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ZÁKON O ZADÁVÁNÍ  

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č.134/2016 Sb. 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH 
 

odbor práva veřejných zakázek  

a koncesí MMR 



aneb Jak číst zákon 

Část první - obecná ustanovení § 1 - 32 

Část druhá - ustanovení k zad. řízením § 33 - 51 

Část třetí - podlimitní režim § 52 - 54 

Část čtvrtá - nadlimitní režim § 55 - 128 

Část desátá - společná ustanovení § 210 - 223 

Část třináctá - dozorová část § 241 - 272 

 

Struktura zákona 



pravidla pro všechna zadávací řízení (NL, PL) 

dispozitivní charakter některých pravidel – 

možnost volby zadavatele 

volby není nutno odůvodňovat, nelze vyžadovat 

jejich využití 

některá pravidla nutno využít vždy 

 

Zadávací řízení  



oprávnění zadavatele 

konzultace před zahájením zadávacího řízení 

s odborníky či dodavateli  

příprava zadávacích podmínek  

informace pro dodavatele o záměrech, 

požadavcích 

Předběžné tržní konzultace § 33 



zákaz narušení hospodářské soutěže 

lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v 

dostatečné míře zdokumentován  

zápisy 

zvukové nahrávky  

souhrny hlavních prvků komunikace 

Předběžné tržní konzultace § 33 



oprávnění uveřejnit formou předběžného oznámení 

svůj úmysl zahájit zadávací řízení 

možnost zkrácení lhůty pro podání nabídek 

není podmínkou pro zahájení řízení 

pro uveřejnění formulář 

Předběžné oznámení § 34 



možnost rozdělit veřejnou zakázku na více částí 

zákaz obcházení zákona 

v jednom zadávacím řízení: 

 rozsah částí  

 pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých 

 částech  

 pravidla zadání těchto částí 

VZ rozdělené na části § 35 



zákaz diskriminace  

nesmí dodavatelům bezdůvodně přímo nebo 

nepřímo zaručovat konkurenční výhodu  

nesmí vytvářet bezdůvodné překážky hospodářské 

soutěže 

zadávací podmínky v ZD nebo sděleny při jednání 

Zadávací podmínky § 36 



 

v podrobnostech nezbytných  

pro účast dodavatele  

v zadávacím řízení 

 

zákaz přenášení odpovědnosti za správnost a 

úplnost zadávacích podmínek na dodavatele 

Zadávací podmínky § 36 



jestliže část zadávací dokumentace vypracovala 
osoba odlišná od zadavatele: 

zadavatel označí tuto část spolu  

identifikace osoby, která ji vypracovala 

předběžná tržní konzultace: 

identifikace v ZD osoby, které se na předběžné tržní 
konzultaci podílely  

všechny podstatné informace, které byly obsahem 
předběžné tržní konzultace 

Zadávací podmínky § 36 



zadávací podmínky lze měnit pouze, pokud to 

umožňuje zákon 

Z může požadovat, aby dodavatel přijal 

přiměřená opatření k ochraně důvěrné 

povahy informací, které zadavatel poskytuje 

nebo zpřístupňuje v průběhu zadávacího řízení 

Z může stanovit pravidla pro udělení cen 

Zadávací podmínky § 36 



podmínky kvalifikace 

technické podmínky včetně podmínek nakládání s 
právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví 
vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou 
zakázku, 

obchodní nebo jiné smluvní podmínky 

zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky (v oblasti 
vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, 
sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné 
zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací) 

 

Podmínky účasti v zadávacím řízení § 37 



Zmůže stanovit požadavky na  

obsah 

formu  

způsob  

podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo 

nabídek 

Podmínky účasti v zadávacím řízení 



zákaz požadovat určitou právní formu dodavatele 

zákaz požadovat určitou formu spolupráce 

dodavatelů 

ALE v případě nezbytnosti lze požadovat určitou 

formu spolupráce pro plnění veřejné zakázky 

 

nařízení vlády na závazné podmínky (automobily) 

Podmínky účasti v zadávacím řízení 



 

zrušeno automatické zvýhodnění 15% u hodnocení 

v PL 

Vyhrazené veřejné zakázky § 38 



vyhrazení v oznámení o zahájení zadávacího 

řízení 

pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných 

pracovních místech alespoň 50 % osob se 

zdravotním postižením z celkového počtu svých 

zaměstnanců 

potvrzení Úřadu práce České republiky 

není možné prokázat prostřednictvím jiných osob 

Vyhrazené veřejné zakázky § 38 



podle pravidel stanovených zákonem  

povinnost dodržet zadávací podmínky 

 

!!! 

