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Kompetence a činnost Úřadu

▪ dle § 2 zákona č. 273/1996 Sb. o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže 

– vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské 

soutěže

– vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek

– vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony

▪ na základě celospolečenské poptávky a vlastní iniciativy rovněž

– vydává metodická doporučení a stanoviska 

– vysvětluje svou rozhodovací praxi a zapojuje se do 

osvětové a metodické činnosti v oblasti veřejných zakázek

Úřad nenahrazuje MMR, ale tyto instituce se vzájemně  

doplňují



(Společná) stanoviska, metodická doporučení1 a 

edukační činnost2

1 – https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/metodicka-cinnost/vykladova-stanoviska-a-metodiky.html
2 – https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/metodicka-cinnost/uskutecnene-akce-v-ramci-metodicke-cinnosti/prehled-

vybranych-akci-v-roce-2022.html

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/metodicka-cinnost/vykladova-stanoviska-a-metodiky.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/metodicka-cinnost/uskutecnene-akce-v-ramci-metodicke-cinnosti/prehled-vybranych-akci-v-roce-2022.html


Dozorová činnost Úřadu v číslech



II Dozorová činnost Úřadu v číslech



Postřehy z činnosti Úřadu

▪ navrhovaná úprava § 242 ZZVZ, který by nově 

obsahoval pravidlo – možnost volby pro zadavatele

Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit, že

námitky lze podat nejpozději 72 hodin před

skončením lhůty pro „podání nabídek“, pokud stanovil

lhůtu pro „podání nabídek“, nejméně o 3 dny delší

než je minimální lhůta stanovená tímto zákonem.



II Postřehy z činnosti Úřadu

▪ navrhovaná úprava § 242 ZZVZ

+ volba/právo zadavatele

+ možnost reagovat na námitky úpravou zadávacích 

podmínek

+ dodavatelé mohou pomoci s precizací zadávacích 

podmínek 

+ eliminace řízení před ÚOHS – úspora času 

- pro každé ZŘ může platit jiné pravidlo pro dobu k 

podání námitek

Zamyslete se prosím nad tímto návrhem. Budeme rádi za 

zpětnou vazbu v rámci ankety!



Legislativní novinky v oblasti veřejných zakázek

▪ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zahraničních 

subvencích narušujících vnitřní trh COM(2021) 223 final

– participace ÚOHS na daném nařízení (viz samostatná přednáška v rámci BLOKU V)

▪ Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě 

nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

Článek 5k

1.   Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 

zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 

2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 

článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených 

v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 

písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek,

pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-

sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#public-procurement

▪ novelizace ZZVZ ve spolupráci s MMR

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#public-procurement
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