 136 má za slovy „část ustanovení zní: „Na komunikaci“ navíc spojku „v“ Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

524 ČNB § 213a, bod 
141

D

Čl. I bod 141 má připojovat další odstavce za odst. 4 § 213 ZZVZ a dané možnosti mají být vztaženy na všechny elektronické
nástroje. Odůvodnění: Mimořádné postavení Národního elektronického nástroje k ostatním elektronickým nástrojům není nijak
odůvodněno. Zejména diskriminační je možnost pro provozování Národního elektronického nástroje získávat citlivé osobní údaje z
informačních systémů veřejné správy.

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

525 ČNB § 216a, bod 
146

D

Navrhujeme vypustit bod 146 čl. I a následující body přečíslovat. Odůvodnění: Změna je zcela nekoncepční a neřeší základní otázky
jako odpovědnost za dodržení požadavku § 216 odst. 1 ZZVZ na uchování dokumentace o zadávacím řízení po dobu 10 let ode dne
ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku – zjistit takovou změnu bude přitom pro
provozovatele elektronického nástroje takřka nemožné. Rovnež není nijak řešena ochrana utajovaných skutečností při dálkovém
přístupu do archivovaných dokumentací.

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

526 ČÚZK § 123a D

Upozorňuji, že podle důvodové zprávy lze oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy podle § 123a odeslat až
po skončení zadávací lhůty. Tato skutečnost však není zřejmá ze stávajícího ani navrhovaného znění zákona. Doporučuji proto přímo
v textu ustanovení § 123a, které stanovuje lhůtu pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení, uvést lhůtu pro odeslání
oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy.

Vyhověno/Vysvětleno Povinnost odeslat v zadávací lhůtě nebyla stanovena záměrně. Do § 123 odst. 2, kam byla úprava přesunuta, byla doplněna i lhůta bez zbytečného 
odkladu od získání předmětných dokladů či údajů.

527 ČÚZK § 213a D Upozorňuji, že v ustanovení § 213a je užit pojem „ministerstvo“, aniž by byla dříve v textu zákona zavedena legislativní zkratka, ze 
které by vyplývalo, o jaké ministerstvo se jedná.

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

528 ČÚZK § 219 Z

Požaduji novelizační body doplnit tak, aby se změna lhůty pro uveřejnění z 15 na 30 dnů promítla i do ustanovení § 219 odst. 2. 
Odůvodnění: Podle důvodové zprávy je navrhovaná změna přijímána z důvodu zamezení výkladových problémů vyplývajících z 
rozdílných lhůt pro uveřejnění smlouvy v zákoně o zadávání veřejných zakázek a v zákoně o registru smluv. Dochází tak ke 
sjednocení lhůty pro uveřejnění smlouvy stanovené v § 219 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek z 15 na 30 dnů od uzavření 
smlouvy. Požadované sjednocení by však mělo být provedeno důsledně, a mělo by tak být zavedeno rovněž v případě lhůty pro 
uveřejnění rámcové dohody uvedené v odstavci 2.

Vyhověno jinak

Odstavec 2. nově zní takto: "Na rámcovou dohodu se odstavec 1 použije obdobně. " Na rámcovou dohodu se tak budou vztahovat také výjimky s 
povinného uveřejnění podle odstavce 1

S Vámi zaslaným způsobem vypořádání připomínek ČÚZK k novele zákona o zadávání veřejných zakázek souhlasíme.

529 Plzeňský kraj § 107 a § 110 Z

Ke znění ust. § 107 a § 110: Od 18. 10. 2018, resp. od 18. 4. 2017 u státu a centrálních zadavatelů platí povinnost elektronické
komunikace. V případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek jsou přípustné pouze elektronické nabídky. Navrhujeme proto
ustanovení o listinných nabídkách vypustit. Výjimkou jsou vzorky, veřejné zakázky malého rozsahu nebo nabídková řízení v dopravě
podle zákona č. 194/2010 Sb. Zadavatel by již nebyl povinen vyhotovit protokol o otevírání nabídek.

Nevyhověno/vysvětle
no

Možnost podávat listinné nabídky nadále zůstává v případech některé z výjimek podle § 211 odst. 4 písm. a) až d), musí tedy zůstat i regulace 
otevírání listinných nabídek. 

Souhlasíme s ponecháním, ve výjimečných případech mohou být listinné nabídky podány.

530 Plzeňský kraj § 211 odst. 3 
písm. e)

Z

Ke znění ust. § 211 odst. 3 písm. e): Nesouhlasíme s možností uzavírat smlouvy v listinné podobě u podlimitních a nadlimitních 
veřejných zakázek. Pokud by toto byla rovnocenná alternativa k elektronickému uzavření smlouvy, znamená to krok zpět a narušení 
procesu elektronizace. Elektronické uzavírání zrychlilo a zefektivnilo zadávací řízení u zadavatelů Plzeňského kraje. Většina 
dodavatelů si po počátečních problémech v roce 2018 zvykla na elektronicky uzavírané smlouvy. Zadavatelé PK si zajistili 
elektronické podpisy a nečiní jim potíže podepisovat smlouvy v elektronické podobě. U ostatních zadavatelů v ČR je zájem na 
uzavírání listinných smluv spíše konzervativním postojem a nechutí přecházet na novější efektivní způsob komunikace. Zkušenosti 
z Plzeňského kraje svědčí o tom, že důslednou propagací elektronizace lze dosáhnout toho, že během několika měsíců si zadavatelé a 
dodavatelé zvyknou na elektronické uzavírání smluv a přijmou tento způsob za svůj.

Vysvětleno

Vítáme příklad pozitivního postupu při elektronizaci uzavírání smluv, který nadále považujme za žádoucí. Nicméně nepovažujeme za nutné v 
současné době trvat na elektronickém uzavírání všech smluv, pokud to činí některým menším dodavatelům problém. To je výrazem jiného 
sledovaného zájmu - podpory malých a středních podniků.

Zadavatelé Plzeňského kraje budou trvat na praxi uzavírání smluv v elektronické podobě; jestliže je účelem podpořit střední a 
malé podnikatele, možnost listinných smluv lze ponechat.

531 Plzeňský kraj § 212 odst. 7 a 
§ 96 odst. 1

Z

Ke znění ust. § 212 odst. 7 a § 96 odst. 1: U nadlimitních veřejných zakázek je nejasné, v jakém okamžiku nebo který den má
zadavatel uveřejnit zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. V případě otevřeného řízení je obvykle jako první uveřejněn formulář
oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, poté se formulář uveřejní v Úředním věstníku EU (TED).
Stalo se, že oba formuláře byly uveřejněny ve stejný den (zde není pochyb) nebo že první byl formulář zveřejněn v Úředním věstníku
EU a až další den ve Věstníku VZ. Bylo by vhodné doplnit zákon, že zadavatel zveřejní zadávací dokumentaci na profilu nejdříve
v den uveřejnění formuláře v Úředním věstníku EU. Potom doplnit, že zadávací dokumentace musí být přístupná na profilu zadavatele
nejpozději ten samý den, kdy jsou uveřejněny formuláře ve věstníku VZ i v Úředním věstníku EU.

Vysvětleno

Byla doplněna důvodová zpráva "Upřesňuje se, že ke zveřejnění údajů na profilu zadavatele nesmí dojít dříve, než dojde k uveřejnění formuláře, a to 
bez ohledu na to, zda jde o uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, nebo Úředním věstníku Evropské unie, neboť podle odstavce 7 je možné, že v 
některých případech dojde k uveřejnění v národním věstníku dříve než ve věstníku EU. Po prvním z těchto uveřejnění lze údaje na profilu zadavatele 
uveřejnit. To platí i pro uveřejnění zadávací dokumentace podle § 96 odst. 1."

Souhlasíme s vysvětlením a doplněním.

532 Plzeňský kraj § 246 Z Ke znění ust. § 246: Komentáře se rozcházejí v tom, zda je platná či absolutně neplatná smlouva, kterou zadavatel uzavřel
s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek. Je vhodné toto vyjasnit. Vysvětleno

Předmětná problematika je jednoznačně řešena v § 264. Akceptováno

533 Plzeňský kraj § 16 odst. 1 D
Ke znění ust. § 16 odst. 1: Odkaz směřuje také k veřejným zakázkám malého rozsahu, které se jinak neřídí zákonem. Jak postupovat
v případě změn závazku a navyšování hodnoty u VZMR? Má zadavatel přihlížet k § 222 ZZVZ nebo lze navyšovat hodnotu až do
limitu uvedeného v § 27 ZZVZ?

Vysvětleno Tuto otázku řeší výkladové stanovisko viz:  http://portal-vz.cz/getmedia/00967aff-acdc-423c-9cb3-c5a8909c22d1/171010_Zmena-zavazku-ze-
smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf

534 Plzeňský kraj § 16 a § 63 
odst. 3 D

Ke znění ust. § 16 a § 63 odst. 3: Neexistuje povinnost zadavatele započítávat budoucí plnění u dodavatelů, kteří po získání první
zakázky budou mít monopol na následné plnění (např. ICT, SW, upgrade, rozvoj aplikací, karty v dopravě; technické důvody, ochrana
výhradních práv). Příklad: Dodavatel získá veřejnou zakázku na tvorbu a provozování programu (cena 3 mil. Kč). Vzhledem k tomu,
že dodavatel je vlastníkem programu a jiným dodavatelům jej nezpřístupní, vyloučí se tak soutěž. Zadavatel při budoucím rozvoji a
modernizaci systému musí realizovat JŘBU s tímto dodavatelem, který bez soutěže získá např. dalších 8 mil. Kč.

Vysvětleno Povinnost započíst do předpokládané hodnoty všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy stanoví § 16 odst. 2., přičemž podle § 18 odst. 1 a 2 se 
musí započítat hodnota všech částí veřejné zakázky. 

535 Plzeňský kraj § 39 odst. 5 D

Ke znění ust. § 39 odst. 5: Zadavatel si může sám opatřovat údaje, doklady, vzorky nebo modely. Toto by mělo být v kompetenci 
dodavatele. Případně by měl dodavatel potvrdit relevantnost dokumentů (údajů). Hrozí spory mezi dodavatelem a zadavatelem 
ohledně pravosti, aktuálnosti či kvality těchto dokumentů (údajů), zejména pokud dojde k vyloučení na základě těchto údajů.

Vysvětleno Byla doplněna důvodová zpráva.

536 Plzeňský kraj § 40 odst. 2  D
Ke znění ust. § 40 odst. 2: Délka doby zákazu smlouvy může být zkrácena, např. pokud se účastnící vzdají námitek. O tom zadavatel
neví, kdy nastane. Doba trvání zadávací lhůty je pro zadavatele i dodavatele nepřehledná z hlediska stavění a pokračování.

Vyhověno Do textu ustanovení byla vložena věta  "které jsou zadavateli známy v okamžiku poskytnutí informací,", aby bylo zřejmé, že zadavatel poskytuje 
pouze ty informace, které jsou mu známy v okamžiku, kdy informaci odesílá či uveřejňuje. 

537 Plzeňský kraj § 40 odst. 3 D Ke znění ust. § 40 odst. 3: Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru v zadávací lhůtě, platí, že účastníci již nejsou vázáni 
nabídkou?

Vysvětleno Ano platí.

538 Plzeňský kraj § 41 odst. 4 a 
§ 48 odst. 3 D

Ke znění ust. § 41 odst. 4 a § 48 odst. 3: Znamená to, že doklad banky nebo pojistitele nemusí být v nabídce a jej možné jej doplnit na 
základě žádosti podle § 46 ZZVZ? Dosud musel být doklad o jistotě v nabídce a nebylo možné jej dodatečně doložit.

Vysvětleno Ano, navrhovaná úprava umožňuje doplnění chybějícího dokladu. 

539 Plzeňský kraj § 41 odst. 5 D

Ke znění ust. 41 odst. 5: Někteří zadavatelé mají problém s vracením úroků a vracejí jen jistotu. Řeší se, kdo úrok vyčíslí, jak se o 
jeho výši dozví zadavatel a jak toto účetně zúřadovat. Původní odstavec 5 byl vypuštěn – znamená to, že jistota nemusí být platná po 
celou dobu zadávací lhůty? Vztahuje se nový odstavec 5 také na zjednodušené podlimitní řízení?

Vysvětleno Úroky - jde o úroky připsané peněžním ústavem zadavateli, zadavatel je povinen úroky vyčíslit a vrátit. Původní odstavec 5 - byl ponechán na 
základě jiných připomínek. Zjednodušené podlimitní řízení - úprava celého § 41 se plně uplatní i v ZPŘ, to vyplývá ze systematiky zákona, úprava 
jistoty je součástí části II. základní ustanovení o zadávacích řízeních.

540 Plzeňský kraj § 45 a § 86 
odst. 2 D

Ke znění ust. § 45 a § 86 odst. 2: Mezi zadavateli se někdy řeší, jestli je dokladem také prohlášení dodavatele či jeho poddodavatele. 
Domníváme se, že doklad je dokument vydaný jinou osobou než účastníkem. Je-li v nabídce prohlášení účastníka, nemusí se nyní 
předkládat v originále (ověřené kopii) před uzavřením smlouvy.

Vysvětleno Ustanovení § 45 se použije i na doklady, jejichž původcem je poddodavatel. Není také vyloučeno, že některé doklady pořizuje sám dodavatel např. 
čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podle § 75 odst. 1 písm. c), nebo doklady uvedené § 104 odst. 2 písm. b) body 2 až 4.

541 Plzeňský kraj § 48 odst. 7 a 
9 D Ke znění ust. § 48 odst. 7 a 9: S výkladem tohoto ustanovení mívají zadavatelé problémy. Do jaké míry toto mají zjišťovat? Vysvětleno Postup je stanoven v § 48 odst. 9, zadavatel vychází z údajů uvedených v obchodním rejstříku. V případě zahraničního dodavatele pak zasílá výzvu 

dodavateli. 

542 Plzeňský kraj § 63 odst. 1 D
Ke znění ust. § 63 odst. 1: Vhodným důvodem použití by byla také situace, pokud v předchozím zadávacím řízení byli vyloučeni
všichni účastníci, a to z jakéhokoliv důvodu (nesplnění kvalifikace, nedoložení jistoty, dokumentu, návrhu smlouvy, nesplnění
podmínek zadavatele atd.).

Nevyhověno/vysvětlenoPožadovaná úprava jde nad rámec evropských směrnic, byla by v rozporu s čl. 32 směrnice 2014/24/EU, který umožňuje jednací řízení bez 
uveřejnění v užším okruhu případů. 

543 Plzeňský kraj § 83 odst. 2 D

Ke znění ust. § 83 odst. 2: První věta může svádět k tomu, aby zadavatelé požadovali společnou a nerozdílnou odpovědnost 
dodavatele a jiné osoby. Jiná osoba (poddodavatel) by měla ale odpovídat za plnění jen v rozsahu, ve kterém prokázala kvalifikaci a 
které přímo poskytuje, nikoli za další části zakázky.

Vysvětleno První věta nemluví o požadavku zadavatele na solidární odpovědnost, ale o možnosti tímto způsobem prokázat splnění odstavce 1 písm. d). 
Zmocnění zadavatel vyžadovat společnou odpovědnost je řešeno v odstavci 3 (dle původního číslování) pro případy společného prokazování 
ekonomické kvalifikace. Zde je skutečně připuštěno, aby zadavatel vyžadoval solidární odpovědnost i nad rámec skutečného podílu dodavatele na 
realizaci veřejné zakázky. Text dosavadního odstavce 2 byl z důvodu přehlednosti rozdělen do dvou odstavců tak, aby byl patrný vztah obou 
pravidel. Případný solidární závazek třetí osoby neruší povinnost, aby písemný závazek třetí osoby v případě tzv. referencí § 79 odst. 2 písm. a), b) 
nebo personálních požadavků podle § 79 odst. 2 písm. d) obsahoval závazek přímého plnění touto třetí osobou. Jedná se tedy pouze o vyjasnění 
textu, nikoli věcnou změnu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



544 Plzeňský kraj § 87 odst. 3 D Ke znění ust. § 87 odst. 3: Zadavatel by měl být oprávněn sám dohledat doklady účastníka v jiném zadávacím řízení a uznat je, aniž by
dodavatel musel o uznání žádat.

Vysvětleno Možnost, že si zadavatel opatří doklady sám je výslovně uvedena v novelizovaném § 39 odst. 5.

545 Plzeňský kraj § 88 D
Ke znění ust. § 88: Ustanovení se týká zadávacího řízení do uzavření smlouvy. Ke změně kvalifikace dochází také během realizace po
uzavření smlouvy. Navrhujeme odkázat na § 88 při plnění smlouvy s možností upravit si změnu kvalifikace jinak ve smlouvě.

Vysvětleno Zákon neupravuje náležitosti smluv, to však neznamená, že by zadavatel nebyl oprávněn otázku následné ztráty kvalifikace ve smlouvě upravit. 

546 Plzeňský kraj § 107, § 109 
odst. 3 a § 260

D

Ke znění ust. § 107, § 109 odst. 3 a § 260: Protokol o otevírání nabídek byl vyhotoven jen u listinných nabídek, které již u
podlimitních a nadlimitních zakázek nejsou přípustné. Je zadavatel oprávněn dobrovolně z vlastní vůle tento protokol vyhotovit u
elektronických nabídek a poskytnout účastníkům údaje o dodavatelích, nabídkových cenách a hodnocených kritériích jako
v minulosti? Nový odst. 3 § 109 nezmiňuje, že je možné sdělovat identifikační údaje účastníků.

Vyhověno Do § 109 doplněn odst. 4 : "Postup podle odstavce 3 nevylučuje poskytnutí i jiných údajů z nabídek nebo jejich poskytnutí bez žádosti účastníka 
zadávacího řízení. "

547 Plzeňský kraj § 122 odst. 5 a 
6 D

Ke znění ust. § 122 odst. 5 a 6: V praxi není jasné, do jaké úrovně má zadavatel zkoumat majetkovou strukturu dodavatele nebo se má 
pouze spokojit se záznamem v evidenci skutečných majitelů. Platí to pro společnosti se zahraničním prvkem nebo se složitou vnitřní 
strukturou.

Vysvětleno Zadavatel není povinen blíže zkoumat majetkovou strukturu u dodavatele, který je zapsán v evidenci skutečných majitelů. V případě pochybností 
však vlastní šetření provádět může na základě § 39 odst. 5.

548 Plzeňský kraj § 123 a §123a D Ke znění ust. § 123 a § 123a: Požadované informace a doklady mohou být pro přehlednost součástí jednoho dokumentu, např. zprávy
o hodnocení.

Vysvětleno Ano, pokud bude zpráva řádně odeslána. 

549 Plzeňský kraj § 216 odst. 1 D
Ke znění ust. § 216 odst. 1: Bylo by vhodné sjednotit ustanovení o uchovávání dokumentace. V § 17 zákona č. 194/2010 Sb. je 
archivační lhůta u zakázek v nabídkovém řízení jen 5 let, přitom se jedná o velké zakázky ve stamilionových nebo miliardových 
hodnotách.

Nevyhověno Dosavadní právní úpravu považujeme za vyhovující. 

550 Plzeňský kraj § 216 odst. 3 D
Ke znění ust. § 216 odst. 3: Reálně budou zadavatelé archivovat dokumentaci k zakázce ve svých interních systémech. Pokud vloží do 
komerčního elektronického nástroje všechny dokumenty k zakázce, naroste někdy objem, za který zadavatel musí provozovateli 
doplácet peníze nad stanovenou kapacitu.

Vysvětleno Navrhované znění nestanoví pro zadavatele povinnost vkládat další dokumenty (kromě úkonů, které má povinnost činit prostřednictvím 
elektronického nástroje) do elektronických nástrojů, bude záležet na rozhodnutí zadavatele.

551 Plzeňský kraj § 216 a § 216a D

Ke znění ust. § 216 a 216a: Na zakázce se někdy podílí více subjektů (zadavatel, administrátor zakázky, advokátní kancelář), z nichž
každý si duplicitně vede svůj spis. Řeší se, jaká je pravá dokumentace nebo vedle elektronického spisu existuje řada dokumentů
v listinné podobě (např. komunikace mezi zadavatelem a administrátorem). Chybí zde jasné vodítko.

Vysvětleno Připomínka nemá legislativní charakter. Obsah dokumentace o zadávacím řízení definuje § 216 dost. 1.

552 Plzeňský kraj § 219 odst. 2 D
Ke znění ust. § 219 odst. 2: Není jasné, zda musí být vždy rámcová dohoda uveřejněna na profilu zadavatele, i když byla uveřejněna 
současně v registru smluv. Pokud na profilu musí být, nestačil by odkaz na registr smluv? Potom by bylo vhodné sjednotit 
uveřejňovací lhůty v odstavci 1 a 2 na 30 dnů.

Vysvětleno Text odstavce 2. byl nahrazen tímto textem: "Na rámcovou dohodu se odstavec 1 použije obdobně.", aby bylo zřejmé, že se použijí stejná pravidla 
jako u jednotlivých smluv. 

553 Plzeňský kraj § 219 odst. 3 D Ke znění § 219 odst. 3: Existuje nejasný výklad, zda se musí skutečně uhrazená cena na profilu uveřejnit, když byla smlouva 
uveřejněna v registru smluv.

Vysvětleno Z dosavadního textu je zřejmé, že se povinnost podle odstavce 3 vztahuje na smlouvy, na které se vztahuje odstavec 1. 

554 ČMKOS obecně D

ČMKOS doporučuje, aby návrhem změny zákona byly provedeny změny, které významně sníží administrativní náročnost 
pro právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů při aplikaci 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Možností je například rozšíření výjimek pro podlimitní veřejné zakázky a veřejné 
zakázky malého rozsahu podle § 30 a § 31 zákona. Odůvodnění: V Programovém prohlášení vlády ČR je v části „Vzdělávání, 
věda, výzkum“ vytyčen cíl omezit nadbytečnou byrokracii regionálního školství. Nadměrná byrokracie a často již neúnosné 
administrativní zatížení školství je předmětem kritiky a hledání cest řešení je požadováno v řadě koncepčních a strategických 
dokumentů. Neuspokojivý stav přetrvává dlouhodobě a situace se nezlepšuje. Zdroje byrokracie nejsou jen v rámci rezortu školství a 
jeho systému řízení. Administrativní zatížení škol má příčiny mimo tento rezort. Jednou z nich, na niž školská praxe upozorňuje, je i 
právní úprava zadávání veřejných zakázek. Je proto žádoucí, aby již tento návrh  změny zákona byl využit k řešení výše uvedeného 
problému.

Vysvětleno Zvyšování limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu stanoveného v § 27, ani zavádění nových výjimek, nepovažujeme za vhodné, cílem novely 
nebylo měnit podstatné parametry zákona. 

555 ČMKOS § 86 Z

ČMKOS nesouhlasí se zrušením odstavců 3 a 4 v tomto ustanovení. Odůvodnění: Zmírňování povinností dodavatele, které je 
uvedeno v tomto ustanovení zákona, nepředpokládá 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 (dále jen „Směrnice“), naopak požaduje jejich přísné dodržování. ČMKOS proto nepovažuje navrženou právní úpravu za 
vhodnou a souladnou s předpisy Evropské unie. Důvodová zpráva k návrhu zákona deklaruje, mimo jiné, soulad se Směrnicí. 
ČMKOS však konstatuje, že současný návrh zákona příslušná ustanovení výše uvedené Směrnice nereflektuje v dostatečném rozsahu. 
ČMKOS považuje pro sektor dopravy za zásadní zejména následující ustanovení předmětné Směrnice:  (52) S cílem začlenit 
do zadávacích řízeních náležitě požadavky týkající se životního prostředí, sociální oblasti a pracovních podmínek, je zvláště důležité, 
aby členské státy a zadavatelé přijali příslušná opatření, jimiž zajistí dodržování povinností v oblasti environmentálního, sociálního a 
pracovního práva, které jsou platné v místě provádění stavebních prací nebo poskytování služeb a které vyplývají ze zákonů, nařízení, 
vyhlášek a rozhodnutí na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie, jakož i z kolektivních smluv, pokud jsou taková pravidla i jejich 
uplatňování v souladu s právem Unie. Během plnění zakázky by rovněž měly být uplatňovány závazky vyplývající z mezinárodních 
smluv, které byly ratifikovány všemi členskými státy a které jsou uvedeny v příloze XIV. To by však žádným způsobem nemělo bránit 
uplatňování pracovních podmínek, které jsou pro pracovníky příznivější. (54) Příslušné povinnosti by se mohly odrážet ve smluvních 
ujednáních. Zároveň by mělo být možné začleňovat do smluv na zakázky ustanovení zajišťující soulad s kolektivními smlouvami v 
souladu s právem Unie v oblasti veřejných zakázek. Nedodržení příslušných povinností může být považováno za vážné pochybení ze 
strany daného hospodářského subjektu a může vést k vyloučení tohoto hospodářského subjektu ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku. (55) Kontrola dodržování environmentálních, sociálních a pracovněprávních předpisů by měla probíhat v příslušných fázích 
zadávacího řízení, při uplatňování obecných zásad upravujících výběr účastníků a zadávání zakázek, při uplatňování kritérií pro 
vyloučení a při uplatňování ustanovení o mimořádně nízkých nabídkách. Potřebná ověřování k tomuto účelu by měla být prováděna v 
souladu s příslušnými ustanoveními této směrnice, zejména s těmi, jež upravují poskytování dokladů a vlastní prohlášení.

Vysvětleno

Odstavce 3 a 4 nebyly zrušeny bez náhrady, odstavec 3. byl duplicitní úpravou k § 122, po novelizaci je odpovídající úprava v ustanovení § 122 odst. 
3 a 4. Dosavadní odstavec 4 byl přesunut do § 87 odst. 3. 

ČMKOS akceptuje vysvětlení navrhovatele.

556 ČMKOS § 113 odst. 2 Z

ČMKOS požaduje, aby v § 113 odst. 2 byly stanoveny povinnosti zadavatele, nejen možnosti jeho postupu. Odůvodnění: 
ČMKOS požaduje odpovídající právní úpravu mimořádně nízké nabídkové ceny. V § 113 odst. 2 návrhu zákona proto považujeme za
žádoucí zcela jasně stanovit povinnosti zadavatele, nikoliv pouhou možnost jeho postupu, protože jenom tak může právní úprava
mimořádně nízké nabídkové ceny být v praxi aplikována. Dále odkazujeme na odůvodnění připomínky k § 86.

Vysvětleno

Odstavec druhý je svým charakterem jasně možnost zadavatele, ustanovení je v zákoně z důvodu právní jistoty, aby bylo zřejmé, že zadavatel je 
oprávněn stanovit pravidla pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny předem. Stanovit v tomto smyslu povinnost zadavatele by nebylo 
správné, neboť zadavatel nemůže předem předvídat obsah nabídek, povinnost stanovit pravidla pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny 
předem by omezovala možnost zadavatele bránit se nízkým cenám.

ČMKOS souhlasí s vypořádáním svých připomínek. 

557 ÚVČR- KOM

rozdílová 
tabulka, § 45 
odst. 3, § 48 
odst. 4, § 86 

odst. 2 a § 148 
odst. 1

Z

U těchto novelizačních bodů je nutno upravit rozdílovou tabulku, která v důsledku velkého množství vykazovaných ustanovení 
směrnic působí zmatečně. I když povinnost písemné formy v těchto konkrétních případech plyne ze zadávacích směrnic, měla by být 
v rozdílové tabulce uvedená pouze ta ustanovení směrnic, ze kterých tato povinnost přímo vyplývá.

Vyhověno

§ 45 odst. 3, § 86 odst. 2: vykazování čl. 22 odst. 2 směrnice 2014/24/EU, čl. 29 odst. 1 písm. c) směrnic 2014/23/EU a čl. 40 odst. 2 směrnice 
2014/25/EU bylo z rozdílové tabulky odstaněno. § 48 odst. 4, § 148 odst. 1: odstraněny z rozdílové tabulky, v normativním textu nebudou 
vykazovány jako transpoziční.

K Vašemu vypořádání jsme nyní bez připomínek.

558 ÚVČR- KOM § 107 odst. 6 Z
Zde dochází k implementaci rozhodnutí Soudního dvora EU, kdy je zaváděn nový důvod pro vyloučení účastníků zadávacího řízení, 
na základě rozsudků C-144/17 a C- 531/16. Dle Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády se ustanovení, která provádí rozhodnutí 
Soudního dvora, také vyznačují jako implementační podržením a uvedením CELEX-ového čísla. Do rozdílové tabulky se rozhodnutí 

    

Vyhověno
Nově se jedná o § 48 odst. 6 písm. b). Toto ustanovení bude označeno jako implementační. K Vašemu vypořádání jsme nyní bez připomínek.

559 ÚVČR- KOM § 122 odst. 3 Z Toto ustanovení je vykazováno jako implementační, nicméně chybí v rozdílové tabulce. Požadujeme doplnit. Vyhověno Toto ustanovení nebude vykazováno jako implementační. K Vašemu vypořádání jsme nyní bez připomínek.

560 ÚVČR- KOM

§ 129 odst. 2, 
§ 135 odst. 1 
písm. e), § 

140a odst. 1 a 
3, § 141 odst. 

3, § 206, § 
211 odst. 6, § 
213 odst. 4

Z

Jelikož jde o upřesnění stávající transpozice, doporučujeme tato ustanovení vyznačit jako implementační k předmětným ustanovením 
směrnic (§ 129 odst. 2 vůči čl. 76 odst. 1 směrnice 2014/24/EU a čl. 93 odst. 1 směrnice 2014/25/EU, § 135 odst. 1 písm. e) vůči čl. 
59 odst. 4 směrnice 2014/24/EU, § 140a odst. 1 a 3 vůči čl. 34 odst. 7 směrnice 2014/24/EU, § 141 odst. 3 vůči čl. 59 odst. 4 a čl. 34 
odst. 6 druhý pododstavec směrnice 2014/24/EU, § 206 vůči čl. 21 směrnice 2009/81/ES, § 211 odst. 6 vůči čl. 40 odst. 6 směrnice 
2014/25/EU, § 213 odst. 4 vůči čl. 40 odst. 6 směrnice 2014/25/EU a čl. 22 odst. 6 pododstavec 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU) 
a zavést je do rozdílové tabulky.                                                                                 U § 211 odst. 6 je navíc nutné vymazat spojku „v“ 
před slovem mezi.

Vyhověno

§ 129 odst. 2: Doplněno. § 135 odst. 1 písm. e): Doplněno; ustanovení bylo v MPŘ přesunuto do písm. b). § 140a odst. 1 a 3: Doplněno; v MPŘ 
bylo přesunuto do § 141 odst. 2. § 141 odst. 3: Doplněno; v MPŘ bylo přesunuto do § 141 odst. 4. § 206: Doplněna transpozice článku 21 odst. 2, 
odst. 3, odst. 4, odst. 6 obranné směrnice. § 211 odst. 6: Doplněna transpozice článku 22 odst. 6 směrnice 2014/24/EU a 44 odst. 6 směrnice 
2014/25/EU. Spojka vypuštěna. § 213 odst. 4: Doplněno.

K Vašemu vypořádání jsme nyní bez připomínek.

561 ÚVČR- KOM § 211 odst. 1 Z
Není zřejmé, odkud plyne, co jsou zásadní prvky zadávacího řízení (směrnice 2014/24/EU je v čl. 22 odst. 2 vyjmenovává, ZZVZ ale 
nikoliv). Nadto se domníváme, že výčet případů, kdy je povolena ústní komunikace by měl být taxativní (což dle důvodové zprávy asi 
bylo zamýšleno), tudíž nemůže být uváděn slovem zejména . Požadujeme vysvětlit resp. upravit.

Vyhověno
Do textu jsme doplnili příklady uváděné ve směrnici. Důvodová zpráva byla upravena. K Vašemu vypořádání jsme nyní bez připomínek.

562 ÚVČR- KOM § 222 odst. 5 a 
6  

Z

Souhlasíme s tím, že úprava v § 222 odst. 9, kde je stanoven celkový společný limit 30% cenového nárůstu se jeví jako dostatečná, 
nicméně vypuštěním písm. c) v odstavcích 5 a 6 dochází také k vypuštění požadavku na toto omezení pro hodnotu každé změny 
v případech, že je provedeno několik po sobě následujících změn, což představuje problém z hlediska řádné implementace. 
Požadujeme opravit.

Vyhověno

Text odstavce 9 byl doplněn: Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve 
smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. 
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na 
tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 
změn podle odstavců 5 a 6.

K Vašemu vypořádání jsme nyní bez připomínek.

563 ÚVČR- KOM § 213a odst. 1 D Zaměnit slovo „ektronickým“ za „elektronickým“ jak v návrhu, tak též v platném znění. Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



564 MZE obecně Z

Obecně ke způsobu stanovování lhůt v zákoně o zadávání veřejných zakázek:  V současně platném znění jsou některé lhůty stanoveny 
v kalendářních dnech např. pro podání nabídek v otevřeném řízení, a naopak u zjednodušeného podlimitního řízení jsou dny stanoveny 
ve dnech pracovních, což v praxi způsobuje nepřehlednost a může být matoucí. Požadujeme v rámci novely zákona sjednotit způsob 
stanovení lhůt, a to pouze na kalendářní dny.

Vysvětleno

Lhůty v celém textu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou upraveny tak, aby delší lhůty vycházející z evropských směrnic byly stanoveny 
v kalendářních dnech a současně aby bylo zachováno, že lhůty, které jsou kratší než 10 dnů, a lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení byly nadále 
stanoveny v pracovních dnech. Tato úprava odpovídá závěrům Legislativní rady vlády, která ukončila rozsáhlou a podrobnou debatu k této otázce 
vedenou při přijímání zákona. Současná úprava lhůt je účelná a vhodná, neboť počítání lhůt v kalendářních dnech je pro adresáty normy jednodušší. 
Zachování kratších lhůt ve dnech pracovních pak na druhou stranu zajišťuje, že není možné lhůty účelově stanovit v průběhu dnů pracovního klidu. 
Nevidíme proto důvod, ke změně současného stavu.

MZE vypořádání akceptuje.

565 MZE § 16 Z

Navrhovaná změna § 16 odst. 1 neřeší stávající rozpor pravidel stanovení předpokládané hodnoty v § 16 odst. 1 a § 16 odst. 5.
Rozdílné dikce obou ustanovení, tj. „pokud nebyla zadána v zadávacím řízení“ a „zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle
§ 30, § 31 nebo § 158 odst. 1“, se v zásadě obsahově překrývají, byť stanoví vždy jiný povinný moment stanovení předpokládané
hodnoty (§ 16 odst. 5 používá formulaci „k okamžiku“). Navrhujeme proto tento rozpor odstranit, buď zrušením § 16 odst. 5, nebo
formulační úpravou tak, aby si tato ustanovení vzájemně nekonkurovala, nebyla protichůdná a matoucí.

Vyhověno

Text odst. 1 byl přeformulován s tím, že odstavec 1. nebude upravovat dobu stanovení předpokládané hodnoty a současně nebude obsahovat žádné 
výjimky z povinnosti stanovit předpokládanou hodnotu. V této souvislosti byl doplněn odstavec 6., který z důvodu právní jistoty zavádí pravidlo, že 
pokud veřejná zakázka nebyla zadávána v zadávacím řízení (tj. byla použita kterákoliv z výjimek, včetně výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu), použijí se pro výpočet předpokládané hodnoty cenové údaje ze smlouvy na veřejnou zakázku. Byla doplněna i důvodová zpráva.

