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ZÁKON O ZADÁVÁNÍ  

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č.134/2016 Sb. 
 

ZJEDNODUŠENÝ REŽIM, 

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY 
 

odbor práva veřejných zakázek  

a koncesí MMR 



Část pátá – Zjednodušený režim § 129 

Využiji také: 

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 jedenáctá – inform. systém o VZ § 224 - 232 

Část dvanáctá – syst. cert. dodavatelů § 233 - 240 

Část třináctá - dozorová část § 241 - 272 

 

Kde je upraveno 



veřejné zakázky, včetně koncesí podle § 174, na sociální a 

jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4  

i v případě, že součástí předmětu veřejné zakázky jsou i 

služby v této příloze neuvedené, pokud jejich 

předpokládaná hodnota je nižší, než je předpokládaná 

hodnota služeb uvedených v příloze č. 4 

Zjednodušený režim 



!!! Pouze níže uvedené služby dle jednotného klasifikačního systému (CPV) 

Zdravotní péče, sociální péče a související služby 

Administrativa sociálních a vzdělávacích služeb, zdravotní péče 
a kulturních služeb 

Povinné sociální zabezpečení  

Poskytování dávek 

Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům 
včetně služeb poskytovaných odbory, politickými organizacemi 
sdruženími mládeže a jinými službami organizovanými na 
základě členství 

Příloha č. 4 



!!! Pouze níže uvedené služby dle jednotného klasifikačního 

systému (CPV) 

Služby náboženských organizací 

Hotelové a restaurační služby 

Právní služby nevyloučené podle § 29 písm. k) 

Jiné administrativní služby a služby pro vládní instituce 

Zajišťování služeb pro veřejnost 

Příloha č. 4 



!!! Pouze níže uvedené služby dle jednotného klasifikačního 
systému (CPV) 

Služby související s vězením, služby v oblasti veřejné  
bezpečnosti a záchranné služby nevyloučené podle § 29 
písm. n)  

Vyhledávací a bezpečností služby 

Mezinárodní služby 

Poštovní služby 

Různé služby 

Příloha č. 4 



!!! Pouze níže uvedené služby dle jednotného klasifikačního 

systému (CPV) 

Různé služby 

CPV 50116510-9  Protektorování pneumatik  

CPV 71550000-8  Kovářské služby 

 

Příloha č. 4 



Zadavatel při zadávání veřejné zakázky ve 

zjednodušeném režimu použije také části první, 

druhou, desátou až třináctou 

Použití dalších částí ZZVZ 



Předběžným oznámení podle § 212 pokud jím 

zadavatel vyzývá k vyjádření předběžného zájmu,  

Oznámením o zahájení zadávacího řízení podle § 

212, pokud se nejedná o koncesi 

 

Dodavatelé vyjadřují svůj předběžný zájem 

písemně. 

Zahájení řízení 



Pro zadávací dokumentaci a zadávací podmínky 

se použijí ustanovení § 96 až 99 obdobně = 

stejně.  

Zadavatel může stanovit v zadávací dokumentaci 

jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro 

nadlimitní režim. 

 Jaká? 

Zadávací dokumentace 



Jaká další/jiná? Dle § 39 odst. 2 

zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení 
vybraného dodavatele na základě 

posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, 

snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení 
počtu předběžných nabídek nebo řešení, pokud je tímto 
zákonem pro zvolený druh zadávacího řízení připuštěno 
a zadavatel si je vyhradil, 

hodnocení nabídek.  

Pravidla pro zadávací řízení 



průběh zadávacího řízení určuje zadavatel s 
ohledem na specifika zadávaných služeb 

zadavatel může s účastníky zadávacího řízení 
jednat 

¨zadavatel může v průběhu zadávacího řízení 
měnit zadávací podmínky, pokud tím nejsou 
narušeny zásady podle § 6  

musí nadále splňovat podmínky pro zjednodušený 
režim 

Průběh zadávacího řízení 



zadavatel může ve zjednodušeném režimu stanovit 

i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou 

uvedena v části čtvrté – ovšem může stanovit 

pouze taková, která jsou v souladu s § 6  

 

ustanovení § 76 a 81 až 88 se použijí 

obdobně=stejně 

Kvalifikace 



při výběru dodavatele zadavatel v rámci kritérií 

kvality může zohlednit například potřeby zajištění 

kvality, návaznosti, dostupnosti a komplexnosti 

služeb, inovativnosti řešení, přínosu pro uživatele 

nebo kritéria udržitelnosti sociálních služeb 

Hodnocení 



zadavatel oznámí všem účastníkům zadávacího 

řízení výběr dodavatele s odůvodněním 

zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 

dnů, nebo 48 dnů v případě koncesí 

Ukončení zadávacího řízení 



Rámcová dohoda 

 



