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ZÁKON O ZADÁVÁNÍ  

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č.134/2016 Sb. 
 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
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 



obecná ustanovení pro celý zákon 

ustanovení společná pro všechny vztahy 

platí i pro výjimky z povinnosti zadavatele konat 

zadávací řízení 

Obecná ustanovení 



uzavření úplatné smlouvy  

mezi zadavatelem a dodavatelem 

povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby 

nebo stavební práce 

zadáním není  

pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah 

smlouvy upravující spolupráci zadavatelů 

 

Zadání VZ  § 2 



zadavatel 

veřejný zadavatel 

zadavatel, o kterém to stanoví zákon  

(zadavatel veřejné zakázky) 

 

Zadavatel §  4 



veřejný zadavatel 

Česká republika (organizační složky státu 

samostatnými zadavateli) 

Česká národní banka 

státní příspěvková organizace 

územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková 

organizace 

 

Zadavatel §  4 



veřejný zadavatel 

právnická osoba 

založena nebo zřízena za účelem uspokojování 

potřeb veřejného zájmu, které nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu  

a 

jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, 

může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo 

jmenuje nebo volí více než polovinu členů v 

jejím statutárním nebo kontrolním orgánu 

 

 

Zadavatel §  4 



osoba, která zadává  

nadlimitní nebo podlimitní VZ  

hrazenou z více než 50 % z veřejných rozpočtů 
(rozpočet veřejného zadavatele, rozpočtu EU, 
veřejného rozpočtu cizího státu) 

nebo  

pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou 
zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč. 
(výjimka pro realizaci v  zahraniční) 

Zadavatel § 4 



zadává sektorovou zakázku 

veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti 

zadává jiná osoba při výkonu relevantní činnosti 

 na základě zvláštního nebo výhradního práva  

 přímý nebo nepřímý dominantní vliv veřejného 

 zadavatele 

Zadavatel § 4 



nově osoba, která zahájila zadávací řízení, aniž by 

měla povinnost ZŘ konat 

(možnost zrušit ZŘ) 

Zadavatel § 4 



osoba nebo více osob, které nabízejí poskytnutí  

dodávek 

služeb  

stavebních prací 

 

pobočka závodu (sídlem dodavatele sídlo pobočky 

závodu) 

Dodavatel § 5 



obecně: 

 transparentnost 

 přiměřenost 

ve vztahu k dodavatelům: 

 rovné zacházení 

 zákaz diskriminace 

Zásady § 6 



společné zadávání 

centrální zadávání 

vertikální spolupráce 

horizontální spolupráce 

 

spolupráce zadavatelů není veřejnou zakázkou 

Spolupráce zadavatelů 



s jiným zadavatelem 

s nezadavatelem (povinnost dodržet zákon) 

 

písemná smlouva 

 vzájemná práva a povinnosti  

 způsob jednání vůči třetím osobám 

Společné zadávání § 7 



 

rozhodným právem vč. přezkumu 

právo České republiky  

právo členského státu 

na základě mezinárodní smlouvy nebo dohody 

 

u společně vlastněných osob dohoda o rozhodném 
právu podle sídla nebo podle výkonu činnosti 

 

Společné zadávání se zadavateli 

z různých členských států § 8 



veřejný zadavatel 

zadavatel sektorové zakázky 

 

provedení zadávacího řízení nebo zvláštních 

postupů  

Centrální zadávání § 9 



centralizované zadávání 

centrální zadavatel pořizuje dodávky či služby, 

které následně přenechá jednomu nebo více 

zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou 

byly pořízeny 

jiný zadavatel nebo zadavatelé pořizují dodávky, 

služby nebo stavební práce  

(lze pořizovat i pro sebe) 

Centrální zadávání § 9 



okruh zadavatelů vymezen v zadávací 

dokumentaci 

výčtem  

jiným způsobem, který umožní jejich identifikaci 
 

(všechny PO zřízené zadavatelem) 

do okamžiku zadání veřejné zakázky povinnost 

uzavřít písemnou smlouvu 

Centrální zadávání § 9 



není VZ 

vztah zadavatel - jiná právnická osoba, která plní 

(VZ) jako dodavatel 

 

