
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

 

Návrh zákona kterým se mění zákon č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 29 odst. 2 Veřejný zadavatel vykonávající 

relevantní činnost podle § 153 odst. 1 

písm. h) bodu 1 není povinen zadat v 

zadávacím řízení 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. 

32014L0024 Článek 7 Veřejné zakázky v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky a soutěže o návrh, jež jsou podle směrnice 2014/25/EU zadávány nebo 

organizovány veřejnými zadavateli, kteří vykonávají jednu nebo více činností uvedených v článcích 8 až 14 uvedené 

směrnice, a jež jsou zadávány za účelem výkonu těchto činností, ani na veřejné zakázky vyloučené z oblasti působnosti 

uvedené směrnice podle jejích článků 18, 23 a 34, nebo, jsou-li zadávány veřejným zadavatelem, který poskytuje 

poštovní služby ve smyslu čl. 13 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice, na veřejné zakázky zadané na výkon těchto 

činností: 

a) služby s přidanou hodnotou spojené s elektronickou poštou a uskutečňované výhradně elektronickou cestou (včetně 

zabezpečeného přenosu zakódovaných dokumentů elektronickou cestou, služby správy adres a přenosu doporučené 

elektronické pošty); 

b) finanční služby kódů CPV66100000-1 až 66720000-3 a v čl. 21 písm. d) směrnice 2014/25/EU a zahrnující zejména 

poštovní převody peněz a převody z běžných poštovních účtů; 

c) filatelistické služby nebo 

d) logistické služby (služby spojující fyzické doručení nebo uskladnění s jinými nepoštovními funkcemi). 

§ 45 odst. 3 Pokud tento zákon nebo zadavatel 

vyžaduje předložení dokladu podle 

právního řádu České republiky, může 

dodavatel předložit obdobný doklad 

podle právního řádu státu, ve kterém se 

tento doklad vydává. Doklad, který je 

vyhotoven v jiném jazyce, než který 

zadavatel určil pro podání žádosti o 

účast, předběžné nabídky nebo nabídky, 

se předkládá s překladem do tohoto 

jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o 

správnosti překladu, může si vyžádat 

předložení úředně ověřeného překladu 

dokladu tlumočníkem zapsaným do 

seznamu znalců a tlumočníků19. Doklad 

v českém nebo slovenském jazyce a 

32014L0024 Článek 60 

odst. 2 

pododstavec 2 

Jestliže daný členský stát nebo země nevydává tyto doklady nebo osvědčení nebo jestliže se tyto doklady či osvědčení 

nevztahují na všechny případy uvedené v čl. 57 odst. 1 a 2 a odst. 4 písm. b), mohou být nahrazeny místopřísežným 

prohlášením, nebo v zemích či členských státech, ve kterých není místopřísežné prohlášení upraveno, čestným 

prohlášením dané osoby před příslušným soudním nebo správním orgánem, notářem nebo příslušnou profesní 

organizací nebo obchodní komorou, a to v zemi či členském státě původu nebo v zemi či členském státě původu, kde je 

hospodářský subjekt usazen. 

32014L0025 Článek 80 

odst. 3 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32009L0081 Článek 39 

odst. 3 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 
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doklad o vzdělání v latinském jazyce se 

předkládají bez překladu; zadavatel 

může povinnost předložit překlad 

prominout i u jiných dokladů. Pokud se 

podle příslušného právního řádu 

požadovaný doklad nevydává, může  

být nahrazen písemným čestným 

prohlášením. 

 

Pozn. 19) Zákon č. 36/1967 Sb., o 

znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 

37/1967 Sb., k provedení zákona o 

znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

pododstavec 2 

32014L0024 Příloha V, 

ČÁST B, II 

bod 10, ČÁST 

C, bod 22 

ČÁST B 

Informace, jež mají být uvedeny v předběžných oznámeních  

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

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

ČÁST C 

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

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

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

32009L0081 Článek 34 

odst. 5 písm. 

b) 

5.   Vedle údajů uvedených v odstavcích 2, 3 a 4 obsahuje výzva alespoň 

b) lhůtu pro doručení nabídek, adresu, na kterou musí být nabídky zaslány, a jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být 

vypracovány. V případě soutěžního dialogu není tato informace obsažena ve výzvě k účasti na dialogu, ale ve výzvě k 

podání nabídek; 

§ 50 Oznámení o výběru dodavatele 

S výjimkou zadávacího řízení, v němž 

je jeden účastník zadávacího řízení, 

odešle zadavatel všem účastníkům 

zadávacího řízení oznámení o výběru 

dodavatele, ve kterém uvede 

identifikační údaje vybraného 

dodavatele a odůvodnění výběru, není-

li dále stanoveno jinak. 

32014L0024 Článek 55 

odst. 1 a 2 

Informování zájemců a uchazečů 

1.   Veřejní zadavatelé musí co možná nejdříve informovat jednotlivé zájemce a uchazeče o přijatých rozhodnutích 

týkajících se uzavření rámcové dohody, zadání veřejné zakázky nebo zařazení do dynamického nákupního systému 

včetně důvodů, pro které se rozhodli upustit od uzavření rámcové dohody nebo od zadání veřejné zakázky, pro kterou 

byla učiněna výzva k účasti v soutěži, obnovit řízení nebo upustit od zavedení dynamického nákupního systému; 

2.   Na žádost dotčeného zájemce nebo uchazeče oznámí veřejní zadavatelé co nejrychleji, nejpozději však do 15 dnů 

od obdržení písemné žádosti: 

a) každému neúspěšnému zájemci důvody zamítnutí jeho žádosti o účast; 

b) každému neúspěšnému uchazeči důvody zamítnutí jeho nabídky a v případech uvedených v čl. 42 odst. 5 a 6 důvody 

svého rozhodnutí o nerovnocennosti nebo rozhodnutí, podle kterého stavební práce, dodávky a služby neodpovídají 

požadavkům na výkon nebo funkci; 

c) každému uchazeči, který podal přijatelnou nabídku, vlastnosti a výhody vybrané nabídky, jakož i jméno úspěšného 

uchazeče nebo stran rámcové dohody; 

d) každému uchazeči, který podal přijatelnou nabídku, průběh a postup jednání a dialogu s uchazeči. 