Část šestá – Zvláštní postupy § 138 - 142 

Využiji také: 

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 

 

Kde je upraveno 



jeden nebo více Z a jeden nebo více dodavatelů ujednávají 
rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných 
podmínek plnění VZ, které jsou závazné po dobu trvání RD 
  
pouze na základě zadávacího řízení, které by byl oprávněn 
použít na veřejnou zakázku obdobného předmětu a 
předpokládané hodnoty 
  
trvání vztahu z rámcové dohody max. 4 roky kromě výjimečných 
a řádně odůvodněných případů 
 
nabídku na veřejnou zakázku zadávanou na základě rámcové 
dohody může podat pouze účastník rámcové dohody, který byl 
vyzván k podání nabídky  
  
Z nesmí požadovat jistotu 

Obecná ustanovení 



V ZD jednoznačně definován Z nebo okruh Z, kteří budou smluvní 
stranou rámcové dohody. Po dobu účinnosti nesmí být rozšířen okruh 
zadavatelů či dodavatelů 
 
V zadávací dokumentaci je zadavatel povinen uvést, zda bude rámcová 
dohoda uzavřena s jedním nebo více účastníky zadávacího řízení. 
  
V zadávací dokumentaci zadavatel uvede, zda veřejné zakázky na 
základě rámcové dohody uzavřené s více dodavateli budou zadány 
postupem 
  
a) s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody, 
  
b) bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, nebo 
  
c) kombinací postupů podle písmen a) a b). 
 
 

ZŘ na uzavření RD 



 
Zadání veřejné zakázky postupem bez obnovení soutěže 
mezi účastníky rámcové dohody je možné tehdy, 
  
a) jsou-li všechny podmínky plnění veřejné zakázky 
obsaženy v rámcové dohodě a 
  
b) ze zadávací dokumentace zadávacího řízení na uzavření 
rámcové dohody je zřejmé, kterému účastníku rámcové 
dohody bude veřejná zakázka na základě rámcové dohody 
zadána 
  
  
  

ZŘ na uzavření RD 



Zadání veřejné zakázky kombinovaným způsobem – částečně s 
obnovením soutěže a částečně bez obnovení je možné tehdy, 
je-li v ZD uveden způsob určení, 
 
které VZ zadávané na základě rámcové dohody budou zadávány 
postupem bez obnovení soutěže  
 
a které postupem s obnovením soutěže mezi účastníky 
rámcové dohody 
 
V takovém případě zadavatel může vyzvat účastníky rámcové 
dohody k podání nabídek i na ty veřejné zakázky zadávané na 
základě rámcové dohody, u nichž v zadávací dokumentaci 
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody uvedl, že tyto 
budou zadány postupem bez obnovení soutěže mezi 
účastníky rámcové dohody. 
 

ZŘ na uzavření RD 



Při uzavírání rámcové dohody s více dodavateli postupuje 
zadavatel podle pravidel pro výběr dodavatele s tím, že 
zadavatel uzavře rámcovou dohodu alespoň s minimálním 
počtem dodavatelů, který uvedl v zadávací dokumentaci 
  
Není-li zadavatel schopen vybrat počet dodavatelů, který 
uvedl v zadávací dokumentaci z důvodu, že nebyl podán 
dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplnily 
požadavky stanovené zákonem či zadavatelem, může 
zadavatel uzavřít rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky 
zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili, nebo 
zadávací řízení zrušit 
  

Výběr účastníků RD 



Uvedl-li zadavatel v zadávací dokumentaci, že 

hodlá uzavřít rámcovou dohodu s obnovením 

soutěže, nesmí uzavřít rámcovou dohodu s 

jedním dodavatelem 

  

Pokud dojde k vyloučení některého z vybraných 

dodavatelů, použije se § 125 ve vztahu ke všem 

vybraným dodavatelům obdobně 

Výběr účastníků RD 



Při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové 

dohody postupem bez obnovení soutěže mezi 

účastníky rámcové dohody postupuje zadavatel 

podle podmínek stanovených v rámcové dohod. 

