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2016 účinnost zákona č. 134/2016 Sb. 

2018 výtky EK

2019 návrh principů novely, příprava

2020 projednání (vláda, LRV)

2021 PSP, volby

2022 obnovení novelizačního procesu ve znění 

původního návrhu, LRV

Tak šel čas



vláda

PSP

Senát

?

účinnost 1.1.2023 ?!

Co nás čeká



výhrady EK k transpozici zadávacích směrnice

upřesnění textu

smyslem technická změna

žádné nové povinnosti (téměř)

žádné koncepční změny

Proč novelizujeme?



veřejné zakázky s proměnlivou cenou

možnost ústní komunikace

sdělování zadávacích podmínek

sdělování informací při jednání

je to vše?

v Bruselu mají problém s…



§ 19 odst. 3 ZZVZ

výjimka ze stanovení PH

Za veřejné zakázky podle odstavce 1 se nepovažují veřejné zakázky,

a) u kterých je jednotková cena jejich předmětu v době podle odstavce

1 písm. a) proměnlivá,

b) kterými zadavatel pořizuje dodávky či služby opakovaně podle svých

aktuálních potřeb a

c) jejichž předpokládaná hodnota určená postupem podle odstavce 1

nedosahuje limitu podle § 25.

PH u VZ s proměnlivou cenou



čl. 22 odst. 2 směrnice 2014/24/EU

„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.“

Písemnost komunikace



návrh (zatím) neobsahuje modifikaci § 6 odst. 4

možné „povinné“ zásady odpovědného zadávání zůstávají

Zásady



pořízení cenného papíru nebo jiného investičního nástroje, obchodního 

závodu, jeho samostatné organizační složky, nebo podílu v obchodní 

korporaci (není pořízení věci)

v NL upřesnění formulací podle směrnic

vysílací čas

poštovní služby

finanční služby

Výjimky



PL

VZ zadávané Finančním analytickým úřadem za účelem 

zajišťování boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu nebo zajišťování provádění 

mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního 

míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a 

boje proti terorismu, nebo

VZ zadávané Národním úřadem pro kybernetickou a 

informační bezpečnost za účelem zajišťování kybernetické 

bezpečnosti České republiky. 

Výjimky



bankovní jistota, pojištění záruky

„předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího 

povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu 

na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle odstavce 

7, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky.“

Zadavatel může v zadávacích podmínkách požadovat, aby 

doklady byly předloženy v originále nebo úředně ověřené 

kopii.

možnost dožádat si podle § 46

Jistota



Veřejný zadavatel musí požadovat prokázání základní 

způsobilosti podle § 74.

Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci nestanoví jinak, 

prokazuje dodavatel splnění základní způsobilosti čestným 

prohlášením.

Zjednodušené podlimitní řízení



§ 63 odst. 1 písm. b) …podané nabídky nesplňovaly bez 

zásadních změn nemohou uspokojit požadavky zadavatele 

na předmět veřejné zakázky

§ 64 odst. 4 …Podmínky podle odstavce 3 písm. b) a c) jsou 

splněny pouze v takovém případě, že nelze využít jiného 

postupu přiměřeného řešení a že zadavatel nestanovil 

zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit 

hospodářskou soutěž.

úprava komoditní burzy

Jednací řízení bez uveřejnění



Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty 

pro podání nabídek písemně požádá, zadavatel do 5 

pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem 

účastníkům zadávacího řízení, nebo uveřejní na profilu 

zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně 

vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních 

údajů účastníků zadávacího řízení; to neplatí,  pokud si 

zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil provedení 

elektronické aukce nebo v případech podle § 218 odst. 3. 

(ochrana informací)

lze dobrovolně sdělit i jiné údaje

Sdělení číselně vyjádřitelných kritérií



Ve výzvě před uzavřením smlouvy může zadavatel stanovit, že 

vybraný dodavatel musí předložit 

a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů podle 

odstavce,

b) doklady o základní způsobilosti podle § 74 prokazující 

splnění požadovaného kritéria způsobilosti po doručení výzvy, 

nebo

c) 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. 

Kvalifikace před uzavřením smlouvy



volba druhu zadávacího řízení na služby v příloze 4

umožnění rámcových dohod

pravidla dle směrnic

Zjednodušený režim



DĚKUJI ZA POZORNOST