MZE vypořádání akceptuje.

566 MZE § 19 odst. 3 
písm. c) Z

Požadujeme vypustit omezení navržené pod písmenem c). Nově navrhované ustanovení ve spojení s § 25 by znamenalo, že je nutné
soutěžit například dodavatele pohonných hmot již od částky 3,6 mil. ročně. Vypsání takové nadlimitní veřejné zakázky se jeví v
podstatě neuskutečnitelné. Její plnění nemůže řádně přispět k volné hospodářské soutěži a způsobí zvýšené náklady při pořizování
pohonných hmot pouze u vybraných čerpacích stanic vítězného dodavatele. Pevnou cenu žádný dodavatel neposkytne, protože
z povahy pohonných hmot se jedná o cenu proměnlivou. Změna ceny by znamenala změnu smlouvy. Jediné, co se dá vysoutěžit u
nákupu pohonných hmot pro autoprovoz, je sleva. Tento nákup se slevou však v žádném případě neodpovídá účelnému nákupu zboží

          

Nevyhověno

Úprava je nutná z důvodu správné transpozice, evropské směrnice obdobnou výjimku neznají, Evropská komise v této věci námítá nedostatečnou 
transpozici. Jde o klíčové ustanovení novelizace, její nepřijetí by pro Českou republiku sankce z důvodů neplnění povinností vyplývajících z členství 
v EU. Z věcnými argumenty pro dosavadní úpravu lze souhlasit, proto hodláme postup podle odstavce 3 zachovat alespoň pro podlimitní veřejné 
zakázky.

Z připomínky k § 19 za MZe ustupujeme. 
Zdá se nám i nadále relevantní, ale s ohledem na pozici EK asi není jiná možnost. 

567 MZE

§ 57 odst. 1 
písm. a) a § 59 
odst. 2 písm. 

a)

Z

Ustanovení je nově navrženo tak, že by měl zadavatel v otevřeném a užším řízení prodloužit lhůtu pro příjem nabídek o 5 dní, pokud
zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace. To
by ale v případě, kdy zadavatel bude požadovat předložení vzorku/modelu v rámci dalších podmínek pro uzavření smlouvy podle
ustanovení § 104 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek, nedávalo smysl. Navrhujeme text ustanovení upravit tak, aby bylo
jasné, že prodloužení lhůty se použije pouze, když zadavatel požaduje předložení vzorků nebo modelů již jako součást nabídky, tj. ve
lhůtě pro podání nabídek.

Vyhověno

Text bude upraven, § 57: odst. 1 a)"o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje nebo zadávací 
podmínky vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické 
komunikace; to neplatí v případech podle odstavce 2" § 59 odst. 2 a) "o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím 
elektronického nástroje nebo zadávací podmínky vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být 
předloženy za použití elektronické komunikace; to neplatí v případech podle odstavců 3 až 5,"

MZE vypořádání akceptuje.

568 MZE § 63 odst. 4 Z

Navrhujeme zachovat stávající znění § 63 odst. 4. Nové slovní spojení „přiměřené řešení“, namísto dosavadního termínu „postup“ se
nejeví být změnou k lepšímu. V zadávacím řízení jde v souladu se zněním zákona o postup, v zadávacím řízení se nejedná o řešení.

Vysvětleno

Domníváme se, že termín řešení je zde přiléhavější než termín postup. Nejedná se totiž o "postup v zadávacím řízení", ale o to že věcné požadavky 
zadavatele nelze uspokojit jiným řešením. Byla také doplněna důvodová zpráva o větu: Změna by tedy měla umožnit obhájit postup zadavatele i v 
případech, že jiné řešení je sice teoreticky možné, ale z praktického pohledu zjevně technicky nebo ekonomicky nevhodné.  

MZE vypořádání akceptuje.

569 MZE § 67 Z

Postup v jednacím řízení bez uveřejnění je při nákupu komodit na komoditní burze, při dražbách nebo při využití opčního práva 
natolik specifický, že např. nelze zcela dodržet požadavek na nabídku v elektronické podobě (§ 107 odst. 1 zákona o zadávání 
veřejných zakázek). Požadujeme pro tyto případy obecně upravit možnost, aby zadavatel mohl u obdobných relevantních případů 
postupovat přiměřeně dle svého uvážení a postup stanovit jinak.

Částečně vyhověno

Do § 67 byl vložen nový odstavec 3, který zní takto: (3) V případě jednacího řízení bez uveřejnění podle § 64 písm. c) se ustanovení § 48 odst. 7 a 9, 
§ 73, § 86 a § 122 odst. 5 a 6 použijí přiměřeně s ohledem na způsobu uzavírání smlouvy na komoditní burze; ustanovení § 42 odst. 2, § 50, § 122 
odst. 1 až 4 a odst. 7 a 8, § 123 a § 217 odst. 2 písm. c) se nepoužijí. U dalších důvodů pro jednací řízení bez uveřejnění je otázka jejich případného 
administrativního zjednodušení předmětem novelizace, která je již předložena v PS pod číslem tisku 862. Výjimky z elektronizace stanovené v § 211 
odst. 3 jsou převzaty ze směrnic a není je možné rozšiřovat. 

Děkujeme Vám za návrh vypořádání, s kterým za MZe souhlasíme. 

570 MZE § 73 odst. 1 Z

Viz předchozí připomínka k § 67 zákona o zadávání veřejných zakázek. Podmínka prokázání základní způsobilosti dle § 73 odst. 1 
pro všechny veřejné zakázky v nadlimitním režimu zadávané v zadávacím řízení je problematická u jednacího řízení bez uveřejnění, 
kdy předložení základní způsobilosti a její ověření není vždy možné bez problémů dodržet. Např. nákup komodit na komoditní burze 
nebo u jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadujeme upravit či doplnit 
ustanovení, aby u těchto případů jednacích řízení bez uveřejnění bylo možné postupovat jinak a povinnost dle tohoto ustanovení se na 
ně nevztahovala.

Částečně vyhověno

Výjimka pro jednací řízení bez uveřejnění v případě nákupu na komoditních burzách byla doplněna do § 67 odst. 3. Případné administrativní 
zjednodušení u jiných důvodů pro jednací řízení bez uveřejnění je řešeno samostatnou novelou předloženou PSP viz sněmovní tisk 862. 

Děkujeme Vám za návrh vypořádání, s kterým za MZe souhlasíme. 

571 MZE § 87 odst. 3 Z

Podle nově navrženého ustanovení není dodavatel povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v jiném zadávacím řízení. Navrhujeme
zakotvit lhůtu, ve které mělo dojít k jinému zadávacímu řízení před zahájením zadávacího řízení, ve kterém je možné uplatnit odkaz na
starší doklady. Bez stanovení konkrétní lhůty je nové ustanovení vágní a matoucí.

Vysvětleno

Obsah ustanovení není nový, bylo pouze přesunuto z původního § 86 odst. 4. Jedná se o transpoziční ustanovení, v článku 59 odst. 5 druhý 
pododstavec žádná lhůta stanovena není, požadavek jde nad rámec směrnic. Doklady, na které se odkazuje, musí splňovat požadavky podle § 122 
odst. 3 písm. a) a § 86 odst. 3. U ostatních dokladů zákon jejich stáří vůbec nereguluje. 

MZE vypořádání akceptuje.

572 MZE § 123a Z

Doplnění § 123a považujeme za nadbytečné. Navrhujeme namísto nového § 123a upravit stávající § 123, ve kterém bylo ustanovení o
prodloužení lhůty „bez zbytečného odkladu“ prodlouženo o nezbytnou dobu. Nový § 123a zvýší administrativní zátěž zadavatele,
nepřispěje k přehlednosti zákona a bez stanovení lhůty pro splnění povinnosti zadavatele je pouze proklamativní a znepřehlední
zadávací řízení.  

Vyhověno jinak

Ustanovení bylo přesunuto do § 123 odst. 2 a upraveno. Nová úprava nezvyšuje administrativní zátěž zadavatele, neboť předmětné údaje byl 
zadavatel povinen odesílat i za původního právního stavu. Pouze se umožňuje, aby k tomuto odeslání došlo u některých informací později, a to z 
důvodů vysvětlených v důvodové zprávě. 

Ministerstvo zemědělství z připomínky k § 123a ZZVZ ustupuje. 

573 MZE § 222 Z
Požadujeme doplnit ustanovení o aplikaci pravidel o změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případě veřejné zakázky 
malého rozsahu, resp. o případy, kdy dojde ke změnám u veřejné zakázky malého rozsahu, jež přesáhne limit pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu.

Vyhověno
Byl doplněn nový dostavec 1. Děkujeme Vám za návrh vypořádání, s kterým za MZe souhlasíme. 

574 MZE § 222 odst. 5 a 
6  Z

V ustanovení § 222 odst. 5 a 6 má novelou dojít k vypuštění písmen c). Domníváme se, že by bylo vhodné i tak vyjasnit součet 
absolutních změn ve vztahu k odstavci 4, dle znění evropské zadávací směrnice by se vícepráce a méněpráce neměly sčítat. Nevyhověno

Vzhledem ke znění čl. 72 odst. 2 je nutné zde zachovat termín "hodnota změny", i přesto, že jeho výklad na evropské úrovni není ustálen. Děkujeme Vám za návrh vypořádání, s kterým za MZe souhlasíme. 

575 MZE § 246 Z

S ohledem na stávající praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kdy dochází často krátce před uplynutím 60 denní blokační 
lhůty k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sám rozhodne o vydání předběžného opatření zákazu uzavřít smlouvu, a to 
bez jakéhokoliv zjevného důvodu, patrně pouze pro to, že by nestihl včas rozhodnout, žádáme, aby bylo toto ustanovení upraveno tak, 
aby naplňovalo svůj původní záměr, tj. blokační lhůta 60 dnů měla sloužit zadavatelům k tomu, že pokud Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže nestihne včas rozhodnout, budou moci smlouvu po 60 dnech uzavřít, aby nebylo na nepřiměřeně dlouhou dobu 
zadávací řízení zablokováno a tím by tyto veřejné zakázky a jejich plnění po delším čase ztratily smysl.

Vysvětleno

Zachování možnosti uložit předběžné opatření vyžadují přezkumné směrnice. Není možné tuto pravomoc odstranit. MZE vypořádání akceptuje.

576 MZE § 263 odst. 4 Z Požadujeme prodloužení dodatečné lhůty ze stávajících 5 dní na 10 dní, tak aby zadavatel měl dostatek času pro doručení požadované
                    

Vyhověno jinak Text ustanovení byl přeformulován takto: Nedoručí-li Nezašle-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu 
                          

Děkujeme Vám za návrh vypořádání, s kterým za MZe souhlasíme. 

577 MZE § 48 odst. 5 
písm. a)

D

V návrhu zákona, v novelizačním bodě 33 se v § 48 odst. 5 písm. a) ruší slovo plnění. Termín plnění se však v uvedeném ustanovení 
nachází dvakrát. Doporučujeme proto upřesnit, zda se jedná o slovo plnění na začátku nebo na konci věty. V části platné znění 
dotčených ustanovení zákona s vyznačením navrhovaných změn je správně zrušeno slovo „plnění“ uvedené ke konci věty, nicméně v 
samotném návrhu zákona to není jednoznačné.

Vyhověno Text byl upraven.

578 MZE § 86 odst. 3 D

V návrhu zákona v části III předloženého materiálu v novelizačním bodě 62 se v § 86 odst. 3 ruší mimo jiné sloveso „musí“. Sloveso 
„musí“ je třeba v normativním textu ponechat, jelikož v opačném případě se text stane nesrozumitelným, sloveso bude chybět.
Naopak v části V. materiálu, Platné znění dotčených ustanovení zákona s vyznačením navrhovaných změn, je správně sloveso „musí“
zachováno. 

Vyhověno Text byl upraven.

579 MZE § 66 písm. e) D

Doporučujeme vypustit slovo „jejich“, z textu ustanovení, protože není jasné, zda se jedná o předpokládanou hodnotu nových služeb
nebo nových stavebních prací nebo o hodnotu původní veřejné zakázky. 

Vyhověno jinak Text písm. e) byl změněn takto: "skutečná cena bez daně z přidané hodnoty veřejné zakázky za nové služby nebo nové stavební práce nepřesáhne o 
více než 30 % jejich předpokládanou hodnotu podle písm. c) ani nepřesahuje 30 % ceny původní veřejné zakázky."

580 MZE § 211 odst. 1 D

Návrh zákona stanoví, kdy je možná ústní komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. S ohledem na slovo „zejména“ se jedná o
výčet demonstrativní. Navrhujeme, aby rovněž v důvodové zprávě bylo výslovně uvedeno, že se jedná o demonstrativní výčet. Ze
současné podoby důvodové zprávy by se mohlo zdát, že se jedná o výčet taxativní a že v jiných situacích, než uvedených v § 211 odst.
1 písm. a) až d), je ústní jednání nepřípustné. Dále navrhujeme § 211 odst. 1 písm. a) upravit následujícím způsobem: a) „jednání s
dodavatelem tam, kde to tento zákon nevylučuje,“.

tečně vyhověno/vysvětlText odstavce byl přeformulován, aby bylo zřejmé, že jde o taxativní výčet. Důvodová zpráva byla doplněna. Výčet zásadních prvků zadávacího 
řízení v písm. e) je naopak demonstrativní. Jsme si vědomi toho, že původní formulace § 211 odst. 1 poskytovala zadavatelům vyšší právní jistotu, 
nicméně právě tato formulce byla evropskou komisí označena za nesprávnou transpozici. Nová formulace tak odpovídá možnostem daným 
evropskými směrnicemi.

581 MZE § 213a a § 
224a D

K využívání identifikačních údajů typu příjmení, jméno, adresa a další upozorňujeme na přijetí zákona č. 12/2020 Sb. o právu na 
digitální služby a o změně některých zákonů, který v části osmé mění rovněž zákon o základních registrech. V § 5 je zakotveno, že 
orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo agendovém informačním systému v rozsahu potřebném k 
provedení úkonu orgánu veřejné moci a v rámci výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy, v jejímž rámci je 
úkon orgánu veřejné moci prováděný a pro jejíž výkon je orgán veřejné moci registrovaný. Z uvedeného důvodu se domníváme, že 
ustanovení §213a a §224a by měly být zcela vypuštěny. Doporučujeme koordinaci s Ministerstvem vnitra, jehož stanovisko bude 
stěžejní

Vyhověno Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a.

582 MZE § 213a a § 
224a D

Upozorňujeme na usnesení vlády č.196/2019 a zejména č. 28/2020 k věcnému řešení minimalizace využívání rodného čísla při 
ověřování totožnosti fyzických osob. Vláda uložila 13. 1. 2020 svým členům a rovněž vedoucím ostatních správních úřadů zpracovat 
přehled právních předpisů v jejich působnosti, na které bude mít dopad zavedení nových elektronických identifikátorů fyzických osob, 
které nahradí používání rodného čísla. Nastíněná příprava povede k utlumení využívání rodných čísel a jejich nahrazení třípilířovým 
systémem bezvýznamových identifikátorů. Je otázkou, zda do zákona o zadávání veřejných zakázek nově zakotvovat využívání 
rodného čísla ve světle připravované úpravy, kdy má být využití rodného čísla prakticky zrušeno. Doporučujeme koordinaci 
s Ministerstvem vnitra. 

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

583 MZE DZ D K novelizačnímu bodu č. 58 na str. 14, k § 85 odst. 2 provést korekturu textu. Poslední slovo věty obsahuje překlep. Vyhověno Text byl upraven.

584 Olomoucký kraj § 216a D

Podotýkáme, že současné certifikované elektronické nástroje nesplňují podmínky pro archivaci dokumentů, a to podle § 70 zákona č.
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (podle Národního standardu pro elektronické systémy
spisových služeb). Pokud bude schváleno znění § 216a, provozovatelé certifikovaných elektronických nástrojů budou muset splnit
podmínky pro archivaci dokumentů (převody formátů dokumentů na formáty přijímané archivem, včetně propojení systému s
elektronickým systémem archivu).

Vysvětleno Ustanovení bude ze zákona vypuštěno.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



585 Kraj Vysočina § 63 odst. 1 
písm. b) Z

Navrhujeme v § 63 odst. 1 písm. b) vysvětlit slova „podstatným způsobem “. Z tohoto neurčitého pojmu není zřejmé, jaký je 
rozdíl mezi podstatným způsobem nenaplnění požadavku na předmět a jiným nesplněním požadavků. Toto bude v praxi velmi 
problematicky aplikovatelné.

Vyhověno
Formulace byla rozšířena tak, aby více odpovídala směrnici a byla doplněna důvodová zpráva. Připomínku je možné považovat za vypořádanou.

586 Kraj Vysočina § 83 odst. 1 
písm. a) a c) Z

Navrhujeme v § 83 odst. 1 písm. a) a c) vysvětlit slova „pokud jejich předložení zadavatel požadoval jako podmínku účasti v 
zadávacím řízení “. Z textu uvedených ustanovení není zřejmé, po kom, tj. zda po samotném dodavateli, nebo po poddodavatelích, 
kterými bude dodavatel prokazovat část kvalifikace. Není jasné, zda je tímto myšleno, že pokud zadavatel neupraví nikterak podmínky 
pro prokázání kvalifikace poddodavatelem, tak ten nemusí předkládat základní způsobilost a profesní dle § 77 odst. 1, nebo se doklady 
nepředkládají jen v případě, kdy je nepožadoval zadavatel po dodavateli.

Vyhověno

Formulace byla změněna a byla doplněna důvodová zpráva. Výkladové zpřesnění § 83 vítám a děkuji za něj.

587 Kraj Vysočina § 211 odst. 6 D Navrhujeme v § 211 odst. 6 opravit formální překlep – vypustit předložku „v“. Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

588 MZV § 177 Z

Důvodová zpráva k návrhu zákona uvádí, že hlavním cílem novely je mj. řádná transpozice unijní legislativy týkající se veřejných 
zakázek. Ačkoliv § 177 není ustanovení, které je dotčeno navrhovanou novelou, je z hlediska řádné transpozice unijní legislativy 
žádoucí toto ustanovení upravit. V § 177 jsou upraveny zvláštní výjimky pro koncesi. V praxi se MZV setkalo při uplatnění výjimky 
dle § 177 odst. 1 písm. e) s problémem nepřesné transpozice pojmu zadavatel, jak ho používá Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/23/EU o udělování koncesí (dále jen „Směrnice“) v čl. 10 bod 10. ve vztahu k uplatňování výjimky podle zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Směrnice tuto výjimku přiznává pouze zadavatelům, což dle definice čl. 7 jsou „sektoroví“ zadavatelé 
(contracting entities), ale zákon v § 177 odst. 1 písm. e) mluví taktéž o zadavateli. Zákonná definice zadavatele v § 4 je však širší 
(jedná se jak o veřejného zadavatele, tak „sektorového“ či „dotovaného“ zadavatele, pro větší srozumitelnost je zde použita 
terminologie starého zákona). Směrnice používá pro veřejného zadavatele termín „contracting authorities“. Zákon tedy umožňuje širší 
uplatnění výjimky než Směrnice. Navrhujeme podrobit výše uvedené ustanovení, a všechna ostatní zahrnující současně podmínky jak 
pro veřejného, tak pro sektorového zadavatele, revizi, aby byla Směrnice správně transponována.

Vyhověno

Text § 177 odst. 1 písm. e) byl upraven: e) sektorovou koncesi, kterou zadavatel uděluje za účelem výkonu svých činností v zemi mimo Evropskou 
unii za podmínek, které nezahrnují fyzické využívání soustav, sítí nebo území Evropské unie, nebo 

S navrhovaným řešením připomínek souhlasíme.

589 MZV § 213a Z

V § 213a je stanoveno, že pro potřeby provozování Národního elektronického nástroje (NEN) může Ministerstvo pro místní rozvoj 
nebo provozovatel NEN využívat informace ze základního registru obyvatel, informačního systému cizinců a základního registru 
právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci. Není zřejmé, proč by tento přístup měl být umožněn pouze 
v případě tohoto elektronického nástroje, zda budou mít tuto možnost (i když nezakotvenou v zákoně) i další provozovatelé 
komerčních nástrojů a zda je skutečné nezbytné tento přístup NEN vůbec umožnit. Umožnění přístupu k databázím je odůvodněné 
zejména v případě vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo Věstníku veřejných zakázek, ale ne u NEN. MZV požaduje 
v důvodové zprávě více vyjasnit uvedené ustanovení.

Vysvětleno

Na základě připomínky ministerstva vnitra bude § 213a bude vypuštěn, stejně jako § 224a. S navrhovaným řešením připomínek souhlasíme.

590 MZV § 262a Z

Toto ustanovení řeší zpřístupnění dokumentace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže (Úřad). Není však zřejmé, ani vysvětlené v důvodové zprávě, proč zadavatel má tento přístup zajistit bez časového omezení.
Plně by postačoval přístup po dobu nezbytnou pro provedení řízení před Úřadem, případně jiná formulace, která by umožňovala
Úřadu provést nezbytné úkony. Navrhuje se následující znění § 262a
„Pokud tento zákon stanoví zadavateli povinnost odeslat nebo doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o
návrhu, platí, že tato povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna
i tehdy, pokud zadavatel zajistí Úřadu po nezbytně nutnou dobu přístup k těmto dokumentům a informacím.“

Vyhověno jinak

Text byl upraven: Pokud tento zákon stanoví zadavateli povinnost odeslat nebo doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, 
platí, že tato povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna i tehdy, pokud zadavatel 
zajistí Úřadu k těmto dokumentům a informacím přístup bez časového omezení., a to po celou dobu až do pravomocného skončení správního řízení, 
případně do doručení sdělení, že Úřad správní řízení zahajovat nebude. 

S navrhovaným řešením připomínek souhlasíme.

591 MZV § 57 odst. 1 
písm. a) a bod 
42, § 59 odst. 
2 písm. a)

D

Do uvedených ustanovení byl nově doplněn požadavek na prodloužení lhůty pro podání nabídek v případě předložení vzorků nebo 
modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace. Zde by bylo vhodné upřesnit, že se jedná o vzorky a 
modely, které má dodavatel předložit ve lhůtě pro podání nabídky, tedy jako součást nabídky, nikoliv až jako postup dle § 104, jako 
další podmínky pro uzavření smlouvy. Jinak by uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek nedávalo smysl.

Vyhověno Text byl upraven, § 57: odst. 1 a)"o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje nebo zadávací 
podmínky vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické 
komunikace; to neplatí v případech podle odstavce 2" § 59 odst. 2 a) "o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím 
elektronického nástroje nebo zadávací podmínky vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být 
předloženy za použití elektronické komunikace; to neplatí v případech podle odstavců 3 až 5,"

592 MZV § 64 písm. c) D

Při pořizování dodávek kupovaných na komoditních burzách s využitím jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) dochází ke
specifické formě zadání veřejné zakázky. Nákup na komoditní burze se řídí zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve
znění pozdějších předpisů, a při nejlepší vůli zadavatele není možné splnit všechny postupy, které jsou stanoveny zákonem o zadávání
veřejných zakázek. Jedná se například o prokázání kvalifikace, podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje, rozhodnutí
o výběru dodavatele, odeslání o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení, vyžádání a předložení dokladů podle § 86 a §
104 před podpisem smlouvy, označení účastníků zadávacího řízení v písemné zprávě zadavatele, blokační lhůta pro zákaz uzavření
smlouvy atd. I když k této problematice vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj metodické stanovisko, kde se snaží výše nastíněné
problémy odstranit, z důvodu právní jistoty se navrhuje v zákoně výslovně stanovit výjimky z některých povinností pro
nákurminologie starého zákona). Směrnice používá pro veřejného zadavatele termín „contracting authorities“. Zákon tedy umožňuje
širší uplatnění výjimky než Směrnice. Navrhujeme podrobit výš

Vyhověno Do § 67 byl vložen nový odstavec 3, který zní takto: (3) V případě jednacího řízení bez uveřejnění podle § 64 písm. c) se ustanovení § 48 odst. 7 a 9, 
§ 73, § 86 a § 122 odst. 5 a 6 použijí přiměřeně s ohledem na způsob uzavírání smlouvy na komoditní burze; ustanovení § 42 odst. 2, § 50, § 122 
odst. 1 až 4 a odst. 7 a 8, § 123 a § 217 odst. 2 písm. c) a d) se nepoužijí. Důvodová zpráva: V případě nákupů na komoditních burzách se některá 
ustanovení použijí přiměřeně, a to s ohledem na způsob uzavírání smlouvy na komoditní burze. Jedná se o § 48 odst. 7 a 9 (ověřování zaknihovaných 
akcií), § 73 (rozsah kvalifikace v nadlimitním režimu), 86 (doklady o kvalifikaci v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce) a § 122 odst. 5 a 
6 (zjišťování skutečného majitele). Forma akcií, kvalifikace a skutečný majitel budou u dodavatelů zjišťovány při jejich registraci na burze, nikoli na 
základě dokladů v jejich nabídkách či před uzavřením smlouvy. Dále je aplikace některých ustanovení vyloučena úplně, a to § 42 odst. 2 (povinné 
ustanovování hodnotících komisí), § 50 a 123 (oznámení o výběru dodavatele), § 122 (výběr dodavatele, výzva vybranému dodavateli) a § 217 odst. 
2 písm. c) a d). Vzhledem ke způsobu uzavírání burzovních obchodů zadavatel totiž nelze do procesu výběru nejvhodnější nabídky zapojit jakoukoli 
komisi a není možné ani činit žádné úkony mezi výběrem dodavatele a uzavřením smlouvy. 
Mezi specifika burzovních obchodů patří také zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách stanovená povinnost mlčenlivosti burzy o 
skutečnostech, které mají význam pro vývoj kurzů komodit (tzn. burza nezveřejňuje informace o konkrétních účastnících obchodování, obsahu 
poptávek či nabídek, o jednotlivých burzovních obchodech, atd.). Z uzavřených burzovních obchodů zveřejňuje burza pouze informace v podobě 
tzv. kurzů jednotlivých komodit a informace o počtu zaregistrovaných účastníků obchodování (t.j. dodavatelů, odběratelů). Z tohoto důvodu je také 
potřebné upravit obsah písemné zprávy podle § 217. Písemnou zprávu zadavatel sice vypracuje, nebude však uvádět označení účastníků zadávacího 
řízení, a to ani účastníků vyloučených.
Jelikož v případě nákupů na komoditní burze dochází k vyloučení povinnosti odeslat oznámení o výběru dodavatele, neuplatní se zde ani zákaz 
uzavření smlouvy po dobu lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele stanovená v § 246 odst. 1 písm. a). Lhůta pro podání námitek proti 
výběru dodavatele totiž nezačne běžet, neboť nedojde ani k odeslání oznámení o výběru dodavatele. 

593 MZV § 123a D V tomto ustanovení se používá pojem „zpráva o hodnocení nabídek“, kdežto v § 119 se používá pojem „písemná zpráva zadavatele“.
Doporučuje se u těchto ustanovení sjednotit terminologii.

Vysvětleno Terminologie je v pořádku, slovo "písemná" pouze upřesňuje formu. Ustanovení nezpůsobuje výkladové problémy.

594 MZV § 135 odst. 3 D

V § 135 odst. 3 je zavedena možnost uzavřít smlouvu před předložením dokladů uvedených v odstavci 1 písm. e), pokud zadavatel 
použije postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Je otázkou, jak řešit situaci, kdy zadavatel po podpisu smlouvy 
zjistí, že dodavatel nesplňuje kvalifikaci. Ustanovení § 223 odst. 2 umožňuje vypovězení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
ale ani na jeden případ tato situace nedopadá (§ 223 odst. 2 písm. a) nelze uplatnit, neboť se nejedná o zadávací řízení, ale o zvláštní 
postupy podle části šesté; písm. b) se týká předložení dokladů vybraným dodavatel před zadáním zakázky, tedy před podpisem 
smlouvy; písm. c) se týká závažného porušení povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o 
kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie). Doporučuje se v zákoně upravit, jak postupovat, pokud zadavatel po podpisu zjistí, že 
dodavatel nesplňuje kvalifikaci, např. doplnění § 223 odst. 2 o nové písmeno d).

Nevyhověno/Vysvětlen Možnost uzavření smlouvy před předložením dokladů byla z § 135 odst. 3 vypuštěna vzhledem k tomu, že žádost o tyto doklady je nyní koncipována 
jako nepovinná. Není tedy důvod ani k požadované úpravě § 223.

595 MZV § 222 D

Navrhuje se výslovně upravit v zákoně, že změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se posuzuje podle § 222 také v případě
veřejných zakázek malého rozsahu, a to za situace, že by po provedení změny závazku byl překročen limit pro veřejnou zakázku
malého rozsahu. Tento výklad je v souladu se stanoviskem Expertní skupiny MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.
Vzhledem k tomu, že se MZV v praxi setkalo s různými výklady, navrhuje se z důvodu větší právní jistoty upravit tento případ přímo
v zákoně. § 222 je systematicky zařazen do části desáté, která upravuje společná ustanovení. Podle § 222 odst. 1 se zadavateli
zakazuje provést podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bez provedení nového zadávacího řízení. Tento zákaz se
tedy vztahuje i na případy, kdy původní veřejná zakázka byla zadána na základě výjimky podle § 31 zákona. Pokud po provedení
změny dojde k překročení limitu stanoveného pro veřejné zakázky malého rozsahu, mělo by se postupovat podle pravidel stanovených
v § 222. atelé přijali příslušná opatření, jimiž zajistí dodržování povinností v oblasti environmentálního, sociálního a pracovního
práva, které jsou platné v místě provádění stavebních prací nebo poskytování služeb a které vyplývají ze zákonů, nařízení, vyhlášek a
rozhodnutí na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie, jakož i z kolektivních smluv, pokud jsou taková pravidla i jejich uplatňování v
souladu s právem Unie. Během plnění zakázky by rovněž měly být uplatňovány závazky vyplývající z mezinárodních smluv, které
byly ratifikovány všemi členskými státy a které jsou uvedeny v příloze XIV. To by však žádným způsobem nemělo bránit
uplatňování pracovních podmínek, které jsou pro pracovníky příznivější. (54) Příslušné povinnosti by se mohly odrážet ve
smluvních ujednáních. Zároveň by mělo být možné začle

Vyhověno/vysvětleno Výslovná úprava ve vztahu k veřejných zakázkám malého rozsahu byla doplněna do odstavce 1. Pokud se bude i po změně jedna o veřejnou zakázku 
malého rozsahu, bude zadavatel postupovat podle § 31 a § 222 odst. 8 nepoužije. Pokud ale limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu překročí a 
bude postupovat podle § 222 odst. 5 nebo 6, měla by se na něj vztahovat i uveřejňovací povinnost podle odstavce 8

596 MZV § 222 D

V návaznosti na připomínku č. 4 navrhujeme stejný postup i u výjimek pro podlimitní veřejné zakázky a doplnit do § 222 následující
ustanovení: “Pokud po změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku zadanou podle § 30 bude překročen limit pro podlimitní
veřejnou zakázku, posuzuje se změna podle tohoto ustanovení, s výjimkou odstavce 8.” Do důvodové zprávy by pak v této
souvislosti bylo vhodné doplnit, že důkazní břemeno spočívající v tvrzení, že zadavatel nestanovil rozsah původního předmětu plnění
účelově (tj. postup v souladu s čl. 5 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU), leží plně na zadavateli.

Vysvětleno Není zřejmý přesný smysl připomínky. Ve vztahu k zakázkám malého rozsahu bylo doplněno pravidlo do odst. 1.  

597 MZV § 222 D

V § 131 odst. 5 je výslovně uvedeno, že u rámcových dohod nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu podmínek rámcové dohody
po dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení, zároveň je stanoveno, že se § 222 použije přiměřeně. V praxi však
často dochází k situacím, že není zřejmé, jak určit původní hodnotu závazku pro výpočet hodnoty změny, zda od stanovené celkové
hodnoty rámcové dohody nebo od již uskutečněného plnění. Doporučuje se stanovit přesnější pravidla tak, aby bylo zřejmé, že § 222
lze opravdu využít i u rámcových dohod. Např. „V případě, že je stanovena maximální cena rámcové dohody, považuje se tato
za původní hodnotu závazku.“

Nevyhověno Navrhovaná formulace není jednoznačná, není zřejmé, jak by se aplikovala v případě, že v průběhu realizace rámcové dohody dojde ke změně 
některých položek, zatímco u jiných položek zůstane původní cena zachovaná. Vzhledem ke složitosti problematiky (obsah jednotlivých smluv může 
být značně rozdílný) by detailní pravidla měla být stanovena judikaturou popřípadě metodicky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



598 MZV § 270 odst. 5
a odst. 8 D

Navrhuje se zkrátit promlčecí dobu ze stávajících 5 let na 3 roky a mezní promlčecí dobu na 5 let. Důvodová zpráva k zákonu č. 
183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích (a který novelizoval § 270 zákona o zadávání veřejných zakázek) pouze v obecné rovině konstatuje, že „délka 
promlčecí doby pěti let a mezní promlčecí doby deseti let je pak délka dlouhodobou praxí Úřadu ověřená a odpovídá společenskému 
zájmu na zvyšování právního vědomí zadavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek a preventivnímu působení práva“. Nikde není 
zdůvodněno, proč by stejného cíle nemohlo být dosaženo dobou kratší. Ze zkušeností z praxe je zřejmé, že největší společenský 
význam má rozhodnutí Úřadu k probíhajícímu zadávacímu řízení, kdy je možné reálně napravit chyby zadavatele. Proto je MZV 
názoru, že stanovení 3 let promlčecí doby je dostatečné jak z hlediska společenského, kdy dojde k potrestání viníka, tak přispěje k 
větší právní jistotě na straně zadavatelů.