 

zadavatel může požádat účastníka rámcové 

dohody o doplnění nabídky, je-li to pro plnění 

veřejné zakázky nezbytné 

Zadávání bez obnovení soutěže 



a) písemně vyzve účastníky rámcové dohody k podání nabídek na 
základě podmínek uvedených v zadávací dokumentaci zadávacího 
řízení na uzavření rámcové dohody; tyto podmínky mohou být 
konkrétněji formulovány, je-li to pro plnění veřejné zakázky nezbytné, 
  
b) stanoví přiměřenou lhůtu pro podání nabídek, 
  
c) pro podání a otevírání nabídek použije ustanovení § 107 až 110 
obdobně, 
  
d) zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem 
účastníkům rámcové dohody, kteří podali nabídku, 
  
e) zadá veřejnou zakázku na základě rámcové dohody účastníku 
rámcové dohody vybranému na základě kritérií stanovených v zadávací 
dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody 
  
 

Zadávání s obnovením soutěže 



Na nabídku se pohlíží, jako by nebyla podána, pokud 
  
a) účastník rámcové dohody v nabídce nabídl méně 
výhodné podmínky než v zadávacím řízení na uzavření 
rámcové dohody, nebo 
  
b) účastníci rámcové dohody podali společnou 
nabídku. 
  
Zadavatel může uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty 
pro podání námitek proti výběru dodavatele 

Zadávání s obnovením soutěže 



Pokud je doba trvání rámcové dohody delší než 1 

rok, může zadavatel od dodavatelů, kteří jsou 

účastníky rámcové dohody, po uplynutí každého 

roku trvání rámcové dohody požadovat předložení 

dokladů o kvalifikaci 

 

Zadavatel je povinen stanovit dodavatelům lhůtu 

pro jejich předložení, a to alespoň v rozsahu, v 

jakém byla tato lhůta stanovena v původním 

zadávacím řízení 

Ověřování kvalifikace 



Zadavatel může rovněž u účastníka rámcové dohody 
kdykoli v době trvání rámcové dohody prokázat naplnění 
důvodů nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 6 
  
Dodavatele, který nedoloží doklady k ověření kvalifikace 
nebo u kterého zadavatel prokáže naplnění důvodů 
nezpůsobilosti, zadavatel nevyzývá k podání nabídky 
 
Pokud dodavatel doloží doklady k ověření kvalifikace 
později než v zadavatelem stanovené lhůtě, nebo prokáže 
obnovení své způsobilosti podle § 76 obdobně, zadavatel 
jej od tohoto okamžiku opět k podání nabídky vyzývá 

Ověřování kvalifikace 



Zadavatel odešle oznámení o uzavření smlouvy 

na základě rámcové dohody k uveřejnění 

způsobem podle § 212 do 30 dnů od 

  

a) uzavření smlouvy, nebo 

  

b) konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel 

výsledek uveřejňuje souhrnně 

Oznámení o uzavření smlouvy 



Dynamický nákupní systém 



Část šestá – Zvláštní postupy § 138 - 142 

Využiji také: 

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 

 

Kde je upraveno 



§ 273 odst. 5 – DNS zavedený podle ZVZ se považuje za DNS 

podle ZZVZ 

Veřejné zakázky zadávané v takovém DNS po účinnosti ZZVZ se 

řídí tímto zákonem 

Pozdější přístup dodavatelů také již podle pravidel ZZVZ 

Nutno upravit rozsah základní způsobilosti do souladu se ZZVZ – 

formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení 

Již zařazení nemusí znovu prokazovat, lze si vyžádat jednotné 

evropské osvědčení pro veřejné zakázky 

Přechodná ustanovení 



Plně elektronický, otevřený systém (x rámcové 

dohody) pro zadávání veřejných zakázek 

Pořízení běžného, obecně dostupného zboží, 

služeb nebo stavebních prací 

Bezúplatný 

Obecná ustanovení 



Zavedení DNS 

Zadávací řízení přiměřeně podle pravidel pro užší 

řízení 

 