32014L0025 Článek 75 

odst. 1 a 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32009L0081 Článek 35 

odst. 1 

Informování zájemců a uchazečů 

1.   Zadavatelé musí co nejdříve informovat zájemce a uchazeče o přijatých rozhodnutích, která se týkají zadání 
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zakázky nebo uzavření rámcové dohody, včetně důvodů pro rozhodnutí upustit od zadání zakázky nebo uzavření 

rámcové dohody, na kterou byla učiněna výzva k účasti v soutěži, nebo zahájit znovu řízení; tato informace je 

poskytnuta písemně, jsou-li o to zadavatelé požádáni. 

§ 129 odst. 

2 

Zadavatel při zadávání veřejné zakázky 

ve zjednodušeném režimu postupuje 

podle této části a použije také části 

první, druhou, desátou až třináctou. Pro 

zadání veřejné zakázky ve 

zjednodušeném režimu může zadavatel 

použít  

a) řízení pro zadání veřejné zakázky ve 

zjednodušeném režimu, nejde-li o 

koncesi, 

b)  koncesní řízení podle § 129a, jde-li 

o koncesi. 

32014L0024 Článek 76 

odst. 1 

Členské státy zavedou vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, na které se vztahuje tato kapitola, aby bylo 

zajištěno, že veřejní zadavatelé dodržují zásady transparentnosti a rovného zacházení s hospodářskými subjekty. 

Členské státy mohou samy stanovit příslušná procesní pravidla, pokud tato pravidla umožní, aby veřejní zadavatelé 

zohlednili specifika dotčených služeb. 

32014L0025 Článek 93 

odst. 1 

Členské státy zavedou vnitrostátní pravidla pro zadávání zakázek, na které se vztahuje tato kapitola, aby bylo zajištěno, 

že zadavatelé dodržují zásady transparentnosti a rovného zacházení s hospodářskými subjekty. Členské státy mohou 

samy stanovit příslušná procesní pravidla, pokud tato pravidla umožní, aby zadavatelé zohlednili specifika dotčených 

služeb. 

§ 129a odst. 

1 

Řízení pro zadání veřejné zakázky ve 

zjednodušeném režimu zahajuje 

zadavatel odesláním předběžného 

oznámení k uveřejnění způsobem podle 

§ 212, pokud jím vyzývá k vyjádření 

předběžného zájmu, nebo odesláním 

oznámení o zahájení zadávacího řízení 

k uveřejnění způsobem podle § 212. 

32014L0024 Článek 75 

odst. 1 

Veřejní zadavatelé, kteří hodlají zadat veřejnou zakázku na služby uvedené v článku 74, musí oznámit svůj úmysl 

některým z těchto způsobů: 

a) prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení, které musí obsahovat informace uvedené v části H přílohy 

V, v souladu se standardními formuláři uvedenými v článku 51, nebo 

b) prostřednictvím předběžného oznámení, které musí být trvale uveřejněno a které musí obsahovat informace uvedené 

v části I přílohy V. Toto předběžné oznámení musí odkazovat konkrétně na ty druhy služeb, které budou předmětem 

veřejných zakázek, jež mají být zadány. Musí uvádět, že veřejné zakázky budou zadány bez dalšího uveřejňování, a 

musí vyzývat hospodářské subjekty, které o to mají zájem, aby svůj zájem vyjádřily písemně. 

První pododstavec se nicméně nepoužije, pokud by pro zadání veřejné zakázky na služby mohlo být v souladu s 

článkem 32 použito jednací řízení bez uveřejnění. 

32014L0025 Článek 92 

odst. 1 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

§ 129a odst. 

2 Koncesní řízení ve zjednodušeném 

režimu zahajuje zadavatel odesláním 

předběžného oznámení k uveřejnění 

způsobem podle § 212, pokud jím 

vyzývá k vyjádření předběžného zájmu. 

32014L0023 Článek 31 

odst. 3 

Veřejní zadavatelé a zadavatelé zamýšlející udělit koncesi na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze IV 

uveřejní tento svůj úmysl prostřednictvím předběžného oznámení. Toto oznámení obsahuje informace stanovené v 

příloze VI. 

§ 129a odst. 

3 
V řízení pro zadání veřejné zakázky ve 

zjednodušeném režimu  vyjadřují 

dodavatelé svůj předběžný zájem 

písemně. 

32014L0024 Článek 75 

odst. 1 písm 

b) 

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

některým z těchto způsobů: 

b) prostřednictvím předběžného oznámení, které musí být trvale uveřejněno a které musí obsahovat informace uvedené 

v části I přílohy V. Toto předběžné oznámení musí odkazovat konkrétně na ty druhy služeb, které budou předmětem 

veřejných zakázek, jež mají být zadány. Musí uvádět, že veřejné zakázky budou zadány bez dalšího uveřejňování, a 

musí vyzývat hospodářské subjekty, které o to mají zájem, aby svůj zájem vyjádřily písemně. 
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32014L0025 Článek 92 

odst. 1 písm. 

b) 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

§ 129a odst. 

4 Průběh zadávacího řízení určuje 

zadavatel s ohledem na specifika 

zadávaných služeb. Zadavatel může s 

účastníky zadávacího řízení jednat. 

Zadavatel může snížit počet účastníků 

zadávacího řízení nebo snížit počet 

předběžných nabídek nebo řešení. 

Zadavatel může v průběhu zadávacího 

řízení měnit nebo doplnit zadávací 

podmínky, pokud tím nejsou narušeny 

zásady podle § 6. Změněné nebo 

doplněné zadávací podmínky však musí 

nadále splňovat podmínky pro 

zjednodušený režim. 