Pokud pravidla pro průběh zadávacího řízení 

zákon nestanoví, určí je zadavatel v souladu se 

zásadami podle § 6 

Průběh zadávacího řízení § 39 



„výběr vybraného dodavatele“ z účastníků 

zadávacího řízení 

• posouzení splnění podmínek účasti v 

zadávacím řízení  

• snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo 

snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení 

• hodnocení nabídek 

 

Průběh zadávacího řízení § 39 



není-li v stanoveno jinak 

posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 
řízení  

před hodnocením nabídek  

po hodnocení nabídek 

povinnost provést posouzení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho 
nabídky vždy u vybraného dodavatele  

Průběh zadávacího řízení § 39 



vzorky 

povinnost na písemnou žádost po ukončení 
zadávacího řízení bez zbytečného odkladu vrátit 

uhradit jejich hodnotu 

 

Z si může v zadávací dokumentaci vyhradit 
povinnost dodavatele převzít po ukončení 
zadávacího řízení předložené vzorky 

Průběh zadávacího řízení § 39 



lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí 

ze zadávacího řízení odstoupit 

oprávnění ke stanovení 

přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a 

na předmět veřejné zakázky 

 

Zadávací lhůta § 40 



povinnost odeslat v zadávací lhůtě oznámení o 

výběru dodavatele 

výjimka:  

dohoda s účastníky zadávacího řízení 

došlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím 

zadávací lhůty 

 

 

Zadávací lhůta § 40 



jen pokud je stanovena zadávací lhůta 

v absolutní částce ve výši  

do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky  

do 5 % předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky, jestliže v zadávacím řízení bude 

použita elektronická aukce 

 

Jistota § 41 



složení peněžní částky na účet zadavatele 

(peněžní jistota)  

bankovní záruka ve prospěch zadavatele 

pojištění záruka ve prospěch zadavatele 

 

zadavatel nesmí preferovat žádnou z uvedených 

forem 

Jistota § 41 



prokazování jistoty 

sdělením údajů o provedené platbě zadavateli 

originál záruční listiny obsahující závazek 

vyplatit zadavateli jistotu 

písemné prohlášení pojistitele obsahující 

závazek vyplatit zadavateli jistotu 

povinnost zajistit platnost záruk po celou dobu 

trvání zadávací lhůty 

Jistota § 41 



Z vrátí bez zbytečného odkladu  

peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem 

originál záruční listiny  

písemné prohlášení pojistitele 

po uplynutí zadávací lhůty 

poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho 
účast v zadávacím řízení před koncem zadávací 
lhůty 

Jistota § 41 



Z vrátí bez zbytečného odkladu  

peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem 

originál záruční listiny  

písemné prohlášení pojistitele 

po uplynutí zadávací lhůty 

poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho 
účast v zadávacím řízení před koncem zadávací 
lhůty 

Jistota § 41 



povinnost Z uchovat v dokumentaci o veřejné 

zakázce kopii záruční listiny nebo písemného 

prohlášení pojistitele 

Jistota § 41 



právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných 

peněžním ústavem 

účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě 

zanikla účast po vyloučení 

nepředložil údaje, doklady nebo vzorky  

výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím 

podmínkám 

neuzavřel smlouvu 

Jistota § 41 



bez povinnosti jmenovat hodnotící komisi  

NE u VZ nad 300 mil. Kč 

 

ALE 

k provádění úkonů lze pověřit komisi 

bez omezení úkonů 

bez procesních pravidel (vč. povinných komisí) 

 

Komise § 42 



možnost zohlednit vyjádření přizvaných odborníků 

odpovědnost za dodržení pravidel nese zadavatel 

Přizvaní odborníci § 42 



možnost smluvního zastoupení 
odpovědnost za dodržení pravidel nese zadavatel 
NE: 

výběr dodavatele 

vyloučení účastníka zadávacího řízení 

zrušení zadávací řízení 

rozhodnutí o námitkách 
 

výjimka: prokurista nebo zřizovatel zastupující příspěvkovou 
organizaci, jejímž je zřizovatelem (obec – PO) 

Smluvní zastoupení zadavatele § 43 



zákaz střetu zájmů  

povinnost aktivně zabraňovat 

písemné prohlášení komise nebo přizvaných 

odborníků 

při zjištění SZ povinnost opatření k nápravě 

 

Střet zájmů § 44 



zájmy ohrožují nestrannost nebo nezávislost v 

souvislosti se zadávacím řízením 

osoby 

 podílejí se na průběhu zadávacího řízení 

 mají nebo by mohly mít vliv na výsledek 

 zadávacího řízení  

 

Střet zájmů 



 

pravidla pro všechny doklady !!! 

 

předkládají kopie dokladů, nestanoví-li zákon jinak 

oprávnění Z požadovat předložení originálu nebo 

ověřené kopie dokladu (objasnění nebo doplnění 

dokladů) 

 

 

Doklady § 45 



předložení dokladu lze nahradit 

odkazem na odpovídající informace vedené v 
informačním systému veřejné správy 

internetová adresa  

 vč. údajů pro přihlášení a vyhledání 
 požadované informace (jsou-li nezbytné) 
 

obchodní rejstřík – justice.cz 

NE: ARES 

 

Doklady 



oprávnění Z (x povinnost) u všech dokladů 

objasnil nebo doplnil chybějící údaje, doklady, 

vzorky nebo modely 

přiměřená lhůta, lze opakovaně 

skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění 

podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty 

pro podání nabídek  

 

 

Objasnění /doplnění údajů a dokladů § 46 



NE: 

pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely, které 

budou hodnoceny 

ALE : 

objasněním je oprava položkového rozpočtu, 

pokud není dotčena celková nabídková cena nebo 

jiné kritérium hodnocení nabídek 

 