Použije se pouze první fáze užšího řízení – 

vyzvání neomezeného počtu dodavatelů k podání 

žádostí o účast 

 



Zavedení DNS 

Lze rozdělit na kategorie – podle předmětu 

nebo územního rozsahu 

 

Analogie k dělení VZ na části – vlastní 

podmínky účasti 

 

Podpora malých a středních podniků 



Zavedení DNS 

Zahájení odesláním oznámení o zahájení 

zadávacího řízení – uvést dobu trvání a uvést, že 

se jedná o zavedení DNS 

Lze využít i předběžné oznámení – zadavatel dle  

§ 4 odst. 1 písm. c) až e) 

 

Doba trvání – neomezena (x ZVZ 4 roky) 

 

Lhůta pro doručení žádosti o účast – min. 30 dní 

 



Zavedení DNS 

Umožnit neomezený dálkový přístup k ZD od 

uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení 

– vyloučena možnost dle § 96 odst. 2! 

 

ZD musí být přístupná do ukončení DNS (x ostatní 

ZŘ pouze do konce lhůty pro podání nabídek) 

 

 



Zavedení DNS 

Náležitosti ZD: 

 náležitosti pro užší řízení (id. zadavatele, druh ZŘ, 

kvalifikační požadavky, podmínky průběhu ZŘ, lhůty) 

 druh, předmět a PH VZ, jež mají být v DNS zadány 

 informace o rozdělení do kategorií a kritéria pro zařazení 

 informace o použitém elektronickém nástroji 

 

Není nutné dopředu stanovit kritéria hodnocení 

Nelze požadovat jistotu 



Zavedení DNS 

 Zadavatel posoudí soulad žádostí o účast se 

zadávacími podmínkami 

 

Splní - zařadí do DNS a bez zbytečného odkladu 

oznámí 

 

Nesplní – vyloučí z účasti (není tím však 

vyloučena aplikace § 46) 



Zavedení DNS 

Nově přesně stanoven okamžik zavedení DNS 
Okamžik, kdy: 

 všem účastníkům zadávacího řízení uplyne lhůta pro podání 

námitek proti vyloučení ze zadávacího řízení, pokud námitky nejsou 

podány, 

  

 v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu podle § 

251 odst. 2 nebo 3, pokud návrh není podán, nebo 

  

 v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 nabude právní moci 

rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu. 



Zavedení DNS 

Do 30 dnů od zavedení odeslat oznámení o 

výsledku ZŘ 

 

Do 30 pracovních dnů od zavedení DNS uveřejnit 

písemnou zprávu. Nevypracovává se o 

jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v 

DNS 



Zavedení DNS 

Oznámení o změně k uveřejnění:  

 zadavatel změní dobu trvání nebo  

 ukončí DNS (lze kdykoliv bez udání 

důvodu) 

 



Zařazení do zavedeného DNS 

 

Kdykoliv po dobu jeho trvání 

 

Povinnost posoudit žádost o účast do 10 

pracovních dnů 

 

Oznámení: zařazen x odmítnut (odůvodnění) 

 



Doklady o kvalifikaci 

Po celou dobu trvání DNS lze vyžádat předložení 

jednotného evropského osvědčení – lhůta 5 pracovních 

dnů 

 

Použijí se: § 45 (Předložení dokladů), § 81 – 88 (Společná 

ustanovení ke kvalifikaci) 

 

Lze kdykoliv prokázat důvod nezpůsobilosti podle § 48 

odst. 5 – pak nevylučuje, ale nevyzývá k podání nabídky, 

dokud není způsobilost obnovena (viz § 76) 



Stáří dokladů v průběhu trvání DNS 

§ 86 odst. 5: Doklady prokazující základní 

způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost 

podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v 

době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího 

řízení. 