 

Vertikální a horizontální spol. § 11-13 



Vertikální spolupráce 

obec 

Technické služby 



Z sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá 
tuto osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky 

V této osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než 
ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní 
zadavatelé  

více než 80 % celkové činnosti je prováděno při plnění 
úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným 
zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo 
jinými právnickými osobami, které ovládající veřejný 
zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako své 
organizační složky 

Vertikální spolupráce - podmínky 



má rozhodující vliv na strategické cíle i významná 

rozhodnutí ovládané právnické osoby 

Vertikální spolupráce - ovládání 



Horizontální spolupráce 

obec obec 

Technické služby 



smluvní spolupráce mezi veřejnými zadavateli  

účelem dosahování jejich společných cílů - 

zajišťování veřejných potřeb 

pouze ve veřejném zájmu 

každý z veřejných zadavatelů vykonává na trhu 

méně než 20 % svých činností, kterých se 

spolupráce týká 

 

Horizontální spolupráce - podmínky 



VZ na dodávky  

VZ na služby 

VZ na stavební práce  

koncese na služby  

koncese na stavební práce 

Veřejná zakázka § 14 



dodávky 

pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních 

sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na 

stavební práce 

 

koupě, nájem nebo pacht 

 

 

Veřejná zakázka § 14 



stavební práce 

poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního 

slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely 

veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie 

zhotovení stavby, nebo 

poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud 

jsou zadávány společně se stavebními pracemi  

 

Veřejná zakázka § 14 



pokud součástí VZ dodávky i služby a nejedná se o 

veřejnou zakázku na stavební práce 

hlavní předmět podle části předmětu veřejné 

zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou. 

jinak hlavní předmět určí podle základního účelu 

veřejné zakázky 

 

 

Hlavní předmět VZ § 15 



předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné 
zakázky vyjádřená v penězích  

součástí  

hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze 
smlouvy na veřejnou zakázku  

výhrady plnění 

platby za účast v zadávacím řízení 
 

bez DPH 

 

 

Předpokládaná hodnota § 16 - 23 



k okamžiku zahájení zadávacího řízení 

k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud 

nebyla zadána v zadávacím řízení (!!!) 

 

Předpokládaná hodnota § 16 - 23 



na základě údajů a informací o zakázkách 

stejného či podobného předmětu plnění 

průzkum trhu 

předběžné tržní konzultace 

jiný vhodný způsob 

 

Předpokládaná hodnota § 16 - 23 



 

Z stanoví předpokládanou hodnotu za všechny své 
provozní jednotky 

ALE: 

Pokud je provozní jednotka „autonomní“ v zadávání 
předpokládaná hodnota na úrovni této jednotky 

fakulty, městské části  

NE: odbory jednoho úřadu 

Předpokládaná hodnota provozní 

jednotky 



předpokládaná hodnota podle součtu všech částí  

není rozhodující, zda je VZ zadávána  

v jednom nebo více zadávacích řízeních 

zadavatelem samostatně nebo ve spolupráci s 

jiným zadavatelem nebo jinou osobou 

Předpokládaná hodnota VZ na části 



součástí předpokládané hodnoty všechna plnění 

tvoří jeden funkční celek  

zadávána v časové souvislosti 
 

výjimka:  

celková předpokládaná hodnota nepřesáhne  

20 % souhrnné předpokládané hodnoty a 

je nižší než částka stanovená nařízením vlády 

Předpokládaná hodnota VZ na části 



pravidelně pořizované nebo trvající dodávky 

nebo služby 

 

skutečná cena uhrazená za dodávky nebo služby 

stejného druhu během předcházejících 12 měsíců 

součet předpokládaných hodnot jednotlivých 

dodávek a služeb, které mají být zadavatelem 

zadány během následujících 12 měsíců 

 

 

Předpokládaná hodnota 



pravidelně pořizované nebo trvající dodávky 

nebo služby 

 

výjimka: 

jednotková cena je v průběhu účetního období 

proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či 

služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb 

 