Vysvětleno
Délka promlčecí doby je obecně projevem trestně-právní politiky státu. Měla by logicky odrážet společenskou nebezpečnost daných přestupků,
neboť dává smysl, aby společensky velmi nežádoucí jednání bylo možno potrestat i po delší době (i následky takového společensky nežádoucího
jednání jsou zpravidla dlouhodobější).
Obecná právní úprava (§ 30 zákona o odpovědnosti za přestupky) upravuje dvě promlčecí doby: 1 rok a 3 roky, přičemž rozlišovacím hlediskem je
výše horní hranice možné sankce. Je-li tato hranice alespoň 100.000,- Kč, uplatní se delší promlčecí doba. Odvozovat délku promlčecí doby od
horní hranice sankce se přitom jeví logické, protože i výše sankce logicky odráží společenskou nebezpečnost trestaného jednání. V té souvislosti je
třeba zmínit, že horní hranice pokuty u „základního“ přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a), resp. b) ZZVZ činí 20.000.000,- Kč, resp. u velkých
veřejných zakázek může činit i více.
V té souvislosti je třeba posuzovat návrhy, aby promlčecí doba činila dva roky, protože by se jednalo o úpravu benevolentnější, než je úprava
obecná.
Zvláštní právní předpisy přitom běžně počítají s pětiletou promlčecí lhůtou, jak je upravena v ZZVZ. Namátkou lze uvést zákon o nemocenském
pojištění, zákon o elektronických komunikacích, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o podporovaných zdrojích energie,
o komoditních burzách atd. Právní úprava v ZZVZ se tedy v tomto ohledu nijak nevymyká.
Je přitom třeba vzít v úvahu, že společenská nebezpečnost porušování pravidel platných pro zadávání veřejných zakázek je obecně dosti vysoká,
neboť se jedná o porušení pravidel souvisejících s vynakládáním značných veřejných prostředků (mnohdy v řádech stamilionů až miliard korun).
Ani empirické zkušenosti nemluví jistě o tom, že by v daném odvětví počet pochybení soustavně klesal, a nebyl proto na místě důsledný dozor.
Lze mít proto za to, že stávající promlčecí doba odpovídá společenské nebezpečnosti daných přestupků.
Pokud jde o tzv. mezní promlčecí dobu, tam je potřeba si uvědomit, že do jejího běhu se vždy započítává běh soudního řízení správního. Už jen s
ohledem na jeho délku pak není na místě jakkoli tuto mezní promlčecí dobu zkracovat, neboť výsledkem by mohlo být, že by mnoho přestupků
zůstalo nepotrestání třeba z formálních důvodů. Existuje totiž významné riziko, že (mezní) promlčecí doba mnohdy uplyne ani ne tak "prostým
během času za nečinnosti správního orgánu", ale během soudního řízení správního, čímž bude zmařena jakákoli šance na napravení třeba
materiálně správného, ale podle názoru soudu formálně vadného rozhodnutí.

599 Kancelář 
prezidenta § 48 D

Za účelem jednotné úpravy podmínek vyloučení z účasti v zadávacím řízení se doporučuje do tohoto ustanovení zákona promítnout
ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že zadavatel je povinen vyloučit
ze zadávacího řízení obchodní společnost, ve které člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen
vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

nevyhověno Navrhované řešení znamená zásah do zásadního ustanovení zákona, které je transpozicí čl. 57 směrnice 2014/24/EU. Zásah do tohoto ustanovení 
tedy přesahuje záměr novelizace, kterým je právě přesná transpozice směrnic. Výkladové problémy vznikající ve vztahu k zákonu o střetu zájmů by 
měly být řešeny judikaturou nebo metodicky. 

600 Kancelář 
prezidenta § 50 D

Toto ustanovení upravuje náležitosti oznámení o výběru dodavatele ve věci podlimitní veřejné zakázky s tím, že má obsahovat 
identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění výběru. Vzhledem k tomu, že z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (rozhodnutí čj. S0312/2017 ze dne 27. března 2018), vyplývá, že oznámení o výběru dodavatele ve 
zjednodušeném podlimitním řízení má, co se týče odůvodnění výběru dodavatele, obsahovat obdobné náležitosti jako oznámení o 
výběru dodavatele u nadlimitních veřejných zakázek ve smyslu § 123 zákona, doporučuje se tuto otázku cestou navrhované novely 
ujasnit a zapracovat úpravu, která by jednoznačně vymezila náležitosti oznámení o výběru dodavatele vyhotovovaném podle § 50 
zákona.

Vysvětleno Uvedené rozhodnutí bylo následnou rozhodovací praxi překonáno (R0152/2018/VZ-33420/2018/322/LKa) Nepovažujeme tedy za vhodné 
ustanovení měnit a stanovovat zadavateli další formální povinnosti.

601 Kancelář 
prezidenta § 194 D

Toto ustanovení upravuje zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u
které dochází k přístupu k utajované informaci, nebo požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti.
Zadavatel u takové veřejné zakázky může požadovat doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných
informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace, zákon však stanoví, že splnění této podmínky nelze prokázat
prostřednictvím jiné osoby. Uvedený požadavek na nemožnost prokázání dané kvalifikace prostřednictvím jiné osoby je příliš striktní.
V praxi může dojít k situaci, kdy přístup k utajované informaci bude potřeba pouze pro minimální část plnění veřejné zakázky a
zamezením možnosti jejího plnění prostřednictvím poddodavatele tak bezdůvodně dojde k zúžení okruhu potenciálních dodavatelů.
Na druhou stranu skutečnost, že danou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení prokáže dodavatel, ačkoli předmětnou část plněníatelé
přijali příslušná opatření, jimiž zajistí dodržování povinností v oblasti environmentálního, sociálního a pracovního práva, které jsou
platné v místě provádění stavebních prací nebo poskytování služeb a které vyplývají ze zákonů, nařízení, vyhlášek a rozhodnutí na
vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie, jakož i z kolektivních smluv, pokud jsou

Vysvětleno Současnou právní úpravu považujeme za vyhovující, neboť zadavateli dává šanci omezit účast ve veřejné zakázce pouze na dodavatele, kteří budou 
kvalifikováni k nakládání s utajovanými informacemi (§ 194). Zároveň také umožňuje, že oprávnění k nakládání s utajovanými informacemi nebude 
stanoveno jako kvalifikační požadavek, ale jako opatření podle § 192. Tím může řešit zadavatel popisovanou situaci, tj. pokud bude nakládání s 
utajovanými informacemi ve vztahu k veřejné zakázce marginální, může zadavatel stanovit adekvátní opatření v rámci zadávacích podmínek, které 
promítne do realizační smlouvy. Pokud by požadavek na kvalifikaci byl zjevně nepřiměřený předmětu veřejné zakázky, lze jej napadnout podle 
obecného ustanovení § 36, podle něhož zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Vámi navrhovaná úprava by však například znamenala, 
že pokud bude nakládání s utajovanými informacemi tvořit stěžejní část veřejné zakázky, mohl by se ni ucházet dodavatel bez příslušného oprávnění, 
který by na základě § 83 odkázal na prokázání kvalifikace poddodavatelem. To by vedlo k ohrožení utajovaných informací. 

602 Kancelář 
prezidenta § 19 odst. 3 D Ve věci stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek spadajících pod § 19 odst. 3 zákona se doporučuje pro vyloučení

pochybností výslovně odkázat na § 18 zákona, kterým se řídí.  
Vysvětleno Vztah k § 18 je jasně vyjádřen v důvodové zprávě. 

603 Kancelář 
prezidenta § 53 odst. 4 D

Navrhovaná úprava § 53 odst. 4 zavádí zákaz snížení počtu nabídek. Zákon institut snížení nabídek nezná, upravuje pouze snížení
počtu účastníků zadávací řízení, snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení. Zde zaváděnému institutu snížení nabídek zřejmě
odpovídá institut snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Navrhovaná úprava se jeví neodpovídající a nadbytečná. Doporučuje se
předmětnou část tohoto bodu vypustit.

Vyhověno Byla doplněna také důvodová zpráva.

604 Kancelář 
prezidenta

§ 63 odst. 1 
písm. b)

D

k bodu 46 - Pojem „podstatným způsobem“ je natolik vágní, že vede ke ztížení aplikace daného ustanovení a je způsobilý uvést 
zadavatele do nejistoty. Není zřejmé, co má být z pohledu zákona považováno za podstatné a co nikoli. Současná právní úprava a její 
význam se jeví jednoznačný a nepochybně odpovídá praxi. Lze mít za to, že nedodržení jakéhokoli požadavku na předmět plnění 
veřejné zakázky, je pro zadavatele podstatný, navrhovaná úprava tak postrádá na významu. Nadto ani odůvodnění uvedené v 
důvodové zprávě není k tomuto přiléhající, neboť čl. 32 dotčené směrnice EU (2014/24/EU ze dne 26. února 2014) odůvodňuje 
nevhodnou nabídku a nesplněné požadavky vztahuje obecně k nabídce, tedy k jakékoli její náležitosti, navzdory předmětnému 
ustanovení zákona, který tuto konstrukci (na rozdíl od předchozí právní úpravy dle zákona č. 137/2006 Sb.) zcela nepřejal a vztahuje 
aplikaci daného ustanovení k požadavkům vztahujícím se k předmětu plnění. Třeba doplnit, že ani podle předchozí právní úpravy dle 
zákona č. 137/2006 Sb. nebyla možnost uplatnění jednacího řízení bez uveřejnění podmíněna tím, že „podané nabídky podstatným 
způsobem nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky“, ale za nevhodné nabídky byly považovány nabídky 
nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, stejně, jak to stanoví aktuálně platná a účinná právní úprava dle 
zákona. Navrhované doplnění § 63 odst. 1 písm. b) se jeví nadbytečné a z pohledu vyjasnění právní úpravy kontraproduktivní. Bod se 
doporučuje vypustit.

Nevyhověno Současnou právní úpravu nelze ponechat bez změny, neboť její znění neodpovídá čl. 32 směrnice 2014/24/EU. Byla doplněna důvodová zpráva.

605 Kancelář 
prezidenta § 63 odst. 4 D

Navrhovaná změna § 63 odst. 4 zavádí podmínku nemožnosti využít jiné přiměřené řešení, namísto jiného postupu, při aplikaci
jednacího řízení bez uveřejnění. Termín „přiměřené řešení“ je však příliš neurčitý a lze předpokládat, že přinese značné výkladové
obtíže. Doporučuje se blíže specifikovat, co je míněno pojmem „přiměřené řešení“.

Vysvětleno Byla doplněna důvodová zpráva.

606 Kancelář 
prezidenta § 107 odst. 6 D

Doplňovaný odstavec 6 do § 107 umožňuje vyloučit účastníky zadávacího řízení, kteří jsou součástí jednoho koncernu, na základě
důvodného podezření, že tito účastníci jednají ve shodě, a skutečnosti, že takový účastník neprokázal opak. Neuvádí se však, jaké
informaci jsou v dané věci stěžejní (tj. jaké informace lze považovat za věrohodné ve smyslu daného ustanovení), ani se nestanoví,
jakým způsobem by mělo být prokazováno, že k jednání ve shodě mezi takovými účastníky nedochází, tedy jaké informace či doklady
lze v dané věci považovat za relevantní. Navrhovaná úprava je příliš neurčitá, neboť nestanoví jednoznačná pravidla pro vyloučení, a
rozhodnutí o vyloučení ponechává na subjektivním posouzení ze strany zadavatele. Přijetí navrhované právní úpravy může přinést
mnohé aplikační problémy, přičemž i s ohledem na to, že zákon obecně účast více členů koncernu v jednom zadávacím řízení
připouští, může mít za důsledek rozpor s obecnými principy a zásadami zadávání veřejných zakázek. Doporučuje se vypustit.

Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva.

607 Kancelář 
prezidenta § 123a D

Zavedení oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy v § 123a zákona je vhodné pro případy, kdy k získání vzorků
nebo dokladů dochází až po uveřejnění oznámení o výběru dodavatele. V případě, že však těmito zadavatel již v daném okamžiku
disponuje (dodavatel doložil již v rámci nabídky), jeví se povinnost vyhotovení samostatného oznámení o splnění dalších podmínek
jako nadbytečná, nadměrně administrativně zatěžující a komplikující průběh zadávacího řízení, a to s ohledem na to, že se rovněž
k uplynutí lhůty pro podání námitek proti tomuto dokumentu má vztahovat zákaz uzavření smlouvy. Doporučuje se ponechat možnost
vyhotovit pouze jeden dokument, tj. oznámení o výběru dodavatele v rozsahu dle stávající právní úpravy, popř. umožnit zahrnout
údaje popsané v rámci úpravy oznámení o splnění dalších podmínek do oznámení o výběru dodavatele.

Vyhověno § 123a byl odstraněn.

608 Kancelář 
prezidenta § 211 odst. 1 D

V ustanovení § 211 odst. 1 písm. b) ve spojení s odst. 2 je zaváděna povinnost v dostatečné míře zdokumentovat obsah ústní
komunikace při prohlídce místa plnění. Prohlídka místa plnění je ve smyslu zákona určena k vizuálnímu seznámení s předmětem
veřejné zakázky, resp. místem plnění, přičemž nemá vliv na stanovené zadávací podmínky. V případě, že na základě prohlídky místa
plnění vyvstanou ze strany dodavatelů nějaké dotazy, jedinou cestou pro získání relevantních informací je uplatnění žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace dle zákona. Rovněž podmínky změny zadávací dokumentace jsou jednoznačně stanoveny zákonem.
Navrhovaná úprava je nadbytečná a přináší nepřiměřenou administrativní zátěž pro zadavatele, kteří takto budou nuceni vyhotovovat
další dokumenty či záznamy navzdory jejich věcné bezvýznamnosti. Ustanovení vymezující prohlídku místa plnění v rámci
demonstrativního výčtu v § 211 odst. 1 zákona doporučuje se vypustit.

Nevyhověno/vysvětlenoNavrhovanou úpravu nepovažujeme za nadbytečnou, směrnice vyžadují zápis o jakékoli ústní komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem v 
zadávacím řízení. To platí i pro dosavadní znění § 211 odst. 1, povinnost dokumentovat komunikaci při prohlídce místa plnění tedy již zadavatel má. 
Připomínka, že se zavádí nová povinnost pro zadavatele, tedy není opodstatněná. To, že komunikace mezi zadavatelelm a dodavatelem byla 
nepodstatná, musí vyplývat z jejího zdokumentování. Zákon přitom připouští nejenom doslovný záznam či zápis, ale i souhrn hlavních prvků 
komunikace. Příkladmý výčet zásadních prvků zadávacího řízení podle textu směrnic byl doplněn do písm. e). 

609 Kancelář 
prezidenta

§ 211 odst. 4 
písm. e) D

V rámci nového ustanovení § 211 odst. 4 písm. e) zákona, jež vymezuje výjimku z povinnosti písemné elektronické komunikace pro
případ komunikace při uzavírání smluv, se doporučuje u odkazu na § 124 doplnit odkaz na odstavce 1 a 4, neboť odstavce 2 a 3
upravují postup pro vyloučení vybraného dodavatele, přičemž na tento se zřejmě daná výjimka vztahovat nemá, a to i s ohledem na
odst. 6 písm. d) téhož paragrafu, který stanoví povinnost opatřit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení uznávaným
elektronickým podpisem, nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky.

Vyhověno jinak Byl doplněn odkaz n a§ 124 odst. 1, a byla doplněna důvodová zpráva

610 Kancelář 
prezidenta § 212 odst. 2 D Pro vyloučení pochybností se doporučuje v rámci ustanovení § 212 odst. 2 zákona výslovně upravit, že se nevztahuje na podlimitní 

veřejné zakázky.
vysvětleno Navrhovaná změna je ve prospěch zadavatele, aby měl možnost odeslat (nikoli povinnost) dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



611 Kancelář 
prezidenta

§ 219 odst. 1 
písm. d) D

V souvislosti se zapracováním výslovného odkazu na uveřejnění v registru smluv v § 219 odst. 1 písm. d) zákona, kterým se staví
uveřejnění smlouvy v zákoně na roveň s uveřejněním smlouvy v registru smluv, doporučuje se do zákona zapracovat úpravu, která by
vymezila rozsah uveřejňovaných údajů stejně, jak je tomu v zákoně o registru smluv. V současné době je rozsah údajů, které je
zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele dle zákona, i když se vezme v úvahu ustanovení § 218 zákona, širší než podle
zákona o registru smluv, čímž jsou vytvořeny nerovné podmínky pro ty zadavatele, kteří zákonu o registru smluv nepodléhají.  

vysvětleno Zákon o zadávání veřejných zakázek reguluje povinnost uveřejnit smlouvu, nereguluje již však rozsah informací, které mají být uveřejněny. To však 
neznamená, že by se na informace uveřejňované podle § 219 nevztahovaly jiné právní předpisy jako je například zákon o ochraně osobních údajů, 
pravidla pro ochranu obchodního tajemství atp. Nepovažujeme za vhodné dublovat pravidla, která jsou již stanovena jinými právními předpisy. Je 
také potřeba si uvědomit, že v situaci, kdy bychom v ZZVZ stanovili další pravidla: např. zákaz uveřejnění osobních údajů, zvýšili bychom tím riziko 
chybovosti při zadávání veřejných zakázek, neboť uveřejnění osobního údaje by nebylo pouze porušením zákona o ochraně osobních údajů, ale také 
ZZVZ.

612 Pardubický kraj § 263 odst. 3 D

Navrhujeme následující znění § 263 odst. 3: (3) Stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, přičemž
tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení
zadávacího řízení. Navrhuje se doplnit nový novelizační bod, který by sjednotil postup ukládání nápravného opatření při přezkumu
zadávacích podmínek s postupem při přezkumu úkonů zadavatele v zadávacím řízení. Stávající znění se jeví být velmi tvrdé, neboť
neumožňuje Úřadu jakékoliv uvážení ohledně dopadu stanovení určité zadávací podmínky v rozporu se zákonem. Může přitom jít v
krajním případě o marginální ustanovení např. v návrhu smlouvy, které zadávací řízení nijak neovlivní a jehož význam by byl
zanedbatelný i v průběhu plnění. Jedinou sankcí (nápravným opatřením) je zde zrušení zadávacího řízení, což je velmi zásadní
následek, který by měl být používán až jako ultima ratio, u nejzávažnějších pochybení. Praxe navíc ukazuje, že se množí případy
zneužívání tohoto ustano06 Sb. nebyla možnost uplatnění jednacího řízení bez uveřejnění podmíněna tím, že „podané nabídky
podstatným způsobem nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky“, ale za nevhodné nabídky byly považovány
nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

vyhověno jinak Navrhované řešení, kdy by se u všech porušení týkajících se zadávacích podmínek musel zkoumat vliv na výběr, by vedlo k zvýšení obtížnosti 
přezkumných řízení, neboť by se musel tento vliv vždy prokazovat, což je obtížné vzhledem k tomu, že se z povahy věci jedná o vliv potenciální, 
který se týká blíže neurčeného okruhu subjektů. To by mohlo vést k prodloužení doby přezkumu. Je však navrhována možnost uvážení úřadu o 
nápravném opatření v případech, kdy se jedná o nezákonnou výhradu podle § 66 a § 100.                    § 263 odst. 3:
„Stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení. Vyhradil-
li si v zadávací dokumentaci zadavatel možnost jednacího řízení bez uveřejnění v rozporu s § 66 nebo změnu závazku v rozporu s § 100, uloží Úřad 
nápravné opatření spočívající v zákazu uplatnění takové výhrady, pokud to postačuje k provedení nápravy.“

DZ:
Do odstavce třetího se doplňuje možnost uložení nového nápravného opatření v případech výhrad zadavatele stanovených v rozporu s § 66 (výhrada 
jednacího řízení bez uveřejnění na služby nebo stavební práce), nebo v rozporu s § 100 (výhrada změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 100 odst. 1, výhrada změny dodavatele podle § 100 odst. 2). Tímto nápravným opatřením je zákaz uplatnění takové výhrady, které by ÚOHS 
ukládal v případech, kdy to bude postačovat k provedení nápravy. Pokud provedení nápravy tímto způsobem nebude možné, UOHS zruší zadávací 
řízení podle věty první. Rozhodujícím kritériem pro úvahu, které nápravné opatření zvolit, bude možné ovlivnění okruhu účastníků zadávacího řízení 
nebo jeho průběhu, tedy posouzení otázky, zda okruh možných dodavatelů nebo průběh zadávacího řízení mohl být ovlivněn nezákonnou výhradou. 

613 Jihomoravský kraj § 40 odst. 2  D

Z důvodové zprávy k původnímu zákonu vyplývá, že účastníci zadávacího řízení jsou oprávnění z něj odstoupit v okamžiku, kdy 
zadávací lhůta neběží, tedy i v situaci definované tímto ustanovením, což je snadno zneužitelné k manipulaci se zadávacím řízením ze 
strany účastníků (např. vyloučený účastník během lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení odstoupí a zadavatel nemá 
právo na plnění z jistoty; vybraný dodavatel odstoupí během lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru a zadavatel musí 
vybírat dalšího v pořadí s méně výhodnou nabídkou nebo zadávací řízení rušit). Návrh: Účastníci mohou ze zadávacího řízení 
odstoupit až po uplynutí zadávací lhůty, nikoli v okamžiku, kdy zadávací lhůta dle uvedeného ustanovení neběží.

Vyhověno jinak V odstavci 2 se již nehovoří o tom, že zadávací lhůta "neběží", ale že to se "prodlužuje". Nová formulace dle našeho názoru odstraňuje výkladové 
pochybnosti, neboť je zřejmé, že s prodloužením zadávací lhůty trvají její účinky, tj. účastníci nemohou ze zadávacího řízení odstoupit. To bylo také 
doplněno do důvodové zprávy.

614 Jihomoravský kraj § 63 odst. 1 
písm. b) Z

Není zřejmé, co znamená, podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele podstatným způsobem. Ani důvodová zpráva není 
jasná, když pracuje s dalším neurčitým pojmem – uvádí, že se jedná o situaci, kdy byly podány pouze takové nabídky, které by 
vyžadovaly zásadní změny. Požadujeme podrobněji (přesněji) popsat alespoň v důvodové zprávě. Vyhověno

Byl upraven text ustanovení, aby lépe odpovídal znění směrnice. Byla doplněna důvodová zpráva. Za Jihomoravský kraj sděluji, že s vypořádáním naší připomínky souhlasíme.

615 Jihomoravský kraj § 211 odst. 1 Z

V důvodové zprávě je uvedeno: „Z důvodu právní jistoty se tedy doplňuje seznam situací, kdy je ústní komunikace připuštěna vždy.“ 
Dle našeho názoru však z textace zákona neplyne, že v situacích dle § 211/1 písm. a) až d) je ústní komunikace připuštěna vždy, ale 
že v i v těchto situacích musí být splněna podmínka, že se jedná o sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení (tj. např. 
při prohlídce místa plnění něco ústně říci lze, něco ne). Samo o sobě ustanovení zavádí neurčitý právní pojem „zásadní prvky 
zadávacího řízení“, který pravděpodobně přinese aplikační problémy, a tento rozpor mezi důvodovou zprávou a textem zákona 
očekávatelné výkladové nejasnosti ještě prohlubuje. Požadujeme podrobněji (přesněji) popsat alespoň v důvodové zprávě.

Vyhověno

Text odstavce byl přeformulován ve smyslu připomínky. S vypořádáním naší připomínky souhlasíme.

616 Jihomoravský kraj § 211 odst. 6 D Překlep – navíc předložka „v“ Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

617 BIS
§ 222 odst. 5 a 
6 a § 222 odst. 
9 

D

Upozorňujeme, že navrhovaná změna v bodech 150 a 151 umožňuje značnou změnu ve struktuře „víceprací“ ve vysoutěžených
zakázkách. Znění „omezujícího“ odstavce 9 nemá normativní charakter a doporučujeme znění odstavce 9 novelizovat, aby odstavec 9
byl jasným limitem postupu podle odstavce 5 a 6, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Rovněž tak navrhujeme v odstavci 9 sladit
definici hodnoty zakázky s definicí hodnoty zakázky podle  čl. 72 odst. 3 směrnice 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, které považujeme za jasnější.

Částečně vyhověno text odstavce 9 byl upraven takto: "Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve 
smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. 
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na 
tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 
změn podle odstavců 5 a 6."  Definice původní hodnoty závazku uvedená ve větě první je podle našeho názoru v souladu s čl. 72 odst. 3 v 
připomínce, není uvedeno, v čem je spatřován rozdíl.

618 KZPS § 122, § 83 Z

V § 122 navrhujeme upřesnit skutečnost, že zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat i dokumenty o základní způsobilosti a 
profesní způsobilosti osob odlišných od dodavatele. Odůvodnění: § 83 byl upřesněn tak, aby bylo zřejmé, že doklady o základní a 
profesní způsobilosti jiných osob dokládá dodavatel v případě, že si to zadavatel v zadávací dokumentaci vyžádal i po účastnících 
zadávacího řízení. Úpravy § 122, tedy dokládání před podpisem smlouvy ovšem počítají pouze s dokládáním dokladů podle § 74 a 77 
ve vztahu k dodavateli (hovoří se o „jeho“ způsobilosti). Prosíme upřesnit, jak bude naloženo s předkládání dokladů před podpisem 
smlouvy týkajících se jiných osob podle § 83 nebo podle § 85. Uplatní se pravidla podle § 122 odst. 3?

Vyhověno

Výzva se má vztahovat i na doklady jiných osob. Úprava byla doplněna v odst. 3 písm. a) a d). Bereme vypořádání na vědomí.

619 KZPS § 107 odst. 6 Z

Navrhujeme následující úpravy předmětného ustanovení: (6) Zadavatel může vyloučit účastníky zadávacího řízení, kteří jsou součástí 
jednoho koncernu a kteří v zadávacím řízení podali samostatné nabídky, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné 
podezření prokáže, že tito účastníci zadávacího řízení části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, připravovali 
ve vzájemné shodě a na písemnou výzvu zadavatele žádný z nich neprokázal, že k takové vzájemné shodě při přípravě nabídky 
nedošlo. Odůvodnění: Jsme přesvědčeni, že relevantní rozsudky SDEU pracují s konceptem, kdy zadavatel prokazuje problematické 
jednání spočívající v koordinaci nabídek v rámci koncernu dodavateli a nikoliv naopak. Rozsudky SDEU k dané problematice tedy 
nepočítají s tím, že dodavatel prokazuje, že se takového jednání nedopustil. Navíc v obecné právní teorii platí, že prokazování 
negativních skutečností je velmi problematické. Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soud ve věci sp. zn. 26 Cdo 4220/2009, kde 
Nejvyšší soud uvádí: „V naznačených souvislostech nelze ani opomenout, že tzv. negativní tvrzení se v občanském soudním řízení 
zásadně neprokazují.“. Požadujeme tedy obrácení důkazního břemene tak, aby důvod k vyloučení prokazoval zadavatel a nikoliv 
dodavatel. Dále navrhujeme ustanovení upřesnit tak, aby z něj jednoznačně plynulo, že se uplatní pouze v případě, kdy členové 
koncernu podali samostatně nabídky a nelze je vztáhnout například na situaci, kdy koncern poskytuje subdodávku více dodavatelům a 
koordinuje svou obchodní politiku (poskytnutí subdodávky více dodavatelům není vyloučeno a není důvod regulovat spolupráci 
koncernu v této oblasti). 

Vysvětleno

Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Text však nebyl upraven v tom smyslu, že by koordinaci přípravy nabídek byl 
povinen prokázat zadavatel, neboť ten by v praxi toto důkazní břemeno nebyl schopen unést a ustanovení by tak nebylo prakticky aplikovatelné. 
Vysvětlení úpravy obsahuje důvodová zpráva, která byla rozšířena, aby bylo zřejmé, že doplněné ustanovení nebrání tomu, aby nabídky předkládali i 
majetkově propojení dodavatelé, pokud své nabídky připravují nezávisle.

Bereme vypořádání na vědomí.

620 KZPS § 46 D

Doporučujeme legislativně upřesnit ustanovení tak, aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu lze doplnit a změnit dokumenty a údaje uvedené 
v nabídce. Odůvodnění: Ustanovení je potenciálně v nesouladu s judikaturou SDEU (např. C-387/15), která uvádí, že taková 
objasnění, která zdaleka nejsou pouhým upřesněním nebo opravou zjevných věcných chyb představují ve skutečnosti podstatnou a 
významnou změnu původní nabídky, která se spíše blíží předložení nové nabídky. Za takových podmínek by veřejný zadavatel 
připuštěním, aby dotyčný hospodářský subjekt předložil dotčené dokumenty za účelem doplnění původní nabídky, neoprávněně 
zvýhodnil tento subjekt ve vztahu k ostatním uchazečům, a porušil by tak zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, jakož i z 
nich vyplývající povinnost transparentnosti. Ve stanovisku generálního advokáta (GA) k tomuto případu je uvedeno, že „Článek 51 
směrnice stanoví, že veřejní zadavatelé mohou vyzvat hospodářské subjekty, aby ‚doplnily nebo objasnily doklady, které předložily. 
Uvedený výraz „doplnily nebo objasnily“ je patrně dosti flexibilní. Podle ustálené judikatury však zásada rovného zacházení a 
povinnost transparentnosti v rámci řízení o zadávání veřejných zakázek brání jakémukoli jednání mezi veřejným zadavatelem a 
některým z uchazečů. Obecně tedy platí, že pokud veřejný zadavatel považuje nabídku za nepřesnou nebo neodpovídající technickým 
specifikacím uvedeným v zadávací dokumentaci, nemůže od uchazeče vyžadovat, aby poskytl objasnění, či dokonce vyvolat dojem, že 
by připustil změnu nabídky.“ Další omezení a podmínky jsou uvedeny v rozhodnutích a stanoviscích GA ve věcech č. C-223/16, C-
523/2016 a C-536/16. Byť se judikatura vztahuje k předchozí směrnici, je ustanovení nové směrnice obdobné (lze říci přísnější), 
proto jsme přesvědčeni, že judikatura je na novou směrnici rovněž aplikovatelná. Schází jasný názor ÚOHS, když rozhodovací praxe 
je spíše nejednotná. V zatím jediném rozhodnutí předsedy Úřadu v této věci č.j. R0113/2019/VZ-24101/2019/322/HSc ze dne 30. 8. 
2019 je k předchozím rozhodnutím uvedeno, že „ani odkaz na rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 3. 2018, č. j. ÚOHS-S0029/2018/VZ-
07966/2018/532/VSt není zcela případný, neboť toto rozhodnutí nebylo ze strany navrhovatele napadeno rozkladem a předseda 
Úřadu a rozkladová komise se tak s daným právním názorem Úřadu setkali až v nyní posuzovaném případě.“. V tomto rozhodnutí se 
navíc ÚOHS žádným způsobem nevypořádal s relevantní judikaturou SDEU (C-387/14, C-523/2016 a C-536/16). Na druhou stranu 
ÚOHS v tomto rozhodnutí uvádí, že „bude pravděpodobně problematické aplikovat jakoukoliv judikaturu týkající se změn a 
doplňování nabídek vztahující se k ZVZ, neboť ustanovení týkající se změn a doplňování nabídky dostálo v ZZVZ poměrně 
podstatných změn a nelze ani v tomto kontextu aplikovat příp. rozhodovací praxi ve vztahu k § 76 odst. 3 ZVZ na postup zadavatele 
podle § 46 ZZVZ, neboť se nejedná o totožné instituty, ačkoliv by tak mohlo na první pohled jevit. Naopak dle názoru Úřadu blíže by 
ke zde posuzovanému případu a aplikaci ustanovení § 46 zákona měla judikatura ve vztahu k § 59 odst. 4 ZVZ, ze které plyne, že 
původně řádně neprokázané splnění kvalifikace lze podle § 59 odst. 4 ZVZ prokazovat i dodatečně (…), avšak ani judikaturu ve 
vztahu k § 59 odst. 4 ZVZ nepovažuje Úřad za zcela přiléhavou, neboť ustanovení § 46 ZZVZ je do značné míry novým institutem.“ I 
toto svědčí – za situace, kdy chybí relevantní rozhodovací praxe – o nezbytnosti metodiky nebo výkladového stanoviska, jak § 46 
ZZVZ aplikovat Není tedy zřejmé  jak postupovat např  v případě  že je nejasnost v referenci  zadavatel vyzve podle § 46 a účastník 

Vysvětleno Dosavadní právní úpravu považujeme za vyhovující, v zákoně nelze detailně řešit všechny sporné případy, ty je nutné nechat k řešení rozhodovací 
praxi. Relevantní závěry obsahují rozhodnutí úřadu příkladmo uváděné rozhodnutí R0113/2019, kde Úřad uvádí: "Stěžejní je zde tedy výklad pojmu 
doplnění nabídky, kdy za doplnění je nutno považovat připojení něčeho, co původně v nabídce zcela chybělo nebo sice připojeno bylo, ale bylo 
uvedeno jinak, než tomu porozuměl zadavatel, případně v důsledku zjevného pochybení bylo uvedeno mylně, a ačkoliv nabídka doplněná o tyto 
původně chybějící informace bude z formálního hlediska jiná (tedy změněná), než nabídka původní, obsahově, tedy fakticky, se lišit nebude."  Dále 
např. v rozhodnutí  S0232/2017/VZ.

621 NBU § 109, bod 72 D

Navrhujeme stanovit delší lhůtu k poskytnutí údajů z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Anonymizované 
zpracování těchto údajů může být s ohledem na složitost předmětu některých veřejných zakázek časově náročné a lhůta 5 pracovních 
dnů se může jevit v těchto případech příliš krátká. Navrhujeme proto její prodloužení na 10 pracovních dnů.

Nevyhověno Lhůtu 5 pracovních dnů považujeme za dostatečně dlouhou, zadavatel musí být schopen během jednoho týdne vytvořit seznam nabídek a číselných 
údajů, které budou hodnoceny.

622 NBU § 211 odst. 6, 
bod 136 D Odstranit předložku „v“ mezi slovy „komunikaci“ a „mezi“ Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



623 NBU čl II D

Navrhujeme bod č. 3 uvést v tomto znění: „3. Podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se dokončí veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody, která byla uzavřena podle zákona č. 134/2016 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Následné rozdělení do písmen a) a b) je nadbytečné.

Vyhověno
Text byl upraven takto: "Pro zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, která byla uzavřena podle zákona č. 134/2016
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona." DZ: "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. Přechodné ustanovení však vztahuje pouze na zadávání
veřejných zakázek, tedy postup směřující k uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy se uplatní novelizovaná pravidla, to znamená
zejména pravidla pro uveřejňovací povinnosti podle § 219 nebo změny smluv podle § 222. " 

624 MSP § 19 odst. 3 D

Upozorňujeme na logickou rozpornost shora uvedeného ustanovení. Podle návětí odstavce 3 se ustanovení odstavce 1 nepoužije na 
veřejné zakázky, jejichž „předpokládaná hodnota určená postupem podle odstavce 1 nedosahuje limitu podle § 25“. Vyloučení použití 
odstavce 1 je tak podmíněno jeho dřívějším použitím. Doporučujeme uvedený rozpor z návrhu odstranit.

Vysvětleno Základní pravidlo je stanoveno v odstavci 1, který určuje, jaké zakázky jsou pravidelné povahy a jak se počítá jejich předpokládaná hodnota. 
Odstavec 3 představuje fikci, kdy se veřejné zakázky za pravidelné nepovažují, i když jimi fakticky jsou. Z praktické pohledu zadavatel vždy musí 
určit předpokládanou hodnotu podle pravidel v odstavci 1, aby mohl zjistit, zda je veřejná zakázka podlimitní.

