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ZÁKON O ZADÁVÁNÍ  

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č.134/2016 Sb. 
 

 

NADLIMITNÍ REŽIM  

OBECNÁ PRAVIDLA 
 

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 



HLAVA VIII ZADÁVACÍ PODMÍNKY V NADLIMITNÍM 
REŽIMU § 73-106 

HLAVA IX PRŮBĚH ŘÍZENÍ PO PODÁNÍ NABÍDEK PRO 
NADLIMITNÍ REŽIM § 107-113 

HLAVA X HODNOCENÍ NABÍDEK V NADLIMITNÍM 
REŽIMU § 114-121 

HLAVA XI VÝBĚR DODAVATELE § 122-123 

HLAVA XII UZAVŘENÍ SMLOUVY NA VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU § 124-126 

HLAVA XIII ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ § 127-128 

 

Struktura zákona – nadlimitní režim 



HLAVA I VOLBA DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ § 55 

HLAVA II OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ § 56-57 

HLAVA III UŽŠÍ ŘÍZENÍ § 58-59 

HLAVA IV JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM § 60-62 

HLAVA V JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ § 63-67 

HLAVA VI ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM § 68-69 

HLAVA VII ŘÍZENÍ O INOVAČNÍM PARTNERSTVÍ § 70-72 

 

Struktura zákona – nadlimitní režim 



povinnost požadovat  

základní způsobilosti (§ 74) 

profesní způsobilost (§ 77 odst. 1) – ne u JŘBU 

 

možnost požadovat 

profesní způsobilost (§ 77 odst. 2) 

ekonomickou kvalifikaci (§ 78)  

technickou kvalifikaci (§ 79) 

 

Kvalifikace §73 



zákaz požadovat prokázání jiné kvalifikace 

v ZD, se stanoví, které údaje, doklady, vzorky nebo 

modely k prokázání splnění požadovaných kritérií 

kvalifikace 

u ekonomické nebo technické kvalifikace 

která kritéria ekonomické nebo technické kvalifikace 

minimální úroveň pro splnění 

Kvalifikace §73 



vymezena negativně („způsobilým není dodavatel“) 

v zemi svého sídla v posledních 5 letech před 

zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin (nebo obdobný trestný čin 

podle právního řádu země sídla dodavatele) 

 

 výpis z evidence Rejstříku trestů 

Základní způsobilost §74, § 75 



a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině 

b) trestný čin obchodování s lidmi 

 

Základní způsobilost §74, § 75 



c) trestné činy proti majetku 

1. podvod 

2. úvěrový podvod 

3. dotační podvod 

4. podílnictví 

5. podílnictví z nedbalosti 

6. legalizace výnosů z trestné činnosti 

7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti 

Základní způsobilost §74, § 75 



d) trestné činy hospodářské 

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku 

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při 

veřejné soutěži a veřejné dražbě 

3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné 

soutěži 

4. pletichy při veřejné dražbě 

5. poškození finančních zájmů Evropské unie 

e) trestné činy obecně nebezpečné 

 

Základní způsobilost §74, § 75 



f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a 

mezinárodní organizaci 

g) trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné 

moci a úřední osoby 

2. trestné činy úředních osob 

3. úplatkářství 

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci 

Základní způsobilost §74, § 75 



netrestanost splňuje vždy 

právnická osoba 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby  

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 

orgánu dodavatele 

v ZD lze rozšířit o osoby, které mají v rámci 

struktury dodavatele práva spojená se 

zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou 

dodavatele 

Základní způsobilost §74, § 75 



v České republice nebo v zemi svého sídla  

v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek 

 potvrzení příslušného finančního úřadu 

 písemné čestné prohlášení ve vztahu ke 

spotřební dani 

  

 

Základní způsobilost §74, § 75 



splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění 

 písemné čestné prohlášení 

 

Základní způsobilost §74, § 75 



splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti 

 potvrzení příslušné okresní správy sociálního 

zabezpečení 

 

Základní způsobilost §74, § 75 



je v likvidaci 

proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

vůči němuž byla nařízena nucená správa podle 
jiného právního předpisu 

v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele 

 výpis z OR, nebo písemné čestného 
prohlášení v případě, že není v OR zapsán 

 