32014L0024 Článek 76 

odst. 1 

Zásady zadávání veřejných zakázek 

Členské státy zavedou vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, na které se vztahuje tato kapitola, aby bylo 

zajištěno, že veřejní zadavatelé dodržují zásady transparentnosti a rovného zacházení s hospodářskými subjekty. 

Členské státy mohou samy stanovit příslušná procesní pravidla, pokud tato pravidla umožní, aby veřejní zadavatelé 

zohlednili specifika dotčených služeb. 

 

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

§ 129a odst. 

5 Při výběru dodavatele zadavatel v rámci 

kritérií kvality může zohlednit 

například potřeby zajištění kvality, 

návaznosti, dostupnosti a komplexnosti 

služeb, inovativnosti řešení, přínosu pro 

uživatele nebo kritéria udržitelnosti 

sociálních služeb. 

32014L0024 Článek 76 

odst. 2 

Členské státy zajistí, aby veřejní zadavatelé mohli zohlednit potřebu zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 

přijatelných cen, dostupnosti a komplexnosti služeb, zvláštní potřeby různých kategorií uživatelů, včetně 

znevýhodněných a zranitelných skupin, účast a posílení možností uživatelů a inovace. Členské státy mohou rovněž 

stanovit, že výběr poskytovatele služeb bude uskutečňován podle toho, která nabídka představuje nejlepší poměr mezi 

cenou a kvalitou, přičemž bude zohledněna kvalita a kritéria udržitelnosti sociálních služeb. 

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

§ 129a odst. 

6 
Zadavatel odešle oznámení o výsledku 

zadávacího řízení k uveřejnění 

způsobem podle § 212 do 30 dnů, nebo 

48 dnů v případě koncesí, 

a) od uzavření smlouvy nebo zrušení 

zadávacího řízení, nebo  

b) od konce každého čtvrtletí, pokud 

zadavatel výsledek uveřejňuje 

souhrnně. 

32014L0023 Článek 32 1.   Nejpozději do 48 dnů od udělení koncese zašlou veřejní zadavatelé a zadavatelé v souladu s postupy stanovenými v 

článku 33 oznámení o výsledku koncesního řízení. Pokud však jde o sociální služby a jiné zvláštní služby uvedené v 

příloze IV, mohou taková oznámení sdružit na čtvrtletním základě. V takovém případě odesílají sdružená oznámení do 

48 dnů od konce každého čtvrtletí. 

2.   Oznámení o výsledku koncesního řízení obsahují informace stanovené v příloze VII nebo, ve vztahu ke koncesím 

na sociální služby a jiné zvláštní služby uvedené v příloze IV, informace stanovené v příloze VIII a jsou uveřejňovány 

podle ustanovení článku 33. 

32014L0024 Článek 75 

odst. 2 

Veřejní zadavatelé, kteří zadali veřejnou zakázku na služby uvedené v článku 74, musí uveřejnit výsledky zadávacího 

řízení prostřednictvím oznámení o výsledku zadávacího řízení, které obsahuje informace uvedené v části J přílohy V, v 

souladu se standardními formuláři uvedenými v článku 51 Mohou však tato oznámení sdružit po čtvrtletích. V takovém 

případě odesílají sdružená oznámení do 30 dnů od konce každého čtvrtletí. 

32014L0025 Článek 92 

odst. 3 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 
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§ 135 odst. 

1 písm. b) 

Postup s obnovením soutěže mezi 

účastníky rámcové dohody 

(1) Při zadávání veřejné zakázky na 

základě rámcové dohody postupem s 

obnovením soutěže mezi účastníky 

rámcové dohody postupuje zadavatel 

tak, že 

b) výzva k podání nabídek může 

obsahovat požadavek, aby účastník 

rámcové dohody předložil v nabídce 

písemné čestné prohlášení o tom, že se 

nezměnily údaje rozhodné pro 

posouzení splnění kvalifikace obsažené 

v dokladech, které má zadavatel k 

dispozici, nebo nové doklady, pokud se 

rozhodné údaje v těchto dokladech 

změnily, 

32014L0024 Článek 59 

odst. 4 

Veřejný zadavatel může uchazeče a zájemce kdykoli v průběhu řízení požádat, aby předložili všechny další podklady 

nebo jejich část, pokud je to nezbytné k zajištění řádného vedení řízení. 

Před zadáním veřejné zakázky veřejný zadavatel kromě případů, kdy je smlouva na veřejnou zakázku, založená na 

rámcové dohodě, uzavřena v souladu s čl. 33 odst. 3 nebo s čl. 33 odst. 4 písm. a), požádá uchazeče, jemuž se rozhodl 

veřejnou zakázku zadat, aby předložil aktuální podklady v souladu s článkem 60 a případně též článkem 62. Veřejný 

zadavatel může vyzvat hospodářské subjekty, aby osvědčení obdržená podle článků 60 a 62 doplnily nebo vysvětlily. 

§ 140a Kvalifikace v zavedeném dynamickém 

nákupním systému 

(1) Zadavatel může kdykoliv během 

doby trvání dynamického nákupního 

systému zaslat výzvu dodavatelům 

zařazeným v dynamickém nákupním 

systému k předložení aktualizovaného 

jednotného evropského osvědčení pro 

veřejné zakázky. Dodavatel je v 

takovém případě povinen zadavateli 

aktualizované jednotné evropské 

osvědčení pro veřejné zakázky předložit 

do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

výzvy zadavatele.  

(2) Pokud zadavatel postupuje podle 

odstavce 1, posoudí splnění kvalifikace 

dodavatelů zařazených do dynamického 

nákupního systému. Pro účely 

posouzení splnění podmínek podle § 78 

odst. 1 a § 79 odst. 2 písm. a), b) a i) se 

za rozhodný považuje okamžik odeslání 

výzvy podle odstavce 1.  

(3) Pravidla pro prokazování 

kvalifikace podle § 81 až 88 se použijí 

přiměřeně po celou dobu trvání 

dynamického nákupního systému. 

