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Přijaté změny ZZVZ

• nové zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací 

• změny v úpravě zjišťování skutečného majitele



Projednávané změny ZZVZ

• vládní novelizace

• nákupy do SHR navazující stav nouze

• zákon o potravinách a tabákových výrobcích



Nové zásady

• zákon 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou 
životností

• změna ZZVZ – část desátá

• účinnost 1. 1. 2021



Nové zásady sociálně odpovědného, environmentálně 
odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 

– metodické stanovisko
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Kde?

Nové zásady

• platí pro všechny zadavatele

• pro všechny druhy VZ

• včetně VZMR
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Kdy?

Při stanovení

• podmínek účasti

• hodnotících kritérií

• kritérií pro snížení počtu účastníků 

• kritérií pro snížení počtu předběžných nabídek/řešení
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Kdy?

• zejména při stanovení zadávacích podmínek, ty musí následně 
dodržet

• vždy, když je to možné z hlediska povahy a smyslu VZ

• nutno posuzovat individuálně
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Jak?

• předběžné tržní konzultace - vhodná forma zjištění možností trhu

• příklady kritérií
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Odůvodnění

• vždy 

• ve vztahu k povaze a smyslu VZ
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Odkazy na metodiky

• MMR, MPSV, MŽP, EU

• environmentální

• sociální

• inovace
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Stanovisko expertní skupiny MMR
k právním otázkám spojeným se zavedením nových 

zásad zadávání veřejných zakázek
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Zadávací podmínky

„Faktický dopad nových zásad se tak koncentruje především do úvodní 
fáze zadávacího řízení.“
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Absence přechodných ustanovení

• nová pravidla se uplatní na všechny úkony zadavatele, po 1.1.2021

• pro řízení zahájené před 1.1.2021 neplyne povinnost měnit zadávací 
podmínky 

• hodnocení nabídek a výběr dodavatele se provede podle původní 
zadávací dokumentace
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Odůvodnění

• novela nestanovuje bližší pravidla k obsahu nebo formě odůvodnění

• není tedy stanoven požadavek na písemnou formu 

• není určen okamžik vzniku

• zadavatel není povinen vypracovat písemné odůvodnění - součást 
dokumentace o zadávacím řízení dle § 216 odst. 1.
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Odůvodnění

• zadavatel musí být schopen odůvodnění sdělit

• zejména v případě námitek, nebo požadavku kontrolních či dotačních 
orgánů 

• doporučení vypracovat odůvodnění
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Vztah k ostatním zásadám

Při výkladu otázky, kdy bude možné aplikovat nové zásady je třeba 
přihlížet:

• k ostatním zásadám stanoveným v § 6 

• povinnosti postupovat v souladu s principy 3E (hospodárnost, 
účelnost, efektivnost)

• k dalším relevantním okolnostem, např. jiné právní předpisy či 
specifické podmínky VZ 
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Vztah k ostatním zásadám

„Povinnost dodržovat zásady podle § 6 odstavce 4 jiné zákonné 
povinnosti doplňuje, nemůže tedy vést k pořizování plnění nebo 
postupům, které odporují principům 3E, nebo jsou jinak nepřiměřené či 
diskriminační.“
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„V rámci odůvodnění svého postupu by se zadavatel měl zabývat všemi 
třemi novými zásadami (právě z pohledu, zda je aplikoval či nikoli a 
proč), a to i přesto, že ne v každé veřejné zakázce musí být (vzhledem k 
její povaze a smyslu) promítnuty všechny nové zásady.“
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Zjišťování skutečného majitele

Zákon 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných 
majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů

Změna ZZVZ – část dvacátá první

Účinnost – 1. 6. 2021



Zjišťování skutečného majitele

• u české právnické osoby – zadavatel zjistí z evidence skutečných 
majitelů

• u zahraniční právnické osoby – zadavatel vyzve k předložení výpisu z 
obdobné evidence nebo předložení dokladů



Důvod k vyloučení - § 122/7/a)

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele

• je-li českou právnickou osobou, 

• která má skutečného majitele, 

• pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném 
majiteli z evidence skutečných majitelů 

K zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání 
oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.



Možnost zrušení závazku - §223/3

„Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět 
nebo od ní odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o 
dodavateli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci 
skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si dodavatel 
nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost 
spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.“



Děkuji za pozornost