Základní způsobilost §74, § 75 



„odpuštění základní způsobilosti“ 

vyloučení účastníka by znemožnilo zadání VZ v 

zadávacím řízení a 

naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo 

ochrana životního prostředí, vyžaduje plnění VZ 

 

Základní způsobilost §74, § 75 



povinnost řešit jen v NL 

základní způsobilost 

další důvody pro vyloučení 

plnění by vedlo k nedodržování předpisů 
střet zájmů 
narušení hospodářské soutěže 
profesní pochybení (u zadavatele, obecné) 
pokus o ovlivnění zadavatele 
zakázaní dohoda k narušení hosp. soutěže 

 

 

Obnovení způsobilosti § 76 



Účastník může prokázat, že obnovil svou 
způsobilost, pokud v průběhu zadávacího řízení 
zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná 
opatření.  
 

v nabídce 
v námitce proti vyloučení 
 

NELZE u pravomocného odsouzení k zákazu plnění 
veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení 

 

 

Obnovení způsobilosti §76 



nápravná opatření (fak.) 

- uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků  

- úplná náhrada újmy způsobená spácháním 

trestného činu nebo pochybením 

- aktivní spolupráce s orgány provádějícími 

vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum 

- přijetí technických, organizačních nebo 

personálních preventivních opatření 

 

Obnovení způsobilosti § 76 



Zadavatel posoudí, zda nápravná opatření 

považuje za dostatečná 

zohlední závažnost a konkrétní okolnosti trestného 

činu nebo jiného pochybení.  

ZÁVĚR:  

ANO - nevyloučí nebo vyloučení zruší 

NE – vyloučí nebo vyloučení potvrdí  

 

Obnovení způsobilosti § 76 



povinná část profesní způsobilosti 

 

ve vztahu k České republice  

výpis z OR  

nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

 

Profesní způsobilost § 77 



nepovinná část profesní způsobilosti 

pokud pro plnění VZ jiné předpisy vyžadují 

oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

VZ (nutno vymezit přesně) 

členství v profesní samosprávné komoře nebo jiné 

profesní organizaci 

odborná způsobilost nebo disponování osoby s 

odbornou způsobilostí 

 

 

Profesní způsobilost § 77 



oprávnění požadovat 

minimální roční obrat dodavatele  

obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět 

veřejné zakázky  

nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní 

období 

uzavřený výčet, nelze vznášet další požadavky 

Ekonomická kvalifikace § 78 



minimální výše ročního obratu nesmí přesahovat 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky 

lze překročit v odůvodněných případech - zejména 

zvláštní rizika vyplývající z povahy dodávek, služeb 

nebo stavebních prací 

 

Ekonomická kvalifikace § 78 



u RS s obnovením soutěže 

max dvojnásobek průměrné předpokládané hodnoty VZ, 

které budou prováděny na základě rámcové dohody 

současně 

není-li známa, dvojnásobek předpokládané hodnoty 

rámcové dohody.  

zadávací řízení na zavedení DNS 

max dvojnásobek předpokládané hodnoty 

jednotlivých VZ, které mají být v DNS zadány 

Ekonomická kvalifikace § 78 



prokázání výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo 

obdobným dokladem podle právního řádu země 

sídla dodavatele 

zákaz požadovat ekonomickou kvalifikaci v případě 

VZ na služby uvedené v oddílu 71 hlavního 

slovníku jednotného klasifikačního systému 

(projektanti, architekti) 

Ekonomická kvalifikace § 78 



prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo 
odborných schopností a zkušeností nezbytných pro 
plnění VZ v odpovídající kvalitě 

výčet technické kvalifikace nelze rozšiřovat 

„Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci 
za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má 
protichůdné zájmy, které by mohly negativně 
ovlivnit plnění veřejné zakázky.“ 

 např. konkurenční boj se zadavatelem 

Technická kvalifikace § 79 



seznam stavebních prací poskytnutých za 

posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 

včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí 

a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací 

seznam významných dodávek nebo významných 

služeb poskytnutých za poslední 3 roky před 

zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny 

a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele 

(bez osvědčení) 

