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Struktura prezentace

▪ Změny v ochraně dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele

▪ Snížení administrativní zátěže na straně zadavatele

▪ Změny v postupech ÚOHS



Změny v ochraně dodavatele proti nesprávnému

postupu zadavatele
▪ Změny v podávání námitek 

• Výslovně se stanoví, že námitky nelze podat ani proti podlimitní sektorové veřejné

zakázce podle § 158 odst. 1 ZZVZ, pokud dobrovolně nebylo zahájeno zadávací řízení –

§ 241 odst.1

• Navrhuje se logičtější a efektivnější úprava lhůt pro podání námitek v některých situacích

pro zajištění ochrany práv dodavatelů - § 242 odst.4

• Terminologická upřesnění

▪ Změny v zákazu uzavřít smlouvu - § 246 odst.1

• Pozdě podané námitky již nebudou bránit uzavření smlouvy.

• „Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem…

b) do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky podány včas,

c) před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů

zadavatele, pokud včas podané námitky odmítl,…“

• Zadavatel nebude moci uzavřít smlouvu ani před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 

obsahu sdělení podle nově navrhovaného § 123 odst.2. 



Změny v ochraně dodavatele proti nesprávnému

postupu zadavatele
▪ Změny v podávání podnětů - § 258 odst.2

• Právo podat podnět nebude obecně nijak omezeno – navrhovaná úprava plně respektuje

nález Ústavního soudu

• Právo podat podnět bude omezeno pouze tomu, kdo by zneužíval institut návrhu na

přezkoumání úkonů k ÚOHS.

• „Podnět k zahájení řízení z moci úřední, který podá stěžovatel, jenž v téže věci nevyužil

možnosti podat námitky, se nevyřizuje. Podnět k zahájení řízení z moci úřední podle §

249, který podá stěžovatel, jenž v téže věci podal návrh, aniž zaplatil kauci, se

nevyřizuje.“

▪ Změny ve výši kauce - § 255 odst. 1

• „…Za nabídkovou cenu se pro účely výpočtu kauce považuje rovněž cena uvedená

v předběžné nabídce…“

• Účelem kauce je zabránit či minimalizovat podávání účelových a šikanózních návrhů,

jejichž cílem je pouhé blokování dalšího průběhu či dokončení zadávacího řízení.

• Není důvod, aby podávání návrhů účastníků zadávacího řízení v JŘSU, resp. v řízení o

inovačním partnerství, bylo posuzováno oproti ostatním zadávacím řízení z hlediska výše

kauce odlišným způsobem.



Snížení administrativní zátěže na straně zadavatele

▪ Nová možnost jak „zaslat“ ÚOHS dokumentaci o ZŘ - § 263 

• ÚOHS podporuje používání certifikovaných elektronických nástrojů a trend elektronizace.

• Zadavatel může ÚOHS zpřístupnit dokumentaci o zadávacím řízení uloženou

v certifikovaném elektronickém nástroji namísto zaslání dokumentace ÚOHS.

• ÚOHS bude preferovat tuto variantu zasílání dokumentace, neboť umožní efektivnější

postup při výkonu dozoru

• „(1) Stanoví-li tento zákon zadavateli povinnost odeslat 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 nebo do doručení sdělení, že Úřad

správní řízení zahajovat nebude.

(2) Platí, že dokumenty a další informace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji

jsou pravé, a to i v případě, že byly původně vytvořeny mimo certifikovaný elektronický

nástroj.“

• POZOR! Případné zbývající dokumenty a informace, které rovněž tvoří dokumentaci o

zadávacím řízení, ale nejsou uloženy v certifikovaném elektronickém nástroji, musí být

ÚOHS zaslány jinak.



Změny v postupech ÚOHS

▪ Ukládání nápravných opatření ze strany ÚOHS - § 263

• ÚOHS bude mít možnost uložit nová nápravná opatření - § 263 odst. 3 

• „(3) Stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží

nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení. Stanoví-li zadavatel

zadávací podmínky v zadávacím řízení, kterým zavedl dynamický nákupní systém,

v rozporu s tímto zákonem, Úřad zakáže zadavateli zadávat v tomto dynamickém

nákupním systému veřejné zakázky. 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.“

• ÚOHS nebude mít již zákonnou povinnost (jen možnost) zrušit zadávací řízení nebo

přezkoumávaný úkon při nezaslání dokumentace o zadávacím řízení - § 263 odst.4



Změny v postupech ÚOHS

▪ Nová úprava vedení spisu - § 260, § 262a 

• Při zpřístupnění dokumentace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji ÚOHS

učiní součástí správního spisu jen relevantní dokumenty a informace z dokumentace o ZŘ

v nástroji obsažené, nikoliv celou dokumentaci.

• Z nahlížení do spisu bude vyloučena dokumentace o zadávacím řízení, s výjimkou těch

listin, které slouží nebo mají sloužit jako důkaz.

• ÚOHS vždy pořídí seznam jednotlivých dokumentů, které jsou vyloučeny z nahlížení do

spisu a ten zpřístupní účastníkům řízení při případném nahlížení do spisu.
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