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§ 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost,

pokud prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních

3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo

dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se

zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným

zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení

smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.



The contracting authority may exclude a participant from the

procurement procedure on grounds of unsuitability provided that it

demonstrates that in the past 3 years from the commencement of the

procurement procedure, the participant has shown grave or long-term

deficiencies while performing a prior contract with the contracting

authority awarding the public contract or with another contracting

authority, which caused damage, led to an early termination of the

prior contract or other comparable sanctions.

Act No. 134/2016 Coll. on Public Procurement
Section 48, paragraph (5) letter d)



Podmínky aplikace Applicability

Pluralita pochybení Multiple deficiencies

Časová podmínka Period of exclusion

Intenzita pochybení Significance of deficiencies

Subjekt smluvního vztahu Party to the contract

Kvalifikovaný následek Relevant consequences



Pluralita pochybení Multiple Deficiencies

https://www.maxpixel.net/Palm-

Hand-Five-Four-Fingers-Two-

One-Three-4594071

Jazykový výklad Textual interpretation

Souvisí s intenzitou – mnohost je závažnost. Persistent deficiencies are significant

Méně vyloučených = více nabídek Less exluded bidders = more bids



Časová podmínka Period of Exclusion

Od kdy se počítá doba 3 let? The beginning of the limitation period?

Praktické problémy: Practical problems:

- opožděné následky - delayed consequences

- skryté vady - hidden defects

https://www.maxpixel.net/Decision-Money-Speculate-Crisis-Time-Horizontal-1019889



Intenzita pochybení Significance of Deficiencies

SDEU C-465/11

ÚOHS-R0171/2020

Vazba na druh sankce

Related to contractual sanctions

Ed Zeilnhofer:, CC-BY-3.0. No changes made.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_Koror-Babeldaob_Bridge_collapse.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-3.0


Subjekt smluvního vztahu Party to the Contract

Veřejný zadavatel Contracting authority

Subjekt zadávající sektorové zakázky Person awarding contracts in utility sector

Sdílení a spolupráce zadavatelů Associations of contracting authorities

Yuriy Bulka, CC BY-SA 3.0. No changes made. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sharing-Character.png



Seznam nespolehlivých 
dodavatelů

C-682/21

Závaznost záznamu v seznamu Legal force of the entry in the list

Obrana dodavatele Suppliers´ protection

Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images, 

http://alphastockimages.com/

Shared from: https://www.thebluediamondgallery.com

List of Unreliable
Suppliers

http://www.nyphotographic.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://alphastockimages.com/
http://alphastockimages.com/


Kvalifikovaný následek Relevant Consequences

Náhrada škody

Smluvní pokuta

Odstoupení od smlouvy

Předběžné otázky soukromého práva

Compensation for damage

Contractual penalty

Withdrawal from contract

Preliminary civil law questions

Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free.org, shared from https://www.picpedia.org

http://www.nyphotographic.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://pix4free.org/


Děkuji za pozornost.

Thank you for your attention. 