Technická kvalifikace § 79 



lze požadovat delší dobu, pokud je to nezbytné pro 

zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže 

„reference“ splněny (lze ale stanovit jinak) 

pokud byla dodávka, služba nebo stavební práce 

uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby 

dokončena 

výjimka pro VZ pravidelné povahy – pro prokázání 

technické kvalifikace za rozhodný rozsah zakázky 

realizovaný v průběhu doby 5 nebo 3 let 

Technická kvalifikace § 79 



dodavatel k prokázání může použít dodávky, 
služby nebo stavební práce, které poskytl 

společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se 
na plnění zakázky podílel 

jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění 
dodávky, služby nebo stavební práce podílel 

 

zadavatel může v stanovit ZD jinak (akceptuje celé 
plnění) 

 

Technická kvalifikace § 79 



rovnocenný doklad pro reference  

zejména smlouva s objednatelem a doklad o 

uskutečnění plnění dodavatele 

 

Technická kvalifikace § 79 



seznam techniků nebo technických útvarů, které se 

budou podílet na plnění VZ 

zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo 

budou provádět stavební práce 

bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance 

dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli 

 

Technická kvalifikace § 79 



osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

vztahující se k požadovaným dodávkám, službám 

nebo stavebním pracím 

jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou 

dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, 

tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům 

Technická kvalifikace § 79 



popis technického vybavení, popis opatření 

dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení 

pro výzkum 

přehled o řízení dodavatelského řetězce a systémy 

sledování dodavatelského řetězce, které dodavatel 

bude moci uplatnit při plnění veřejné zakázky 

 

Technická kvalifikace § 79 



provedení kontroly technické kapacity zadavatelem 

nebo jeho jménem příslušným úředním orgánem v 

zemi sídla dodavatele 

opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany 

životního prostředí, která bude dodavatel schopen 

použít při plnění veřejné zakázky 

Technická kvalifikace § 79 



přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení za 

poslední 3 roky 

přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo 

technických zařízení, které bude mít dodavatel při 

plnění veřejné zakázky k dispozici 

Technická kvalifikace § 79 



vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k 

dodání 

doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s 

požadovanou technickou normou nebo technickým 

dokumentem 

Technická kvalifikace § 79 



pokud prokázání požadované technické kvalifikace 

nespočívá v předložení dokladu 

zadavatel povinen poskytnout dodavateli 

příslušnou součinnost a možnost prokázat tuto část 

kritérií technické kvalifikace 

 

 

Technická kvalifikace § 79 



 

část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace 

nebo profesní způsobilosti s výjimkou OR 

 

povinné doklady: 

 

 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím 

jiných osob § 83 



 

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (OR) 

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace 
prostřednictvím jiné osoby 

doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou  

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím 

jiných osob § 83 



u společné účasti každý z dodavatelů samostatně 

základní způsobilost  

profesní způsobilost (OR) 

Z může v ZD stanovit bližší pravidla pro  

profesní způsobilost(nepovinná) 

ekonomickou kvalifikaci  

technickou kvalifikaci,  

pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení 
společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím 
jiných osob 

Společné prokazování kvalifikace § 82-84 

 



 

Z může požadovat, aby účastník zadávacího řízení 
předložil doklady prokazující základní způsobilost  
a profesní způsobilost jeho poddodavatelů 

pak v ZD  

rozsah požadovaných kritérií způsobilosti 

způsob jejich prokázání  

případné sankce za nesplnění povinnosti nahradit 
poddodavatele 

Požadavek na prokázání kvalifikace 

poddodavatele § 85 



 

Z může požadovat nahrazení poddodavatele 

neprokáže splnění požadovaných kritérií způsobilosti  

zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 

48 odst. 5 

D musí poddodavatele nahradit nejpozději do 

konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. 