Zadavatel může u dodavatele 

zařazeného v dynamickém nákupním 

32014L0024 Článek 34 

odst. 7 

Veřejní zadavatelé mohou kdykoli během doby trvání dynamického nákupního systému vyžadovat, aby zařazení 

účastníci předložili obnovené a aktualizované vlastní prohlášení uvedené v čl. 59 odst. 1, a to do pěti pracovních dnů 

od data doručení žádosti. 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 až 6 se použijí po celou dobu použitelnosti dynamického nákupního systému. 
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systému kdykoli v době jeho trvání 

posuzovat naplnění důvodů 

nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 

6. 

(4) K podání nabídky zadavatel 

a) nevyzývá dodavatele, který 

neprokázal splnění kvalifikace na 

základě výzvy podle odstavce 1 nebo 

podle § 141 odst. 4, a to od doručení 

oznámení této skutečnosti dodavateli; 

pokud dodavatel doloží jednotné 

evropské osvědčení pro veřejné 

zakázky prokazující jeho kvalifikaci 

později než v zadavatelem stanovené 

lhůtě, zadavatel jej od tohoto okamžiku 

opět k podání nabídky vyzývá, 

b) nemusí vyzývat dodavatele v případě 

jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 

nebo 6, a to od doručení oznámení této 

skutečnosti dodavateli; pokud dodavatel 

prokáže obnovení své způsobilosti 

podle § 76 obdobně, zadavatel jej od 

tohoto okamžiku opět k podání nabídky 

vyzývá. 

  32014L0025 Článek 52 

odst. 7   

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

 

§ 141 odst. 

2 

Výzva k podání nabídek může 

obsahovat požadavek, aby dodavatel 

zařazený do dynamického nákupního 

systému, který již předložil doklady o 

své kvalifikaci, předložil v nabídce 

písemné čestné prohlášení o tom, že se 

nezměnily údaje rozhodné pro 

posouzení splnění kvalifikace obsažené 

v dokladech, které má zadavatel k 

dispozici, nebo nové doklady, pokud se 

rozhodné údaje v těchto dokladech 

změnily. 

 

32014L0024 Článek 34 

odst. 7 

Veřejní zadavatelé mohou kdykoli během doby trvání dynamického nákupního systému vyžadovat, aby zařazení 

účastníci předložili obnovené a aktualizované vlastní prohlášení uvedené v čl. 59 odst. 1, a to do pěti pracovních dnů 

od data doručení žádosti. 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 až 6 se použijí po celou dobu použitelnosti dynamického nákupního systému. 

§ 141 odst. 

4 

Pro výběr dodavatele se použije § 122 

odst. 1 a 2 obdobně.  Zadavatel oznámí 

výběr dodavatele s odůvodněním všem 

32014L0024 Článek 34 

odst. 6 druhý 

Veřejnou zakázku zadají tomu uchazeči, který předloží nejvhodnější nabídku podle kritérií pro zadání veřejné zakázky 

stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému nebo ve výzvě k potvrzení 

zájmu, použije-li se jako výzva k účasti v soutěži předběžné oznámení. Tato kritéria mohou být případně upřesněna ve 
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dodavatelům zařazeným do 

dynamického nákupního systému, kteří 

podali nabídku. Pokud zadavatel nemá 

k dispozici doklady o kvalifikaci 

vybraného do                                                                                             

davatele, zašle mu výzvu k předložení 

těchto dokladů; zadavatel může rovněž 

použít přiměřeně § 122 odst. 4.   

pododstavec výzvě k podání nabídky. 

32014L0024 Článek 59 

odst. 4 

Veřejný zadavatel může uchazeče a zájemce kdykoli v průběhu řízení požádat, aby předložili všechny další podklady 

nebo jejich část, pokud je to nezbytné k zajištění řádného vedení řízení. 

Před zadáním veřejné zakázky veřejný zadavatel kromě případů, kdy je smlouva na veřejnou zakázku, založená na 

rámcové dohodě, uzavřena v souladu s čl. 33 odst. 3 nebo s čl. 33 odst. 4 písm. a), požádá uchazeče, jemuž se rozhodl 

veřejnou zakázku zadat, aby předložil aktuální podklady v souladu s článkem 60 a případně též článkem 62. Veřejný 

zadavatel může vyzvat hospodářské subjekty, aby osvědčení obdržená podle článků 60 a 62 doplnily nebo vysvětlily. 

§ 163 odst. 

4 

Zadavatel při zadávání sektorové 

veřejné zakázky v užším řízení nebo 

jednacím řízení s uveřejněním může 

zahájit zadávací řízení také odesláním  

a) předběžného oznámení k uveřejnění 

způsobem podle § 212, pokud jím 

vyzývá k projevení předběžného zájmu, 

b) oznámení o zavedení systému 

kvalifikace k uveřejnění způsobem 

podle § 212, pokud jím vyzývá k 

podání žádostí o účast v zadávacím 

řízení, 

c) výzvy k podání nabídek v užším 

řízení, a to všem dodavatelům 

zařazeným v systému kvalifikace 

současně, nebo 

d) výzvy k podání předběžných nabídek 

v jednacím řízení s uveřejněním, a to 

všem dodavatelům zařazeným v 

systému kvalifikace současně. 

32014L0025 Článek 44 

odst. 4 písm 

a) a b) 

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

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

b) oznámením o existenci systému kvalifikace podle článku 68, pokud je zakázka zadávána v užším nebo jednacím 

řízení nebo prostřednictvím soutěžního dialogu či inovačního partnerství; 

  

32014L0025 Článek 77 

odst. 5 

Pokud je výzva k účasti v soutěži učiněna prostřednictvím oznámení o zavedení systému kvalifikace, jednotlivé 

zakázky na stavební práce, dodávky a služby, na něž se vztahuje systém kvalifikace, se zadávají na základě užšího 

nebo jednacího řízení, v němž jsou všichni uchazeči a účastníci vybráni ze zájemců kvalifikovaných v souladu s 

takovým systémem. 

§ 199 odst. 