 

Objasnění nebo doplnění údajů a dokladů 



dříve zájemce nebo uchazeč 

účastenství v zadávacím řízení vzniká dodavateli 

vyjádří předběžný zájem  

podá žádost o účast  

podá nabídku 

zahájí jednání se zadavatelem v zadávacím řízení 

 

Účastník zadávacího řízení § 47 



vyloučením 

uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení, pokud námitky nepodá 

v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu  

nabytím právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí 

návrhu 

odstoupením účastníka zadávacího řízení v době mimo 

zadávací lhůtu 

uplynutím lhůty k podání žádostí o účast, předběžných 

nabídek nebo nabídek účastníkům zadávacího řízení, kteří 

žádost o účast, předběžnou nabídku nebo nabídku nepodali 

Zánik účastenství § 47, 48 



 

Z může vyloučit účastníka zadávacího řízení 

pouze z důvodů stanovených zákonem 

kdykoliv v průběhu zadávacího řízení 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení  

§ 48 



povinnost vyloučit u vybraného účastníka  

údaje, doklady, vzorky nebo modely:  

nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník 
zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil 

nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo 
doplněny na základě výzvy  

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít 
vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění 
kritérií hodnocení 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



povinnost vyloučit u vybraného účastníka 

Z prokáže 

plnění nabízené dodavatelem by vedlo k 

nedodržování povinností vyplývajících z předpisů 

práva životního prostředí, sociálních nebo 

pracovněprávních předpisů nebo kolektivních 

smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné 

zakázky 

 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



povinnost vyloučit u vybraného účastníka 

Z prokáže 

došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, 

kromě zrušení zadávacího řízení, není možné 

došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí 

účastí účastníka zadávacího řízení při přípravě 

zadávacího řízení, jiné opatření k nápravě není 

možné 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



Z může vyloučit 

účastník zadávacího řízení se 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 

 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



Z může vyloučit 

účastník zadávacího řízení se dopustil v 

posledních 3 letech před zahájením zadávacího 

řízení nebo po zahájení zadávacího řízení 

závažného profesního pochybení, které 

zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně 

pochybení, za která byl disciplinárně potrestán 

nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných 

právních předpisů 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



Z může vyloučit 

účastník zadávacího řízení se pokusil neoprávněně 

ovlivnit rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení 

nebo se neoprávněně pokusil o získání 

neveřejných informací, které by mu mohly zajistit 

neoprávněné výhody v zadávacím řízení 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



Z může vyloučit 

pokud na základě věrohodných informací získá 

důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení 

uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle 

jiného právního předpisu v souvislosti se 

zadávanou veřejnou zakázkou 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



Z může vyloučit 

nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení 

zdůvodněna 

 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



Z může vyloučit 

účastníka zadávacího řízení, který je akciovou 

společností nebo má právní formu obdobnou 

akciové společnosti a nemá vydány výlučně 

zaknihované akcie 

u vybraného účastníka a.s.se sídlem v ČR 

povinnost vyloučit na základě ověření v 

obchodním rejstříku 

 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



vybraný dodavatel – akciová nebo obdobná 

společnost se sídlem v zahraničí 

žádost Z k předložení čestného prohlášení o tom, 

které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 

kapitálu účastníka zadávacího řízení 

včetně uvedení zdroje, z něhož údaje o velikosti 

podílu akcionářů vychází 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



kdykoli v průběhu zadávacího řízení  

nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, pokud Z 

zjistí, že postupoval v rozporu se zákonem 

lze i zrušit rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

Opatření k nápravě § 49 



Z všem účastníkům zadávacího řízení odešle 

oznámení o výběru 

identifikační údaje vybraného dodavatele  

odůvodnění výběru 

Oznámení o výběru § 50 



uzavřením smlouvy, rámcové dohody, zavedením 

dynamického nákupního systému 

zrušením 

Ukončení zadávacího řízení § 51 



zrušení („pravomocné“) 

všem uplyne lhůta pro podání námitek proti zrušení 

zadávacího řízení 

v případě podání námitek proti zrušení zadávacího 

řízení zadavatelem uplyne lhůta pro podání návrhu 

v případě podání návrhu nabude právní moci rozhodnutí 

o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu, nebo 

nabude právní moci rozhodnutí o zrušení zadávacího 

řízení podle 

Ukončení zadávacího řízení § 51 



smlouva nebo rámcová dohoda musí  

odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce 

vybraného dodavatele  

být uzavřena písemně 

Ukončení zadávacího řízení § 51 



Před ukončením zadávacího řízení zadavatel může 

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku s 

obdobným předmětem plnění pouze  

vyžadují to provozní potřeby zadavatele  

a  

veřejná zakázka bude zadána pouze v nezbytně 

nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu 

Ukončení zadávacího řízení § 51 



vzdělávací program MMR – A2 
 

 

 

 

 

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ  

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č.134/2016 Sb. 
 

 

DĚKUJEME ZA POZORNOST 

 
odbor práva veřejných zakázek  

a koncesí MMR 