(lze prodloužit nebo prominout její zmeškání) 

Požadavek na prokázání kvalifikace 

poddodavatele § 85 



čestné prohlášení  

zadavatel může stanovit jinak  

ČP lze vždy nahradit evropským osvědčením pro 

veřejné zakázky 

pokud evr. osvědčení předloženo v předchozím 

řízení, pak se nemusí předkládat (D to sdělí) 

 

 

 

Doklady o kvalifikaci § 86 



doklady prokazující  

základní způsobilost 

profesní způsobilost (OR)  

musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 

dnem zahájení zadávacího řízení 

 

 

 

Doklady o kvalifikaci § 86 



Před uzavřením smlouvy si zadavatel od 

vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o 

kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení 

předloženy. 

 

 

Doklady o kvalifikaci § 86 



požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky 

parametry vyjadřující požadavky na výkon nebo funkci, 

popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny 

odkazy na normy nebo technické dokumenty 

odkazy na štítky 

 

mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

 

Technické podmínky § 89 



není-li to odůvodněno předmětem VZ, zadavatel 

nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité 

dodavatele nebo výrobky tím, že technické 

podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo 

nepřímého odkazu na 

určité dodavatele nebo výrobky 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu. 

  

Technické podmínky § 89 



ALE 

odkaz je přípustný, pokud stanovení technických 

podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo 

srozumitelné 

pak povinnost uvést možnost nabídnout 

rovnocenné řešení 

 

Technické podmínky § 89 



VZ na stavební práce 

dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou MMR 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou MMR 

 

mohou být částečně nebo zcela nahrazeny jinými 

požadavky na výkon nebo funkci 

Technické podmínky § 92 



pro prokázání požadavků na vlastnosti dodávek, 

služeb nebo stavebních prací může Z v ZD 

požadovat předložení určitého osvědčení, že 

plnění požadavkům vyhovuje 

vlastnosti např. environmentální nebo sociální 

pokud: 

Štítky § 94 



požadavky na označení štítkem se týkají výhradně 

kritérií, která souvisejí s předmětem VZ 

štítky vhodné pro vymezení vlastností stavebních prací, 

dodávek nebo služeb 

podmínky pro přidělení štítku vycházejí z objektivně 

ověřitelných a nediskriminačních kritérií 

systém přidělování štítků zaveden v otevřené a 

transparentní proceduře, na které se mohly podílet 

všechny relevantní zúčastněné strany, včetně orgánů 

státní správy, spotřebitelů, sociálních partnerů, 

výrobců, distributorů a nevládních organizací 

Štítky § 94 



štítky přístupné všem osobám, které o to mají zájem a 

podmínky pro přidělení štítku stanoveny osobou, nad níž 

dodavatel žádající o štítek nemůže vykonávat 

rozhodující vliv 

Štítky § 94 



Z musí přijmout jakýkoli jiný vhodný štítek 

pokud dodavatel prokazatelně neměl možnost 

požadovaný štítek nebo rovnocenný štítek získat a 

předložit, zadavatel přijme jakýkoli jiný vhodný 

důkaz (technická dokumentace) 

Z může požadovat splnění pouze některých 

vlastností osvědčovaných štítkem 

lze odkázat i na část specifikace štítku 

Štítky § 94 



povinnost uveřejnit ZD  na profilu zadavatele ode 

dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího 

řízení nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o 

účast (s výjimkou formulářů a výzev)  

neplatí pro JŘBU 

nejméně do konce lhůty pro podání nabídek 

Dostupnost ZD § 96 



část ZD se neuveřejní pokud 

použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu VZ 
vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež 
nejsou obecně dostupné nebo podporované obecně dostupnými 
aplikacemi 

použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské 
vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici 

použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu 
narušení zabezpečení elektronické komunikace nebo z důvodu 
ochrany zvláště citlivé povahy informací 

nutná přiměřená opatření k ochraně důvěrné povahy informací, 
které zadavatel poskytuje nebo zpřístupňuje v průběhu 
zadávacího řízení 

Dostupnost ZD § 96 



PAK příslušnou část ZD jiným vhodným způsobem.  