4 

Při poskytování zadávací dokumentace 

zadavatel nemusí postupovat podle § 96 

odst. 1 u těch částí zadávací 

dokumentace, které se netýkají 

požadavků na kvalifikaci dodavatele, 

pokud nejpozději v okamžiku odeslání 

výzvy k podání předběžných nabídek 

takové části zadávací dokumentace  

a) zašle účastníkům zadávacího řízení; 

v takovém případě se § 96 odst. 3 

nepoužije, nebo  

b) uveřejní na profilu zadavatele 

nejméně do konce lhůty pro podání 

nabídek. 

32009L0081 Článek 34 

odst. 2 

 

Výzvy k podání nabídek, k vyjednávání nebo k účasti na dialogu 

1.   V omezených řízeních, vyjednávacích řízeních se zveřejněním oznámení o zakázce a v soutěžních dialozích 

zadavatelé současně a písemně vyzývají vybrané zájemce k podání svých nabídek nebo vyjednávání, nebo, v případě 

soutěžního dialogu, k účasti na dialogu. 

2.   Výzva zájemcům zahrnuje 

- buď opis zadávací dokumentace nebo popisného dokumentu a veškerých dodatečných dokumentů, 

- nebo odkaz na přístup k dokumentům uvedeným v první odrážce, jsou-li přímo dostupné elektronickými prostředky v 

souladu s čl. 33 odst. 5. 
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  32009L0081 Článek 38 

odst. 2 

pododstavec 3 

Ověření vhodnosti zájemců a výběr účastníků, zadávání zakázek 

Tyto minimální úrovně jsou uvedeny v oznámení o zakázce. 

§ 200 odst. 

3 

Při poskytování zadávací dokumentace 

zadavatel nemusí postupovat podle § 96 

odst. 1 u těch částí zadávací 

dokumentace, které se netýkají 

požadavků na kvalifikaci dodavatele, 

pokud nejpozději v okamžiku odeslání 

výzvy k podání nabídek takové části 

zadávací dokumentace  

a) zašle účastníkům zadávacího řízení; 

v takovém případě se § 96 odst. 3 

nepoužije, nebo  

b) uveřejní na profilu zadavatele 

nejméně do konce lhůty pro podání 

nabídek. 

32009L0081 Článek 34 

odst. 2 

 

Výzvy k podání nabídek, k vyjednávání nebo k účasti na dialogu 

1.   V omezených řízeních, vyjednávacích řízeních se zveřejněním oznámení o zakázce a v soutěžních dialozích 

zadavatelé současně a písemně vyzývají vybrané zájemce k podání svých nabídek nebo vyjednávání, nebo, v případě 

soutěžního dialogu, k účasti na dialogu. 

2.   Výzva zájemcům zahrnuje 

- buď opis zadávací dokumentace nebo popisného dokumentu a veškerých dodatečných dokumentů, 

- nebo odkaz na přístup k dokumentům uvedeným v první odrážce, jsou-li přímo dostupné elektronickými prostředky v 

souladu s čl. 33 odst. 5. 

 

  32009L0081 Článek 38 

odst. 2 

pododstavec 3 

Ověření vhodnosti zájemců a výběr účastníků, zadávání zakázek 

Tyto minimální úrovně jsou uvedeny v oznámení o zakázce. 

§ 206 odst. 

1 

(1) Zadavatel může v případě veřejné 

zakázky v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti požadovat v zadávací 

dokumentaci, aby nabídka obsahovala 

závazek účastníka zadávacího řízení, že 

v průběhu plnění veřejné zakázky 

oznámí zadavateli veškeré změny v 

osobách poddodavatelů. 

 

32009L0081 Článek 21 

odst. 2, odst. 6 

Subdodávky 

2.   Zadavatel od uchazeče může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí požadovat, 

— aby ve své nabídce uvedl, jakou část zakázky případně zamýšlí zadat třetím osobám, a všechny navrhované 

subdodavatele spolu s předmětem subdodávek, pro něž jsou navrhováni; nebo 

— aby uvedl veškeré změny, k nimž dojde na úrovni subdodavatelů během plnění zakázky. 

6.   Požadavky zmíněné v odstavcích 2 až 5 musí být uvedeny v oznámení o zakázce. 

§ 206 odst. 

2 

(2) Zadavatel může rovněž v zadávací 

dokumentaci požadovat v případě 

nadlimitní veřejné zakázky v oblasti 

obrany nebo bezpečnosti, aby vybraný 

dodavatel 

a) u všech nebo některých částí veřejné 

zakázky, které má v úmyslu zadat 

poddodavateli, postupoval v souladu s 

ustanoveními této hlavy, nebo 

b) zadal části veřejné zakázky 

specifikované ve své nabídce 

minimálně ve finančním objemu 

32009L0081 Článek 21 

odst. 3, odst. 

4, odst. 6 

Subdodávky 

3.   Zadavatel může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí pro úspěšného uchazeče stanovit povinnost uplatňovat hlavu 

III na všechny nebo některé subdodávky, jež úspěšný uchazeč zamýšlí zadat třetím osobám. 

4.   Členské státy mohou stanovit, že zadavatel může nebo musí od úspěšného uchazeče požadovat, aby část zakázky 

zadal třetí osobě. Zadavatel, který zadání části zakázky třetí osobě požaduje, uvede minimální část zakázky v podobě 

rozpětí její hodnoty stanovícího minimální a maximální procentní podíl. Maximální procentní podíl nesmí přesáhnout 

30 % hodnoty zakázky. Toto rozpětí musí být přiměřené předmětu a hodnotě zakázky a povaze dotyčného odvětví, 

včetně úrovně hospodářské soutěže na tomto trhu a příslušných technických schopností průmyslové základny. 

Veškeré procentní podíly subdodávek v rámci rozpětí hodnot zakázek stanoveného zadavatelem se považují za 

vyhovující požadavku na zadání části zakázky třetí osobě uvedenému v tomto odstavci. 
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stanoveném zadavatelem jednomu či 

více poddodavatelům, a aby při výběru 

poddodavatele postupoval v souladu s 

ustanoveními této hlavy; finanční 

objem stanoví zadavatel formou 

rozsahu hodnot s minimální a 

maximální procentní hodnotou, přičemž 

maximální procentní hodnota musí být 

přiměřená s ohledem na veřejnou 

zakázku a nesmí přesáhnout 30 % 

předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. 