Zavedením DNS již bylo ZŘ ukončeno, nelze 

identifikovat okamžik, od kterého stáří dokladů 

počítat 



Stáří dokladů v průběhu trvání DNS 

Možné varianty řešení: 

A) Stanovit pravidlo v zadávací dokumentaci na lhůtu obdobnou té dle 

§ 86 odst. 5, tedy 3 měsíce, počítanou ode dne podání žádosti o 

účast 

B) Stanovit pravidlo v zadávací dokumentaci na lhůtu jinou, přiměřeně 

kratší, nebo přiměřeně delší 

C) Nestanovit dopředu pravidlo žádné a pravidlo určit až ve chvíli, kdy 

obdrží žádost o účast 

 

Zejména u postupu dle b) a c) mít na paměti dodržení zásad dle § 6 

 



Změna ZD po zavedení DNS 

§ 98 a 99 lze aplikovat vždy před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek 

§ 28 odst. 1 písm. f) – nabídkou se rozumí 

údaje nebo doklady, které dodavatel podal 

písemně zadavateli na základě ZD. 

Každou výzvou dochází k novému nastavení 

lhůt pro případné vysvětlení či změnu ZD 



Změna ZD po zavedení DNS 

Pokud zadavatel provede změnu po 

odeslání výzvy k podání nabídky v DNS – 

musí přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání 

nabídek 

Pokud žádná výzva není odeslána – nemá 

co prodlužovat 



Změna ZD po zavedení DNS 

Lze kdykoliv v době trvání DNS 

 

Postup dle § 99 (Změna nebo doplnění ZD) 

 

Lze modifikovat předmět VZ, ale i požadavky na 

kvalifikaci 



Změna ZD po zavedení DNS 

Změna kvalifikace 

Zmírnění požadavků - bez vlivu na již zařazené 

dodavatele 

Zpřísnění požadavků - je nutno jejich splnění 

požadovat i po zařazených dodavatelích 

 

Výzva k předložení jednotného evropského 

osvědčení   

Pokud nesplňuje, nevyzývá k podání nabídky 



Změna ZD po zavedení DNS 

Změna předmětu 

Podle vývoje potřeb zadavatele 

Rozšíření – možnost přihlášení dalších 

dodavatelů 

Zúžení – může vést ke ztrátě zájmu již 

zařazených dodavatelů 



Zadávání veřejné zakázky v DNS 

Není zadávací řízení 

 

Zadavatel odesílá výzvu k podání nabídek všem 

dodavatelům zařazeným v DNS nebo příslušné 

kategorii 

 

Lhůta pro podání nabídek: min. 10 dnů 

Lze až po zavedení DNS 



Zadávání veřejné zakázky v DNS 

Náležitosti výzvy: 

 Identifikační údaje zadavatele 

 Údaje o přístupu k ZD 

 Lhůta pro podání nabídek 

 Způsob podání nabídek, jazyk 

 Pravidla pro hodnocení nabídek (dle hlavy X) 

 



Zadávání veřejné zakázky v DNS 

Další doporučené náležitosti: 

 Identifikace předmětu 

 Obchodní podmínky (návrh smlouvy) 

 Další podmínky zadavatele (přiměřené použití dalších 

ustanovení ZZVZ, zejména např. § 46 – Objasnění nebo 

doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů) 



Zadávání veřejné zakázky v DNS 

 Nutno požadovat předložení originálů nebo ověřených 

kopií dokladů o kvalifikaci od vybraného dodavatele 

(vyplývá z § 86 odst. 3, § 122 se nepoužije) – 

doporučeno dopředu vyhradit ve výzvě (lze stanovit 

bližší pravidla) 

 Vhodné si vyhradit přiměřený postup podle § 125 

 

Zadavatel nemusí požadovat předložení dokladů o 

skutečném majiteli (§ 104 se nepoužije) 



Zadávání veřejné zakázky v DNS 

Zadavatel provede hodnocení předložených 

nabídek 

Hodnotí na základě kritérií, která stanovil ve 

výzvě – použít obecná pravidla hodnocení 

dle hlavy X 

 



Zadávání veřejné zakázky v DNS 

Po výběru dodavatele odešle zadavatel oznámení o výběru 

s odůvodněním  všem dodavatelům, kteří podali nabídku 

 

Lze uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání 

námitek proti výběru dodavatele 

 

Pokud využije, mohou dodavatelé rovnou uplatnit § 254 

odst. 1 písm. d) a podat návrh na uložení zákazu plnění 

smlouvy 



Uveřejňování smluv 

1) Oznámení o uzavření smlouvy do 30 dnů: 

 od jejího uzavření 

 od konce každého čtvrtletí, pokud uveřejňuje 

souhrnně 

2) Do 15 dnů od konce každého čtvrtletí 

Smlouvu, jejíž cena přesáhne 500 000 bez DPH 



Soutěž o návrh 



Část šestá – Zvláštní postupy § 138 - 142 

Využiji také: 