Předpokládaná hodnota 



dodávky 

na dobu určitou: předpokládaná výše úplaty za 

celou dobu trvání smlouvy 

na dobu neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně 

vymezit: předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců 

 

Předpokládaná hodnota 



služby 

za celou dobu trvání smlouvy, je-li doba trvání 

smlouvy rovna 48 měsíců nebo kratší 

za 48 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou, nebo 

smlouvy s dobou trvání delší  

Předpokládaná hodnota 



služby 

u pojišťovacích služeb pojistné, provizi a jiné 
související platby 

u bankovních a finančních služeb poplatky, 
provize, úroky a jiné související platby 

při projektové činnosti honoráře, provize a jiné 
související odměny 

  

Předpokládaná hodnota 



stavební práce 

včetně dodávek, služeb nebo stavebních prací, 

které jsou nezbytné pro poskytnutí požadovaných 

stavebních prací 

  

Předpokládaná hodnota 



rámcová dohoda, dynamický nákupní systém  

souhrnná předpokládaná hodnota všech veřejných 

zakázek, které mohou být na základě rámcové 

dohody nebo v dynamickém nákupním systému 

zadány 

  

Předpokládaná hodnota 



inovační partnerství  

předpokládaná hodnota výzkumných a vývojových 

činností, které proběhnou ve všech fázích 

inovačního partnerství 

a 

celková předpokládaná hodnota dodávek, služeb 

nebo stavebních prací, které mohou být v rámci 

inovačního partnerství vyvinuty a pořízeny  

Předpokládaná hodnota 



nadlimitní 

podlimitní 

 

VZMR (zachování limitů) 

2 miliony 

6 milionů 

povinnost dodržet režim v okamžiku zahájení 

 

Režim VZ § 24 - 27 



 

 

Režim VZ § 24 - 27 

Zadavatel/VZ Finanční limit (Kč) 

veřejná zakázka na 

dodávky/služby  (ČR, státní 

příspěvková organizace) 

3 686 000 

veřejná zakázka na 

dodávky/služby  (ÚSC, jejich 

příspěvkové organizace, jiné 

právnické osoby) 

5 706 000 

veřejná zakázka na 

dodávky/služby  (sektorová 

zakázka) 

11 413 000 

veřejná zakázka na stavební 

práce 
142 668 000 



zadávací podmínky 

podmínky průběhu zadávacího řízení,   

podmínky účasti v zadávacím řízení,  

pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení 

nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, 

pravidla pro hodnocení nabídek, 

další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou 

zakázku  

 

 

Seznam pojmů § 28 



zadávací dokumentace 

veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací 

podmínky, sdělované nebo zpřístupňované 

účastníkům zadávacího řízení při zahájení 

zadávacího řízení 

včetně formulářů a výzev 

 

Seznam pojmů § 28 



kvalifikace 

způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou 

zakázku 

nabídka 

údaje nebo doklady, které dodavatel podal 

písemně zadavateli na základě zadávací 

dokumentace 

 

Seznam pojmů § 28 



elektronický nástroj 

programové vybavení, spojené se sítí nebo 

službou elektronických komunikací  

umožňují příjem 

 nabídek  

 předběžných nabídek 

 žádostí o účast 

 žádosti o zařazení do systému kvalifikace 

 žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh 

 aukčních hodnot v elektronické aukci 

 

Seznam pojmů § 28 



profil zadavatele 

elektronický nástroj, který umožňuje neomezený 

dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje 

informace a dokumenty ke svým veřejným 

zakázkám 

Seznam pojmů § 28 



regulace: 

Pokud nebyla žádost o účast, předběžná nabídka 

nebo nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo 

způsobem stanoveným v zadávací 

dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v 

průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

 

Seznam pojmů § 28 



zadavatel nemá povinnost zadat VZ v zadávacím 

řízení 

 

obecné 

podlimitní 

veřejné zakázky malého rozsahu 

 

Výjimky § 29 - § 31 



provedení zadávacího řízení by ohrozilo ochranu 

základních bezpečnostních zájmů České republiky 

a současně nelze učinit takové opatření, které by 

provedení zadávacího řízení umožňovalo 

uveřejněním by došlo k vyzrazení utajované 

informace 

 