625 MSP § 48 odst. 3 Z

Uvedené ustanovení obsahuje dvě pravidla. Podle věty první „[z]adavatel může vyloučit v době trvání zadávací lhůty účastníka
zadávacího řízení, který neprokázal poskytnutí jistoty“. Podle věty druhé pak má platit, že „[z]adavatel vyloučí účastníka
zadávacího řízení, který nezajistil poskytnutí jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty, včetně doby, kdy zadávací lhůta neběží
podle § 40 odst. 2.“ Podle důvodové zprávy k předmětnému ustanovení by měl být postup při aplikaci uvedených pravidel takový,
že v případě, že účastník zadávacího řízení neprokáže poskytnutí jistoty, bude v diskreci zadavatele, zda účastníka ze zadávacího
řízení vyloučí, či nikoliv (arg. „může“ ). V případě, že zadavatel vyzve účastníka k doplnění dokladů podle § 46 zákona o zadávání
veřejných zakázek, přičemž tento dodatečně neprokáže složení jistoty, však má platit, že zadavatel musí obligatorně účastníka ze
zadávacího řízení vyloučit (arg. „vyloučí“). Upozorňujeme, že s ohledem na navrženou textaci předmětného ustanovení by mělo k
vyloud uvádí: „V naznačených souvislostech nelze ani opomenout, že tzv. negativní tvrzení se v občanském soudním řízení zásadně
neprokazují.“. Požadujeme tedy obrácení důkazního břemene tak, aby důvod k vyloučení prokazoval zadavatel a nikoliv dodavatel.
Dále navrhujeme ustanovení upřesnit tak, aby z něj jednoznačně plynulo, že se uplatní pouze v případě, kdy členové koncernu podali
samostatně nabídky a nelze je vztáhnout například na situaci, kdy koncern poskytuje subdodávku více dodavatelům a koordinuje svou
obchodní politiku (poskytnutí subdodávky více dodavatelům není vyloučeno a není důvod regulovat spolupráci koncernu v této
oblasti). ovních podmínek, k

Vyhověno/vysvětleno

Do textu zákona bylo doplněno, že "na posouzení skutečností rozhodných pro složení jistoty se § 46 odst. 2 věta druhá nepoužije". S návrhem nového znění § 48 odst. 3 Ministerstvo spravedlnosti souhlasí. Tímto tedy považujeme naši zásadní připomínku 
k předmětnému ustanovení za vypořádanou.

626 MSP § 107 odst. 6 D

Předmětné ustanovení zavádí možnost vyloučení účastníků, jež jsou součástí jednoho koncernu, ze zadávacího řízení, pakliže existuje 
důvodné podezření, že tito připravovali své nabídky ve vzájemné shodě. V souvislosti s předmětným návrhem doporučujeme zvážit 
rozšíření uvedeného pravidla na účastníky zadávacího řízení, kteří mají stejného skutečného majitele ve smyslu zákona o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, resp. připravovaného vládního návrhu zákona o evidenci 
skutečných majitelů 
(čj. OVA 1196/19). 

vysvětleno Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva.

627 MSP § 206 odst. 1 a 
2 D

Předmětnými novelizačními body dochází toliko k rozčlenění stávajícího § 206 odst. 1 zákona na dva odstavce, a to při zachování 
totožné textace. Uvedenou změnu lze považovat z legislativního hlediska za nadbytečnou. Doporučujeme proto uvedené novelizační 
body bez náhrady vypustit. 

Vysvětleno Ustanovení bylo upraveno kvůli větší přehlednosti textu.

628 MSP § 211 odst. 4 
písm. e)

D

Podle návrhu shora uvedeného ustanovení se písemná komunikace nemusí prokazovat, mimo jiné, v případě, kdy „jde o komunikaci 
při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku podle§ 124“. Upozorňujeme, že odkaz na celý § 124 zákona působí matoucím dojmem, 
jelikož předmětné ustanovení neupravuje pouze uzavírání smluv, nýbrž rovněž vyloučení dodavatele v případě nesplnění povinnosti 
uzavřít smlouvu, resp. v případě střetu zájmů (srov. § 124 odst. 2 a 3). Není proto zřejmé, zda se má výjimka z písemné komunikace 
vztahovat pouze na postup podle § 124 odst.1 a 4, nebo zda  rovněž na postup podle § 124 odst. 2 a 3 zákona. Doporučujeme 
proto výslovně omezit působnost uvedené výjimky pouze na postup podle odstavců 1 a 4, a tedy do předmětného novelizačního 
bodu za text „§ 124“ doplnit text „odst. 1 a 4“.

Vyhověno jinak Byl doplněn odkaz na § 124 odst. 1, a byla doplněna důvodová zpráva

629 MSP § 215 odst. 2 D

Navržená textace vzbuzuje dojem, že má zadavatel stanovit způsob vybírání konkrétních položek z jednotlivých elektronických 
katalogů, a nikoliv elektronických katalogů jako takových. Doporučujeme proto  slova „z elektronických katalogů“ nahradit slovy 
„elektronického katalogu“.

Vysvětleno Byla doplněna důvodová zpráva: Upřesňuje se, že povinnou součástí zadávací dokumentace je také stanovení způsobu výběru z elektronického 
katalogu, tj. zda zadavatel bude postupovat podle odstavce 3 písm. a) nebo písm. b), a zároveň, zda bude vybírat jednotlivé položky tvořící 
zadávanou veřejnou zakázku z více katalogů, nebo bude hodnotit nabídku vytvořenou na základě položek jednoho elektronického katalogu. 
Zadavateli je tedy dána povinnost dopředu stanovit, zda v rámci jednotlivých „minitendrů“ bude požadovat předložení nových elektronických 
katalogů či zda bude vybírat z již předložených. Zároveň pak musí již v zadávací dokumentaci určit, zda při nákupu více položek bude všechny tyto 
položky vybírat z elektronického katalogu jednoho dodavatele, který tento celek nabídne nejvýhodněji, nebo zda se bude řídit výhodností 
jednotlivých položek a bude proto vybírat jednotlivé položky z elektronických katalogů více dodavatelů (tedy formou obdobnou e-shopu). Uvedená 
povinnost dává dodavatelům prostor připravit nejlepší elektronické katalogy pro daný způsob výběru.

630 MSP § 216 odst. 3 D

Podle důvodové zprávy k předmětnému ustanovení má toto zakládat fikci splnění povinnosti podle odstavce 1. Upozorňujeme, že 
navržená textace oproti tomu fikci nezakládá, nýbrž deklaratorně stanovuje splnění podmínky. Doporučujeme proto předmětné 
ustanovení formulovat následujícím způsobem: „(3) Platí, že povinnost podle odstavce 1 je ve vztahu k dokumentům a informacím 
uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna.“

Vyhověno Text byl upraven.

631 MSP § 216a odst. 1 D

Upozorňujeme, že navržená textace naznačuje, že je elektronický nástroj definován v zákoně o archivnictví a spisové službě, a nikoliv 
v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Doporučujeme proto odstavec 1 formulovat následujícím způsobem: „(1) Původcem 
dokumentů podle zákona o archivnictví a spisové službě je v elektronickém nástroji zadavatel.“ 

Vysvětleno Ustanovení bude ze zákona vypuštěno

632 MSP § 231 odst. 2 D

Předmětným ustanovením dochází k zavedení zákonné fikce nezapsání do seznamu kvalifikovaných dodavatelů v případě, že 
dodavatel nesplní povinnost předložit ministerstvu pro místní rozvoj každoroční prohlášení. Konstatujeme, že není zřejmé, z jakého 
důvodu byla zvolena právě uvedená konstrukce, podle níž by mělo mít následné vyškrtnutí ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
pouze deklaratorní význam. V této souvislosti přitom upozorňujeme, že ostatní osoby a subjekty využívající údaje ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů nebudou mít do vyškrtnutí dodavatele ze seznamu možnost dozvědět se o nastoupení shora uvedené fikce. 
Lze proto usuzovat, že zadavatelé budou v dobré víře jednat s dodavatelem jako se zapsaným v seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
po nastoupení právní fikce až do doby jeho vyškrtnutí ze seznamu. Uvedenou konstrukci tak lze považovat za nevhodnou, jelikož 
může v praxi přinést aplikační obtíže. Doporučujeme proto opustit shora popsanou fikci a namísto toho přijmout konstrukci, podle 
které bude mít vyškrtnutí dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů konstitutivní účinky.

Vyhověno Text byl upraven.

633 MSP § 232 písm. d) D

Upozorňujeme, že novelizačním bodem č. 153 dochází ke změně označení odstavců § 231. S ohledem na uvedenou skutečnost lze 
proto ponechání odkazu na § 231 odst. 3 pokládat za chybné, jelikož dané ustanovení neupravuje povinnosti dodavatele, nýbrž 
oprávnění dodavatele podat žádost o zápis změny údajů uvedených v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doporučujeme proto 
namísto na odstavec 3 § 231 odkazovat na odstavec 4 téhož paragrafu.

Vyhověno Text byl upraven.

634 MSP § 255 odst. 7 Z

Zavedení pravidla, podle něhož Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) nepřihlíží „[k]e skutečnostem uvedeným 
v návrhu, ve vztahu ke kterému nedošlo ke složení kauce“, považujeme za nevhodné. Již podle stávajícího § 257 písm. c)  zákona o 
zadávání veřejných zakázek platí, že v případě, kdy nedojde ke složení kauce, Úřad řízení usnesením zastaví. Důsledkem nově 
navrženého pravidla tak má být toliko skutečnost, že na návrh na přezkoumání úkonů zadavatele nebude v případě nesložení kauce  
možné pohlížet jako na podnět ve smyslu § 42 správního řádu. Uvedené pravidlo považujeme za kolidující s principem oficiality, jenž 
je obsažen v § 249 zákona o zadávání veřejných zakázek, podle něhož Úřad zahajuje řízení o přezkoumání úkonů zadavatele rovněž z 
moci úřední. Jak plyne z judikatury Ústavního soudu, „možnost zahájit správní řízení z moci úřední slouží totiž primárně k tomu, aby 
ve veřejném zájmu byla určitá otázka správním orgánem autoritativně vyřešena, a nikoliv k realizaci individuálních subjektivních práv 
fyzických a právnických osob“ (nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019, sp. zn. Pl. ÚS 7/19, bod 36). Lze proto považovat za 
nevhodné, aby byla možnost zahájení řízení na základě principu oficiality fakticky podmíněna zaplacením kauce. Naopak, návrh, v 
jehož případě nedošlo k zaplacení kauce, by měl být z materiálního hlediska považován za podnět ve smyslu § 42 správního řádu. 
Tomuto závěru ostatně nasvědčuje rovněž argumentace předkladatele uvedená v důvodové zprávě, podle níž by Úřad neměl v 
případě, kdy nedošlo ke složení kauce, přihlížet v návrhu uvedeným tvrzením, zároveň by k nim však musel přihlížet, pakliže by jinak 
shodné informace byly obsažené v oznámení formálně označeném  jako podání podle § 42 správního řádu. S ohledem na shora 
uvedené proto požadujeme uvedený novelizační bod z návrhu bez náhrady vypustit.

Vysvětleno

Ustanovení vychází z odlišné funkce podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední a návrhu na zahájení správního řízení.
Zatímco podnět k zahájení správního řízení z moci úřední z povahy věci směřuje k ochraně veřejného zájmu (jeho přijetím nedochází k zahájení 
správního řízení, je na posouzení správního orgánu, zda veřejný zájem vyžaduje zahájení řízení z moci úřední), návrhem hájí dodavatel svůj zájem 
soukromý. Aby byl tento zájem dostatečně ochráněn, spojuje zákon s podáním návrhu automatické důsledky – kromě zahájení správního řízení 
zejména aktivaci tzv. blokační lhůty, tj. omezení zadavatele v možnosti uzavřít smlouvu. 
Na rozdíl od podání podnětu jsou tak s podáním návrhu spojeny jednak procesní povinnosti zadavatele (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 jít zneužití práva ze strany jeho podavatele návrhu– blokuje zadavatele v dalším postupu v 
zadávacím řízení, ovšem bez vážného úmyslu splnit podmínky pro vedení návrhového správního řízení. Takové řízení je pak Úřadem zastaveno a 
přezkum úkonů zadavatele pak již neprobíhá. 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.
Smyslem ustanovení je, aby si stěžovatel vybral: buď podá po odmítnutí svých námitek podnět, který bude Úřad následně prošetřovat s ohledem na 
veřejný zájem (s rizikem, že se žádnou blokační lhůtou automaticky nestaví zadávací řízení), nebo návrh, kterým ovšem zadavatele citelně v dalším 
pokračování v zadávacím řízení omezí. Navrhované ustanovení představuje jakousi "sankci" za výše popsané zneužití práva, které lze jistě označit za 
odsouzeníhodné chování.
Rovněž je na něj možno nahlížet jako na snahu o vyrovnání práv a povinností zadavatelů a dodavatelů (není možné, aby návrh dodavatelům sloužil 
jako jakýsi „zesílený podnět“ blokující postup zadavatele).

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s návrhem na vypořádání jím uplatněných připomínek. 

635 MSP § 262a D

Upozorňujeme, že z navržené textace není patrné, zda se podmínka zajištění přístupu Úřadu k dokumentům a informacím uloženým 
v certifikovaném elektronickém nástroji „bez časového omezení“ vztahuje pouze na dobu, kdy probíhá kontrola či správní řízení ze 
strany Úřadu, nebo zda musí být tato podmínka splněna i v době, kdy žádné řízení, resp. šetření, ze strany Úřadu neprobíhá. 
Doporučujeme uvedené v návrhu osvětlit, případně přeformulovat předmětné ustanovení.

Vyhověno jinak Text byl upraven: Pokud tento zákon stanoví zadavateli povinnost odeslat nebo doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, 
platí, že tato povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna i tehdy, pokud zadavatel 
zajistí Úřadu k těmto dokumentům a informacím přístup bez časového omezení., a to po celou dobu až do pravomocného skončení správního řízení, 
případně do doručení sdělení, že Úřad správní řízení zahajovat nebude. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



636 MSP čl II bod 2 D

Cílem předmětného přechodného ustanovení je stanovit, že se v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, 
která byla uzavřena přede dnem nabytí účinnosti předloženého návrhu zákona, bude postupovat podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti předloženého návrhu zákona. Konstrukci navrženého ustanovení, jež 
samostatně upravuje průběh veřejných zakázek zahájených přede dnem nabytí účinnosti návrhu zákona, jakož i veřejných zakázek, 
jež budou zahájeny po nabytí jeho účinnosti, považujeme za nadbytečně složitou, jelikož v obou případech je rozhodné, že k uzavření 
trámcové dohody, na jejímž základě je veřejná zakázka zadávána, došlo přede dnem nabytí účinnosti předloženého návrhu zákona. 
Doporučujeme proto předmětné přechodné ustanovení formulovat následovně: „Podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody, která byla uzavřena 
podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ .

Vyhověno Text byl upraven "Pro zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, která byla uzavřena podle zákona č. 134/2016 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona." DZ: "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. Přechodné ustanovení však vztahuje pouze na zadávání veřejných
zakázek, tedy postup směřující k uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy se uplatní novelizovaná pravidla, to znamená zejména
pravidla pro uveřejňovací povinnosti podle § 219 nebo změny smluv podle § 222. " 

637 ÚZSVM § 11 D

Zákon používá pojem „právnická osoba“, který není pro účely tohoto zákona specificky definován. Uplatní se tedy zřejmě zákonná 
definice obsažená subsidiárně v ust. § 20 odst. 1 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě vertikální spolupráce by z této formy spolupráce tak byly pojmově vyloučeny organizační složky státu, která nejsou nadány 
právní osobností, avšak mohou naplňovat podmínku ovládání ze strany veřejného zadavatele ve smyslu písm. odst. 1 písm. a), jakož i 
další podmínky uvedené např. v odst. 4 (vertikální spolupráce v horizontální formě). Není přitom důvod omezovat organizační složky 
státu ovládané veřejným zadavatelem z využití vertikální formy spolupráce. Navrhuje se proto pro účely odstranění výkladových 
nejasností vymezit pro účely tohoto zákona jako samostatný pojem právnickou osobu, kdy v případě České republiky se za 
právnickou osobu podle ust. § 11 považují rovněž organizační složky státu (zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

Vyhověno jinak Nedomníváme se, že by bylo vhodné zvláštním způsobem definovat pojem právnické osoby, řešením bude vztáhnout na organizační složky pravidla 
podle § 11 přiměřeně. Byl doplněn odstavec 6, který zní: " (6) Odstavce 1 až 5 se použijí 
a) pro zadavatele podle § 4 odst. 2 obdobně, 
b) pro organizační složky státu přiměřeně."

638 ÚZSVM § 107 odst. 6 D

Navrhovaná změna uvažuje o oprávnění zadavatele pro vyloučení účastníků zadávacího řízení v případech, kdy tito jsou členy 
koncernu a existuje důvodné podezření, že tito účastníci stanovily parametry svých nabídek vstupující do hodnocení ve vzájemné 
shodě. V praxi lze výkon tohoto oprávnění považovat za značně problematický zejména proto, že je podmíněn splněním několika 
dispozic, které bude obtížné kumulativně naplnit na straně zadavatele: - Důvodné podezření zadavatel musí získat na základě 
věrohodných informací, o nichž zákon blíže neuvádí, jaké informace budou za věrohodné považovány - na ochranu dodavatelů proti 
zneužití tohoto institutu; - Účastníci musejí na písemnou výzvu zadavateli prokázat, že k takové vzájemné shodě při přípravě nabídky 
nedošlo – z hlediska jednotícího hospodářského prvku příznačného pro koncern, kterým je zájem na profitu všech jeho členů, se jeví 
jako imanentní vlastností tohoto hospodářského uskupení vzájemné koordinace obchodní činnosti, resp. vzájemná konkurence mezi 
členy koncernu jako v zásadě nežádoucí. Lze se proto důvodně domnívat, že je-li obecně platnými právními předpisy připuštěna forma 
koncernu a současně zákon neomezuje účast více členů koncernu coby účastníku zadávacího řízení k téže veřejné zakázce, bude vyšší 
míra koordinace účasti v zadávacím řízení mezi členy koncernu pro tuto účast příznačná. Lze se tedy domnívat, že navrhované znění 
odst. 6 nepovede k účinné ochraně zadavatele před tam popsaným postupem členů koncernu a tato úprava může být i v rozporu se 
zadávacími směrnicemi EU.

Vysvětleno Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva.

639 ÚZSVM § 211 odst. 6 D odstranění překlepu, když za slovy „Na komunikaci“ následuje nadbytečná předložka „v“ Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

640 ÚZSVM § 213a odst. 1 D odstranění překlepu v sousloví „který je ektronickým nástrojem“ Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

641 ÚZSVM § 262a D

Z nově navrhovaného znění není zcela zřejmé, zda ÚOHS bude v tomto případě považovat dokumentaci o zadávacím řízení 
uchovávanou zadavatelem v elektronickém nástroji za originál. Vzhledem k současné praxi ÚOHS je vhodné toto zpřesnit tak, aby i 
dokumenty, které v praxi vznikají jen v rámci interních procesů zadavatele (např. jmenování členů hodnotící komise, vysvětlení 
zadávací dokumentace, e-mailová komunikace uvnitř struktury zadavatele či mezi dodavatelem a zadavatelem aj.), které nejsou 
explicitně opatřeny podpisem oprávněné osoby (jsou typicky jen schváleny v rámci interního oběhu dokumentů), byly v případě 
přezkumu považovány z hlediska autenticity a závaznosti za originály dokumentů o zadávacím řízení. S navrhovanou úpravou souvisí 
i potenciální zvýšení nákladů zadavatele za konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy, která je následně vložena do 
dokumentace o zadávacím řízení uchovávané v elektronickém nástroji. Vzhledem k povinnosti zadavatele udržovat tuto dokumentaci 
vždy úplnou s ohledem na aktuální stav zadávacího řízení a vzhledem k tomu, že nelze spolehlivě v praxi predikovat ne/zahájení 
přezkumného řízení u ÚOHS, bude muset zadavatel vynakládat prostředky na konverze všude tam (u všech veřejných zakázek), kde 
není případný přezkum teoreticky vyloučen (tj. u všech veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona).

Vyhověno Byl změněn text zákona a důvodová zpráva. 

642 KAVZ § 29 písm. i) 
bod 2

D

Uvedená úprava nemá oporu ve směrnicích, viz směrnicový text: „…nebo veřejných zakázek na vysílací čas nebo dodání programů, 
které jsou zadávány poskytovatelům audiovizuálních nebo rozhlasových mediálních služeb.“ Není dále jasné, kdo je uživatelem. 
Návrh předpokládá výkladovou praxi komise, dokud však taková praxe nebude potvrzena např. výkladem SDEU, považujeme 
takovou textovou úpravu odklánějící se od směrnicového textu za nevhodnou.

Vysvětleno Úpravu textu považujeme za nezbytnou, neboť dosavadní text vedl k výkladovým nejasnostem, které vedly ke sporům a postihům zadavatelů. 

643 KAVZ § 61 odst. 5 D
Z navrhovaného textu není zcela jasné, zda se slovo „současně“ vztahuje k účastníkům zadávacího řízení (tzn. zaslat výzvu všem 
účastníkům najednou), nebo slovo „současně“ se vztahuje k časovému okamžiku, tj. k současnému vyloučení a zaslání výzvy 
s ohledem na předchozí větu. Doporučujeme upravit na „všem současně“.  

Vyhověno Text byl upraven.

644 KAVZ § 63 odst. 1 
písm. b)

D

Není jasná hranice mezi podstatným a nepodstatným (méně podstatným) nesplněním požadavků zadavatele. DZ uvádí pouze obecné 
právní termíny, které budou ve výkladové praxi způsobovat interpretační potíže („nesplňují podstatným způsobem“, „zásadní 
změny“). V tomto ohledu by bylo vhodné, aby alespoň DZ uvedla příklady výkladového postupu pro objasnění předmětné úpravy. 

Vysvětleno Byla doplněna důvodová zpráva.

645 KAVZ § 63 odst. 4 D Doporučujeme místo výrazu „přiměřeného řešení“ použít výrazy odpovídající zadávacím směrnicím. Navrhovaným pojmem dle 
našeho názoru dochází ke zkreslení významu ustanovení zadávacích směrnic. 

Vysvětleno Domníváme se, že text vyjadřuje smysl směrnic, důraz na eurokonformní výklad je vyjádřen v důvodové zprávě, včetně citace preambule. 

646 KAVZ § 69 odst. 6 D
Z upravené formulace nevyplývá jednoznačně záměr uvedený v důvodové zprávě, jelikož není z textu zcela jasné, zda se slovo 
„současně“ vztahuje k účastníkům zadávacího řízení, nebo slovo „současně“ se vztahuje k časovému okamžiku, tj. k současnému 
informování účastníků a zaslání výzvy. Doporučujeme upravit na „všem současně“. 

Vyhověno Text byl upraven.

647 KAVZ § 211 odst. 4 
písm. e)

D

Přestože se shodujeme se záměrem, že je praktické připustit listinné uzavírání smluv, navrhovaná textace může dle našeho názoru vést 
ke zneužívání ustanovení pro antedataci smluv za účelem obcházení zákazu uzavřít smlouvu, např. v případě námitek proti 
nezákonému JŘBU. Doporučujeme proto spíše připustit jen listinný podpis smlouvy, nikoli paušálně „komunikaci při uzavírání 
smlouvy“, neboť vnímáme, že povinná elektronická komunikace může představovat jediný validní doklad o skutečném datu uzavření 
smlouvy.

vysvětleno Smlouva v zadávacím řízení musí být uzavřena písemně, což výslovně vyžaduje § 51 odst. 3. To bylo doplněno i do důvodové zprávy.

648 ARI § 33 Z Změnit odkaz na §211 odst. 1 na §211 odst. 2. Odůvodnění: Navrhovaná změna souvisí s návrhem novely MMR k §211.
Vyhověno

Odkaz byl změněn.

649 ARI § 83 odst. 1 Z

§ 83 odst. 1 navrhujeme doplnit v písm. a) a c) o pojem „dodavatele“ následujícím způsobem: a)  doklady prokazující splnění profesní 
způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, pokud jejich předložení zadavatel požadoval jako podmínku účasti dodavatele v 
zadávacím řízení,      c)  doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou, pokud jejich předložení zadavatel požadoval 
jako podmínku účasti dodavatele v zadávacím řízení, a .... Odůvodnění: Navrhovaná úprava zákona dle našeho mínění zcela 
nereflektuje své odůvodnění v důvodové zprávě, která vychází z premisy, že by bylo nepřiměřené požadovat po jiné osobě doklady k 
prokázání základní nebo profesní způsobilosti v širším rozsahu než po samotném účastníkovi zadávacího řízení. Samotná úprava 
zákonného textu však nespecifikuje, že by dodavatel měl předkládat doklady o splnění základní nebo profesní způsobilosti osobou, 
jejíž pomocí prokazuje splnění kvalifikace, v rozsahu, ve kterém je musí předložit sám za sebe, ale obecně přikazuje jejich předložení 
v rozsahu stanoveném zadavatelem. Takto upravený text tedy bude připouštět důvodovou zprávou zjevně nechtěný stav, kdy zadavatel 
bude moci přímo v zadávací dokumentaci stanovit přísnější režim prokazování základní a profesní způsobilosti po osobě, jejíž pomocí 
prokazuje dodavatel kvalifikaci, než po samotném dodavateli. Z uvedeného důvodu navrhujeme, aby bylo v textu stanoveno „…, 
pokud jejich předložení zadavatel požadoval jako podmínku účasti dodavatele v zadávacím řízení“, a to v obou případech  (tj. jak v 
písm. a), tak v písm. c) příslušného ustanovení.

Vyhověno jinak

Formulace byla změněna a byla doplněna důvodová zpráva. 
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650 ARI § 107 odst. 6 Z

Navrhujeme § 107 odst. 6 upravit následovně: „(6) Zadavatel může vyloučit účastníky zadávacího řízení, kteří jsou součástí jednoho
koncernu, pokud na základě jednoznačných důkazů prokáže věrohodných informací získá důvodné podezření, že tito účastníci
zadávacího řízení části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, připravovali ve vzájemné shodě a na písemnou
výzvu zadavatele účastník zadávacího řízení neprokázal, že k takové vzájemné shodě při přípravě nabídky nedošlo.“. Odůvodnění:
Jde o zcela nové ustanovení, které má podle důvodové zprávy oporu v rozsudcích Soudního dvora EU (C-144/17, C-531/16).
Zásadním problémem je skutečnost, že k vyloučení účastníků zadávacího řízení postačují „věrohodné informace“ a „důvodné
podezření“. V takovém případě je pak důkazní břemeno přeneseno na účastníka, který musí prokázat, že ke koordinaci nabídek
nedošlo. 1. V rozsudku Soudního dvora EU ve věci č. C-144/17 je ve výroku uvedeno: „Zásady transparentnosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace, ježcernu jako v zásadě nežádoucí. Lze se proto důvodně domnívat, že je-li obecně platnými právními předpisy
připuštěna forma koncernu a současně zákon neomezuje účast více členů koncernu coby účastníku zadávacího řízení k téže veřejné
zakázce, bude vyšší míra koordinace účasti v zadávacím řízení mezi členy koncernu pro tuto účast příznačná. Lze se tedy domnívat, že
navrhované znění odst. 6 nepovede k účinné ochraně zadavatele před tam popsaným postupem členů koncernu a tato úprava může být
i v rozporu se zadávacími směrnicemi EU. Úřad následně prošetřovat s ohledem na veřejný zájem (s rizikem, že se žádnou blokační
lhůtou automaticky nestaví zadávací řízení), nebo návrh, kterým ovšem zadavatele citelně v dalším pokračování v zadávacím řízení
omezí. Navrhované ustanovení představuje jakousi "sankci" za výše popsané zneužití práva, které lze jistě označit za odsouzeníhodné
chování.
Rovněž je na něj možno nahlížet jako na snahu o vyrovnání práv a povinností zadavatelů a dodavatelů (není možné, aby návrh
dodavatelům sloužil jako jakýsi „zesílený podnět“ blokující postup zadavatele).
8, č. j. ÚOHS-S0029/2018/VZ-07966/2018/532/VSt není zcela případný, neboť toto rozhodnutí nebylo ze strany navrhovatele
napadeno rozkladem a předseda Úřadu a rozkladová komise se tak s daným právním názorem Úřadu setkali až v nyní posuzovaném
případě.“. V tomto rozhodnutí se navíc ÚOHS žádným způsobem nevypořádal s relevantní judikaturou SDEU (C-387/14, C-
523/2016 a C-536/16). Na druhou stranu ÚOHS v tomto rozhodnutí uvádí, že „bude pravděpodobně problematické aplikovat
jakoukoliv judikaturu týkající se změn a doplňování nabídek vztahující se k ZVZ, neboť ustanovení týkající se změn a doplňování
nabídky dostálo v ZZVZ poměrně podstatných změn a nelze ani v tomto kontextu aplikovat příp. rozhodovací praxi ve vztahu k § 76
odst. 3 ZVZ na postup zadavatele podle § 46 ZZVZ, neboť se nejedná o totožné instituty, ačkoliv by tak mohlo na první pohled jevit.
Naopak dle názoru Úřadu blíže by ke zde posuzovanému případu a aplikaci ustanovení § 46 zákona měla judikatura ve vztahu k § 59
odst. 4 ZVZ, ze které plyne, že původně řádně neprokázané splnění kvalifikace lze podle § 59 odst. 4 ZVZ prokazovat i dodatečně
(…), avšak ani judikaturu ve vztahu k § 59 odst. 4 ZVZ nepovažuje Úřad za zcela přiléhavou, neboť ustanovení § 46 ZZVZ je do
značné míry novým institutem “ I toto svědčí  za situace  kdy chybí relevantní rozhodovací praxe  o nezbytnosti metodiky nebo 

Vysvětleno

Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva.

651 ARI § 109 odst. 3 Z

V § 109 odst. 3 doporučujeme upřesnit, že lhůta běží „od konce lhůty pro podání nabídek“. Odůvodnění: Jedná se o doplnění 
začátku lhůty, které je logické, avšak dle našeho názoru by mělo být uvedeno v zákoně explicitně. Podle aktuálně navrhované úpravy 
by se mohlo hypoteticky stát, že žádost bude doručena první den, v ten moment začne běžet pětidenní lhůta, nabídka však bude 
otevřena až třetí den, takže fakticky by se lhůta zkrátila pouze na dva dny.

Vyhověno

Doplněna poslední věta do odst. 3 - "Lhůta podle věty první začíná běžet nejdříve od otevření nabídek."

652 ARI § 122 odst. 4 Z

V § 122 odst. 4 doplnit následující tučně označený text: (4) Ve výzvě podle odstavce 3 zadavatel stanoví, zda má vybraný dodavatel
předložit originály nebo úředně ověřené kopie požadovaných dokladů nebo zda postačí předložení kopií těchto dokladů. Zadavatel 
není povinen odesílat výzvu ve vztahu k dokladům, které se týkají údajů zapsaných v seznamu kvalifikovaných dodavatelů;
pokud vyzve k předložení dokladů i ve vztahu k těmto údajům, svůj postup ve výzvě odůvodní. Zároveň navrhujeme zvážit
upravit zákonem automatické právo dodavatele vždy splnit povinnost předložit doklady k informacím v SKD v případě, že zadavatel k
jejich předložení vyzve, odkazem n veřejně dostupný zápis SKD. Odůvodnění: Navrhujeme zajistit, aby zadavatelé mohli a užívali
automaticky údaje z SKD bez toho, že by doklady týkajících se SKD museli dodavatele předkládat před uzavřením smlouvy. V
důvodové zprávě k § 122 odst. 4 navrhujeme vyjasnit, že elektronický dokument s platným elektronickým razítkem v době vydání
dokument bude považován jcernu jako v zásadě nežádoucí. Lze se proto důvodně domnívat, že je-li obecně platnými právními
předpisy připuštěna forma koncernu a současně zákon neomezuje účast více členů koncernu coby účastníku zadávacího řízení k téže
veřejné zakázce, bude vyšší míra koordinace účasti v zadávacím řízení mezi členy koncernu pro tuto účast příznačná. Lze se tedy
domnívat, že navrhované znění odst. 6 nepovede k účinné ochraně

Vysvětleno

Nahrazení jednotlivých dokladů výpisem z SKD umožňuje již současná právní úprava a navrhovaná novelizace na tom nic nemění. V případě 
předložení výpisu z SKD zadavatel jednotlivé doklady podle § 122 nepožaduje. V tomto smyslu byla doplněna důvodová zpráva. 

653 ARI § 211 odst. 1 Z

V § 211 odst. 1 navrhujeme vložit mezi bod c) a d) nový bod: d) zkoušce vzorku a při rozhovoru s účastníkem zadávacího řízení 
či jeho zástupcem v souvislosti s hodnocením v rámci kritérií kvality, pokud tak stanoví zadávací 
dokumentace,…Odůvodnění: Navrhujeme vložit nový bod týkající se rozhovoru mezi zadavatelem či hodnotící komisí a 
účastníkem zadávacího řízení či jeho zástupcem v souvislosti s hodnocením ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality ve smyslu 
§ 116 ZZVZ, který by měl být o to spíše u hodnocení kvality v rámci zjednodušeného režimu. Ústní komunikace v praxi bývá též 
praktickou součástí při zkoušce vzorku, zejména při demonstraci zařízení samotným dodavatelem (řídící systémy atd.), které se bez 
osobní účasti dodavatele neobejdou. Byť nově navrhovaný odstavec 2 potencialitu dopadu ústní komunikace do obsahu a hodnocení 
nabídek předvídá, a odstavec 1 obsahuje pouze demonstrativním výčet úkonů proveditelných ústně, hodnocení by bylo vhodné uvést i 
v demonstrativním výčtu odstavce 1. Pro vyloučení pochybností čl. 22 odst. 2 směrnice 2014/24/EU uvádí v původním anglickém 
znění: „Notwithstanding paragraph 1, oral communication may be used in respect of communications other than those concerning the 
essential elements of a procurement procedure, provided that the content of the oral communication is documented to a sufficient 
degree. For this purpose, the essential elements of a procurement procedure include the procurement documents, requests for 
participation, confirmations of interest and tenders. In particular, oral communications with tenderers which could have a substantial 
impact on the content and assessment of the tenders shall be documented to a sufficient extent and by appropriate means, such as 
written or audio records or summaries of the main elements of the communication.“
Navrhované upřesnění je tedy v souladu i se zněním směrnice a není v rozporu s vytýkacím dopisem Evropské komise. 

Nevyhověno/vysvětle
no

Navrhovaná změna jde nad rámec možností stanovených v čl. 22 směrnice. Umožňovala by v případě jakéhokoli hodnotícího kritéria hodnotit 
jakékoliv ústní sdělení účastníka zadávacího řízení. Tedy například, že by technické parametry výrobku nebyly uvedeny v nabídce, ale byly by 
sdělovány až v pohovoru.

654 ARI § 232 písm. d) Z V § 232 písm. d) navrhujeme v písm. d) změnit odkaz na „§ 231 odst. 4“. Vyhověno

655 ARI § 246 Z

V § 246 odst. 1 písm. c) a d) doporučujeme nahradit slovo „námitky“ slovem „včasné námitky“. V písm. e) navrhujeme doplnit část
věty o tučně označenou část: „pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas a byla s ním řádně složena kauce“; Odůvodnění: Za
velmi důležité pokládáme to, aby blokační lhůtu spouštěly pouze (i) včasně podané námitky a (ii) včasně a řádně podaný návrh, k
němuž byla uhrazena kauce. Jinak může docházet k tomu, že dodavatelé budou tohoto institutu zneužívat. Ve vztahu k námitkám
navrhujeme srovnání písm. d) a d) s písm. e) téhož odstavce, který vyžaduje včasnost návrhu na přezkum. Jedná se o rozdíl, který není
nijak logicky zdůvodnitelný. 

Částečně vyhověno

První část připomínky vyhověno, druhá ne. U kauce to nepovažujeme za vhodné, neboť spory o výši kauce bývají mnohdy složité.