Z odešle nebo předá příslušnou část ZD nejpozději 
do 3 pracovních dnů od doručení žádosti 
dodavatele o její poskytnutí 

to lze podmínit pouze úhradou nákladů nebo 
přijetím přiměřených opatření k ochraně důvěrné 
povahy informací 

(náklady pouze do výše obvyklých nákladů na její 
reprodukci, balné a poštovné) 

Dostupnost ZD § 96 



pokud je vhodná 

v ZD 

doba prohlídky (10 pracovních dnů před skončením 

lhůty pro podání nabídek) 

lhůta pro podání nabídek delší než zákonem stanovená 

minimální 

 

  

 

 

Prohlídka místa plnění § 97 



Z může ZD vysvětlit 

povinnost uveřejnit na profilu zadavatele 

nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty 

pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek 

nebo nabídek 

 

Vysvětlení ZD § 98 



dodavatel může požádat o vysvětlení alespoň 3 

pracovní dny před uplynutím lhůt (pro podání 

žádostí o účast, předběžných nabídek nebo 

nabídek) – pokud není včas, Z nemusí odpovídat 

zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá 

včetně přesného znění žádosti bez identifikace 

tohoto dodavatele 

Vysvětlení ZD § 98 



pokud žádost o vysvětlení ZD doručena včas a 

zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá 

vysvětlení do 3 pracovních dnů 

prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik 

pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od 

doručení žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo 

předání vysvětlení 3 pracovní dny 

Vysvětlení ZD § 98 



před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, 
předběžných nabídek nebo nabídek 

uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným 
způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna 

prodloužení lhůty 

přiměřené 

od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace 
činila nejméně celou svou původní délku 

  

 

 

Změna nebo doplnění ZD § 99 



oprávnění vyhradit změnu závazku ze smlouvy na 

VZ nebo RD, pokud  

podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně 

vymezeny a  

změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

změna rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních 

prací, ceny nebo jiných obchodních nebo 

technických podmínek 

Vyhrazené změny závazku § 100 



lze vyhradit změnu dodavatele v průběhu plnění 

VZ, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a způsob 

určení nového dodavatele jednoznačně vymezeny 

 

Vyhrazené změny závazku § 100 



výhrada možnosti použití JŘBU pro poskytnutí 

nových služeb nebo nových stavebních prací 

vybraným dodavatelem 

podmínky pro nové služby nebo nové stavební práce 

odpovídají podmínkám pro JŘBU 

předpokládaná hodnota nových služeb nebo nových 

stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky a 

v ZD uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí 

nových služeb nebo nových stavebních prací 

Vyhrazené změny závazku § 100 



při výběru dodavatele v každé části odděleně 

v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve 

výzvě k podání žádosti o účast Z stanoví, zda 

dodavatel může podat nabídku  

na jednu část 

na několik částí 

na všechny části 

Rozdělení VZ na části § 101 



lze omezit počet částí, které lze zadat jednomu 

účastníku zadávacího řízení 

pak pravidla pro výběr částí, které budou zadány 

účastníku zadávacího řízení, kterému by podle 

pravidel pro hodnocení jinak mělo být zadáno více 

částí 

Rozdělení VZ na části § 101 



 

musí požadovat předložení údajů, dokumentů, vzorků 

nebo modelů, které potřebuje k hodnocení nabídek  

musí požadovat předložení údajů, dokumentů, vzorků 

nebo modelů, které potřebuje k posouzení splnění 

podmínek účasti v zadávacím řízení 

stanoví formu a způsob podání nabídek; v případě 

elektronických nabídek určí elektronický nástroj pro 

jejich podání 

Podmínky sestavení a podání nabídek 

§ 103 



 

může požadovat předložení údajů o majetkové struktuře 

účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele 

může po dodavatelích požadovat, aby v nabídce uvedli 

jméno, nebo jména a příjmení a odbornou kvalifikaci 

pracovníků, kteří budou odpovědní za plnění VZ, jde-li 

o VZ na služby, na stavební práce nebo na dodávky, 

která zahrnuje umístění nebo montáž 

Podmínky sestavení a podání nabídek 

§ 103 



 

může požadovat, aby v případě společné účasti 

dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení 

odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; zadavatel 

může vyžadovat, aby odpovědnost nesli všichni 

dodavatelé podávající společnou nabídku společně a 

nerozdílně 

může uvést doporučený způsob zpracování nabídky 

Podmínky sestavení a podání nabídek 

§ 103 



 