Uchazeči mohou navrhnout, aby byla třetí osobě zadána část zakázky, jejíž celková hodnota přesahuje rozpětí 

stanovené zadavatelem. 

Zadavatel musí po uchazečích požadovat, aby ve své nabídce uvedli, kterou část nebo které části své nabídky zamýšlejí 

zadat třetí osobě, aby vyhověli požadavku uvedenému v prvním pododstavci. 

Zadavatel od uchazečů může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí požadovat, aby rovněž uvedli, kterou část nebo 

které části své nabídky zamýšlejí zadat třetí osobě nad rámec požadovaného procentního podílu a které subdodavatele 

již určili. 

Úspěšný uchazeč udělí třetí osobě subdodávky odpovídající procentnímu podílu, jejž pro úspěšného uchazeče stanovil 

pro tento případ zadavatel v souladu s hlavou III. 

6.   Požadavky zmíněné v odstavcích 2 až 5 musí být uvedeny v oznámení o zakázce. 

§ 211 odst. 

1 

Komunikace mezi zadavatelem a 

dodavatelem v zadávacím řízení a při 

zvláštních postupech podle části šesté 

probíhá písemně. Ústní komunikaci 

může zadavatel použít, požadovat nebo 

připustit, pokud tento zákon nestanoví 

jinak, 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, 

e) jiných sděleních, jež se netýkají 

zásadních prvků zadávacího řízení; za 

zásadní prvky zadávacího řízení se 

považují zejména zadávací 

dokumentace, žádost o účast, potvrzení 

zájmu a nabídka. 

32014L0024 Článek 22 

odst. 1 

pododstavec 1 

Členské státy zajistí, aby veškerá komunikace a výměna informací podle této směrnice, zejména pak elektronické 

podávání nabídek, probíhaly prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků v souladu s požadavky tohoto 

článku. Nástroje a zařízení, které se použijí pro komunikaci elektronickou cestou, stejně jako jejich technické 

parametry, vylučují jakoukoli diskriminaci, jsou obecně dostupné a interoperabilní s produkty informačních a 

komunikačních technologií, které se běžně používají, a neomezují hospodářské subjekty v přístupu k zadávacímu 

řízení. 

32014L0024 Článek 22 

odst. 2 

Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní 

komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, 

žádosti o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít podstatný dopad 

na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, 

zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

32014L0025 Článek 40 

odst. 1 

pododstavec 

1, odstavec 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

 

32014L0023 Článek 29 

odst. 1 

pododst. 1 

Pravidla pro komunikaci 

1.   Není-li podle čl. 33 odst. 2 a článku 34 povinné použití elektronických prostředků, mohou členské státy či veřejní 

zadavatelé a zadavatelé pro účely veškeré komunikace a výměny informací zvolit jeden nebo několik z těchto 

prostředků komunikace: 

a) elektronické prostředky; 

b) pošta nebo fax; 

c) ústní komunikace, včetně telefonu, pokud jde o sdělení, jež se netýkají zásadních prvků koncesního řízení, a je-li 

obsah této ústní komunikace v dostatečné míře zdokumentován na trvalém nosiči; 

d) předání do vlastních rukou osvědčené potvrzením o převzetí. 
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§ 211 odst. 

2 

Při použití ústní komunikace podle 

odstavce 1 zadavatel zajistí, aby obsah 

komunikace byl v dostatečné míře 

zdokumentován. Pokud by ústní 

komunikace mohla mít podstatný dopad 

na obsah nebo hodnocení nabídek, musí 

být zdokumentována vhodnými 

prostředky, zejména zápisy, zvukovými 

nahrávkami nebo souhrny hlavních 

prvků komunikace. 

32014L0024 Článek 22 

odst. 2 

Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní 

komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, 

žádosti o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít podstatný dopad 

na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, 

zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

32014L0025 Článek 40 

odst. 2 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32014L0023 Článek 29 

odst. 1 

pododstavec 1 

písm. c) 

Pravidla pro komunikaci 

1.   Není-li podle čl. 33 odst. 2 a článku 34 povinné použití elektronických prostředků, mohou členské státy či veřejní 

zadavatelé a zadavatelé pro účely veškeré komunikace a výměny informací zvolit jeden nebo několik z těchto 

prostředků komunikace: 

c) ústní komunikace, včetně telefonu, pokud jde o sdělení, jež se netýkají zásadních prvků koncesního řízení, a je-li 

obsah této ústní komunikace v dostatečné míře zdokumentován na trvalém nosiči; 

§ 211 odst. 

6 

Na komunikaci mezi zadavatelem a 

dodavatelem při zadávání veřejné 

zakázky se § 5 a 6 zákona o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce neuplatní. Úkon učiněný 

prostřednictvím elektronického nástroje 

nebo datové schránky se považuje za 

podepsaný. Nejde-li o komunikaci 

uskutečňovanou prostřednictvím 

elektronického nástroje nebo datové 

schránky47), musí být úkon podepsán 

uznávaným elektronickým podpisem, 

pokud je odesílán v zadávacím řízení a 

při zvláštních postupech podle části 

šesté a 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. 