656 ARI § 254 odst. 3 Z

§ 254 odst. 3 navrhujeme ponechat v původním znění, a to s okamžikem uveřejnění „oznámení o uzavření smlouvy“. Odůvodnění: 
Nahrazení počátku lhůty k okamžiku uveřejnění „dobrovolného oznámení ex ante“, není systematické, bude způsobovat výkladové a 
praktické problémy. Podle dosavadní koncepce ZZVZ vždy platilo, že v případě uveřejnění „oznámení ex ante“, které nebylo 
samostatně napadeno, nelze již uložit zákaz plnění smlouvy; takový návrh (na zákaz plnění smlouvy) byl Úřadem zamítnout. Proto 
podle § 241/2 ve spojení s § 246 písm. a) ZZVZ platí, že dodavatel by měl proti tomuto úkonu (dobrovolnému oznámení) brojit 
námitkami – vyplývá rovněž z rozhodovací praxe Úřadu (viz např. S0330/2017/VZ). Pokud zadavatel splnil povinnost uveřejnit ex 
ante oznámení a neobdrží námitky, nic mu nebrání uzavřít smlouvu, kterou již následně nelze zakázat plnit podle § 264/1 ZZVZ. 
Pokud tedy nastane situace, kdy (i) bylo uveřejněno ex ante (ii) nebyly podány námitky a (iii) zadavatel uzavřel smlouvu, je tento stav 
nezvratný. Navrženou lhůtu 30 dnů ode dne uveřejnění dobrovolného oznámení, nebude z pohledu navrhovatelů možné vůbec využít 
tak, aby bylo možné docílit zákaz plnění smlouvy. Dodavatel musí proti tomuto úkonu brojit námitkami a následně standardním 
návrhem podle § 251 ZZVZ (před uzavřením smlouvy). V DZ k tomu není k tomuto návrhu žádná zmínka.     Mimo uvedené, je v 
tomto případě významně narušena i právní jistota zadavatele, který uveřejnění oznámení o uzavření smlouvy; má-li platit pouze lhůta 
6 měsíců. Navíc, nechrání to ani samotného navrhovatele, v této lhůtě bude velké množství dodávek a služeb splněných. Lze doporučit 
ponechat v původním znění, a to s okamžikem uveřejnění „oznámení o uzavření smlouvy“.

Vyhověno
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657 ARI § 270 Z

§ 270 navrhujeme vypustit dosavadní odstavec 1, přečíslovat následující odstavce a  doplnit odstavec poslední následujícím 
způsobem: (1) Má se za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.                                                                   
11) (10) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 13 odst. 1, § 15 až 17, 19, 24 až 27, § 32 odst. 2 a 3, § 35 písm. a), d) 
a e), § 38 písm. e), § 42, 43, 45, 48 až 50, § 51 písm. b), § 53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, § 80 odst. 2 a 3, § 82, 87, § 88 odst. 1 a 2, § 89, 
§ 93 odst. 1 písm. d), g) a h), § 94, § 95 odst. 2 a § 96 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí. 
Odůvodnění: Současné formální pojetí přestupku bylo zakotveno novelizačním zákonem č. 183/2017 Sb. a vymyká se obecné zásadě 
materiálně-formálního pojetí přestupku ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů („ZoP“) . Tato úprava je vlastní pouze pro ZZVZ. Důvody, které vedly k tomuto pojetí, nepředstavují dostatečný 
podklad pro tak zásadní prolomení základních zásad správního trestání: podle důvodové zprávy k zákonu č. 183/2017 Sb. 
„Společenská škodlivost je u těchto přestupků dána již samotným naplněním skutkové podstaty přestupku. V případě, že by konkrétní 
společenská škodlivost protiprávního jednání nedosahovala ani minimální hranice typové škodlivosti, nebyl by dán veřejný zájem na 
jeho stíhání[…].“ Takové důvody však nelze považovat za dostatečné, odůvodňující opuštění stěžejního materiálně-formálního pojetí 
přestupku. Vyjma ulehčení a zformalizování rozhodovací činnosti ÚOHS takové důvody neprokázala ani dosavadní praxe. 
Automatická presumpce společenské škodlivosti činu nedůvodně oslabuje pozici obviněného osob. Je proto nezbytné se vrátit k 
materiálně–formálnímu pojetí přestupku a garantovat to, že společenská škodlivost činu bude vždy řádně posuzována. ZZVZ v 
dosavadním § 270 odst. 5 až 8 upravuje samostatně podmínky promlčecí doby a podmínky jejího přerušení. V ZZVZ však zcela 
absentují podmínky stavení promlčecí doby, přičemž obecná úprava dle § 32 odst. 1 ZoP je nyní vyloučena, což vede k nedůvodnému 
zvýhodnění obviněného (a naopak ke znevýhodnění např. neúspěšných uchazečů a složitější pozici pro ÚOHS). Důvody uvedené v § 
32 odst. 1 ZoP jsou přitom obecnými důvody, jejichž aplikace by měla být bezezbytku přijata i v případě ZZVZ. V opačném případě 
existuje vysoké riziko uplynutí promlčecí doby z důvodů na vůli ÚOHS nezávislých (např. v případě pokud je daná věc předmětem 
soudního řízení správního, jehož vedení může být v řádu několika let). Z uvedených důvodů by proto výluka při aplikaci § 32 ZoP 
měla dopadat pouze na odst. 2 a 3 tohoto ustanovení. I v řízení před ÚOHS je možné nařízení ústního jednání. Současná úprava však 
umožňuje takové jednání nařídit pouze podle § 80 odst. 1 ZoP, nikoliv na požádání obviněného. Nemožnost nařízení ústního jednání 
za podmínek dle § 80 odst. 2 ZoP je opětovně nedůvodným dopadem do procesních práv obviněného, resp. do možností jeho procesní 
obrany.  Ust. § 80 odst. 2 ZoP přitom nestanovuje obligatorní nařízení ústního jednání; je tomu tak pouze za předpokladu, pokud je 
takové ústní jednání nezbytné k uplatnění práv obviněného.  Je-li naplněna taková podmínka, pak by i v řízení před ÚOHS mělo být 
nařízeno ústní jednání.  Úprava dokazování výslechem obviněného dle § 82 ZoP by měla být aplikovatelná i v případě ZZVZ, neboť 
vede k naplnění principu úplného zjišťování stavu věci. I v tomto případě navíc dosavadní výluka vede ke znevýhodnění obviněného 
( ý l h j  dl  § 82 d t  1 Z P ž  é t j li t  b t é k l t ě í á  b i ě éh “)   t  iž b  t  i t l 

Částečně vyhověno

Z výčtu ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které se nepoužijí při řízení před UOHS se vypouští § 32 odst. 1., který 
upravuje doby, jež se nezapočítávají do promlčecí doby. V této otázce není důvod se odchylovat od obecné právní úpravy. Zbylé části připomínky 
zapracované nebyly, neboť představují podstatný zásah do systému přezkumu veřejných zakázek, což jde nad rámec záměru této novely. Konkrétní 
argumenty UOHS k jednotlivým bodům byly zaslány navrhovateli. 

658 ARI § 16 odst. 1 D

V § 16 odst. 1 navrhujeme vypustit „§158 odst. 1“. Odůvodnění: Dle našeho názoru je doplnění § 158 odst. 1 nadbytečné. Při 
postupech mimo zadávací řízení řeší stanovení předpokládanou hodnotu § 16 odst. 5. DZ k tomuto odkazuje navíc na VZMR zakázky, 
ustanovení ale řeší i sektorové podlimitní. DZ pak navíc odkazuje i na koncese malého rozsahu, tj. § 178 ZZVZ, ten zde ale uveden 
není.

Vyhověno jinak Text odst. 1 byl přeformulován s tím, že odstavec 1. nebude upravovat žádné výjimky z povinnosti stanovit předpokládanou hodnotu. V této 
souvislosti byl doplněn odstavec 6., který z důvodu právní jistoty zavádí pravidlo, že pokud veřejná zakázka nebyla zadávána v zadávacím řízení (tj. 
byla použita kterákoliv z výjimek, včetně výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu), použijí se pro výpočet předpokládané hodnoty cenové údaje 
ze smlouvy na veřejnou zakázku. Byla doplněna i důvodová zpráva.

659 ARI § 38 D

V § 38 odst. 1 a 2 navrhujeme upravit poměr 50% na 30%, a zároveň kromě osob se zdravotním postižením okruh osob rozšířit 
doplněním „nebo osob znevýhodněných, jako jsou nezaměstnaní, příslušníci znevýhodněných menšin nebo jinak sociálně 
vyloučených skupin“. Navrhujeme přizpůsobit ustanovení §38 textu směrnice 2014/24/EU čl. 20

Nevyhověno Nutno řešit v souvislosti se změnou zákona o sociálním podniku. 

660 ARI § 39 odst. 5 D

§ 39 odst. 5 navrhujeme upravit následujícím způsobem: (5) V průběhu zadávacího řízení zadavatel vychází z údajů, dokladů, vzorků 
nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků 
nebo modelů. Zadavatel si může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud nejde o údaje, doklady, nebo vzorky 
nebo modely, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení.  Vzorky nebo modely může zadavatel podrobovat zkouškám a 
vycházet z výsledků těchto zkoušek.            Odůvodnění: Navrhujeme doplnit slova „nebo modely“, neboť je zjevné, že se možnost 
opatřovat podklady jakékoliv formy, vyjma těch, které jsou předmětem hodnocení, vztahuje taktéž na ně, jak ostatně vyplývá z první 
části komentované věty. Navrhují se doplnit slova „nebo modely“, neboť by dle našeho názoru bylo vhodné, aby bylo zadavateli 
umožněno provádět nejen zkoušky vzorků, ale též zkoušky modelů (byť chápeme, že se může do určité míry jednat spíše jen o otázku 
terminologickou, když to, co bude určeno k případnému testování kvality plnění lze označovat primárně jako vzorek).

Vyhověno Ve větě třetí doplněno slovo "modely".

661 ARI § 40 odst. 2 D

§ 40 odst. 2 navrhujeme doplnit o větu: „Účastníci nesmí ze zadávacího řízení odstoupit ani v době, kdy zadávací lhůta neběží.“ 
Odůvodnění: Je vhodné vyjasnit, že i když zadávací lhůta neběží, stále „existuje“ a dodavatel je vázán svou nabídkou (pod sankcí 
čerpání jistoty) i když sám jsou podány námitky – zejména by mělo být předcházeno situaci, kdy dodavatel sám podá námitky a 
navozuje situaci vhodnou pro odstoupení bez ztráty jistoty. Tato nejasnost v praxi působí složité výkladové problémy. Je-li správné 
pochopení, že závaznost nabídkou trvá, bude vhodné doplnit uvedené, nebo alespoň zvážit poznámku do důvodové zprávy.

Vyhověno jinak V odstavci 2 se již nehovoří o tom, že zadávací lhůta "neběží", ale že to se "prodlužuje". Nová formulace dle našeho názoru odstraňuje výkladové 
pochybnosti, neboť je zřejmé, že s prodloužením zadávací lhůty trvají její účinky, tj. účastníci nemohou ze zadávacího řízení odstoupit. To bylo také 
doplněno do důvodové zprávy.

662 ARI § 123a D Do nového § 123a navrhujeme doplnit lhůtu „bez zbytečného odkladu“. Vyhověno § 123a byl odstraněn.

663 ARI § 158 D

Nový odstavec (4): V případě zadávání sektorové veřejné zakázky dle § 158 odst. 1 a 2 se nepoužije část třináctá. Odůvodnění: S 
ohledem na nedávný rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 8. 2019, č.j. 62 Af 90/2017-54 pokládáme za nezbytné, aby bylo 
vyjasněno, zda a s jakým účinkem mohou dodavatelé podávat námitky vůči podlimitním veřejným zakázkám, je zapotřebí výslovně 
vyjmout jejich zadávání i z úpravy přezkumu a běhu blokační lhůty. Omezení blokačního účinku námitek je u podlimitních 
sektorových zakázek odůvodněno navíc při srovnání výslovné úpravy u rámcových dohod (§135 odst. 3) a DNS (§147 odst. 5). 

Vyhověno jinak Připraveno jako novelizace § 241, který obecně reguluje možnost podávání námitek. 

664 ARI § 197 odst. 2 D
V souvislosti formulací „nabídnout rovnocenné řešení“ v § 197 odst. 2 doporučujeme upravit a i další relevantní ustanovení stejným 
způsobem. Umožnit zadavateli uvést odkaz souhrnný, platný pro všechny případné obchodní názvy, bez potřeby uvádět ke každému 
odkazu jednotlivě.

Nevyhověno Jedná se o transpozici směrnice.

665 ARI § 213a D

Principy zakotvené v ustanovení § 213a doporučujeme zakotvit i pro ostatní elektronické nástroje. Odůvodnění: Stanovení možnosti 
využití údajů z centrálních registrů pro účely vedení národního elektronického nástroje je dle našeho názoru diskriminační, když není 
dána možnost využití takových údajů i pro provozovatele jiných elektronických nástrojů. Národní elektronický nástroj není ničím tak 
specifický, že by musel požívat takovéto zásadní zákonné výhody. Podmínky k využití údajů ze základních registrů by měly být stejné 
pro všechny provozovatele elektronických nástrojů, pokud je jejich využití opravdu tak podstatné pro jejich provozování. Dále je dle 
našeho soudu nedostatečně specifikován důvod pro přístup do centrálních registrů, když přístup pro „ověření údajů evidovaných v 
elektronickém nástroji“ je snadno zneužitelný. Kdo zabrání provozovateli elektronického nástroje v tom, aby si účelově zaevidoval do 
elektronického nástroje jakékoliv údaje, které si potřebuje ověřit?

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

666 ARI § 222 D
V souvislosti s § 222 doporučujeme zvážit upřesnění ustanovení s ohledem na nejasnou a nejednotnou rozhodovací praxi. 
Doporučujeme širší debatu, zda rozvolnění – vypuštění podmínky 50%, které v praxi nepůsobí potíže, nepřinese v budoucnu zavedení 
přísnějších limitů jako politické téma.

Vysvětleno Změna je motivována zejména odstraněním výkladových problémů.

667 ARI § 260 D

V § 260 doporučujeme upřesnit, že ustanovení se týká pouze nabídek uchazečů o veřejnou zakázku. Navrhujeme, aby se navrhovaná 
úprava týkala pouze nabídek uchazečů o veřejnou zakázku, k nimž ostatně směřuje i odůvodnění jejího přijetí. Není důvod, aby 
navrhovatel (a potažmo další účastníci zadávacího řízení) neměl v rámci správního řízení přístup k dokumentaci zpracované o 
průběhu zadávacího řízení zadavatelem jako jsou zejména informace o postupu zadavatele při posuzování a hodnocení nabídek. Tyto 
informace nemohou být nijak zneužity v konkurenčním boji soutěžitelů, naopak jejich zpřístupnění povede k většímu ztransparentnění 
jak přezkoumávaného postupu zadavatele, tak samotného správního řízení. To, že se navrhovatel nemůže seznámit s dokumenty 
zpracovanými o průběhu zadávacího řízení zadavatelem a je ponecháno pouze na libovůli ÚOHS, které z nich zařadí do spisu jako 
podklad rozhodnutí, považujeme za zásadní zásah do práv navrhovatele, který spolu s podáním návrhu složil nemalou kauci a má 
zájem na precizním prošetření postupu zadavatele. Zejména je tím atakováno jeho právo na spravedlivý proces.

Vysvětleno Právo na spravedlivý proces není uvedeným ustanovením nijak dotčeno. Všichni účastníci řízení musí mít vždy přístup ke všem podkladům pro 
rozhodnutí, tj. ke všem dokumentům, na jejichž základě Úřad rozhodl. Vůbec nelze hovořit o "libovůli" Úřadu. Nahlížet bude vždy možno do 
relevantních součástí dokumentace o zadávacím řízení, tj. do čehokoli, z čeho Úřad učinil jakékoli skutkové zjištění. Vždy je též dána možnost, aby 
účastník navrhl doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Smyslem správního řízení přeci není, aby jeho účastník získal přístup ke všem dokumentům týkajícím se dané veřejné zakázky, byť by vůbec 
nesouvisely s předmětem daného správního řízení. Navrhovatel (a jiného než návrhového řízení se toto ustanovení prakticky dotýkat nemůže) musí 
být přeci schopen formulovat svoji argumentaci již v námitkách na základě informací, které má k dispozici. Návrhové řízení, o kterém se 
předkladatel připomínky zmiňuje, je přitom ovládáno projednací zásadou - obsah návrhu tak stejně nemůže být na základě informací zjištěných z 
nesouvisející dokumentace doplněn.
Absolutně přitom není pravdou, že "informace o postupu zadavatele při posuzování a hodnocení nabídek" nemohou být nijak zneužity v 
konkurenčním boji soutěžitelů. Přesný opak je pravdou. Je pravidlem, že nejrůznější žádosti o vysvětlení, odpovědi na ně, protokoly o posouzení a 
hodnocení nabídek a další součástí dokumentace o zadávacím řízení obsahují citlivé informace z nabídek. Bez nich by také byly těžko 
přezkoumatelné, resp. stávaly by se bezobsažnými. Není důvod, proč do takových dokumentů připustit přístup konkurentů - zpravidla bývají plné 
konkurenčně využitelných informací.
Vypuštění daného ustanovení by zásadním způsobem zkomplikovalo a prodloužilo správní řízení, neboť před každým nahlížením do spisu by bylo 
třeba identifikovat ve všech dokumentech tvořících součást dokumentace o zadávacím řízení potenciální obchodní tajemství a jiné skutečnosti 
vyloučené z nahlížení (což není možno provést bez interakce s tím, komu příslušné obchodní tajemství náleží, tedy reálně se všemi účastníky 
zadávacího řízení) - a ohledně tohoto obsahu nahlédnutí do spisu usnesením odmítnout. Platí tedy, že není v zájmu předkladatele návrhu ani Úřadu 
činit žádné změny oproti návrhu, které by jakkoliv komplikovaly a prodlužovaly řízení před Úřadem. 

668 AVZ § 16 odst. 1 D

V § 16 odst. 1 navrhujeme vypustit „§158 odst. 1“. Dle našeho názoru je doplnění § 158 odst. 1 nadbytečné. Při postupech mimo 
zadávací řízení řeší stanovení předpokládanou hodnotu § 16 odst. 5. DZ k tomuto odkazuje navíc na VZMR zakázky, ustanovení ale 
řeší i sektorové podlimitní. DZ pak navíc odkazuje i na koncese malého rozsahu, tj. § 178 ZZVZ, ten zde ale uveden není.

Vyhověno jinak Text odst. 1 byl přeformulován s tím, že odstavec 1. nebude upravovat žádné výjimky z povinnosti stanovit předpokládanou hodnotu. V této 
souvislosti byl doplněn odstavec 6., který z důvodu právní jistoty zavádí pravidlo, že pokud veřejná zakázka nebyla zadávána v zadávacím řízení (tj. 
byla použita kterákoliv z výjimek, včetně výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu), použijí se pro výpočet předpokládané hodnoty cenové údaje 
ze smlouvy na veřejnou zakázku. Byla doplněna i důvodová zpráva.

669 AVZ § 19 odst. 3 
písm. c)

Z

Požadujeme odstranit písm. c) z předmětného ustanovení. Odůvodnění: Mohlo by mít negativní dopad na pořizování například 
surovin pro stravovací provozy. Tyto standardně používají elektronické systémy nákupů surovin (např. First Buy Sale apod.) 
nakupovaných dle aktuálních potřeb zadavatelů za aktuální ceny surovin. Tyto systémy však nejsou certifikovány jako el. nástroje dle 
ZZVZ i přes to, že plní podobnou funkci. Jako zadavatel si nedovedeme představit, v jakém rozsahu bychom byli schopni definovat 
požadavky na všechny suroviny, které jsou pro účely našich stravovacích provozů pořizovány v průběhu roku, a to na základě našich 
aktuálních potřeb. V případě potravin není zcela jistě ani rámcové smlouva, ani DNS či e-katalog dostatečně pružným a dynamickým 
nástrojem k uspokojení našich aktuálních potřeb v souvislosti s přípravou jídel pro zaměstnance a studenty. To stejné platí i pro 
ostatní předměty plnění s měnící se jednotkovou cenou (PHM, apod.)

Nevyhověno

Úprava je nutná z důvodu správné transpozice, evropské směrnice obdobnou výjimku neznají, Evropská komise v této věci námítá nedostatečnou 
transpozici. Jde o klíčové ustanovení novelizace, její nepřijetí by pro Českou republiku sankce z důvodů neplnění povinností vyplývajících z členství 
v EU. Z věcnými argumenty pro dosavadní úpravu lze souhlasit, proto hodláme postup podle odstavce 3 zachovat alespoň pro podlimitní veřejné 
zakázky.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



670 AVZ § 28 odst. 1 
písm. p)

D

Navrhujeme: Na konci § 28 odst. 1 písm. o) se tečka mění na čárku a přidává se nové písm. p), které zní: (p) zásadními prvky 
zadávacího řízení zejména zadávací dokumentace, žádosti o účast, vyjádření předběžného zájmu a nabídky. Odůvodnění: 
Vzhledem k převzetí termínu „zásadní prvky zadávacího řízení“ ze směrnice doporučujeme ze směrnice převzít i jejich definici, aby 
se předešlo případným sporům o výklad tohoto pojmu. Předmětná definice obsahuje sice demonstrativní výčet (odpovídá směrnici), 
ale je zcela zásadní pro právní jistotu.

Vyhověno jinak Ve smyslu připomínky byl upraven § 211

671 AVZ § 33 Z Změnit odkaz na §211 odst. 1 na §211 odst. 2. Vyhověno

672 AVZ § 36 odst. 3 Z

§ 36 odst. 3 navrhujeme doplnit následujícím způsobem: „(3) Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v
podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí v nepřiměřeném rozsahu přenášet 
odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.“ Odůvodnění: Stávající znění tohoto ustanovení způsobuje
zadavatelům značné potíže při zadávání veřejných zákazek formou Design-Build i v rámci PPP projektů. Součástí ekonomické
podstaty těchto zakázek (a jejich přínosu pro veřejný sektor) je také omezený přenos odpovědnosti za vymezenou část zadávací
dokumentace (jedná se typicky o část projektové dokumentace), V případě uplatňování absolutní odpovědnosti zadavatele za celou
zadávací dokumentaci by bylo obtížné tento specifický typ veřejných zakázek v praxi uplatňovat, jelikož by se jejich přínos pro
veřejný sektor výrazně snížil.
Výklad pojmu (ne)přiměřený rozsah ve vztahu k přenosu odpovědnosti za zadávací dokumentaci by se primárně měl řídit první větou
tohoto ustanovení, tj. zadavatel musí plně odpovídat za zadávací dokumentaci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro účast
dodavatele v zadávacím řízení. Tento rozsah se však v jednotlivých veřejných zakázkách liší, což stávající znění nereflektuje.
Zároveň přitom platí, že v mnoha případech bude mít pro zadavatele i pro dodavatele smysl, aby zadavatel poskytl určité informaci v
rámci zadávací dokumentace přesto, že za ně nedokáže převzít plnou odpovědnost v rozsahu jejich správnosti i úplnosti (případně
dokáže převzít odpovědnost pouze za jejich správnost či pouze za jejich úplnost, nikoli však za oboje současně).
v PPP je třeba poskytovat informace, za které nelze převzít plnou odpovědnost, ale současně umožňují reálnější nacenění nabídky
(typicky jde o průzkumy, které je nutné dále v rámci plnění zakázky prověřovat a vyvodit z nich určité závěry apod.). Volba mezi tím,
zda zadavatel nese plnou odpovědnost, nebo takovou informaci raději vůbec neposkytne, je v těchto projektech nepřijatelná. "Správné
nadefinování" zakázky DB spočívá v první řadě v tom, že musím část odpovědnosti za zadání přenést na dodavatele. Toto doplnění je
v souladu s recentní rozhodovací praxí ÚOHS.

Nevyhověno/vysvětle
no

Není nezbytné opravovat. Možnost přenášet riziko za plnění je možné už nyní (např. design and build). Pro bližší metodický výklad může být v 
budoucnu toto téma zařazeno na jednání expertní skupiny. 

673 AVZ § 38 Z

ZZVZ by měl obsahovat alespoň generální klauzuli v tom smyslu, že odpovědné veřejné zadávání je žádoucí a zadavatelé jsou v tomto
postupu podpořeni. Zmírnění některých požadavků (např. v § 38 ZZVZ snížení limitu 50 % na 30 %). Zobecnění některých
formulací, např. místo zdravotní postižení se jeví vhodnější použití sousloví „znevýhodněné skupiny“ (postihne větší množství osob).
Odůvodnění: Odpovědné veřejné zadávání – nutno vytvořit zákonnou platformu pro tento způsob zadávání zakázek. Nevyhověno

Možnost vyhrazení veřejné zakázky na jiné skupiny osob než osoby se zdravotním postižením je vhodné řešit v souvislosti ze změnou zákona o 
sociálním podniku, tak aby podmínky pro vyhrazení veřejné zakázky byly jednoznačně prokazatelné. Generální klauzule pro sociální zadávaní zde 
není potřebná, resp. obecná pravidla pro sociální zadávání jsou již v zákoně obsažena, a to v § 37 odst. 1 písm. d) a v § 39 odst. 3 písm. a), kde není 
omezena pouze na zdravotní postižení, ale mluví se obecně o sociálních důsledcích vyplývajících z předmětu veřejné zakázky". 

674 AVZ § 39 odst. 5 Z

§ 39 odst. 5 navrhujeme upravit následujícím způsobem: (5) V průběhu zadávacího řízení zadavatel vychází z údajů, dokladů,
vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých
údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Zadavatel si může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud
nejde o údaje, doklady, nebo vzorky nebo modely, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení. Vzorky nebo modely
může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek. Odůvodnění: Navrhují se doplnit slova „nebo
modely“, neboť je zjevné, že se možnost opatřovat podklady jakékoliv formy, vyjma těch, které jsou předmětem hodnocení, vztahuje
taktéž na ně, jak ostatně vyplývá z první části komentované věty. Navrhují se doplnit slova „nebo modely“, neboť by dle našeho
názoru bylo vhodné, aby bylo zadavateli umožněno provádět nejen zkoušky vzorků, ale též zkoušky modelů (byť chápeme, že se může
do určité míry jednat spíše jen o otázku terminologickou,hoto ustanovení, tj. zadavatel musí plně odpovídat za zadávací dokumentaci v
takovém rozsahu, který

Vyhověno 

675 AVZ § 40 odst. 2  Z

§ 40 odst. 2 navrhujeme doplnit o větu: „Účastníci nesmí ze zadávacího řízení odstoupit ani v době, kdy zadávací lhůta neběží.“ 
Domníváme se, že by mělo být vyjasněno, jaký je důsledek toho, když zadávací lhůta neběží, neboť toto způsobuje v praxi velmi 
složité výkladové problémy. Je-li správné pochopení, že závaznost nabídkou trvá, bude vhodné doplnit uvedené, nebo alespoň zvážit 
poznámku do důvodové zprávy.

Vyhověno jinak

V odstavci 2 se již nehovoří o tom, že zadávací lhůta "neběží", ale že to se "prodlužuje". Nová formulace dle našeho názoru odstraňuje výkladové 
pochybnosti, neboť je zřejmé, že s prodloužením zadávací lhůty trvají její účinky, tj. účastníci nemohou ze zadávacího řízení odstoupit. To bylo také 
doplněno do důvodové zprávy.

676 AVZ § 40 odst. 2  D

Informace o době přerušení běhu zadávací lhůty zadavatel do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti účastníka zadávacího 
řízení  a) odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo b) uveřejní na profilu zadavatele.    Odůvodnění: Nejsme přesvědčeni o 
vhodné formulaci předmětného ustanovení, ze které dle našeho názoru jednoznačně na první pohled nevyplývá, k čemu směřuje 
(tedy že směřuje k definici doby, kdy neběží zadávací lhůta). Dále není jasné, zda má zadavatel zákaz uzavření smlouvy ohraničit 
nějakým datem nebo uvést informaci a dnech, ve kterých zadávací lhůta neběžela apod., není tedy jasný přesný formát odpovědi 
zadavatele na zaslaný dotaz. Z důvodové zprávy toliko vyplývá, že dotaz účastníka by měl směřovat k adekvátní reakci na nutnost 
prodloužení platnosti jistoty (kdy je však pro dodavatele relevantní o takovou informaci v rámci posouzení a hodnocení 
žádat?).

Vysvětleno Obsah odpovědi zadavatele není záměrně specifikován. Může jít například o podrobnou informaci o všech podstatných úkonech (například 
"zadavatel obdržel námitky dne …., rozhodnutí o námitkách odesláno dne….."), ale i o stručnou informaci typu "zadávací lhůta neběžela po dobu 10 
dnů". Do textu ustanovení byla vložena věta "které jsou zadavateli známy v okamžiku poskytnutí informací,", aby bylo zřejmé, že zadavatel poskytuje 
pouze ty informace, které jsou mu známy v okamžiku, kdy informaci odesílá či uveřejňuje.

677 AVZ § 40 odst. 3 Z

§ 40 odst. 3 navrhujeme doplnit následujícím způsobem: (3) Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací
lhůtě, je zadávací řízení ukončeno uplynutím 3 měsíců od skončení zadávací lhůty, ledaže se s účastníky zadávacího řízení dohodne
jinak; k následnému postupu podle § 49 a 125 nebo pozdějšímu nápravnému opatření uloženému podle § 263 se nepřihlíží.
Odůvodnění: Pro vyloučení pochybností je vhodné uvést i ustanovení § 49 a autoremedura; může nastat situace, kdy zadavatel zruší
Oznámení o výběru (námitky, vlastní pochybnosti) ale následně dospěje ke stejnému závěru o výběru. Stavující odkazy na § 125 a §
263 tuto situaci neřeší.  

Nevyhověno/vysvětle
no

Úmyslem zákonodárce bylo a) aby ke zrušení zadávacího řízení nedošlo, pokud zadavatel odeslal první oznámení o výběru v zadávací lhůtě, i když 
toto rozhodnutí bylo následně úřadem nebo soudem zrušeno, b) aby ke zrušení zadávacího řízení došlo, pokud zadavatel odeslal první oznámení o 
výběru v zadávací lhůtě, ale následně si je sám zrušil. Z tohoto pravidla měla být stanovena výjimka. Z důvodu právní jistoty byla doplněna věta: 
"Pokud však bude rozhodnutí o výběru dodavatele následně zrušeno zadavatelem, nepovažuje se pro účely věty první za odeslané."

678 AVZ § 40 odst. 4 D

§ 40 odst. 4 navrhujeme doplnit následujícím způsobem: (4) V případě ukončení zadávacího řízení podle odstavce 3 zadavatel uhradí
účastníkům zadávacího řízení, kteří vznesou vůči zadavateli takový nárok ve lhůtě 1 měsíce, účelně vynaložené náklady spojené s
jejich účastí v zadávacím řízení. Odůvodnění: Ustanovení by nemělo být konstruováno jako automatická povinnost. Mohla by
vzniknout problematická situace, jak má zadavatel postupovat, když mu dodavatel nebude poskytovat součinnost při stanovení výše
jeho nákladů.

Vyhověno jinak Odstavec byl přeformulován takto: V případě ukončení zadávacího řízení podle odstavce 4 zadavatel uhradí účastníku zadávacího řízení na základě 
jeho písemné žádosti, doručené zadavateli ve lhůtě 6 měsíců od uveřejnění oznámení o ukončení zadávacího řízení, účelně vynaložené náklady 
spojené s jeho účastí v zadávacím řízení.

679 AVZ § 45 odst. 3 D

Návrh: Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu 
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků 19)  nebo osobou s obdobným oprávněním podle právního řádu jiného 
státu. Odůvodnění: Předkladatel navrhuje výslovně upravit v § 45 odst. 3 možnost předložení dokladu s překladem do jazyka 
určeného zadavatelem. V této souvislosti by nemělo být právo zadavatele k vyžádání úředně ověřeného překladu dokladu vázáno 
výhradně na tlumočníky zapsané do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočících, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť se to jeví jako nepraktické (např. zadavatel určí pro podání nabídky angličtinu, přičemž podle stávajícího 
návrhu novely by dodavatel měl předložit úředně ověřený překlad dokladu např. ze španělštiny do angličtiny u tlumočníka zapsaného 
u českého soudu). Obdobné situace lze sice pravděpodobně překlenout výkladem s odkazem na § 45 odst. 2, z důvodu posílení právní 
jistoty však důrazně doporučujeme odpovídající rozšíření připomínkovaného ustanovení.

Vysvětleno Byla doplněna důvodoví zpráva: Není také nutné předkládat vždy překlady vyhotovené tlumočníkem zapsaným do českého seznamu znalců a 
tlumočníků. I tento překlad je totiž dokumentem, na který se vztahuje věta první odstavce 3, podle které 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.

680 AVZ § 46 odst. 2 až 
3

Z

(2) Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak. Ke změně nabídky po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek se nepřihlíží. ( 3) Za změnu nabídky se nepovažuje, pokud účastník zadávacího řízení na 
základě žádosti podle odstavce 1
a) doplní další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení, a to i v 
případě, že takové údaje, doklady, vzorky nebo modely doplní namísto dříve předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modely, 
které nesplňují zadávací podmínky,
b) opraví položkový rozpočet, pokud tím nezmění celkovou nabídkovou cenu nebo jiné údaje, které budou hodnoceny podle kritérií 
hodnocení. Odůvodnění: Návrh novely nijak neřeší ustanovení § 46, přestože jeho současné znění činí v praxi řadu výkladových 
problémů a je stálým předmětem diskusí odborné veřejnosti. Dané situaci nepomáhá ani dosavadní vývoj rozhodovací praxe Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže (srov. zejména rozhodnutí sp. zn. S0029/2018 a rozhodnutí předsedy sp. zn. R0113/2019). Druhé 
uvedené rozhodnutí přitom nastíněním teorie o tzv. „materiální změně“ nabídky do značné míry potlačilo postupně se prosazující 
teleologický a především pak praktický výklad dotčeného ustanovení (k celé problematice více např. Havlová. A, Čurilla O., 
Objasnění a doplnění nabídky ve světle dosavadní rozhodovací praxe, Veřejné zakázky v praxi, Praha: Nakladatelství FORUM, 2020, 
ročník VII, číslo 5, s. 30–35). Zadavatel by měl být oprávněn např. umožnit účastníkovi zadávacího řízení, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nahradit doklady o nabízeném zboží, např. produktové listy, ze kterých vyplývá, že 
takové zboží nesplňuje zadávací podmínky, jinými doklady o jiném zboží, které zadávací podmínky splňuje. Samozřejmě pouze za 
předpokladu, že tak zadavatel učiní za současného dodržení zásad transparentnosti a rovného zacházení a je vyloučen dopad takového 
postupu na výsledek hodnocení nabídek. Znemožnění takového postupu se jeví jako v přímém rozporu se zásadami hospodárnosti a 
efektivnosti vynakládání veřejných prostředků, resp. přímo se smyslem a účelem ZZVZ.. Ad absurdum by byl zadavatel např. nucen 
kvůli jedné z mnoha nabízených položek předmětu plnění veřejné zakázky, která nesplňuje jediný parametr technických podmínek 
veřejné zakázky, vždy vyloučit vybraného dodavatele, navzdory skutečnosti, že byla jeho nabídková cena znatelně nižší než u dalšího 
účastníka v pořadí a že by nahrazení dané položky jinou položkou byl v podstatě jen formální krok.
Ze ZZVZ musí též jednoznačně vyplývat, že má zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění podmínek kvalifikace možnost vyzvat 
dodavatele např. k objasnění předložených referencí či doplnění referencí nových, uzná li to zadavatel s ohledem na okolnosti 
zadávajícího řízení za vhodné a účelné. 
Navíc neexistuje žádný racionální důvod ke zvýhodnění dodavatelů, kteří v nabídce nepředloží žádný doklad, oproti dodavatelům, 
kteří v nabídce předloží nesprávný doklad. Přitom právě takové možné zvýhodnění vyplývá z výkladu formulovaného ve výše 
citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (srov. rovněž výše citovaný článek). Konečně považujeme 
pro zvýšení právní jistoty za vhodné výslovně upravit  že se k nepřípustným změnám nabídky nepřihlíží  Současná úprava činí 

Vysvětleno

Navrhovaná formulace se jeví jako příliš široká, umožňovala by prakticky jakoukoli změnu nabídky na základě výzvy zadavatele (mimo změny 
hodnocených údajů), což by mohlo být hodnoceno jako porušení zákazu jednání a změny nabídky v běžných zadávacích řízeních. Současná 
formulace se jeví jako poměrně pružná a nebyla zpochybněna při ověřování transpozice. Rozhodovací praxe dosud nebyla předmětem soudních 
rozhodnutí, lze proto oponentní názory prosazovat v konkrétním řízení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



681 AVZ

§ 47 odst. 4 
písm. a)

Z

Návrh: a) odstoupením účastníka zadávacího řízení
1. v případě, že zadavatel nestanovil zadávací lhůtu, nebo
2. po uplynutí zadávací lhůty, nebo
Odůvodnění: V souvislosti s předkladatelem navrženými úpravami § 40, § 41 a § 48 odst. 3 doporučujeme zpřesnění 
připomínkovaného ustanovení, a to vzhledem k výkladovým nejasnostem slovního spojení „v době mimo zadávací lhůtu“. K tomu viz 
též důvodová zpráva k návrhu ZZVZ, ve které je uvedeno k § 246 odst. 2 následující: „V době, kdy zadávací lhůta neběží, mohou 
účastníci zadávacího řízení odstoupit ze zadávacího řízení.“, což je v jednoznačném rozporu se smyslem zadávací lhůty (srov. např. 
DVOŘÁK, D., MACHUREK, T., NOVOTNÝ P., ŠEBESTA, M. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 252).

