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Snížení počtu účastníků zadávacího řízení 

§ 39, § 111 

V případě, že to zákon pro zvolený druh zadávacího řízení připouští a zadavatel si takový 

postup předem vyhradí (§ 111/1), pak může zadavatel v průběhu zadávacího řízení snižovat 

počet účastníků zadávacího řízení ve smyslu § 111 (§ 39 odst. 2). Zadavatel musí 

jednoznačně dopředu stanovit, že hodlá snižovat počet účastníků a takovou informaci uvést 

v dokumentu, kterým zahajuje zadávací řízení.  

Snižování počtu účastníků není povinným postupem zadavatele, a je tedy pouze na 

zadavateli, zda se rozhodne tohoto postupu využít či nikoli. Snížení počtu účastníků 

zadávacího řízení je vhodné provést zejména u řízení, ve kterém se předpokládá vysoký 

počet účastníků, přičemž by zároveň tato okolnost (zejména vedení jednání s větším 

množstvím účastníků) způsobila zadavateli vysokou administrativní zátěž.  

Snížení počtu účastníků zadávacího řízení zákon připouští u následujících druhů zadávacího 

řízení: 

 

 

 

Druh zadávacího řízení Snížení počtu 

účastníků dle § 111 

Ustanovení zákona 

Zjednodušené podlimitní řízení NE § 53 odst. 4 

 

Otevřené řízení NE  

Užší řízení 

obecně 

při zad. sektorové zakázky 

při zad. zakázky v obraně a 

bezpečnosti 

 

NE 

ANO 

ANO 

 

 

§ 163 odst. 1 

§ 200 

Jednací řízení s uveřejněním ANO  § 61 odst. 5 (pouze pokud 

je zahájeno dle § 61/1 a 

61/2, dle § 61/3 nelze 

snižovat) 

Řízení se soutěžním dialogem ANO § 68 odst. 4 

Řízení o inovačním partnerství ANO § 72 odst. 4 

Koncesní řízení ANO § 180 odst. 3 
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Zadavatel je dále oprávněn snížit počet účastníků zadávacího řízení v jednacím řízení bez 

uveřejnění a v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, kdy 

je sám oprávněn stanovit pravidla průběhu zadávacího řízení – musí však dodržet základní 

zásady dle § 6.  

Kritéria pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení je nutné stanovit jako kritéria technické 

kvalifikace (§ 111/3), která jsou stanovena v ustanovení § 79 zákona. 

Kritéria pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení musí být stanovena tak, aby se 

jednalo o skutečnosti: 

 objektivní, 

 ověřitelné, a 

související s předmětem veřejné zakázky Při stanovení kritérií musí zadavatel dodržet 

základní zásady zadávacího řízení, tedy zejména zásadu přiměřenosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace.  

 

Podmínky pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení (§ 111/1) 

 zadavatel si v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě uvedené 

v příloze č. 6 zákona stanovil oprávnění snížit počet účastníků zadávacího řízení (v 

dokumentu, kterým zahajuje zadávací řízení); 

 zadavatel uvede minimální počet účastníků zadávacího řízení, které vyzve k doručení 

nabídek, přičemž se musí jednat alespoň o 3 účastníky a musí být zajištěna 

dostatečná hospodářská soutěž; a 

zadavatel uvede kritéria pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Snížení počtu 

účastníků zadávacího řízení zadavatel provede podle míry naplnění úrovně kritérií pro 

snížení účastníků zadávacího řízení tak, aby počet vyzvaných účastníků zadávacího řízení 

odpovídal počtu nebo způsobu stanovení uvedenému v oznámení o zahájení zadávacího 

řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast. Počet účastníků, které zadavatel hodlá vyzvat 

k podání nabídky, může být i větší než zákonem stanovený minimální počet 3 účastníků 

Soutěž o návrh Postup podle § 111 odst. 

1 až 4 obdobně 

 

Otevřená soutěž o návrh NE  

Užší soutěž o návrh ANO (snížení počtu 

účastníků soutěže o 

návrh) 

§ 146 odst. 4  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/d580f3b4-49e4-4f0b-9aca-618e52fa7fd1/6
http://www.portal-vz.cz/getmedia/9dbd37d2-f5e7-4387-a436-a35a30f04992/111
http://www.portal-vz.cz/getmedia/8e89a963-0364-4e21-9f05-3d1d59f6dc58/79
http://www.portal-vz.cz/getmedia/9dbd37d2-f5e7-4387-a436-a35a30f04992/111
http://www.portal-vz.cz/getmedia/9dbd37d2-f5e7-4387-a436-a35a30f04992/111
http://www.portal-vz.cz/getmedia/9dbd37d2-f5e7-4387-a436-a35a30f04992/111
http://www.portal-vz.cz/getmedia/5a0fbf74-d8b2-43c8-8ed1-65e20495c94c/146


 

3 
 

(např. 5 nebo 10). Zadavatel také může stanovit pravidlo, že vyzve minimálně 3 účastníky, 

ale také každého, který splnil určitá zadavatelem stanovené(á) kritérium (kritéria). Pro  

 

snižování počtu účastníků a pro počet následně vyzvaných k podání nabídky musí být vždy 

stanovena konkrétní pravidla nebo vzorec, které je nutné následně dodržet. Pokud 

v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 zákona 

zadavatel stanoví přesný počet účastníků, které vyzve k doručení nabídek, musí tento počet 

následně dodržet. 

Pokud by byl počet účastníků zadávacího řízení nižší nebo roven stanovenému 

minimálnímu počtu účastníků, snížení počtu účastníků zadávacího řízení se 

neprovede a zadavatel pokračuje v zadávacím řízení § 111/4.  

Účastníky, které zadavatel nebude vyzývat na základě snížení počtu účastníků zadávacího 

řízení k podání nabídky, zadavatel ze zadávacího řízení vyloučí. Vyloučení je přitom nutné 

odůvodnit. 

 

Pokud to zákon připouští, může zadavatel v rámci jednoho zadávacího řízení využít jak 

institutu snížení počtu účastníků podle § 111, tak snížení počtu předběžných nabídek nebo 

řešení podle § 112 (např. řízení se soutěžním dialogem § 68).  
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