Z může v VZ požadovat od vybraného dodavatele 
jako další podmínky pro uzavření smlouvy 

předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k 
předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci 
dodavatele 

úspěšný výsledek zkoušek vzorků, 

předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele 
zabezpečit ochranu utajovaných informací, je-li to k 
plnění veřejné zakázky nezbytné 

Další podmínky pro uzavření smlouvy  

§ 104 



 

přijetí určité formy spolupráce 

bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy. 

Další podmínky pro uzavření smlouvy  

§ 104 



 

povinná podmínka pro uzavření smlouvy s PO 

identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným 
majitelem podle zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu 

doklady, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob k 
dodavateli, zejména 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence 

 seznam akcionářů 

 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku 

 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy 

Další podmínky pro uzavření smlouvy  

§ 104 



Z může v ZD požadovat, aby účastník zadávacího 

řízení v nabídce 

určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit 

prostřednictvím poddodavatelů 

předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi 

zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné 

zakázky bude každý z poddodavatelů plnit 

Využití poddodavatele § 105 



u VZ na služby nebo stavební práce nebo VZ na 

dodávky zahrnující umístění nebo montáž 

Z může v ZD požadovat 

zadavatelem určené významné činnosti při plnění 

veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným 

dodavatelem 

Využití poddodavatele § 105 



u VZ na služby nebo stavební práce nebo VZ na 

dodávky zahrnující umístění nebo montáž 

Z může v ZD požadovat 

zadavatelem určené významné činnosti při plnění 

veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným 

dodavatelem 

Využití poddodavatele § 105 



Z může v ZD stanovit 

podmínky, při jejichž splnění budou na žádost 

poddodavatele převedeny splatné částky úhrady 

veřejné zakázky přímo poddodavateli 

nejsou dotčeny jiné právní předpisy 

 

 

Platby poddodavatelům § 106 



písemně 

v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem 

stanoveného elektronického nástroje  

v listinné podobě 

v listinné podobě musí být doručena v řádně 

uzavřené obálce označené názvem veřejné 

zakázky 

D může podat jen jednu nabídku 

Nabídky § 107 



D, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí 
být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci 

Z vyloučí účastníka zadávacího řízení, který  

podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými 
dodavateli 

podal nabídku a současně je osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v 
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci 

 

Nabídky § 107 



zákaz otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek 

rozlišení listinné a elektronické 

 

 

Otevírání obálek § 108 



oprávnění účasti D 

bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek 

sdělení identifikačního údaje účastníků  

údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným 
kritériím hodnocení 

x dvouobálková metoda (v samostatné obálce, která 
bude zadavatelem otevřena po vyhodnocení kritérií 
kvality) 

 

 

 

Otevírání obálek – listinná forma 



Z provede posouzení vždy před odesláním 

oznámení o výběru dodavatele 

cena s ohledem na předmět 

Z může v ZD stanovit 

cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu, nebo 

způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny 

 

 

 

Mimořádně nízká nabídková cena § 113 



Z požádá účastníka zadávacího řízení o písemné 

zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké 

nabídkové ceny 

považuje se za žádost o objasnění nebo doplnění 

údajů, dokladů, vzorků nebo modelů (§ 46) 

žádost lze doplňovat a vznést opakovaně 

 

 

 

Mimořádně nízká nabídková cena § 113 



v žádosti musí zadavatel požadovat, aby účastník 
zadávacího řízení potvrdil 

při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností 
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k 
předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních 
předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na 
zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky, a 

neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. 

povinnost účastníka potvrdit (jinak vyloučení) 

 

Mimořádně nízká nabídková cena § 113 



odůvodnění MNNC zejména prostřednictvím 

ekonomických aspektů výrobního procesu, 

poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod 

použitých technických řešení nebo výjimečně příznivých 

podmínek, které má účastník zadávacího řízení k 

dispozici pro plnění veřejné zakázky 

originality stavebních prací, dodávek nebo služeb 

 