Vysvětleno

Jelikož došlo ke změně § 40 odst. 2, podle kterého se zadávací lhůta o zde stanovené doby prodlužuje, nevzniká již pochybnost, že doba prodloužení 
zadávací lhůty je stále zadávací lhůtou a účastník zadávacího řízení i v době prodloužení odstoupit nesmí. 

682 AVZ § 48 odst. 4 D

Návrh: (4) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu, která nebyla na žádost  zadavatele účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna. Odůvodnění: 
Doporučujeme jazykovou úpravu připomínkovaného ustanovení v souladu s § 113, které v dané souvislosti používá pojem „žádost“. 
Uvedení slova „písemnou“ se pak jeví jako nadbytečné, neboť není použito ani v jiných ustanoveních ZZVZ týkajících se obdobných 
úkonů zadavatele (např. § 46 nebo § 113).

Vyhověno Text byl upraven.

683 AVZ § 57 odst. 2 D

Návrh: (2) Lhůta pro podání nabídek může být zkrácena tak, aby činila nejméně 15 dnů, jestliže… Odůvodnění: V souvislosti s 
předkladatelem navrženými úpravami § 57 doporučujeme z dotčeného ustanovení vypustit omezení možnosti zkrácení lhůty pouze na 
veřejné zakázky na dodávky a služby, neboť evropská úprava takové omezení neobsahuje (srov. čl. 57 2014/24/EU). Taková změna 
by tedy představovala zpřesnění transpozice, které je jedním z hlavních účelů návrhu novely.

vysvětleno Jedná se o výsledek jednání při přijímání zákona, jde o připomínku hospodářské komory. Situace se nezměnila a není tak důvod k opravě zákona.

684 AVZ § 58 odst.3 D
V § 58 odst. 3 navrhujeme nahradit slovo „současně“ slovem „následně" Zdůraznění podmínky „současně“ může způsobovat v praxi 
zbytečné komplikace – je jasné, že posouzení a vyloučení předchází odeslání výzvy. Vhodnější by bylo nahradit „následně“.

vyhověno jinak text byl upraven

685 AVZ § 61 odst. 5 D
V § 61 odst. 5 navrhujeme nahradit slovo „současně“ slovem „následně“. Zdůraznění podmínky „současně“ může způsobovat v 
praxi zbytečné komplikace – je jasné, že posouzení a vyloučení předchází odeslání výzvy. Vhodnější by bylo nahradit „následně“.

vyhověno jinak text byl upraven

686 AVZ § 61 odst. 10 D

V § 61 odst. 10 navrhujeme vynechat část „a vyjma pravidel pro hodnocení nabídek podle § 115“. Domníváme se, že toto 
doplnění § 61 odst. 10 není nezbytné. Výsledkem jednání v JŘSU může být široká škála nových zjištění – důvody pro JŘSU jsou 
mimo jiné to, že je nutné upravit řešení nabízené na trhu, vytvořit návrh (§61/1). Pokud zadavatel neví, co může trh nabídnout, nemusí 
ani zcela přesně vědět pravidla hodnocení. Případné excesy lze řešit již nyní přes zásady v § 6.

Nevyhověno/vysvětlenoJedná se o transpozici směrnice.

687 AVZ § 63 odst. 4 D

V § 63 odst. 4 navrhujeme zachovat stávající znění. Jazyková dikce nasvědčuje určitému rozumnému rozvolnění. Text v důvodové 
zprávě to ale částečně relativizuje – podle důvodové zprávy by měl zadavatel např. zvážit alternativu „zahraničního distribučního 
kanálu“. Navrhujeme tuto pasáž z důvodové zprávy raději vypustit, ať přezkumné orgány nedovodí případně další povinnosti 
zadavatelů. 

Nevyhověno Současnou právní úpravu nelze ponechat bez změny, neboť její znění neodpovídá čl. 32 směrnice 2014/24/EU. Odkaz na zahraniční distribuční 
kanál je převzat s čl. 50 preambule směrnice.

688 AVZ § 83 odst. 1 
písm.) a) a c) D

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, pokud zadavatel požadoval její prokázání,...c) 
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou, pokud zadavatel požadoval její prokázání, a... Doporučujeme 
jazykově terminologickou úpravu připomínkovaného ustanovení, mj. s ohledem na znění § 73 odst. 1 a 2 písm. a). Znění navržené 
předkladatelem by mohlo vzbuzovat dojem, že zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit výslovnou podmínku spočívající v 
požadavku na předložení dokladů o způsobilosti jiné osoby. Přitom z návrhu důvodové zprávy vyplývá, že se text má chápat jako 
odkaz na podmínku předložení dokladů o způsobilosti účastníka zadávacího řízení, která následně dopadá i na doklady o způsobilosti 
jiné osoby.

Vyhověno Formulace byla změněna a byla doplněna důvodová zpráva.

689 AVZ § 88 odst. 2 D

V § 88 odst. 2 navrhujeme, aby bylo dostatečně vyjasněno, že účastník má povinnost zadavateli předložit informace, které mají 
dopady do posouzení jeho kvalifikace (např. změna členů týmů apod.). Lze ocenit, že případné nevyloučení bude na uvážení 
zadavatele. Vhodné ale je blíže upravit povinnost účastníka dle odst. 1. Podle některých komentářů k ZZVZ platí, že je to pouze 
účastník, kdo si sám vyhodnotí, zda i po změně klíčových údajů (např. výměna člena týmů) kvalifikaci splňuje. Pokud ano, nemá 
povinnost podle posl. věty odst. 1 informovat zadavatele. Zadavatel by tak vylučoval až v případě, kdy fakticky prokáže, že dodavatel 
si „nesprávně vyhodnotil splnění kvalifikace“, což je nesmysl. Vhodné tedy jednoznačně vyjasnit posl. větu odstavce 1, tak aby bylo 
jednoznačné, že účastník má povinnost zadavateli předložit informace, které mají dopady do posouzení jeho kvalifikace (např. změna 
členů týmů apod.).   

Vysvětleno Právě s ohledem na to, že dodavatelé nemusí být schopni ustanovení správně vyložit, považujeme za vhodnější, aby vyloučení bylo v tomto případě 
nepovinné. Důležité je ověření kvalifikace u vybraného dodavatele, což řeší § 48 odst. 8 a § 122. Do nového ustanovení § 122 odst. 4 byly doplněny 
možnosti zadavatele pro podrobnější zkoumání kvalifikace vybraného dodavatele, pokud to zadavatel bude považovat za potřebné.  

690 AVZ § 96 odst. 2 D

V takovém případě zadavatel odešle, předá nebo jiným vhodným způsobem poskytne příslušnou část zadávací dokumentace 
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí. Doporučujeme úpravu připomínkovaného 
ustanovení tak, aby jednoznačně pokrývalo situace, kdy sice nelze z důvodů podle § 96 odst. 2 věty první uveřejnit zadávací 
dokumentaci na profilu zadavatele, lze ji však poskytnout prostřednictvím prostředků elektronické komunikace s dálkovým přístupem 
(např. zpřístupněním neveřejné části zadávací dokumentace v elektronickém nástroji či sdělení přístupových údajů k externímu 
úložišti). Přestože je takový postup bezpochyby v souladu s § 96 odst. 2 věty první, nemusí jím být zcela naplněna textace věty druhé, 
neboť v takových případech fakticky neplatí, že zadavatel přímo příslušnou část zadávací dokumentace „odešle nebo předá“.

Vyhověno Text byl upraven.

691 AVZ § 107 a § 110 Z

Vypustit „nebo v listinné podobě“ a § 107/2 §110 Ote celý. Ke znění ust. § 107 a § 110: 
Od 18. 10. 2018, resp. od 18. 4. 2017 u státu a centrálních zadavatelů, platí povinnost elektronické komunikace. V případě 
podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek jsou přípustné pouze elektronické nabídky. Navrhujeme vypustit proto ustanovení o 
listinných nabídkách.  Výjimkou jsou vzorky, veřejné zakázky malého rozsahu nebo nabídková řízení v dopravě podle zákona č. 
194/2010 Sb.  Rovněž ustanovení § 110 nadbytečné.

Nevyhověno/vysvětle
no

Možnost podávat listinné nabídky nadále zůstává v případech některé z výjimek podle § 211 odst. 4 písm. a) až d), musí tedy zůstat i regulace 
otevírání listinných nabídek. 

692 AVZ § 109 odst. 2 Z

Doplnění vysvětlení pojmu autenticita nabídky: Za autentickou se považuje nabídka, která byla podána z účtu dodavatele, 
který je v jejím obsahu současně jednoznačně identifikován. V případě, že v obsahu nabídky je jako účastník identifikován 
jiný dodavatel než dodavatel, z jehož účtu byla nabídka podána, musí být tato skutečnost v nabídce uvedena a doložena 
příslušným zmocněním dodavatele. Jedná se pouze o možný návrh textace, jelikož je problematika možná poněkud složitější, než 
se na první pohled zdá. celé ustanovení ze zákona odstranit, protože se jedná o úkony nikoliv zadavatele, ale elektronického nástroje. 
Pokud nelze jednoznačně definovat pojem autenticita nabídky, pak navrhujeme Jako zadavatel se zabýváme pojmem tzv. autenticity 
elektronicky podané nabídky, přičemž jsme zjistili, že tento pojem v ZZVZ vlastně není vůbec definován a nikdo (včetně 
provozovatelů el. nástrojů) de facto neví, co tento pojem vyjadřuje a co zejména pro zadavatele jeho výklad obnáší (bohužel ani 
novela s vysvětlením tohoto pojmu zjevně nepočítá). Zabýváme se tím zejména v kontextu situace, která se nám v rámci zadávání 
jedné nadlimitní veřejné zakázky přihodila. Elektronická nabídka byla podána z uživatelského účtu dodavatele A (mateřská 
společnost), přičemž obsahem nabídky byly identifikační údaje dodavatele B (dceřiné společnosti) s vysvětlením, že z uživatelského 
účtu dodavatele B nebylo možné nabídku z technických důvodů podat, a proto byla podána z uživatelského účtu dodavatele A. Viz 
například pravomocné rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-02356/2020/521/DFi ze dne 21.1.2020, které se problematiky možnosti podání 
nabídky z účtu jiného dodavatele dotýká.

vyhověno jinak

Požadavek na kontrolu autenticity byl z textu § 109 odst. 2 odstraněn. Přístup do el. nástrojů řeší požadavky na registraci. Obsah nabídky (včetně 
otázky, kdo přesně nabídku podává) zadavatel posoudí až po jejím otevření.

693 AVZ § 109 odst. 3 D

(3) Zadavatel může odeslat účastníkům zadávacího řízení nebo uveřejnit na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně 
vyjádřitelným kritériím hodnocení bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.(4) Pokud účastník zadávacího řízení 
požádá o údaje z nabídek podle odstavce 3, zadavatel je bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení do 5 pracovních 
dnů od doručení takové žádosti odešle účastníkům zadávacího řízení nebo uveřejní na profilu zadavatele. V předkladatelem 
navržené úpravě není výslovně uvedeno, čeho se má týkat zmíněná žádost účastníka zadávacího řízení (srov. např. § 98 odst. 3 a 4, ze 
kterého je zřejmé, že dodavatel žádá „o vysvětlení“). Stejně tak není zřejmé, že může zadavatel dotčené údaje poskytnout i bez 
žádosti. Tato skutečnost je zmíněna pouze v návrhu důvodové zprávy. Přitom i z ní je zřejmé, že ani ze současné úpravy taková 
možnost jednoznačně nevyplývala (jinak by ostatně nebylo nutné formulovat výkladové stanovisko, na které návrh důvodové zprávy 
odkazuje). Konečně před textem „bez identifikačních údajů“ je navíc čárka. Z uvedených důvodů důrazně doporučujeme zpřesnění 
připomínkovaného ustanovení, např. za použití formulací, které vychází z ustanovení týkajících se vysvětlení zadávací dokumentace 
(srov. § 98 odst. 1 a 3).

Vyhověno Doplněn odst. 4 : "Postup podle odstavce 3 nevylučuje poskytnutí i jiných údajů z nabídek nebo jejich poskytnutí bez žádosti účastníka zadávacího 
řízení. "

694 AVZ § 109 odst. 3 Z

(3 ) Zadavatel do 5 pracovních dnů  od provedeného a ukončeného hodnocení nabídek odešle účastníkům zadávacího řízení 
nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, bez identifikačních 
údajů účastníků zadávacího řízení. Přestože toto nové ustanovení zákona velmi vítáme, domníváme se, že vede ke zbytečné 
administrativní zátěži na straně dodavatelů (účastníků zadávacího řízení). Z našeho pohledu by měl mít zadavatel povinnost tyto údaje 
uveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje do 5 dnů po provedeném a ukončeném hodnocení nabídek. Dle našich informací již 
spousta zadavatelů vč. PKÚ, s. p., tyto informace v takovémto rozsahu uveřejňuje.

Vyhověno 
jinak/vysvětleno

Do textu zákona bylo doplněno, že lhůta k poskytnutí údajů počíná běžet nejdříve od konce lhůty pro podání nabídek. Požadovaný posun počátku 
této lhůty až od okamžiku ukončení hodnocení nabídek nepovažujeme za vhodný, neboť by se značně omezil efekt ustanovení pro dodavatele. Mezi 
koncem lhůty pro podání nabídek a ukončením hodnocení může uběhnout dlouhá doba, po kterou by účastníci zadávacího řízení informace 
umožňující učinit si úsudek o jejich pozici v zadávacím řízení neobdrželi.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



695 AVZ § 122 odst. 3 
písm. a) a b) D

a) dokladů o jeho základní způsobilosti podle § 74, pokud její prokázání zadavatel požadoval a nemá takové doklady dosud  k 
dispozici; pokud zadavatel nestanoví ve výzvě jinak, musí tyto doklady prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení, b) dokladů o jeho kvalifikaci neuvedených v písmenu a), pokud její 
prokázání zadavatel požadoval a nemá takové doklady dosud k dispozici. Předkladatelem navržená úprava nijak nereflektuje 
skutečnost, že se použije i ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve kterém však zadavatel není povinen požadovat prokázání 
základní způsobilosti podle § 74, resp. může použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté, tedy i v § 77 
až § 79 (srov. § 53 odst. 4 a 6). Dále není zřejmé, proč je ve stejném významu v písm. a) použito slovo „již“ a písm. b) slovo „dosud“ 
(které se navzdory současné právní úpravě jeví jako vhodnější). Z uvedených důvodů důrazně doporučujeme zpřesnění 
připomínkovaného ustanovení v navrženém smyslu.
Pro úplnost dodáváme, že pokud bylo záměrem předkladatele nově upravit povinnost podle písm. a) připomínkovaného ustanovení i 
ve vztahu ke zjednodušenému podlimitnímu řízení (což však nepředpokládáme ani nedoporučujeme), mělo by se to jednoznačně 
odrazit i ve znění § 53 odst. 4 a textu důvodové zprávy.

Vysvětleno Text odst. 3 byl změněn tak, aby bylo zřejmé, že se jedná pouze o doklady pořizované zadavatelem. Pokud tedy v ZPŘ zadavatel základní kvalifikaci 
požadovat nebude, nebude zasílat ani výzvu podle § 122.

696 AVZ § 122 odst. 3 a 
4

Z

Doplnit odkaz na zjištění stavu v SKD, aniž by dodavatel musel před uzavřením smlouvy předkládat originál výpisu. Zajistit, aby 
zadavatelé mohli a užívali automaticky údaje z SKD bez toho, že by doklady týkajících se SKD museli dodavatele předkládat před 
uzavřením smlouvy. V důvodové zprávě k § 122 odst. 4 navrhujeme vyjasnit, že elektronický dokument s platným elektronickým 
razítkem v době vydání dokument bude považován jako originál po celou dobu zadávacího řízení. V praxi se stává, že během 
zadávacího řízení vyprší platnost razítka na elektronickém dokumentu. Běžně musí také dodavatelé neustále obnovovat platnost 
elektronických razítek. Dle našeho názoru se jedná o zbytečnou formalistickou zátěž a bylo by vhodné vyjasnit, že dokument s 
platným razítkem v době vydání bude považován jako originál po celou dobu zadávacího řízení.

Vysvětleno

Nahrazení jednotlivých dokladů výpisem z SKD umožňuje již současná právní úprava a navrhovaná novelizace na tom nic nemění. V případě 
předložení výpisu z SKD zadavatel jednotlivé doklady podle § 122 nepožaduje. V tomto smyslu byla doplněna důvodová zpráva. 

697 AVZ § 125 odst. 2 D Ustanovení § 122 odst. 3 až 8 a § 123 až  124 se použijí obdobně; Důrazně doporučujeme legislativně technickou úpravu 
připomínkovaného ustanovení v návaznosti na předkladatelem nově navržené ustanovení § 123a.

Vyhověno § 123a byl odstraněn.

698 AVZ § 130 Z

Při postupu podle této části se § 42 až 44 § 39 odst. 1, § 42 až 45, § 46 odst. 1 a § 49 použijí obdobně. Odůvodnění: Uzavřením RD 
s obnovením soutěže a zavedením DNS je ukončeno zadávací řízení. Ust. § 49 je pak vyloučeno z použití, jelikož jej lze použít pouze 
„…v průběhu zadávacího řízení…“ V průběhu trvání RD a DNS a při zadávání veřejných zakázek v minitendrech, nebo ve výzvách v 
DNS jej nelze aplikovat. Vysvětleno

Domníváme se, že není nutné zavádět detailní úpravu opatření k nápravě platná pro zadávací řízení i pro zadávání veřejných zakázek na základě 
rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému, či soutěži o návrh. To však neznamená, že by zadavatel nemohl reagovat na zjištěné 
porušení zákona; zadavatel v takovém případě bude postupovat podle § 39 odst. 1, na který je nově odkazováno, a stanoví další postup v souladu se 
základními zásadami. Doplnění § 49 do výčtu povinně použitelných ustanovení, by asi bylo v praxi neproblematické, ale úprava zvláštních postupů 
však vychází z toho, že se na ustanovení platná pro zadávací řízení odkazuje jen v nezbytných případech. 

699 AVZ § 135 odst. 1 
písm. e) Z

§ 135 odst. 1 písm. e) navrhujeme upravit následujícím způsobem: e) může odeslat dodavateli, se kterým má být uzavřena
smlouva, výzvu k předložení písemného čestného prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění
kvalifikace obsažené v dokladech o jeho kvalifikaci, nebo odešle výzvu k předložení nových dokladů o kvalifikaci, pokud se
rozhodné údaje v těchto dokladech změnily… Odůvodnění: Navrhujeme přeformulovat na „může odeslat
dodavateli, se kterým má být uzavřena smlouva, výzvu k předložení písemného čestného prohlášení o tom, že se nezměnily údaje
rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech o jeho kvalifikaci, nebo odešle výzvu k předložení nových dokladů
o kvalifikaci, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily“. Koncept, podle kterého by zadavatel tuto výzvu měl vznést vždy,
pokud v zadávací dokumentaci nestanovil jinak, nepovažujeme za vhodný. Zavedení tohoto pravidla vedlo k řadě zbytečných porušení
ZZVZ ze strany zadavatelů. Rovněž platí, že řada zadavatelů dle rámcových dohod nakupuje poměrně často menší objemy plnění, pro
což by toto pravidlo představovalo neúměrné administrativní komplikace (samozřejmě, pokud zadavatel v zadávací dokumentaci
nestanovil jinak). Smysl povinnosti zadavatelů činit navrhované výzvy není zřejmý, podle mě to nebude mít takový přínos, aby to
stálo za to zadavatele tímto způsobem administrativně zatížit. Rámcové dohody by se měly pro zadavatele zatraktivnit, nikoli
zkomplikovat. Máme za to, že automatická možnost, nikoli povinnost zadavatele takovou výzvu vznést, ať již stanovil v zadávací
dokumentaci cokoli, bude pro praxi mnohem přínosnější.

Vyhověno

Text byl přeformulován, daný postup při ověřování kvalifikace je navrhován jako nepovinný. Současně se zavádí možnost zadavatele vyžadovat 
písemné prohlášení či nové doklady o kvalifikaci jako součást nabídky, což by mělo umožňovat pružný a rychlý postup zadávání.  

700 AVZ § 135 odst. 3 D

(3) Zadavatel může uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele nebo před předložením 
písemného čestného prohlášení nebo  dokladů podle odstavce 1 písm. e). Z úpravy navržené předkladatelem není zcela zřejmé, že se 
zmíněnými doklady rozumí též písemné čestné prohlášení uvedené v odst. 1 písm. e), jak vyplývá z návrhu důvodové zprávy. 
Doporučujeme zpřesnění připomínkovaného ustanovení v souladu s návrhem důvodové zprávy.

Vyhověno jinak Dotčený text byl vypuštěn.

701 AVZ
§ 139a odst. 2 
a § 140a odst. 
1

D

Upravit textaci § 140a tak, aby umožňovala předložit aktualizované doklady o kvalifikaci také „klasickým“ způsobem (SKD, 
konkrétní doklady k zákl. či profesní kvalifikaci apod.). Omezení na předložení pouze ve formě JEO by v konečném důsledku 
mohlo být pro dodavatele dosti limitující. Odůvodnění: Odkaz na ustanovení § 140a odst. 1, podle kterého se má postupovat v případě 
změny nebo doplnění ZD v DNS týkající se podmínek zařazení do DNS, odkazuje pouze na možnost předložení Jednotného 
evropského osvědčení k prokázání kvalifikace, o jehož existenci však v současné době nemají dodavatelé žádné velké povědomí. Z 
ustanovení § 140a současně nevyplývá, jestli je možné prokázat splnění kvalifikace v rámci její případné aktualizace i jinak než pouze 
prostřednictvím JEO (např. klasickým předložením výpisů z RT, FÚ, ČSSZ či výpisu z OR, výpis z SKD, e-certis apod.). 
Domníváme se tedy, že § 140a by měl umožňovat i jiné způsoby prokázání aktualizovaných dokladů o kvalifikace než pouze JEO. V 
případě požadavku pouze na JEO jsme přesvědčení o tom, že to bude pro dodavatele zařazené v DNS v případě změny zadávací 
dokumentace mající vliv na zařazení do DNS velmi problematické.

Vysvětleno Byl doplněn text důvodové zprávy, aby bylo zřejmé, že výpis z SKD je možné použít, stejně tak jako možnost nahrazení dokladu odkazem na 
informační systém veřejné správy.

702 AVZ § 139 odst. 4 
písm. d)

Z

§ 139 odst. 4 písm. d) navrhujeme zcela vypustit. Myslíme si, že navrhované doplnění je nadbytečné. DNS se zavádí často na delší 
období a vyžadovat po zadavatelích, aby předvídali univerzálně způsob hodnocení na celou dobu platnosti DNS, není přiměřené. 
Nepřiměřené je to i z toho důvodu, že zadavatel při zavádění DNS často do detailu ani nezná, co všechno bude v DNS zadávat, neboť 
předmět DNS stačí vymezit poměrně obecně. Byť nově navrhovaný § 139a umožňuje stanovené hodnocení později revidovat, nejedná 
se o potřebný ani praktický krok – resp. z jiného pohledu: dosavadní zkušenosti s používáním DNS potřebě zavedení takového 
nového zákonného pravidla nijak nenasvědčují. I zde jsme názoru, že toto pravidlo jde proti obecné potřebě DNS více zatraktivnit a 
šířeji používat, a spíše tento institut komplikuje, bez zjevného přínosu pro zadavatele či dodavatele.

Vysvětleno

Text ustanovení i důvodové zprávy byl přeformulován, přesnější nastavení pravidel týkajících se hodnocení je důležité pro rozhodování dodavatelů, z 
pohledu zadavatele je úprava pružná, umožňuje se mu vybírat z výčtu kritérií a pozdější bližší specifikace kritérií. 

703 AVZ § 141 odst. 3 Z

§ 141 odst. 3 navrhujeme upravit následujícím způsobem: (3) Zadavatel může odeslat dodavateli, se kterým má být uzavřena
smlouva, výzvu k předložení
a) dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici; § 122 odst. 4 se použije přiměřeně, nebo
b) písemného čestného prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v těchto
dokladech, pokud má zadavatel doklady o jeho kvalifikaci k dispozici, nebo nových dokladů o kvalifikaci, pokud se
rozhodné údaje v těchto dokladech změnily. Odůvodnění: Navrhujeme přeformulovat na „Zadavatel může odeslat dodavateli, se
kterým má být uzavřena smlouva, výzvu k předložení“. Koncept, podle kterého by zadavatel tuto výzvu měl vznést vždy, pokud v
zadávací dokumentaci nestanovil jinak, nepovažujeme za šťastný. Je třeba mít na paměti, že převážná většina zadavatelů si zadávací
řízení, zadávací podmínky apod. z hlavy vytěsňuje, jakmile je zakázka zadána, v tomto případě jakmile je DNS zavedený. Při
zohlednění této reality, ať již si myslíme o tom cokoli a hodnotíme jakkoli, by zavedení tohoto pravidla vedlo k řadě zbytečných
porušení ZZVZ ze strany zadavatelů. Rovněž platí, že řada zadavatelů v DNS nakupuje poměrně často menší objemy plnění, pro což
by toto pravidlo představovalo neúměrné administrativní komplikace (samozřejmě, pokud zadavatel v zadávací dokumentaci
nestanovil jinak). Smysl povinnosti zadavatelů činit navrhované výzvy není zřejmý, podle mě to nebude mít takový přínos, aby to
stálo za to zadavatele tímto způsobem administrativně zatížit. DNS by se měl pro zadavatele zatraktivnit, nikoli zkomplikovat. Máme
za to, že automatická možnost, nikoli povinnost zadavatele takovou výzvu vznést, ať již stanovil v zadávací dokumentaci cokoli, bude
pro praxi mnohem přínosnější.

Nevyhověno/Vysvětle
no

Text byl přeformulován, daný postup při ověřování kvalifikace je navrhován jako nepovinný. Současně se zavádí možnost zadavatele vyžadovat 
písemné prohlášení či nové doklady o kvalifikaci jako součást nabídky, což by mělo umožňovat pružný a rychlý postup zadávání.  

704 AVZ § 141 odst. 5 D
Z úpravy navržené předkladatelem není zcela zřejmé, že se zmíněnými doklady rozumí též písemné čestné prohlášení uvedené v 
odst. 3, jak vyplývá z návrhu důvodové zprávy. Doporučujeme zpřesnění připomínkovaného ustanovení v souladu s návrhem 
důvodové zprávy.

Vyhověno Dotčený text byl vypuštěn.

705 AVZ § 158 Z

Nový odstavec (4): V případě zadávání sektorové veřejné zakázky dle § 158 odst. 1 a 2 se nepoužije část třináctá. S ohledem 
na nedávný rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 8. 2019, č.j. 62 Af 90/2017-54 pokládáme za nezbytné, aby bylo vyjasněno, 
zda a s jakým účinkem mohou dodavatelé podávat námitky vůči podlimitním veřejným zakázkám, je zapotřebí výslovně vyjmout 
jejich zadávání i z úpravy přezkumu a běhu blokační lhůty. Omezení blokačního účinku námitek je u podlimitních sektorových 
zakázek odůvodněno navíc při srovnání výslovné úpravy u rámcových dohod (§135 odst. 3) a DNS (§147 odst. 5).

Vyhověno jinak

Byl upraven text § 241 odst. 1: Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, nebo se 
zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma (dále jen "stěžovatel"). Námitky nelze podat proti postupu zadavatele při zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu, koncese malého rozsahu podle § 178 nebo sektorové veřejné zakázky podle § 158 odst. 1; to neplatí v případech, 
kdy zadavatel nebo jiná osoba zahájí zadávací řízení podle § 4 odst. 4 nebo 5.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



706 AVZ § 160 Z

Navrhujeme přesunutí celého ustanovení do § 29 zákona. Navrhujeme ustanovení zařadit mimo část sedmou zákona upravující 
zadávání sektorových veřejných zakázek. Zařazení do této části naznačuje, že se výjimka týká jen sektorových veřejných zakázek, což 
ale z povahy věci není možné - služby, na které se ustanovení vztahuje, již nepatří mezi relevantní činnosti. Rovněž v evropské právní 
úpravě je odpovídající ustanovení zařazeno do „nesektorové“ směrnice 2014/24/EU (čl. 7). 

Vyhověno

Ustanovení bylo přesunuto do § 29 odst. 2: Veřejný zadavatel vykonávající relevantní činnost podle § 153 odst. 1 písm. h) bodu 1 není povinen zadat 
v zadávacím řízení veřejnou zakázku, jde-li o veřejnou zakázku zadávanou za účelem poskytování 
a) služby spojené s elektronickou poštou a uskutečňované výhradně elektronickou cestou, zejména zabezpečený přenos zakódovaných dokumentů 
elektronickou cestou, služby správy adres nebo přenosu doporučené elektronické pošty,
b) služby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
c) filatelistické služby, nebo
d) logistické služby spojující fyzické doručení nebo uskladnění s jinými nepoštovními činnostmi podle § 153 odst. 1 písm. h) bodu 2.

707 AVZ § 163 odst.4 
písm. c) Z

§ 163 odst. 4 písm. c) navrhujeme upravit následujícím způsobem: c) výzvy k podání žádostí o účast všem dodavatelům zařazeným
do příslušné kategorie nebo kvalifikačního stupně systému kvalifikace,….Změna souvisí s upřesněním možnosti tzv.
multioborového zadávání. Jedná se o vyjasnění nejasného výkladu ZZVZ k fungování systému kvalifikace. Mimo jiné za současné
úpravy není jasné, zda musí být výzva skutečně adresovaná všem dodavatelům zapsaným do systému kvalifikace, nebo postačí pouze
těm, kteří jsou zapsáni v příslušné kategorii odpovídající předmětu VZ.Bylo by vhodné vyřešit v praxi problematický výklad, zda je
možné, aby podali společnou nabídku dodavatelé zapsání do SK samostatně – toto by bylo velmi vhodné, restrikcí může být znění §
58 d t  2 ZZVZ

Vysvětleno

Formulace o zaslání výzvy všem dodavatelům zařazených do systému kvalifikace odpovídá směrnici. Pokud je systém kvalifikace rozdělen na 
kategorie, je zřejmé, že výzva nemusí být zasílána dodavatelům zařazeným v neadekvátní kategorii.

708 AVZ § 163 odst.4 
písm. d) Z

§ 163 odst. 4 písm. d) navrhujeme upravit následujícím způsobem: d) výzvy k podání nabídek v užším řízení všem dodavatelům
zařazeným v příslušné kategorii nebo kvalifikačním stupni systému kvalifikace, nebo ...Změna souvisí s upřesněním možnosti tzv.
multioborového zadávání. Jedná se o vyjasnění nejasného výkladu ZZVZ k fungování systému kvalifikace. Mimo jiné za současné
úpravy není jasné, zda musí být výzva skutečně adresovaná všem dodavatelům zapsaným do systému kvalifikace, nebo postačí pouze
těm, kteří jsou zapsáni v příslušné kategorii odpovídající předmětu VZ. Bylo by vhodné vyřešit v praxi problematický výklad, zda je
možné, aby podali společnou nabídku dodavatelé zapsání do SK samostatně – toto by bylo velmi vhodné, restrikcí může být znění §
58 odst. 2 ZZVZ.

Vysvětleno

Formulace o zaslání výzvy všem dodavatelům zařazených do systému kvalifikace odpovídá směrnici. Pokud je systém kvalifikace rozdělen na 
kategorie, je zřejmé, že výzva nemusí být zasílána dodavatelům zařazeným v neadekvátní kategorii.

709 AVZ § 163 odst.4 
písm. e)

Z

§ 163 odst. 4 písm. e) navrhujeme upravit následujícím způsobem: e) výzvy k podání předběžných nabídek v jednacím řízení s
uveřejněním všem dodavatelům zařazeným v systému kvalifikace….V ustanovení § 163 by podle našeho názoru měl být upraven
odst. 4 písm. e) tak, aby bylo na začátek textu doplněno „výzvy k podání“, aby bylo možné zahájit jednací řízení s uveřejněním
odeslání výzvy k podání předběžných nabídek jako v současně účinném zákoně (§ 165 odst. 6).