 

47) § 2 zákona č. 300/2008 Sb., o 

32014L0024 Článek 22 

odst. 6 

Nad rámec požadavků stanovených v příloze IV se pro nástroje a zařízení pro elektronický přenos a příjem nabídek a 

pro zařízení pro elektronický příjem žádostí o účast použijí tato pravidla: 

a) subjektům, které mají zájem, musí být k dispozici informace, které se týkají specifikací nezbytných pro podávání 

nabídek a žádostí o účast elektronickou cestou, včetně kódování a datování; 

b) členské státy nebo veřejní zadavatelé jednající v rámci celkového rámce vytvořeného dotčeným členským státem 

stanoví požadovanou úroveň zabezpečení elektronických komunikačních prostředků, které se použijí v různých fázích 

konkrétního zadávacího řízení; úroveň musí být přiměřená souvisejícím rizikům; 

c) dojdou-li členské státy nebo veřejní zadavatelé jednající v rámci celkového rámce vytvořeného dotčeným členským 

státem k závěru, že s ohledem na míru rizika posouzenou v souladu s písmenem b) tohoto odstavce jsou požadovány 

zaručené elektronické podpisy vymezené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (27), akceptují 

veřejní zadavatelé zaručené elektronické podpisy založené na kvalifikovaném osvědčení, při zohlednění skutečnosti, 

zda se jedná o osvědčení vydané osvědčovatelem z důvěryhodných seznamů stanovených v rozhodnutí Komise 

2009/767/ES (28), vytvořené s použitím prostředků pro bezpečné vytváření podpisu nebo bez nich, pokud jsou splněny 

tyto podmínky: 

i) veřejní zadavatelé musí určit požadovaný formát zaručeného elektronického podpisu na základě formátů 

stanovených v rozhodnutí Komise 2011/130/EU (29) a zavést nezbytná opatření, aby byli schopni tyto formáty 

technicky zpracovat; v případě užití jiného formátu elektronického podpisu musí elektronický podpis nebo nosič 

elektronického dokumentu obsahovat informace o existujících možnostech ověření, za něž zodpovídá příslušný členský 

stát. Možnosti ověření musí veřejnému zadavateli umožňovat ověřit obdržený elektronický podpis jako zaručený 

elektronický podpis založený na kvalifikovaném osvědčení, a to online, bezplatně a způsobem, který je srozumitelný 

osobám, které nejsou rodilými mluvčími. 

Členské státy oznámí informace o poskytovateli služeb ověřování Komisi, jež informace získané od členských států 

zpřístupní veřejnosti na internetových stránkách, 

ii) pokud je nabídka podepsána s použitím kvalifikovaného osvědčení, které je uvedeno na důvěryhodném seznamu, 

nesmí veřejní zadavatelé uplatnit dodatečné požadavky, jež mohou bránit uchazečům tyto podpisy používat. 
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elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů. 

Ohledně dokumentů používaných v rámci zadávacího řízení, které podepisuje příslušný orgán určitého členského státu 

nebo jiný vydávající subjekt, může příslušný vydávající orgán nebo subjekt určit požadovaný formát zaručeného 

elektronického podpisu v souladu s požadavky stanovenými v čl. 1 odst. 2 rozhodnutí Komise 2011/130/EU. Příslušný 

vydávající orgán nebo subjekt zavede nezbytná opatření, aby byl schopen technicky tyto formáty zpracovat zahrnutím 

informací vyžadovaných pro účely zpracování podpisu v dotčeném dokumentu. Tyto dokumenty musí v elektronickém 

podpisu nebo v nosiči elektronického podpisu obsahovat informace o existujících možnostech ověření, jež umožňují 

ověřit obdržený elektronický podpis online, bezplatně a způsobem, který je srozumitelný pro nerodilé mluvčí. 

32014L0025 40 odst. 6 Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

§ 213 odst. 

4 

Zadavatel musí zajistit, aby 

elektronické nástroje, jejichž 

prostřednictvím jsou úkony při 

zadávání veřejných zakázek 

uskutečňovány, prokazatelně splňovaly 

požadavky stanovené tímto zákonem a 

prováděcími právními předpisy. Splnění 

požadavků na elektronické nástroje se 

považuje za prokázané certifikátem 

shody, který vydal subjekt posuzování 

shody akreditovaný vnitrostátním 

akreditačním orgánem na základě 

jiného právního předpisu49). 

49) § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

32014L0024 Článek 22 

odst. 6 

pododstavec 1 

písm. b) 

Nad rámec požadavků stanovených v příloze IV se pro nástroje a zařízení pro elektronický přenos a příjem nabídek a 

pro zařízení pro elektronický příjem žádostí o účast použijí tato pravidla: 

b) členské státy nebo veřejní zadavatelé jednající v rámci celkového rámce vytvořeného dotčeným členským státem 

stanoví požadovanou úroveň zabezpečení elektronických komunikačních prostředků, které se použijí v různých fázích 

konkrétního zadávacího řízení; úroveň musí být přiměřená souvisejícím rizikům; 

32014L0025 Článek 40 

odst. 6 

pododstavec 1 

písm. b) 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

§ 222 odst. 

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, 

32014L0024 Článek 72 

odst. 1 a 5 

Změny smluv na veřejné zakázky v době jejich trvání 

1.   Smlouvy na veřejné zakázky a rámcové dohody mohou být změněny bez nového zadávacího řízení v souladu s 

touto směrnicí v těchto případech: 

5.   V případě jiných změn ve smlouvě na veřejnou zakázku či rámcové dohodě v průběhu jejich trvání, než jsou změny 

uvedené v odstavcích 1 a 2, musí být zahájeno nové zadávací řízení v souladu s touto směrnicí. 

32014L0023 Článek 43 

odst. 1 a 5 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32014L0025 Článek 89 

odst. 1 a 5 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 
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b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku 

malého rozsahu, 

c) § 178, jde-li o koncesi malého 

rozsahu. 

§ 222 odst. 

5 

Za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku se 

nepovažují dodatečné stavební práce, 

služby nebo dodávky od dodavatele 

původní veřejné zakázky, které nebyly 

zahrnuty v původním závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku, pokud 

jsou nezbytné a změna v osobě 

dodavatele 

a) není možná z ekonomických anebo 

technických důvodů spočívajících 

zejména v požadavcích na 

slučitelnost nebo interoperabilitu 

se stávajícím zařízením, službami 

nebo instalacemi pořízenými 

zadavatelem v původním 

zadávacím řízení, 

b) způsobila by zadavateli značné 

obtíže nebo výrazné zvýšení 

nákladů. 