Mimořádně nízká nabídková cena § 113 



ekonomická výhodnost jediným hodnotícím 

kritériem 

nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality včetně 

poměru nákladů životního cyklu a kvality 

nejnižší nabídková cena  

nejnižší náklady životního cyklu 

  

Ekonomická výhodnost nabídek § 114 



zákaz pouze nejnižší nabídkové ceny 

v řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o 

inovačním partnerství 

v případě veřejné zakázky na služby projektantů a 

architektů 

Ekonomická výhodnost nabídek § 114 



v ZD stanovit pravidla pro hodnocení nabídek 

kritéria hodnocení 

metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a 

váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

(výjimečně v sestupném pořadí podle významu, který 

jim přisuzuje) 

 

Pravidla pro hodnocení nabídek § 115 



pokud Z nestanoví jinak, rozhoduje při hodnocení 

nabídek u zadavatele, který 

je plátcem daně z přidané hodnoty, cena bez daně z 

přidané hodnoty 

není plátcem daně z přidané hodnoty, cena s daní z 

přidané hodnoty 

Pravidla pro hodnocení nabídek § 115 



hlediska 

kvalitativní 

environmentální 

sociální 

spojená s předmětem veřejné zakázky 

 

Kritéria kvality § 116 



výčet není omezen 

porovnatelnost, ověřitelnost 

kritéria kvality se mohou vztahovat k jakékoli fázi 

životního cyklu 

zákaz hodnocení sankcí a splatnosti  

možnost stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze 

kvalitu nabízeného plnění 

 

 

Kritéria kvality §116 



technická úroveň  

estetické nebo funkční vlastnosti  

uživatelská přístupnost  

vliv předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, 

sociální důsledky vyplývající z předmětu veřejné 

zakázky nebo inovační hlediska 

organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které 

se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky v 

případě, že na úroveň plnění má významný dopad 

kvalita těchto osob 

Kritéria kvality §116 



úroveň servisních služeb včetně technické pomoci  

podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění 

 

Kritéria kvality §116 



životní cyklus (§ 28 odst. 1 písm. k) 

všechny po sobě jdoucí nebo provázané fáze, 

zahrnující výzkum a vývoj, pokud mají být 

provedeny, výrobu, obchod a jeho podmínky, 

přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu 

existence předmětu dodávky nebo stavby nebo 

poskytování služby, od získání surovin nebo 

vytvoření zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení 

služby nebo používání 

Náklady životního cyklu §117 



náklady životního cyklu vždy nabídková cena plus  

náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v 

průběhu životního cyklu předmětu VZ, zejména 

ostatní pořizovací náklady 

náklady související s užíváním předmětu veřejné 

zakázky 

náklady na údržbu, nebo 

náklady spojené s koncem životnosti 

nebo… 

Náklady životního cyklu §117 



náklady způsobené dopady na životní prostředí, 

které jsou spojeny s předmětem plnění veřejné 

zakázky kdykoli v průběhu jeho životního cyklu 

pokud lze vyčíslit jejich peněžní hodnotu 

 

zejména náklady na emise skleníkových plynů 

nebo jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady 

na zmírnění změny klimatu 

Náklady životního cyklu §117 



 

povinně v ZD, pokud Z hodnotí náklady ŽC 

metoda 

založena na objektivně ověřitelných a nediskriminačních 

kritériích 

přístupná všem dodavatelům 

založena na údajích, které mohou dodavatelé 

poskytnout bez vynaložení nepřiměřeného úsilí 

Metoda pro stanovení nákladů životního 

cyklu §118 



podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v 

ZD 

písemná zprávu o hodnocení nabídek 

identifikace zadávacího řízení 

fyzické osoby, které se na hodnocení podílely (vč. členů 

komise, přizvaných odborníků) 

seznam hodnocených nabídek  

… 

Postup při hodnocení nabídek §119 



popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé 

hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení 

popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích 

hodnocení 

popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých 

kritériích hodnocení a 

výsledek hodnocení nabídek 

Postup při hodnocení nabídek §119 



povinnost vybrat nabídku, která byla vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 

hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické 

aukce 

jediný účastník - bez provedení hodnocení 

 

Výběr dodavatele §122 



Z odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci 

(pokud je nemá k dispozici) 

dokladů nebo vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil a 

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho 

skutečným majitelem a doklady, z nichž vyplývá vztah 

všech těchto osob k dodavateli 

Výběr dodavatele §122 



Z vyloučí účastníka zadávacího řízení, který 

nepředložil údaje, doklady nebo vzorky nebo 

výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím 

podmínkám. 