Vyhověno

710 AVZ § 165 Z

§ 165 navrhujeme upravit následujícím způsobem: (1) Pro účely zadávání sektorových veřejných zakázek může zadavatel zavést
systém kvalifikace, do kterého zadavatel zařazuje kvalifikované dodavatele. Zadavatel může rozdělit systém kvalifikace do kategorií,
které jsou objektivně vymezeny zejména na základě předmětu veřejných zakázek nebo jejich územního rozsahu. Zadavatel vede
písemný seznam dodavatelů zařazených do systému kvalifikace ve struktuře dle kategorií a kvalifikačních stupňů. ... (6)
Ustanovení § 58 odst. 2 věta druhá a § 61 odst. 6 věta druhá se v případě užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním
zahajovaných výzvou dle § 163 odst. 4 písm. c) a písm. d) prostřednictvím systému kvalifikace nepoužije. Je-li to
odůvodněno předmětem veřejné zakázky, je zadavatel oprávněn ve výzvě dle dle § 163 odst. 4 písm. c) a písm. d) stanovit, že
podmínkou pro podání nabídky v užším řízení nebo předběžné nabídky v jednacím řízení s uveřejněním je zařazení do více
kategorií nebo kvalifikačních stupňů zavadených v systému kvalifikace. Výzvu zadavatel zašle dodavatelům zařazeným ve
všech dotčených kategoriích nebo kvalifikačních stupních. Odůvodnění: V současné době panuje nejistota ohledně vztahu
kategorie systému kvalifikace a předmětu veřejné zakázky a možnosti vytváření subjektu „účastníka“ pro konkrétní veřejnou zakázku
z různých dodavatelů zapsaných v systému kvalifikace v jedné nebo více kategoriích. Jinými slovy není zřejmé:
a) zda musí zadavatel výzvu k podání (předběžných) nabídek adresovat pouze dodavatelům zapsaným v jediné kategorii, která
odpovídá předmětu konkrétní veřejné zakázky (u komplexních zakázek může být složité vytvořit kategorii použitelnou opakovaně,
naopak by bylo výrazně praktičtější „poskládat“ kvalifikaci z různých kategorií, které by byly zavedeny pro menší / oborové zakázky
nebo čistě pro účely zadávání komplexních zakázek). b) zda je možné, aby (předběžnou) nabídku spolu (tj. formou společné nabídky
nebo poddodavatelský model) podali různí dodavatelé zapsaní do příslušných kategorií samostatně. c) zda je možné, aby se různí
dodavatelé zapsaní ve stejné kategorii systému kvalifikace pro účely podání (společné) nabídky spojili až po zápisu do systému
kvalifikace. Z pohledu praktických potřeb zadavatelů je vhodné, aby právní úprava nebránila postupu podle písm. a) až c) výše a tím
umožnila systém kvalifikace využívat i pro zadání komplexních plnění (kde je předmět plnění u každé smlouvy jedinečný a zavádět
tak pro každý jedinou kategorii není účelné). Stejně tak by mohlo být praktické (s ohledem na zavedení kategorií systému kvalifikace
často na mnoho let), aby se dodavatelé zapsaní v jedné kategorii mohli pro účely jednotlivých veřejných zakázek do této zadávaných
spojit ad hoc. V rámci revize textu § 165 a § 166 ZZVZ jsme identifikovali další dílčí formulace, které by bylo možné upravit a tím
zpřesnit podmínky aplikace i zvýšit právní jistotu zadavatelů. Jedná se zejména o potvrzení, že důvody pro zamítnutí žádosti o zápis
do systému kvalifikace nebo pro vyřazení ze systému kvalifikace musí vycházet výhradně z objektivních pravidel pro fungování
systému a spíše formulační úpravy. Tyto úpravy by přitom nevybočovaly z rámce unijních směrnic.

Vysvětleno

Ustanovení o systému kvalifikace byla přeformulována a zpřehledněna, tak aby odpovídala směrnicové úpravě. Zákaz podávání společných nabídek 
byl vypuštěn.

711 AVZ § 166 Z

§ 166 navrhujeme upravit následujícím způsobem: (1) Zadavatelé stanoví objektivní pravidla pro provoz systému kvalifikace a
objektivní pravidla a důvody pro zařazení dodavatelů do systému nebo vyřazení z něj. Tato pravidla zadavatel poskytne dodavatelům
na jejich žádost; § 36 odst. 8 se použije obdobně. V případě změny pravidel oznámí zadavatel změnu všem dodavatelům
zařazeným v systému kvalifikace. ... (6) O zamítnutí žádosti dodavatele o zařazení do systému kvalifikace zadavatel informuje
dodavatele do 15 dnů od rozhodnutí o žádosti s odůvodněním. Zamítnutí žádosti musí být založeno na objektivních důvodech dle
odstavce 1. ... (7) Dodavatel může být ze systému kvalifikace vyřazen pouze tehdy, pokud je mu odůvodnění vyřazení písemně
oznámeno nejméně 15 dnů přede dnem vyřazení. Vyřazení ze systému musí být založeno na objektivních důvodech dle odstavce
1. ...V současné době panuje nejistota ohledně vztahu kategorie systému kvalifikace a předmětu veřejné zakázky a možnosti vytváření
subjektu „účastníka“ pro konkrétní veřejnou zakázku z různých dodavatelů zapsaných v systému kvalifikace v jedné nebo více
kategoriích. Jinými slovy není zřejmé:a) zda musí zadavatel výzvu k podání (předběžných) nabídek adresovat pouze dodavatelům
zapsaným v jediné kategorii, která odpovídá předmětu konkrétní veřejné zakázky (u komplexních zakázek může být složité vytvořit
kategorii použitelnou opakovaně, naopak by bylo výrazně praktičtější „poskládat“ kvalifikaci z různých kategorií, které by byly
zavedeny pro menší / oborové zakázky nebo čistě pro účely zadávání komplexních zakázek). b) zda je možné, aby (předběžnou)
nabídku spolu (tj. formou společné nabídky nebo poddodavatelský model) podali různí dodavatelé zapsaní do příslušných kategorií
samostatně.
c) zda je možné, aby se různí dodavatelé zapsaní ve stejné kategorii systému kvalifikace pro účely podání (společné) nabídky spojili až
po zápisu do systému kvalifikace.
Z pohledu praktických potřeb zadavatelů je vhodné, aby právní úprava nebránila postupu podle písm. a) až c) výše a tím umožnila
systém kvalifikace využívat i pro zadání komplexních plnění (kde je předmět plnění u každé smlouvy jedinečný a zavádět tak pro
každý jedinou kategorii není účelné). Stejně tak by mohlo být praktické (s ohledem na zavedení kategorií systému kvalifikace často na
mnoho let), aby se dodavatelé zapsaní v jedné kategorii mohli pro účely jednotlivých veřejných zakázek do této zadávaných spojit ad
hoc. V rámci revize textu § 165 a § 166 ZZVZ jsme identifikovali další dílčí formulace, které by bylo možné upravit a tím zpřesnit
podmínky aplikace i zvýšit právní jistotu zadavatelů. Jedná se zejména o potvrzení, že důvody pro zamítnutí žádosti o zápis do
systému kvalifikace nebo pro vyřazení ze systému kvalifikace musí vycházet výhradně z objektivních pravidel pro fungování systému
a spíše formulační úpravy. Tyto úpravy by přitom nevybočovaly z rámce unijních směrnic.

Vysvětleno

Ustanovení o systému kvalifikace byla přeformulována a zpřehledněna, tak aby odpovídala směrnicové úpravě. Zákaz podávání společných nabídek 
byl vypuštěn.

712 AVZ § 173 Z

Ustanovení § 222 odst. 9 se pro změnu závazku ze smlouvy na sektorovou veřejnou zakázku nepoužije. Má-li dojít ke 
zrušení ust. § 222 odst. 5 písm. c) a § 222 odst. 6 písm. c) je nutné ze zákona odstranit i výjimku z jejich aplikace. Nově 
navrhovaný celkový limit 30% pro změnu závazku na rozdíl od autorů důvodové zprávy nevnímáme pro sektorové zakázky 
jako dostačující. Proto by bylo vhodné výjimku přesměrovat na ust. § 222 odst. 9 se zachováním původního limitu.

Vyhověno

byl upraven text § 173: Ustanovení § 222 odst. 95 písm. c) a § 222 odst. 6 písm. c) se pro změnu závazku ze smlouvy na sektorovou veřejnou 
zakázku nepoužijí.

713 AVZ § 173 D Zrušeno. V souvislosti s předkladatelem navrženým odstraněním § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) doporučujeme legislativně 
technickou úpravu spočívající ve zrušení připomínkovaného ustanovení.

vyhověno jinak byl upraven text § 173: Ustanovení § 222 odst. 95 písm. c) a § 222 odst. 6 písm. c) se pro změnu závazku ze smlouvy na sektorovou veřejnou 
zakázku nepoužijí.
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714 AVZ § 211 odst. 1 Z

V § 211 odst. 1 navrhujeme vložit mezi bod c) a d) nový bod: d) zkoušce vzorku a při rozhovoru s účastníkem zadávacího řízení
či jeho zástupcem v souvislosti s hodnocením v rámci kritérií kvality, pokud tak stanoví zadávací dokumentace,
...Navrhujeme vložit nový bod týkající se rozhovoru mezi zadavatelem či hodnotící komisí a účastníkem zadávacího řízení či jeho
zástupcem v souvislosti s hodnocením ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality ve smyslu § 116 ZZVZ, který by měl být o to
spíše u hodnocení kvality v rámci zjednodušeného režimu. Ústní komunikace v praxi bývá též praktickou součástí při zkoušce vzorku,
zejména při demonstraci zařízení samotným dodavatelem (řídící systémy atd.), které se bez osobní účasti dodavatele neobejdou.
Byť nově navrhovaný odstavec 2 potencialitu dopadu ústní komunikace do obsahu a hodnocení nabídek předvídá, a odstavec 1
obsahuje pouze demonstrativním výčet úkonů proveditelných ústně, hodnocení by bylo vhodné uvést i v demonstrativním výčtu
odstavce 1. Pro vyloučení pochybností čl. 22 odst. 2 směrnice 2014/24/EU uvádí v původním anglickém znění: „Notwithstanding
paragraph 1, oral communication may be used in respect of communications other than those concerning the essential elements of a
procurement procedure, provided that the content of the oral communication is documented to a sufficient degree. For this purpose,
the essential elements of a procurement procedure include the procurement documents, requests for participation, confirmations of
interest and tenders. In particular, oral communications with tenderers which could have a substantial impact on the content and
assessment of the tenders shall be documented to a sufficient extent and by appropriate means, such as written or audio records or
summaries of the main elements of the communication.“
Navrhované upřesnění je tedy v souladu i se zněním směrnice a není v rozporu s vytýkacím dopisem Evropské komise. 

Nevyhověno/vysvětle
no

Navrhovaná změna jde nad rámec možností stanovených v čl. 22 směrnice. Umožňovala by v případě jakéhokoli hodnotícího kritéria hodnotit 
jakékoliv ústní sdělení účastníka zadávacího řízení. Tedy například, že by technické parametry výrobku nebyly uvedeny v nabídce, ale byly by 
sdělovány až v pohovoru.

715 AVZ § 211 odst. 1 D

Návrh znění písm. d) a e): d)rozhovoru mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení prováděném za účelem hodnocení 
nabídek,e) rozhovoru mezi porotou a účastníky soutěže o návrh podle § 148 odst. 6.... Vzhledem k navržené úpravě a v České 
republice stále více využívané metodě hodnocení na poměr nabídkové ceny a kvality s názvem Best Value Approach doporučujeme 
výslovně umožnit ústní komunikaci i u hodnocení nabídek. Předmětnou možnost je možné dovodit i výkladem z nového ustanovení § 
211 odst. 2, avšak za účelem zajištění právní jistoty doporučujeme i výslovnou úpravu v připomínkovaném ustanovení.

Nevyhověno/vysvětlenoNavrhovaná změna jde nad rámec možností stanovených v čl. 22 směrnice. Umožňovala by v případě jakéhokoli hodnotícího kritéria hodnotit 
jakékoliv ústní sdělení účastníka zadávacího řízení. Tedy například, že by technické parametry výrobku nebyly uvedeny v nabídce, ale byly by 
sdělovány až v pohovoru.

716 AVZ § 211 odst. 1 a 
2

Z

Vypustit: „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, d) rozhovoru mezi porotou a účastníky soutěže o návrh 
podle § 148 odst. 6.“ ... Ve formátu, v jakém je nově znění § 211 navrhováno se domníváme, že dochází k částečnému rozporu mezi 
odst. 1 a odst. 2, kdy odstavec 1 definuje příklady možnosti užití ústní komunikace se zdůrazněním, že tato se nesmí týkat zásadních 
prvků zadávacího řízení, avšak odstavec 2 na druhou stranu připouští situaci, kdy ústní komunikace by mohla mít podstatný dopad na 
obsah nebo hodnocení nabídek, přičemž dle našeho názoru hodnocení či obsah nabídek je zásadním prvkem zadávacího řízení. Dle 
našeho názoru by v kontextu návrhu naší úpravy mělo být na zvážení zadavatele, jaký způsob komunikace využije pro zajištění 
řádného průběhu zadávacího řízení nebo jiného postupu. Ústní komunikace s dodavateli je totiž v některých situacích často daleko 
účelnějším a efektivnějším způsobem komunikace. Je tomu tak zejména u zakázek se složitějším předmětem plnění, v případě 
objasňování nabídek (příp. objasňování dříve poskytnutého písemného vysvětlení nabídky), mimořádně nízké nabídkové ceny atp.
Podstatné je (jak vyžaduje Směrnice), aby zadavatel, který komunikuje s účastníky ústně, vždy dostatečně obsah komunikace zachytil 
pro zajištění transparentnosti průběhu zadávacího řízení a umožnění přezkumu úkonů zadavatele. Čl. 22. odst. 2 směrnice přitom 
ústní komunikaci připouští, když uvádí, že „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.“ Novelizované znění § 211 naopak stanovuje, že ústní komunikaci je možné použít „u sdělení, 
jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení“. Tato formulace je nejen neurčitá, ale především zavádí přísnější pravidla, než jaká 
stanoví směrnice. Pro správnou zadavatelskou praxi je nerozumné, zbytečně limitující a v konečném důsledku kontraproduktivní ústní 
komunikace navrhovaným způsobem omezit.

Nevyhověno/vysvětle
no

Formulace "u sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení“ ke které směřuje připomínka je doslova převzata z čl. 22 odst. 2 směrnice 
24/2014/EU. Dosavadní text ustanovení byl zpochybněn evropskou komisí, proto je nutné jej změnit. Důvodem pro převzetí formulací, ze směrnic je 
snaha o to, aby text českého zákona nezužoval možnost ústního jednání oproti směrnicím. Příkladmý výčet zásadních prvků komunikace, byl převzat 
ze směrnice a doplněn do textu zákona.

717 AVZ § 211 odst. 6 D Doporučujeme odstranit předložku „v“. Vyhověno Předložka byla vypuštěna.

718 AVZ § 211 odst. 6 D

(6) Na komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejné zakázky se nepoužije zákon o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce48), není-li dále stanoveno jinak. (7) Úkon zadavatele učiněný 
prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky47) se pro účely tohoto zákona považuje za podepsaný 
zadavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za zadavatele. (8) Úkon dodavatele učiněný prostřednictvím elektronického 
nástroje nebo datové schránky se pro účely tohoto zákona považuje za podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou 
jednat za dodavatele. Tím není dotčeno právo zadavatele požadovat, aby dodavatel nebo osoba oprávněná jednat za 
dodavatele podepsala uznávaným elektronickým podpisem48) dokument, jehož předložení zadavatel požaduje v souvislosti 
s postupem podle § 36 odst. 8, nebo smlouvu na veřejnou zakázku. (9) Nejde-li o úkon učiněný prostřednictvím 
elektronického nástroje nebo datové schránky, musí být v zadávacím řízení nebo při zvláštních postupech podle části šesté 
úkon zadavatele podepsán uznávaným elektronickým podpisem zadavatele nebo osobou oprávněnou jednat za zadavatele, 
pokud jde o
a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,
b) oznámení o výběru dodavatele,
c) oznámení rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh,
d) oznámení vyloučení účastníka zadávacího řízení.
(10) Za úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky se pro účely odstavců 7 až 9 považuje 
také dokument uveřejněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo odeslaný prostřednictvím elektronického nástroje 
nebo datové schránky.
Poznámka pod čarou č. 48:
48) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.                  
Přestože chápeme snahu předkladatele jednoduchou a relativně stručnou úpravou textu připomínkovaného ustanovení do ZZVZ 
výslovně zakotvit jednak výluku aplikace zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“) a jednak fikci podpisu úkonů učiněných prostřednictvím elektronického nástroje, máme 
za to, že předkladatelem navržená úprava skýtá určité výkladové nejasnosti.
Jedná se zejména o následující: - Navzdory výslovné výluce ZSVD ustanovení používá pojem „uznávaný elektronický podpis“, jehož 
definice (kterou přebírá i návrh důvodové zprávy) je přitom upravena právě v § 6 odst. 2 ZSVD. Z uvedeného důvodu doporučujeme 
výluku omezit textem „není-li dále stanoveno jinak“, a v souvislosti s uvedeným pojmem na ZSVD opětovně odkázat (obdobně jako 
tomu je v současné úpravě v případě odkazu na zrušený zákon o elektronickém podpisu). - Ustanovení používá pojem „úkon“, který 
je v ZZVZ i související prováděcí vyhlášce č  260/2016 Sb )  sice používán (často s přívlastkem elektronický“)  není však zřejmé  že 

částečně vyhověno Vyloučení zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce je formulován tak, že jsou vyloučeny pouze § 5 a 6 tohoto zákona. 
Uvedení dovětku "není-li dále stanoveno jinak" tak již není potřebné. Fikce podpisu pro úkony činěné datovou schránkou byla doplněna. Otázka, kdo 
je osobou oprávněnou jednat za dodavatele, není předmětem zákona o veřejných zakázkách, nepovažujeme tedy za vhodné ji upravovat ve vztahu k 
elektronickým nástrojům či datové schránce. Vyžadování určité úrovně podpisů při konkrétních úkonech v zadávacích podmínkách není a priori 
vyloučeno, mělo by se posuzovat podle obecných pravidel stanovených v § 36.

719 AVZ § 212 odst. 7 a 
§ 96 odst. 1 Z

Doplnit zákon, že zadavatel zveřejní zadávací dokumentaci na profilu nejdříve v den uveřejnění formuláře v Úředním věstníku EU. 
Potom doplnit, že zadávací dokumentace musí být přístupná na profilu zadavatele nejpozději ten samý den, kdy jsou uveřejněny 
formuláře ve věstníku VZ i v Úředním věstníku EU. Odůvodnění: Ke znění ust. § 212 odst. 7 a § 96 odst. 1: U nadlimitních veřejných 
zakázek je nejasné, v jakém okamžiku nebo který den má zadavatel uveřejnit zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. V případě 
otevřeného řízení je obvykle jako první uveřejněn formulář oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, 
poté se formulář uveřejní v Úředním věstníku EU (TED). Stalo se, že oba formuláře byly uveřejněny ve stejný den (zde není pochyb) 
nebo že první byl formulář zveřejněn v Úředním věstníku EU a až další den ve Věstníku VZ. Bylo by vhodné doplnit zákon, že 
zadavatel zveřejní zadávací dokumentaci na profilu nejdříve v den uveřejnění formuláře v Úředním věstníku EU. Potom doplnit, že 
zadávací dokumentace musí být přístupná na profilu zadavatele nejpozději ten samý den, kdy jsou uveřejněny formuláře ve věstníku 
VZ i v Úředním věstníku EU.

Vysvětleno

Byla doplněna důvodová zpráva "Upřesňuje se, že ke zveřejnění údajů na profilu zadavatele nesmí dojít dříve, než dojde k uveřejnění formuláře, a to 
bez ohledu na to, zda jde o uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, nebo Úředním věstníku Evropské unie, neboť podle odstavce 7 je možné, že v 
některých případech dojde k uveřejnění v národním věstníku dříve než ve věstníku EU. Po prvním z těchto uveřejnění lze údaje na profilu zadavatele 
uveřejnit. To platí i pro uveřejnění zadávací dokumentace podle § 96 odst. 1."

720 AVZ § 212 odst. 8 D
Informace o zahájení zadávacího řízení nesmí být uveřejněna na profilu zadavatele před uveřejněním oznámení o zahájení 
zadávacího řízení. Doporučujeme zpřesnění připomínkovaného ustanovení, aby neodkazovalo na blíže neurčený „formulář“, ale na 
„oznámení o zahájení zadávacího řízení“.

Nevyhověno Nejedná se ve všech případech o oznámení o zahájení řízení, může jít i o předběžné oznámení, pokud se jim zahajuje zadávací řízení.

721 AVZ § 219 odst. 1 
písm. d)

D

d) smlouvu uveřejněnou v registru smluv 51) .Poznámka pod čarou č. 51:

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. D oporučujeme do připomínkovaného ustanovení pro zvýšení právní jistoty doplnit o 
poznámku pod čarou s odkazem na zákon o registru smluv.

vysvětleno Dosavadní stav nezpůsobuje výkladové problémy, poznámka není nezbytná. 
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722 AVZ § 222 odst. 5 
písm. a) a b)

D

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 a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. ... V souvislosti s předkladatelem navrženým § 222 odst. 5 
písm. c) doporučujeme legislativně technickou a jazykovou úpravu připomínkovaného ustanovení.

Vyhověno Text byl upraven.

723 AVZ
§ 222 odst. 6 
písm. a) a b)

D

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a b) která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. V souvislosti s předkladatelem navrženým § 222 odst. 6 písm. c) doporučujeme legislativně 
technickou a jazykovou úpravu připomínkovaného ustanovení.

Vyhověno Text byl upraven.

724 AVZ § 228 odst. 1 D

(1) Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazujícía) 
profesní způsobilost podle § 77 a technickou kvalifikaci podle § 79, a to v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b)  základní způsobilost podle § 74.... Doporučujeme 
upravit ustanovení § 218 odst. 1 tak, že lze výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázat i technickou kvalifikaci v 
rozsahu v takovém seznamu zapsaném. Tato změna by měla dopad zejména na prokazování splnění požadavků stanovených v souladu 
s § 79 odst. 2 písm. d) na autorizace pro osoby uváděné v seznamu dle § 79 odst. 2 písm. c). Jedná se zejména o autorizace vydávané 
např. ČKAIT, které lze v rámci seznamu kvalifikovaných dodavatelů zapsat, avšak takový zápis není možné v souladu se zněním 
ZZVZ uznat pro prokázání splnění takového kritéria technické kvalifikace.

Vysvětleno Autorizace je profesní způsobilost, nikoli technická. 

725 AVZ § 232 písm. d) Z Zde je patrně uveden nesprávný odkaz, jelikož v odkazovaném § 231 odst. 3 není stanovena povinnost dodavatele. Vyhověno

726 AVZ § 246 Z

V § 246 odst. 1 písm. c) a d) doporučujeme nahradit slovo „námitky“ slovem „včasné námitky“. V písm. e) navrhujeme doplnit část 
věty o tučně označenou část: „pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas a byla s ním řádně složena kauce“;  Za velmi důležité 
pokládáme to, aby blokační lhůtu spouštěly pouze (i) včasně podané námitky a (ii) včasně a řádně podaný návrh, k němuž byla 
uhrazena kauce. Jinak může docházet k tomu, že dodavatelé budou tohoto institutu zneužívat. Ve vztahu k námitkám navrhujeme 
srovnání písm. d) a d) s písm. e) téhož odstavce, který vyžaduje včasnost návrhu na přezkum. Jedná se o rozdíl, který není nijak 
logicky zdůvodnitelný. 

Částečně vyhověno

První část připomínky vyhověno, druhá ne. U kauce to nepovažujeme za vhodné, neboť spory o výši kauce bývají mnohdy složité.

727 AVZ § 246 Z Komentáře se rozcházejí v tom, zda je platná či absolutně neplatná smlouva, kterou zadavatel uzavřel s dodavatelem před uplynutím 
lhůty pro podání námitek. Doporučujeme toto vyjasnit v zákoně. Vysvětleno

Předmětná problematika je jednoznačně řešena v § 264.

728 AVZ

§ 246 odst. 1 
písm. a) a b) 

D

a) před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 1. rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, 2. rozhodnutí o výběru 
dodavatele, 3. oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy, nebo 4. dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít 
smlouvu podle § 212 odst. 2,... Doporučujeme pro lepší přehlednost místo předkladatelem navrženého doplnění dalšího písmene, 
které se jeví jako nesystematické, odpovídajícím způsobem upravit současné písm. a), včetně zpřesnění textace v případě 
dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu (srov § 245 odst. 5)

Vyhověno Text byl upraven.

729 AVZ § 254 odst. 3 Z

§ 254 odst. 3 navrhujeme ponechat v původním znění, a to s okamžikem uveřejnění „oznámení o uzavření smlouvy“. … Nahrazení 
počátku lhůty k okamžiku uveřejnění „dobrovolného oznámení ex ante“, není systematické, bude způsobovat výkladové a praktické 
problémy. Podle dosavadní koncepce ZZVZ vždy platilo, že v případě uveřejnění „oznámení ex ante“, které nebylo samostatně 
napadeno, nelze již uložit zákaz plnění smlouvy; takový návrh (na zákaz plnění smlouvy) byl Úřadem zamítnout. Proto podle § 241/2 
ve spojení s § 246 písm. a) ZZVZ platí, že dodavatel by měl proti tomuto úkonu (dobrovolnému oznámení) brojit námitkami – 
vyplývá rovněž z rozhodovací praxe Úřadu (viz např. S0330/2017/VZ). Pokud zadavatel splnil povinnost uveřejnit ex ante oznámení 
a neobdrží námitky, nic mu nebrání uzavřít smlouvu, kterou již následně nelze zakázat plnit podle § 264/1 ZZVZ. Pokud tedy nastane 
situace, kdy (i) bylo uveřejněno ex ante (ii) nebyly podány námitky a (iii) zadavatel uzavřel smlouvu, je tento stav nezvratný. 
Navrženou lhůtu 30 dnů ode dne uveřejnění dobrovolného oznámení, nebude z pohledu navrhovatelů možné vůbec využít tak, aby 
bylo možné docílit zákaz plnění smlouvy. Dodavatel musí proti tomuto úkonu brojit námitkami a následně standardním návrhem podle 
§ 251 ZZVZ (před uzavřením smlouvy). V DZ k tomu není k tomuto návrhu žádná zmínka. Mimo uvedené, je v tomto případě 
významně narušena i právní jistota zadavatele, který uveřejnění oznámení o uzavření smlouvy; má-li platit pouze lhůta 6 měsíců. 
Navíc, nechrání to ani samotného navrhovatele, v této lhůtě bude velké množství dodávek a služeb splněných. Lze doporučit ponechat 
v původním znění, a to s okamžikem uveřejnění „oznámení o uzavření smlouvy“.

Vyhověno

730 AVZ § 255 D

Za 1. větu stávajícího znění doplnit: V případě, že nabídková cena navrhovatele je nižší než 80% předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky, je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, nejméně 50 000 Kč, 
nejvýše 10 000 000 Kč. ...Doplněný text by měl zamezit účelovým podáním návrhů, při nichž dodavatel podá nabídku s nesmyslně 
nízkou nabídkovou cenou s úmyslem podávat námitky a posléze i návrh, podložený minimální kaucí. Pozn.: Návrh je samozřejmě 
třeba ještě promyslet, co do účinku nastavení a dopracovat způsob výpočtu (aby např. nenastalo to, že kdo dá 81%, platí nižší kauci, 
než kdo dá 79% apod. Jak se zaokrouhlováním?)

Nevyhověno Šlo by o příliš komplikované řešení. 

731 AVZ § 262a Z

Doporučení konkretizace postupu upraveného v § 262a, aby se eliminovaly aplikační nejasnosti. Zde je upravena možnost 
zpřístupnění dokumentace veřejné zakázky Úřadu. Není však jasné, jakým způsobem má/může k takovému zpřístupnění dojít, zda i 
toto musí být učiněno písemnou elektronickou formou či jinak. Není ani upřesněno, jak mají být chráněny údaje uvedené v 
elektronickém nástroji proti případnému zneužití. Doporučujeme upřesnit.

Vysvětleno

Byla doplněna DZ.

732 AVZ § 263 odst. 3 Z

Stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího 
řízení nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, v němž je rozpor se zákonem založen. … V případech, kdy je nezákonnost zadávacích 
podmínek založena až vysvětlením zadávací dokumentace navrhovaná úprava umožní zrušit jen jednotlivý úkon zadavatele (tj.  
vysvětlení zadávací dokumentace) a umožní zadavateli plynule pokračovat v zadávacím řízení.

Vysvětleno

Muselo by se to týkat jen těch řízení, kdy UOHS stihne rozhodnout před podáním nabídek. Tato situace pravděpodobně nikdy nenastane.

733 AVZ § 270 Z

§ 270 navrhujeme vypustit dosavadní odstavec 1, přečíslovat následující odstavce a  doplnit odstavec poslední následujícím 
způsobem: (1) Má se za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý. (11) (10) 
Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 13 odst. 1, § 15 až 17, 19, 24 až 27, § 32 odst. 2 a 3, § 35 písm. a), d) a e), § 38 
písm. e), § 42, 43, 45, 48 až 50, § 51 písm. b), § 53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, § 80 odst. 2 a 3, § 82, 87, § 88 odst. 1 a 2, § 89, § 93 odst. 
1 písm. d), g) a h), § 94, § 95 odst. 2 a § 96 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí. ... Současné 
formální pojetí přestupku bylo zakotveno novelizačním zákonem č. 183/2017 Sb. a vymyká se obecné zásadě materiálně-formálního 
pojetí přestupku ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů 
(„ZoP“) . Tato úprava je vlastní pouze pro ZZVZ. Důvody, které vedly k tomuto pojetí, nepředstavují dostatečný podklad pro tak 
zásadní prolomení základních zásad správního trestání: podle důvodové zprávy k zákonu č. 183/2017 Sb. „Společenská škodlivost je 
u těchto přestupků dána již samotným naplněním skutkové podstaty přestupku. V případě, že by konkrétní společenská škodlivost 
protiprávního jednání nedosahovala ani minimální hranice typové škodlivosti, nebyl by dán veřejný zájem na jeho stíhání[…].“ 
Takové důvody však nelze považovat za dostatečné, odůvodňující opuštění stěžejního materiálně-formálního pojetí přestupku. Vyjma 
ulehčení a zformalizování rozhodovací činnosti ÚOHS takové důvody neprokázala ani dosavadní praxe. Automatická presumpce 
společenské škodlivosti činu nedůvodně oslabuje pozici obviněného osob. Je proto nezbytné se vrátit k materiálně–formálnímu pojetí 
přestupku a garantovat to, že společenská škodlivost činu bude vždy řádně posuzována. ZZVZ v dosavadním § 270 odst. 5 až 8 
upravuje samostatně podmínky promlčecí doby a podmínky jejího přerušení. V ZZVZ však zcela absentují podmínky stavení 
promlčecí doby, přičemž obecná úprava dle § 32 odst. 1 ZoP je nyní vyloučena, což vede k nedůvodnému zvýhodnění obviněného (a 
naopak ke znevýhodnění např. neúspěšných uchazečů a složitější pozici pro ÚOHS). Důvody uvedené v § 32 odst. 1 ZoP jsou přitom 
obecnými důvody, jejichž aplikace by měla být bezezbytku přijata i v případě ZZVZ. V opačném případě existuje vysoké riziko 
uplynutí promlčecí doby z důvodů na vůli ÚOHS nezávislých (např. v případě pokud je daná věc předmětem soudního řízení 
správního, jehož vedení může být v řádu několika let). Z uvedených důvodů by proto výluka při aplikaci § 32 ZoP měla dopadat 
pouze na odst. 2 a 3 tohoto ustanovení.I v řízení před ÚOHS je možné nařízení ústního jednání. Současná úprava však umožňuje 
takové jednání nařídit pouze podle § 80 odst. 1 ZoP, nikoliv na požádání obviněného. Nemožnost nařízení ústního jednání za 
podmínek dle § 80 odst. 2 ZoP je opětovně nedůvodným dopadem do procesních práv obviněného, resp. do možností jeho procesní 
obrany.  Ust. § 80 odst. 2 ZoP přitom nestanovuje obligatorní nařízení ústního jednání; je tomu tak pouze za předpokladu, pokud je 
takové ústní jednání nezbytné k uplatnění práv obviněného.  Je-li naplněna taková podmínka, pak by i v řízení před ÚOHS mělo být 
nařízeno ústní jednání.  Úprava dokazování výslechem obviněného dle § 82 ZoP by měla být aplikovatelná i v případě ZZVZ, neboť 
vede k naplnění principu úplného zjišťování stavu věci. I v tomto případě navíc dosavadní výluka vede ke znevýhodnění obviněného 
(výslech je dle § 82 odst  1 ZoP možno provést je li to nezbytné k uplatnění práv obviněného“)  a to aniž by proto existoval 

Částečně vyhověno

Z výčtu ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které se nepoužijí při řízení před UOHS se vypouští § 32 odst. 1., který 
upravuje doby, jež se nezapočítávají do promlčecí doby. V této otázce není důvod se odchylovat od obecné právní úpravy. Zbylé části připomínky 
zapracované nebyly, neboť představují podstatný zásah do systému přezkumu veřejných zakázek, což jde nad rámec záměru této novely. Konkrétní 
argumenty UOHS k jednotlivým bodům byly zaslány navrhovateli. 

734 AVZ § 273 odst. 6 D

(6) Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky nebo koncesních smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posuzují podle tohoto zákona. Do celkového cenového nárůstu změn závazku podle § 222 
odst. 9 věty druhé se započítává cenový nárůst související se změnami závazků ze smluv na veřejné zakázky nebo koncesních smluv 
provedenými přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.... V souvislosti s předkladatelem navrženým odstraněním § 222 odst. 5 
písm. c) a odst. 6 písm. c) doporučujeme legislativně technickou úpravu připomínkovaného ustanovení. Zároveň v souladu s 
ustáleným výkladem doporučujeme výslovně vztáhnout možnost aplikace § 222 na veškeré smlouvy na veřejné zakázky a koncesní 
smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti ZZVZ, nikoliv pouze na ty uzavřené podle právních předpisů výslovně uvedených v 
současném znění připomínkovaného ustanovení.

Vysvětleno Nejde aktualizovat přechodná ustanovení. Máme za to, že v této otázce již byl přijat ustálený výklad.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSVBH29Z)



735 AVZ Příloha č. 2 
písm. a) bod 3 

D
3. zjednání  výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,  Doporučujeme jazykovou úpravu 
připomínkovaného ustanovení v souladu s názvem trestného činu podle § 256 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhověno Text byl upraven.

736 AVZ § 19, DZ str. 8 D

Máme za to, že závěr formulovaný předkladatelem v návrhu důvodové zprávy, podle kterého má ze slovního spojení „stejného 
druhu “ vyplývat povinnost sčítání předpokládaných hodnot dodávek a služeb „bez ohledu na to, zda spolu funkčně souvisí či 
nikoli “, není zcela přesný a nemá ani oporu v dosavadní výkladové praxe. Dle našeho názoru se slovní spojení „stejného druhu“ 
vztahuje k dodávkám a službám uvedeným v úvodní části § 19 odst. 1. Připomínkované ustanovení tedy zakládá povinnost např. u 
plánovaných pravidelně pořizovaných dodávek stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky podle skutečné ceny dodávek 
stejného druhu jako jsou tyto nové pravidelně pořizované dodávky. Přestože z povahy § 19 vyplývají zvláštní, nepochybně mírnější 
pravidla ve vztahu k časové souvislosti ve smyslu § 18 odst. 2, není zároveň důvod k vyloučení hlediska funkční celku. Např. v 
případě, že má zadavatel ve správě více objektů na větším území, neměl by být nucen sčítat předpokládané hodnoty pravidelných 
úklidových služeb jednotlivých objektů, u kterých absentuje prvek místní souvislosti, a tudíž netvoří funkční celek ve smyslu § 18 
odst. 2. Z návrhu důvodové zprávy přitom víceméně vyplývá opačný závěr. Doporučujeme pro zvýšení právní jistoty upravit 
návrh důvodové zprávy ve výše uvedeném smyslu.