32014L0025 Článek 89 

odst. 1 

pododst. 1 

písm. b) 

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

v následujících případech: 

b) u dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek původního dodavatele jakékoli hodnoty, které jsou nezbytné a 

nebyly zahrnuty v původní zakázce, jestliže změna dodavatele: 

i) není možná z ekonomických nebo technických důvodů, jako jsou například požadavky na zaměnitelnost nebo 

interoperabilitu se stávajícím zařízením, softwarem, službami nebo instalacemi pořízenými v rámci původní zakázky, a 

ii) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

32014L0023 Článek 43 

odst. 1 

pododst. 1 

písm. b) 

Změny koncesí během doby jejich platnosti 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32014L0024 Článek 72 

odst. 1 písm. 

b) 

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

směrnicí v těchto případech: 

b) u dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek původního dodavatele, které jsou nezbytné a které nebyly 

zahrnuty v původní veřejné zakázce, jestliže změna dodavatele: 

i) není možná z ekonomických nebo technických důvodů, jako jsou například požadavky na zaměnitelnost nebo 

interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými v rámci původní veřejné zakázky, a 

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

Cenový nárůst však nesmí překročit 50 % hodnoty původní veřejné zakázky. Je-li provedeno několik po sobě 

následujících změn, použije se toto omezení pro hodnotu každé změny. Cílem těchto po sobě následujících změn nesmí 

být obcházení této směrnice; 

 

POZN.: podle § 222 odst. 9 věty druhé zákona o zadávání veřejných zakázek nesmí celkový cenový nárust související 

se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

§ 222 odst. 

6 

Za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku se 

nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, a která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. 

32014L0023 Článek 43 

odst. 1 

pododst. 1 

písm. c) 

Změny koncesí během doby jejich platnosti 

Obdobná úprava jako ve směrnici 2014/24/EU. 

32014L0025 Článek 89 

odst. 1 

pododst. 1 

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

v následujících případech: 
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písm. c) c) pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 

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

ii) změna nemění celkovou povahu zakázky; 

32014L0024 Článek 72 

odst. 1 písm. 

c) 

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

směrnicí v těchto případech: 

c) pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 

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

ii) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

iii) cenový nárůst nepřekročí 50 % hodnoty původní veřejné zakázky nebo rámcové dohody. Je-li provedeno několik 

po sobě následujících změn, použije se toto omezení pro  hodnotu každé změny. Cílem těchto po sobě následujících 

změn nesmí být obcházení této směrnice; 

 

POZN.: podle § 222 odst. 9 věty druhé zákona o zadávání veřejných zakázek nesmí celkový cenový nárust související 

se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

§ 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. 

32009L0081 Článek 55 

odst. 4 a 6 

4.   Členské státy zajistí, aby bylo přezkumné řízení podle prováděcích pravidel, která mohou členské státy stanovit, 

dostupné alespoň každé osobě, která má nebo měla zájem na získání určité zakázky a které v důsledku domnělého 

protiprávního jednání vznikla nebo hrozí škoda. 

6.   Členské státy mohou rovněž požadovat, aby dotyčná osoba podala nejprve návrh na přezkum u zadavatele. V tom 

případě členské státy zajistí, aby podání uvedeného návrhu na přezkum vedlo k okamžitému pozastavení možnosti 

uzavřít smlouvu. 

Členské státy rozhodnou o vhodných komunikačních prostředcích, včetně faxu nebo elektronických prostředků, které 

mají být použity k podání návrhu na přezkum podle prvního pododstavce. 

Pozastavení uvedené v prvním pododstavci neskončí před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne 

následujícího po dni, kdy zadavatel zaslal odpověď, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v 

případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne 

následujícího po dni, kdy zadavatel zaslal odpověď, anebo deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni 

doručení odpovědi. 

§ 246 odst. 

1 písm. a) 

(1) Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s 

dodavatelem 

a) před uplynutím lhůty pro podání 

námitek proti  

1. vyloučení účastníka zadávacího 

řízení,  

2. výběru dodavatele, pokud je 

zadavatel povinen odeslat oznámení o 

32009L0081 Článek 55 

odst. 6 

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby dotyčná osoba podala nejprve návrh na přezkum u zadavatele. V tom 

případě členské státy zajistí, aby podání uvedeného návrhu na přezkum vedlo k okamžitému pozastavení možnosti 

uzavřít smlouvu. 

Členské státy rozhodnou o vhodných komunikačních prostředcích, včetně faxu nebo elektronických prostředků, které 

mají být použity k podání návrhu na přezkum podle prvního pododstavce. 

Pozastavení uvedené v prvním pododstavci neskončí před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne 

následujícího po dni, kdy zadavatel zaslal odpověď, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v 

případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne 

následujícího po dni, kdy zadavatel zaslal odpověď, anebo deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni 
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výběru dodavatele, 

3. obsahu sdělení podle § 123 odst. 2, 

nebo 

4. proti úkonu dobrovolného oznámení 

o záměru uzavřít smlouvu,  

 

doručení odpovědi. 

32009L0081 Článek 57 

odst. 2 

K uzavření smlouvy v návaznosti na rozhodnutí o zadání zakázky spadající do oblasti působnosti této směrnice nesmí 

dojít před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání 

zakázky zasláno dotčeným uchazečům a zájemcům, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v 

případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne 

následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům a zájemcům, anebo deseti 

kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí o zadání zakázky. 

Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou 

platnost, pokud jim bylo oznámeno a nezávislý orgán příslušný k přezkumu je považoval za oprávněné, nebo pokud již 

nemůže být předmětem přezkumného řízení. 

Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým zadavatel neposkytl informace o zamítnutí jejich žádosti před 

oznámením o rozhodnutí o zadání zakázky dotčeným uchazečům. 

K rozhodnutí o zadání zakázky zaslanému každému dotčenému uchazeči a zájemci se připojí 

- shrnutí příslušných důvodů uvedené v čl. 35 odst. 2, s výhradou čl. 35 odst. 3, a 

- jasné uvedení přesné odkladné lhůty, která se použije podle vnitrostátních právních předpisů provádějících tento 

odstavec. 
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