Výjimky obecné § 29 



zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci 

zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými 

jinými právními předpisy a současně nelze učinit 

takové opatření, které by provedení zadávacího 

řízení umožňovalo 

hlavním účelem umožnit zadavateli poskytování 

nebo provozování veřejné komunikační sítě nebo 

poskytování jedné či více služeb elektronických 

komunikací veřejnosti 

Výjimky obecné 



zvláštní pravidla stanovená mezinárodní smlouvou 

uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než 

členským státem a zahrnuje dodávky, služby nebo 

stavební práce určené pro společnou realizaci 

nebo využití projektu smluvními stranami 

závazná pravidla mezinárodní organizace 

Výjimky obecné 



VZ zadávaná provozovatelem televizního nebo 

rozhlasového vysílání nebo poskytovatelem 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo 

společné výrobě programového obsahu určeného 

pro vysílání nebo distribuci 

nákup vysílacího času nebo dodání programů, 

která je zadávána provozovatelům televizního 

nebo rozhlasového vysílání nebo poskytovatelům 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

Výjimky obecné 



nabytí, nájem nebo pacht existující věci nemovité 

nebo s ní souvisejících věcných práv 

rozhodčí, smírčí nebo obdobné činnosti 

Výjimky obecné 



právní služby 

poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v 

soudním, rozhodčím, smírčím nebo správním řízení 

před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným 

orgánem nebo v řízení před mezinárodními orgány 

pro řešení sporů,  

poskytuje advokát při přípravě na řízení, nebo pokud 

okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc se s 

vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení 

 

Výjimky obecné 



právní služby 

notář na základě jiného právního předpisu v rámci 

osvědčování a ověřování listin, nebo 

při kterých na základě jiného právního předpisu (i 

příležitostně) vykonává dodavatel veřejnou moc 

 

Výjimky obecné 



úvěr nebo zápůjčka 

služby zadávané politickou stranou nebo politickým 

hnutím v rámci volební kampaně, jejichž 

předmětem je reklamní kampaň, výroba 

propagačních filmů, nebo výroba propagačního 

videa 

Výjimky obecné 



VZ, jejímž předmětem jsou služby ve výzkumu a 

vývoji, s výjimkou činností uvedených v příloze č. 2 

k tomuto zákonu, pokud  

1. cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena 

výlučně zadavatelem a 

2. výsledek takového výzkumu a vývoje využívá 

výhradně zadavatel ke své činnosti, 

Výjimky obecné 



dodávky nebo na služby přímo související s 

návštěvami ústavních činitelů jiných států a jimi 

zmocněných zástupců v České republice a na 

tlumočnické služby související s návštěvami 

ústavních činitelů České republiky a jimi 

zmocněných zástupců v zahraničí 

Výjimky podlimitní § 30 



dodávky, služby nebo stavební práce poskytované 

Vězeňskou službou České republiky České 

republice 

dodávky nebo služby související s poskytováním 

humanitární pomoci 

VZ zadávané zpravodajskou službou podle zákona 

o zpravodajských službách 

Výjimky podlimitní 



dodávky, služby nebo stavební práce poskytované 

Vězeňskou službou České republiky České 

republice 

dodávky nebo služby související s poskytováním 

humanitární pomoci 

VZ zadávané zpravodajskou službou podle zákona 

o zpravodajských službách 

Výjimky podlimitní 



nabytí věci nebo souboru věcí do sbírky muzejní 

povahy, kulturní památky nebo jiného předmětu 

kulturní hodnoty 

nákup knih a jiných informačních zdrojů do 

knihovních fondů 

pořízení zvířete za účelem chovu nebo plemenitby, 

nebo pro potřeby plnění úkolů ozbrojených složek 

České republiky 

 

Výjimky podlimitní 



Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení 

veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím 

zadávání je však zadavatel povinen dodržet 

zásady podle § 6. 

Výjimky pro VZMR 



vzdělávací program MMR – A1 
 

 

 

 

 

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ  

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č.134/2016 Sb. 
 

 

DĚKUJEME ZA POZORNOST 

 
odbor práva veřejných zakázek  

a koncesí MMR 