Výběr dodavatele §122 



Z odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o 

výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele 

všem účastníkům zadávacího řízení 

  

Oznámení o výběru dodavatele §123 



součástí oznámení 

zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení 
nabídek 

výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného 
dodavatele, který bude obsahovat 

seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci 

u požadované profesní způsobilosti (odborné), ekonomické a 
technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění 
jednotlivých kritérií kvalifikace 

seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou 
uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle  

výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil 

Oznámení o výběru dodavatele §123 



po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu Z a 
vybraný D povinni bez zbytečného odkladu uzavřít 
smlouvu (jinak možnost D vyloučit) 

Z vyloučí vybraného D, zjistí-li na základě dokladů  
o skutečných vlastnících, že byl ve střetu zájmů  

smlouva v souladu s nabídkou vybraného 
dodavatele, ale 

přípustné upřesnění smluvních podmínek, pokud to 
nepovede ke změně základních parametrů a tyto 
změny by neohrozily hospodářskou soutěž nebo by 
neměly diskriminační účinky 

Uzavření smlouvy na VZ §124 



 

Z může vyzvat k uzavření smlouvy dalšího 
účastníka zadávacího řízení (v pořadí, které 
vyplývá z výsledku původního hodnocení nebo z 
výsledku nového hodnocení) 

nové hodnocení zadavatel vždy, pokud by 
vyloučení vybraného D znamenalo podstatné 
ovlivnění původního pořadí nabídek 

účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření 
smlouvy se považuje za vybraného dodavatele. 

Postup po vyloučení vybraného 

dodavatele §125 



 

Z odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k 

uveřejnění do 30 dnů od  

uzavření smlouvy 

rámcové dohody  

zavedení dynamického nákupního systému 

Oznámení o výsledku zadávacího řízení 

§126 



vždy na základě důvodů ze zákona 

počet účastníků zadávacího řízení, kteří mohou být 

vyzváni k podání nabídky v užším řízení, předběžné 

nabídky v jednacím řízení s uveřejněním nebo řešení 

v řízení se soutěžním dialogem, je nižší než minimální 

počet stanovený v zadávací dokumentaci, nebo 

nabídku, předběžnou nabídku nebo řešení podá 

menší počet účastníků zadávacího řízení než 

stanovený minimální počet 

  

Důvody zrušení zadávacího řízení §127 



zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli 
po jeho vyloučení 

odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v 
důsledku podstatné změny okolností, která nastala po 
zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel 
jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji 
nezpůsobil 

v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné 
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro 
které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím 
řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody 
zadavatel způsobil či nikoliv 

Důvody zrušení zadávacího řízení §127 



zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná 

zakázka zcela nebo částečně uhrazena 

vybraný dodavatel v zadávacím řízení obsahujícím 

soutěž o návrh předložil nabídku pro zadavatele 

ekonomicky nepřijatelnou 

se jedná o zadávací řízení, které zadavatel zahájil, i 

když k tomu nebyl povinen 

je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení 

(pouze do doby odeslání oznámení o výběru 

dodavatele) 

Důvody zrušení zadávacího řízení §127 



v JŘBU pokud účastníkům zadávacího řízení sdělí 

důvod zrušení zadávacího řízení 

Důvody zrušení zadávacího řízení §127 



 

Z do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení odešle písemné sdělení o 

zrušení zadávacího řízení všem účastníkům 

zadávacího řízení 

Z do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle 

oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění  

neplatí pro JŘBU 

Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího 

řízení  §128 



vzdělávací program MMR – A6 
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