Vysvětleno Možnost "nesčítat" zakázky organizačních složek by měla být řešena podle § 17, nikoli podle § 19.

737 AVZ obecně D

Sjednocení lhůt pro podlimitní a nadlimitní režim, kdy v podlimitu jsou lhůty počítány na pracovní dny, zatímco v nadlimitu na 
kalendářní, ve výsledku pak jsou lhůty téměř shodné.

Vysvětleno Lhůty v celém textu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou upraveny tak, aby delší lhůty vycházející z evropských směrnic byly stanoveny 
v kalendářních dnech a současně aby bylo zachováno, že lhůty, které jsou kratší než 10 dnů, a lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení byly nadále 
stanoveny v pracovních dnech. Tato úprava odpovídá závěrům Legislativní rady vlády, která ukončila rozsáhlou a podrobnou debatu k této otázce 
vedenou při přijímání zákona. Současná úprava lhůt je účelná a vhodná, neboť počítání lhůt v kalendářních dnech je pro adresáty normy jednodušší. 
Zachování kratších lhůt ve dnech pracovních pak na druhou stranu zajišťuje, že není možné lhůty účelově stanovit v průběhu dnů pracovního klidu. 
Nevidíme proto důvod, ke změně současného stavu.

738 UOHS § 269 Z

V souvislosti s připomínkou k § 217 upravit § 269 odst. 1 písm. e) ...e) neuveřejní písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217
odst. 5. 

Vysvětleno

Požadavek zřejmě souvisí se změnou § 217 odst. 3 požadovanou v připomínce č. 446, odstavec 3 však změněn nebyl. Domníváme se tedy, že úprava 
deliktu není nutná. Pokud uveřejněná písemná zpráva neobsahuje všechny zákonné náležitosti, nelze ji považovat za řádně uveřejněnou. To se netýká 
pouze nově zavedených údajů o nabídkových cenách, ale i všech ostatních údajů uvedených v § 217 odst. 1. 

K navrhovanému textu § 214 a § 217 ZZVZ nemá Úřad další připomínky.

739 NUKIB § 40 odst. 2 Z

Požadujeme doplnit ustanovení tak, aby reflektovalo i dobu, kdy ÚOHS zadavateli zakáže pokračovat v zadávacím řízení, jelikož 
lhůty, kdy zadavatel nemůže uzavřít smlouvu nebo pokračovat v zadávacím řízení, mohou vzniknout v rámci správního řízení před 
ÚOHS – uložením předběžného opatření podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Navrhujeme 
následující znění odstavce 2: „(2) Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 nebo po 
dobu kdy byl zadavateli Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložen zákaz pokračování v zadávacím řízení nebo 
zákaz uzavřít smlouvu podle jiného právního předpisu. […]“.

Vyhověno

Připomínce bylo vyhověno.

Akceptováno

740 NUKIB § 58 Z

Navrhuje se revize koncepce užšího řízení tak, aby mělo pro zadavatele skutečný užitek. Současné nastavení nepřináší zásadní
výhody, jelikož se příliš neodlišuje od otevřeného řízení (za situace, kdy ZZVZ umožňuje při použití otevřeného řízení provedení
posouzení nabídek až u jediného dodavatele poté, co nejprve proběhne hodnocení). Navrhujeme úpravu obdobně tak, jako tomu bylo
v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tedy aby bylo možné uveřejnit kvalifikační
dokumentaci, avšak zadávací dokumentaci v podrobnostech poskytnout až kvalifikovaným dodavatelům. Toto opatření by umožnilo
užší řízení využít například tam, kde je dnes zadavatel nucen k využití některé výjimky, jelikož ZZVZ neumožňuje učinit žádné
opatření, které by jinak provedení tohoto zadávacího řízení umožňovalo. Tímto opatřením by mohlo být právě dvoufázové užší řízení.
Využití by pak našlo například u zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, kde ani využití otevřeného řízení není podle ZZVZ možné,
nebo v přích objektů, u kterých absentuje prvek místní souvislosti, a tudíž netvoří funkční celek ve smyslu § 18 odst. 2. Z návrhu
důvodové zprávy přitom víceméně vyplývá opačný závěr. Doporučujeme pro zvýšení právní jistoty upravit návrh důvodové zprávy ve
výše uvedeném smyslu.

oznámení vyloučení účastníka zadávacího řízení.
(10) Za úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky se pro účely odstavců 7 až 9 považuje také
dokument uveřejněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo odeslaný prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové
schránky.
Poznámka pod čarou č. 48:

Částečně vyhověno

V oblasti obrany a bezpečnosti byla možnost pozdějšího zaslání zadávací dokumentace doplněna do § 199 a § 200, neboť ji obranná směrnice 
připouští. V případě "běžných" zadávacích řízení vycházíme ze stanoviska komise, že je nutné trvat na uveřejnění zadávací dokumentace již v 
okamžiku zahájení zadávacího řízení. 

Akceptováno

741 NUKIB § 61 odst. 10 Z

Navrhovaná změna může způsobit nemožnost realizovat jednací řízení s uveřejněním, kdy změna technického rázu (ale přípustná ve
smyslu odst. 4) může mít vliv na podobu způsobu hodnocení a přitom bude představovat dovolenou změnu zadávacích podmínek.
Typicky si lze představit, že zanikne parametr, který měl být součástí hodnocení (matematický vztah mezi kritérii) v návaznosti na
jednání o nabídkách. Navrhujeme uvedené vypustit.

Vysvětleno

Pokud by věcná změna vyžadovala změnu kritérií hodnocení, nelze je dle směrnic považovat za povolenou viz čl. 29 odst. 3 druhý pododstavec, 
podle kterého kritéria pro zadání nesmí být předmětem jednání.

Akceptováno

#NÁZEV?

742 NUKIB § 63 odst. 1 
písm. b) Z

Úprava představuje zavedení neurčitého právního pojmu, který zásadním způsoben oslabí právní jistotu subjektů zákona. Navrhujeme
alespoň v důvodové zprávě uvést, co se myslí tím, že nabídka podstatným způsobem nesplňuje požadavky zadavatele. Alternativně
považujeme za vhodné tento bod novely vypustit. 

Vyhověno
Formulace byla rozšířena tak, aby více odpovídala směrnici a byla doplněna důvodová zpráva. Akceptováno

743 NUKIB § 63 odst. 4 Z

Úprava zavádí neurčitý právní pojem, který může zásadním způsobem oslabit právní jistotu subjektů zákona. Navrhuje se alespoň v
důvodové zprávě uvést, co přiměřené řešení obnáší. Dále je třeba upozornit, že pojem „řešení“ zákon v předcházejících ustanoveních
sice uvádí, ale v jiných souvislostech; dále jej jako legislativní zkratku zavádí v § 69 odst. 1 s přímou návazností na soutěžní dialog.
Úprava tedy působí zavádějícím dojmem, kdy uprostřed normativního textu zavádí legislativní zkratku pro pojem, který v jiných
částech používá v jiných souvislostech. Nadto je otázkou, zda „řešením“ dle § 63 odst. 4 vůbec lze chápat „řešení“ ve smyslu
soutěžního dialogu (tedy „řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele“). Není pak zřejmé, zda je záměrem zákonodárce omezit „řešení“
pouze na postupy v soutěžním dialogu, nebo že je pro aplikaci tohoto ustanovení překážkou, pokud zadavatel nejprve neprovede
soutěžní dialog za účelem nalezení řešení způsobilého splnit potřeby zadavatele. Uvedená situace vyžaduje vyjasnění.

Vysvětleno

Z důvodu legislativní přesnosti byla odstraněna legislativní zkratka „řešení“ z § 69 odst. 1 odstraněna, neboť pro pochopení významu dalších 
odstavců § 69 není nezbytná (je zřejmé, že „řešení“ uváděná v dalších odstavcích jsou ta, která zadavatel hledá spolu s účastníky zadávacího řízení v 
soutěžním dialogu) a slovo řešení je v dalším textu zákona používáno i bez vazby na soutěžní dialog. V celém textu zákona i v § 63 odst. 4 je pojem 
řešení používán v obecném smyslu pro situace, kdy se mluví o řešení potřeb nebo požadavků zadavatele. 

Akceptováno

744 NUKIB § 107 odst. 6 D

Pro zvýšení právní jistoty zadavatelů doporučujeme v důvodové zprávě uvést, jaké jsou zkušenosti s aplikací institutu
„věrohodných informací“ dle § 48 odst. 6 a tedy uvést vodítko k výkladu. Dále pak, s ohledem na nedůvodné omezení
pouze na dodavatele v koncernovém vztahu, doporučujeme odstavec 6 ve znění: „Zadavatel může vyloučit účastníky
zadávacího řízení, kteří jsou součástí jednoho koncernu, nebo účastníky, jež jsou ovládáni stejnou osobou, která může mít
v obchodní korporaci přímo či nepřímo rozhodující vliv, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné
podezření, že tito účastníci zadávacího řízení části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení,
připravovali ve vzájemné shodě, a na písemnou výzvu zadavatele účastník zadávacího řízení neprokázal, že k takové
vzájemné shodě při přípravě nabídky nedošlo.“.

Vysvětleno Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Podrobnější vysvětlení úpravy viz důvodová zpráva.

745 NUKIB § 122 odst. 3 Z

Navrhujeme doplnění textu písmene a), a to následovně: „[…] a) dokladů o jeho základní způsobilosti podle § 74, pokud je již nemá
k dispozici; pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, musí tyto doklady prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení, […]“. Zadavatel by v případě odlišného požadavku měl
podmínky stanovit již v zadávací dokumentaci, aby dodavatel dopředu věděl, co zadavatel bude požadovat. Dále si dovolujeme
upozornit, že toto ustanovení je sice označeno jako implementační, v rozdílové tabulce ale chybí. 

Vysvětleno

Text byl přeformulován na základě jiných připomínek. Obecný postup je v novém odstavci 3, v odstavci 4 jsou pak shrnuty "nadstandardní" 
požadavky zadavatele (včetně požadavků na předložení originálu dokumentu), které zadavatel může, ale nemusí uplatnit. Vybraný dodavatel se o 
požadavku zadavatele dozví z textu výzvy, přičemž mu zadavatel stanoví přiměřenou lhůtu k dodání dokladů. Z hlediska zachování pružnosti 
postupu zadavatele nepovažujeme za nezbytné, aby výhrada postupu podle odst. 4 musela být učiněna již předem v zadávací dokumentaci.

Akceptováno

746 NUKIB § 122 odst. 4 Z
Navrhujeme v důvodové zprávě vysvětlit, zda je možné požadovat část požadovaných dokladů v originálu či úředně ověřené kopii a
část postačí v prosté kopii (např. doklad o nedoplatku na dani je vhodné předkládat jako originál či ověřenou kopii a naopak u jiných
dokladů, jako je např. osvědčení, postačuje prostá kopie).

Vyhověno
Byla upravena důvodová zpráva. Akceptováno

747 NUKIB § 122 odst. 5 Z

Ustanovení o zjišťování skutečných vlastníků se jeví jako nepřínosné a nemá dle našeho názoru žádný reálný dopad, když jedinou
situací, kdy na základě zjišťování vlastníků dojde k vyloučení dodavatele, je nedostatečné objasnění výzvy podle § 46 [§ 48 odst. 2
písm. b)]. Z povahy toho, že v rámci inkorporace tohoto ustanovení do ZZVZ bylo odkazováno na zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, tak by se nabízelo jako vhodné a účelné při zjištění některých trestněprávních záznamů u skutečných vlastníků
rovněž uchazeče vylučovat, jako je tomu u základní kvalifikace u osob ve statutárních orgánech. Samozřejmě by v souladu s tím
musela být změněna i úprava toho, co dodavatelé zaznamenávají do registru skutečných vlastníků tak, aby se v něm objevovaly
opravdu ovládající osoby. Ostatně tato navazující úprava by pomohla i pro aplikaci § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájostatečný
podklad pro tak zásadní prolomení základních zásad správního trestání: podle důvodové zprávy k zákonu č. 183/2017 Sb.
„Společenská škodlivost je 

Vysvětleno

Odstranění povinnosti zjišťovat skutečného majitele nepovažujeme za vhodné, znamenalo by to podstatný zásah do zákona. V legislativním procesu 
je v tuto chvíli návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, ve kterém se předpokládá, že budou vylučováni účastníci zadávacího řízení, kteří 
nesplní povinnost zápisu skutečných majitelů do evidence skutečných majitelů. 

Vysvětlení akceptujeme, nicméně navrhujeme, aby při přípravě nového zákona o evidenci skutečných majitelů bylo 
pamatováno na následnou potřebu úpravy zákona o zadávání veřejných zakázek tak, aby povinnost vyloučit účastníky, kteří 
nesplní povinnost zápisu skutečných majitelů do evidence skutečných majitelů, byla zakotvena i v zákoně o zadávání 
veřejných zakázek. (Tedy aby nebyli účastníci ze zadávacích řízení vylučování na základě dvou různých zákonů.)

748 NUKIB § 197 odst. 2 Z

Důvodová zpráva k této změně odkazuje dále na § 90 odst. 3. Požadujeme obě ustanovení upravit tak, aby vyjadřovala, že
„u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty podle odstavce 1 je dodavateli umožněno nabídnout rovnocenné řešení“.
Zadavatelé by tak museli tuto možnost výslovně vyjadřovat v zadávací dokumentaci, neboť by byla dána ze zákona. Obsahově by se
tak ustanovení neměnila a nevedla by k chybám v zadávacích podmínkách z důvodu možné administrativní chyby nebo nepozornosti.

Vysvětleno

Navrhovanou úpravu nelze přijmout, neboť výslovné uvedení možnosti ekvivalentu u každého odkazu vyžaduje čl. 18 odst. 8 směrnice 2009/81/ES.  Vysvětlení akceptujeme.

749 NUKIB § 211 odst. 1 Z Je vhodné a účelné vyjasnit pojem „zásadní prvky zadávacího řízení“ a jeho vztah k pojmu „hlavní prvky zadávacího řízení“ (§ 171),
případně tyto pojmy sjednotit. Vysvětleno

Významově se jedná o odlišné pojmy, proto by se formulace sjednocovat neměla. V § 171 jde o hlavní prvky dokumentace zadávacího řízení, tedy 
vždy jde o písemné dokumenty.  V § 211 odst. 1 se jedná o "prvky", které nemusí mít vždy písemnou povahu. Příkladmý výčet zásadních prvků byl 
doplněn do písmene e). Terminologie maximálně vychází ze zadávacích směrnic, neboť hlavním cílem zde je přesná transpozice. 

Akceptováno

750 NUKIB § 211 odst. 6 D Doporučujeme úpravu překlepu v textu: „Na komunikaci v mezi zadavatelem a dodavatelem […]“. Vyhověno Předložka byla vypuštěna.
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751 NUKIB § 213a D

Doporučujeme stanovit povinnost Ministerstva pro místní rozvoj nebo provozovatele Národního elektronického nástroje,
aby tento nástroj umožnoval veškeré postupy dle ZZVZ s ohledem na praktickou podobu průběhu např. soutěže o návrh.
Zkušenost s NEN je taková, že značné množství možností, vycházejících ze ZZVZ, není schopen umožnit. Dále
navrhujeme zakotvit umožnění přístupu NEN ke všem relevantních údajům vedeným orgány veřejné moci tak, aby bylo
uleveno dodavatelům. Pokud jsou novelou zákona nyní navrhovány změny v oprávněních v přístupu k údajům vedeným v
základních registrech, tak by měl být také předvídán budoucí vývoj. Předpokládáme i s ohledem na schválení zákona č.
12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, že by do budoucna národní nástroj mohl a měl
využívat další údaje vedené orgány veřejné moci, které ale nyní musí zajišťovat dodavatelé, pro které toto představuje
často element, který je od veřejných zakázek odradí. Při zachování kontroly veřejné moci nad oběhem těchto
dokuostatečný podklad pro tak zásadní prolomení základních zásad správního trestání: podle důvodové zprávy k zákonu
č. 183/2017 Sb. „Společenská škodlivost je u těchto přest

Vysvětleno Text, ke kterému připomínky směřují, bude vypuštěn na základě připomínky ministerstva vnitra.

752 NUKIB § 222 odst. 4, 
5 a 6

Z

S ohledem na změny v odstavcích 5 a 6 (novelizační body 150 a 151) požadujeme odpovídajícím způsobem upravit i odstavec 4,
jehož nynější formulace navozuje stejnou právní nejistotu, jako odstraňované části § 222 (jak o nich mluví důvodová zpráva). Není
zřejmý důvod, proč by u změn dle § 222 odst. 4 měl být použit jiný způsob výpočtu, který by nereflektoval také celkové cenové
navýšení, jak to uvádí směrnice. Takto koncipovaný § 222 vede k právní nejistotě.

Vysvětleno

Vzhledem ke znění čl. 72 odst. 2 je nutné zde zachovat termín "hodnota změny", i přesto, že jeho výklad na evropské úrovni není ustálen. U změn 
podle odst. 5 a 6 hovoří směrnice o cenovém nárůstu, což je v souladu s textem odst. 9, zpřísnění v odstavcích 5 a 6 není směrnicemi vyžadováno. 

Akceptováno

753 NUKIB § 224 odst. 2 D
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn obsahuje, avšak nikoliv příslušným způsobem vyznačenou, změnu § 224
odst. 2, kde na konci textu doplňuje „[…] Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“. Tuto navrhovanou změnu však
nereflektuje normativní text novely. Doporučujeme upravit.

Vysvětleno Jedná se o platnou právní úpravu. Ustanovení § 224 odst. 2 bylo novelizováno zákonem 277/2019 Sb., který nabývá účinnosti k 1. 1. 2022.

754 NUKIB § 232 písm. d) D Doporučujeme opravit odkaz na § 231 odst. 3, který je novelou přečíslován na odst. 4. Vyhověno Text byl upraven.

755 NUKIB § 262a Z

Považujeme za zásadní na uvedené ustanovení navázat nějakou jistotu, že bude v rámci elektronických nástrojů realizováno, například
změnu vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při
zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na uvedené navazuje pak i otázka vhodnosti doplnění rámcové představy realizace
uvedeného ustanovení v důvodové zprávě.

Vysvětleno

Úpravu vyhlášky nepovažujeme za nutné. Byla doplněna DZ. Byl také upřesněn text paragrafu, který zasílám přílohou. Akceptováno

756 NUKIB zastoupení 
dodavatele

D

Doporučujeme zvážit úpravu zastoupení dodavatele alespoň v tom rozsahu, aby tuto situaci vyjasnil prováděcí předpis
k zákonu. Zastoupení zadavatele zákon upravuje a dle zkušeností NÚKIB tuto úpravu reflektuje i certifikovaný nástroj,
zatímco zastoupení dodavatele upravují obecné předpisy a certifikované nástroje s ním nepočítají. Se zastoupením
dodavatele tak mohou v elektronických nástrojích vznikat problémy, které zatím nejsou upraveny. Doporučujeme
nápravu.

Vysvětleno Otázka zastoupení byla řešena v rozhodnutí UOHS …… Řešením bude tedy úprava funkčnosti konkrétních nástrojů, nikoli změna zákona.

757 NUKIB § 30 Z

Z hlediska zajišťování kybernetické bezpečnosti ČR považujeme za nutné upravit ZZVZ takovým způsobem, aby NÚKIB byl schopen uvedené efektivně plnit. Navrhuje se zavedení
výjimky pro podlimitní veřejné zakázky (§ 30), a to doplněním nového písmene m) ve znění: „m) zadávanou za účelem zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky
Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.“
Dle důvodové zprávy k ZZVZ zakotvuje předmětné ustanovení výjimky ze zadávání, které jsou definovány „(…) z hlediska věcného či z hlediska osobního.“ Konkrétně se tak v této
úpravě objevují výjimky zaměřené na Vězeňskou službu ČR, zpravodajské služby, ozbrojené složky nebo Ministerstvo obrany. Úprava se pak týká jen zakázek podlimitních, neboli
zakázek, které jsou pod prahovými hodnotami směrnic Evropské unie. Jedná se tedy o úpravu čistě národní, v gesci jednotlivé členské země. Jsme tedy toho názoru, že navrhovaná
úprava nijak nevykračuje z rámce a smyslu ustanovení § 30 a zároveň je zákonodárci k dispozici, aby vzal v rámci tohoto ustanovení na zřetel zásadní priority státu, kterými jsou
bezpochyby bezpečnostní zájmy České republiky, jejíž nedílnou součástí je i zabezpečení kybernetické bezpečnosti státu. Vzhledem k výše uvedenému tedy navrhujeme ve výjimkách
pro podlimitní veřejné zakázky zohlednění i bezpečnostních zájmů České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti. Navrhovaná úprava by zakotvila možnost pružnější reakce na
aktuální situace a potřeby v oblasti, jejíž vývoj a „akutnost“ zákonem dostatečně pamatovány nejsou. V této oblasti je NÚKIB jedinečnou institucí, avšak povahu NÚKIB zákon
dostatečně neodráží. Možnou paralelu by bylo možno hledat v pozici Vojenského zpravodajství (jehož součástí je i Velitelství kybernetických sil a informačních operací), které je však
jednou z institucí dle zákona o zpravodajských službách, tudíž může z § 30 již přímo aplikovat výjimku dle písm. d). NÚKIB je přesvědčen, že kybernetické bezpečnosti je třeba v
současné době věnovat zvýšenou pozornost. Řada institucí důležitost kybernetické bezpečnosti často vyzdvihuje. Obecně ve společnosti je pak patrný předpoklad vysokého standardu
služeb státu v oblasti kybernetické bezpečnosti a i z politických kruhů zaznívá apel na nepodceňování otázek spojených se zajišťováním kybernetické bezpečnosti České republiky.
Zároveň se ale jedná o oblast, která je v neustálém, dalo by se říci až překotném, vývoji. Může se tak stát, že situace, na kterou by bylo třeba reagovat a která vyžaduje provedení
veřejné zakázky, se stane po provedení zadávacího řízení již neaktuální, využité řešení bude obsoletní, samotný účel zakázky bude zmařen a vynaložené náklady tak budou využity
nehospodárně. Zákon tak v současném znění nedostatečně reaguje na potřeby státu v oblasti kybernetické bezpečnosti. NÚKIB současně operativně vypomáhá subjektům spadajícím
pod zákon o kybernetické bezpečnosti s řešením i akutních problémů v kybernetickém zabezpečení. Je tedy zřejmý zájem státu, aby mohl NÚKIB operativně reagovat na možná
bezpečnostní rizika, přičemž takovéto reakce mohou mít podobu veřejné zakázky. Provedení zadávacího řízení ale účinnost takového opatření může značně ochromit. Další důvod pro
uzákonění výjimky vidí NÚKIB v tom, že oblasti kybernetické bezpečnosti není obecně velmi přínosná otevřenost státu ve vztahu ke klíčovým způsobům jejího zajištění. Subjekty,
které mohou těchto informací zneužít, vychází právě z otevřeně přístupných údajů a na základě nich volí své další kroky, které správným zaměřením mnohonásobně zvyšují svou
účinnost. Je zde tedy třeba mít na zřetel charakter těchto subjektů, které svou vysokou sofistikovaností mohou otočit přednosti státu proti němu samotnému. Ochrana před těmito
scénáři je i předmětem zájmu zpravodajských služeb, což právě § 30 zákona reflektuje. S ohledem na uveřejňovací povinnosti spojené s aplikací zákona je tedy logicky zájmem státu
vyjmout z těchto povinností informace související se zajišťováním kybernetické bezpečnosti České republiky prostřednictvím navrhované úpravy. Zároveň z navrhovaného znění novely
je jednoznačně zřejmé, že nehrozí možnost zneužívání této výjimky k obcházení zákona obecnou množinou zadavatelů, ale je přísně vázána na zakázky v oblasti kybernetické
bezpečnosti národního rozměru v gesci NÚKIB. 

Vyhověno

Výjimka byla doplněna do § 30 písm. n) zadávanou Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost za účelem zajišťování 
kybernetické bezpečnosti České republiky.

Akceptováno

758 ÚZS ČR obecně Z

V současné době jsou v Poslanecké sněmovně České republiky projednávány zákony, které by zásadním způsobem měly změnit
odpadovou legislativu v České republice. Tato legislativa reaguje zejména na přijetí nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/851 ze dne 3. 5. 2018, kterou se mění Směrnice 2008/98/ES o odpadech. Hlavním cílem této směrnice je požadavek
zvýšení recyklace a opětovnému využití odpadů. Zákon o odpadech do jisté míry může skrze donucovací ustanovení omezit nakládání
s odpady způsoby, které jsou v rámci hierarchie odpadového hospodářství na nižší úrovni (např. skrze zákaz skládkování komunálního 
odpadu, poplatek za spalování odpadů), nicméně pro naplnění účelů směrnice je důležité napříč právním řádem přijmout taková
opatření, která budou pozitivně motivovat výrobce k užívání recyklátů a výrobků z nich. Zásadním faktem je, že Česká republika se
zavázala k naplnění cíle zajistit k roku 2035 recyklaci komunálních odpadů v míře minimálně 65 %. K dosažení tohoto náročného cíle
však zatím vch objektů, u kterých absentuje prvek místní souvislosti, a tudíž netvoří funkční celek ve smyslu § 18 odst. 2. Z návrhu
důvodové zprávy přitom víceméně vyplývá opačný závěr. Doporučujeme pro zvýšení právní jistoty upravit návrh důvodové zprávy ve
výše uvedeném smyslu.

oznámení vyloučení účastníka zadávacího řízení.
(10) Za úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky se pro účely odstavců 7 až 9 považuje také 

Vysvětleno

Není navrhováno konkrétní řešení, připomínka je obecná. Záměrem novelizace není podstatným způsobem postupy zadávání veřejných zakázek 
nýbrž upřesnit transpozici a provést legislativně technické změny. Požadovaná úprava jde tedy nad rámec záměrů novely, bylo by nutné provést RIA. 

Děkuji za zaslání vypořádání, byť s ním náš člen nesouhlasí, tak nebudeme na připomínce trvat.

759 SPS § 122, § 83 Z

V § 122 navrhujeme upřesnit skutečnost, že zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat i dokumenty o základní způsobilosti a 
profesní způsobilosti osob odlišných od dodavatele. Odůvodnění: § 83 byl upřesněn tak, aby bylo zřejmé, že doklady o základní a 
profesní způsobilosti jiných osob dokládá dodavatel v případě, že si to zadavatel v zadávací dokumentaci vyžádal i po účastnících 
zadávacího řízení. Úpravy § 122, tedy dokládání před podpisem smlouvy ovšem počítají pouze s dokládáním dokladů podle § 74 a 77 
ve vztahu k dodavateli (hovoří se o „jeho“ způsobilosti). Prosíme upřesnit, jak bude naloženo s předkládání dokladů před podpisem 
smlouvy týkajících se jiných osob podle § 83 nebo podle § 85. Uplatní se pravidla podle § 122 odst. 3?

Vyhověno Výzva se má vztahovat i na doklady jiných osob. Úprava byla doplněna v odst. 3 písm. a) a d) Bereme vypořádání na vědomí.

760 SPS § 107 odst. 6 Z

Navrhujeme následující úpravy předmětného ustanovení: (6) Zadavatel může vyloučit účastníky zadávacího řízení, kteří jsou součástí 
jednoho koncernu a kteří v zadávacím řízení podali samostatné nabídky, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné 
podezření prokáže, že tito účastníci zadávacího řízení části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, připravovali 
ve vzájemné shodě a na písemnou výzvu zadavatele žádný z nich neprokázal, že k takové vzájemné shodě při přípravě nabídky 
nedošlo. Odůvodnění: Jsme přesvědčeni, že relevantní rozsudky SDEU pracují s konceptem, kdy zadavatel prokazuje problematické 
jednání spočívající v koordinaci nabídek v rámci koncernu dodavateli a nikoliv naopak. Rozsudky SDEU k dané problematice tedy 
nepočítají s tím, že dodavatel prokazuje, že se takového jednání nedopustil. Navíc v obecné právní teorii platí, že prokazování 
negativních skutečností je velmi problematické. Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soud ve věci sp. zn. 26 Cdo 4220/2009, kde 
Nejvyšší soud uvádí: „V naznačených souvislostech nelze ani opomenout, že tzv. negativní tvrzení se v občanském soudním řízení 
zásadně neprokazují.“. Požadujeme tedy obrácení důkazního břemene tak, aby důvod k vyloučení prokazoval zadavatel a nikoliv 
dodavatel. Dále navrhujeme ustanovení upřesnit tak, aby z něj jednoznačně plynulo, že se uplatní pouze v případě, kdy členové 
koncernu podali samostatně nabídky a nelze je vztáhnout například na situaci, kdy koncern poskytuje subdodávku více dodavatelům a 
koordinuje svou obchodní politiku (poskytnutí subdodávky více dodavatelům není vyloučeno a není důvod regulovat spolupráci 
koncernu v této oblasti). 

Vysvětleno Předmětná úprava byla přesunuta do § 48 a text byl dále upraven. Text však nebyl upraven v tom smyslu, že by koordinaci přípravy nabídek byl 
povinen prokázat zadavatel, neboť ten by v praxi toto důkazní břemeno nebyl schopen unést a ustanovení by tak nebylo prakticky aplikovatelné. 
Vysvětlení úpravy obsahuje důvodová zpráva, která byla rozšířena, aby bylo zřejmé, že doplněné ustanovení nebrání tomu, aby nabídky předkládali i 
majetkově propojení dodavatelé, pokud své nabídky připravují nezávisle.

Připomínku nepovažujeme za vysvětlenou a na připomínce nadále trváme. 
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761 SPS § 46 D

Doporučujeme legislativně upřesnit ustanovení tak, aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu lze doplnit a změnit dokumenty a údaje uvedené 
v nabídce. Odůvodnění: Ustanovení je potenciálně v nesouladu s judikaturou SDEU (např. C-387/15), která uvádí, že taková 
objasnění, která zdaleka nejsou pouhým upřesněním nebo opravou zjevných věcných chyb představují ve skutečnosti podstatnou a 
významnou změnu původní nabídky, která se spíše blíží předložení nové nabídky. Za takových podmínek by veřejný zadavatel 
připuštěním, aby dotyčný hospodářský subjekt předložil dotčené dokumenty za účelem doplnění původní nabídky, neoprávněně 
zvýhodnil tento subjekt ve vztahu k ostatním uchazečům, a porušil by tak zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, jakož i z 
nich vyplývající povinnost transparentnosti. Ve stanovisku generálního advokáta (GA) k tomuto případu je uvedeno, že „Článek 51 
směrnice stanoví, že veřejní zadavatelé mohou vyzvat hospodářské subjekty, aby ‚doplnily nebo objasnily doklady, které předložily. 
Uvedený výraz „doplnily nebo objasnily“ je patrně dosti flexibilní. Podle ustálené judikatury však zásada rovného zacházení a 
povinnost transparentnosti v rámci řízení o zadávání veřejných zakázek brání jakémukoli jednání mezi veřejným zadavatelem a 
některým z uchazečů. Obecně tedy platí, že pokud veřejný zadavatel považuje nabídku za nepřesnou nebo neodpovídající technickým 
specifikacím uvedeným v zadávací dokumentaci, nemůže od uchazeče vyžadovat, aby poskytl objasnění, či dokonce vyvolat dojem, že 
by připustil změnu nabídky.“ Další omezení a podmínky jsou uvedeny v rozhodnutích a stanoviscích GA ve věcech č. C-223/16, C-
523/2016 a C-536/16. Byť se judikatura vztahuje k předchozí směrnici, je ustanovení nové směrnice obdobné (lze říci přísnější), 
proto jsme přesvědčeni, že judikatura je na novou směrnici rovněž aplikovatelná. Schází jasný názor ÚOHS, když rozhodovací praxe 
je spíše nejednotná. V zatím jediném rozhodnutí předsedy Úřadu v této věci č.j. R0113/2019/VZ-24101/2019/322/HSc ze dne 30. 8. 
2019 je k předchozím rozhodnutím uvedeno, že „ani odkaz na rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 3. 2018, č. j. ÚOHS-S0029/2018/VZ-
07966/2018/532/VSt není zcela případný, neboť toto rozhodnutí nebylo ze strany navrhovatele napadeno rozkladem a předseda 
Úřadu a rozkladová komise se tak s daným právním názorem Úřadu setkali až v nyní posuzovaném případě.“. V tomto rozhodnutí se 
navíc ÚOHS žádným způsobem nevypořádal s relevantní judikaturou SDEU (C-387/14, C-523/2016 a C-536/16). Na druhou stranu 
ÚOHS v tomto rozhodnutí uvádí, že „bude pravděpodobně problematické aplikovat jakoukoliv judikaturu týkající se změn a 
doplňování nabídek vztahující se k ZVZ, neboť ustanovení týkající se změn a doplňování nabídky dostálo v ZZVZ poměrně 
podstatných změn a nelze ani v tomto kontextu aplikovat příp. rozhodovací praxi ve vztahu k § 76 odst. 3 ZVZ na postup zadavatele 
podle § 46 ZZVZ, neboť se nejedná o totožné instituty, ačkoliv by tak mohlo na první pohled jevit. Naopak dle názoru Úřadu blíže by 
ke zde posuzovanému případu a aplikaci ustanovení § 46 zákona měla judikatura ve vztahu k § 59 odst. 4 ZVZ, ze které plyne, že 
původně řádně neprokázané splnění kvalifikace lze podle § 59 odst. 4 ZVZ prokazovat i dodatečně (…), avšak ani judikaturu ve 
vztahu k § 59 odst. 4 ZVZ nepovažuje Úřad za zcela přiléhavou, neboť ustanovení § 46 ZZVZ je do značné míry novým institutem.“ I 
toto svědčí – za situace, kdy chybí relevantní rozhodovací praxe – o nezbytnosti metodiky nebo výkladového stanoviska, jak § 46 
ZZVZ aplikovat Není tedy zřejmé  jak postupovat např  v případě  že je nejasnost v referenci  zadavatel vyzve podle § 46 a účastník 

Vysvětleno Dosavadní právní úpravu považujeme za vyhovující, v zákoně nelze detailně řešit všechny sporné případy, ty je nutné nechat k řešení rozhodovací 
praxi. Relevantní závěry obsahují rozhodnutí úřadu příkladmo uváděné rozhodnutí R0113/2019, kde Úřad uvádí: "Stěžejní je zde tedy výklad pojmu 
doplnění nabídky, kdy za doplnění je nutno považovat připojení něčeho, co původně v nabídce zcela chybělo nebo sice připojeno bylo, ale bylo 
uvedeno jinak, než tomu porozuměl zadavatel, případně v důsledku zjevného pochybení bylo uvedeno mylně, a ačkoliv nabídka doplněná o tyto 
původně chybějící informace bude z formálního hlediska jiná (tedy změněná), než nabídka původní, obsahově, tedy fakticky, se lišit nebude."  Dále 
např. v rozhodnutí  S0232/2017/VZ.
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