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 

 

Kde je upraveno 



Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k 

získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v 

oblasti územního plánování nebo architektonických, 

stavebních, technických a inspekčních služeb. Pro podání 

návrhu se použije § 107 (Nabídky) obdobně 

Zadavatel použije soutěž o návrh, pokud má v úmyslu zadat 

veřejnou zakázku na služby v navazujícím jednacím řízení 

bez uveřejnění podle § 65; tento úmysl zadavatel uvede v 

oznámení o zahájení soutěže o návrh 

Podmínky použití 



Soutěž o návrh zadavatel použije také, pokud 

je soutěž o návrh součástí zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku na služby, nebo 

předpokládaná souhrnná hodnota cen, odměn nebo jiných 

plateb spojených s účastí v soutěži o návrh přesahuje 2 000 

000 Kč; to neplatí v případech uvedených v § 29, 30, 158, 

177 až 178 a 191 

Podmínky použití 



zadavatel stanoví, zda bude postupovat formou 
otevřené nebo užší soutěže o návrh 

musí být uveřejněny na profilu zadavatele po celou 
lhůtu pro podání návrhů 

pro soutěžní podmínky se použijí ustanovení § 96 
odst. 2 až 4 a § 99 obdobně 

vysvětlení soutěžních podmínek zadavatel uveřejní 
na profilu zadavatele alespoň 14 dní před 
uplynutím lhůty pro podání návrhů 

Soutěžní podmínky 



na služby uvedené v oddílu 71 CPV 

jméno, nebo jména a příjmení členů poroty, 

způsob označení soutěžních návrhů a jejich příloh pro zajištění 
anonymity, 

výši cen, odměn nebo jiných plateb, pokud jsou poskytovány, 

podmínky nakládání s právy k duševnímu vlastnictví, pokud 
návrh takové ochrany požívá, 

předpokládanou výši investičních nákladů, má-li být zadána 
veřejná zakázka na služby, a 

způsob uveřejnění návrhů. 

Soutěžní podmínky 



Zadavatel zahajuje otevřenou soutěž o návrh 

odesláním oznámení o zahájení soutěže o návrh k 

uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá 

neomezený počet dodavatelů k podání návrhů 

Lhůta pro podání návrhů nesmí být kratší než 35 

dnů a u soutěže o návrh na služby uvedené v 

oddílu 71 hlavního slovníku jednotného 

klasifikačního systému 45 dnů ode dne odeslání 

oznámení o zahájení soutěže o návrh 

Otevřená soutěž o návrh 



Zadavatel zahajuje užší soutěž o návrh odesláním 
oznámení o zahájení soutěže o návrh k uveřejnění 
způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet 
dodavatelů k podání žádosti o účast  

Lhůta pro podání žádostí o účast nesmí být kratší než 20 
dnů ode dne odeslání oznámení o zahájení soutěže o návrh 

Lhůta pro podání návrhů nesmí být kratší než 30 dnů a u 
soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 CPV 45 
dnů od odeslání výzvy k podání návrhů 

Zadavatel může uvést v oznámení o zahájení soutěže o 
návrh dodavatele, které vyzve k podání návrhů, pokud 
uvede alespoň 3 takové dodavatele 

Užší soutěž o návrh 



Zadavatel posoudí soulad žádosti o účast se soutěžními 
podmínkami a provede na základě stanoviska poroty snížení 
počtu účastníků soutěže o návrh podle § 111 odst. 1 až 4 
obdobně, pokud si tak vyhradil v oznámení o zahájení soutěže o 
návrh.  

Pokud zadavatel současně postupuje podle odstavce 3, nesmí 
být počet účastníků soutěže o návrh, kteří budou vyzváni k 
podání návrhu, uvedený v soutěžních podmínkách nižší než 
dvojnásobek počtu dodavatelů uvedených v oznámení o 
zahájení soutěže podle odstavce 3.  

Zadavatel vyloučí z účasti v soutěži o návrh účastníky, jejichž 
žádost o účast nesplňuje soutěžní podmínky nebo nebyli vybráni 
při snížení počtu účastníků soutěže o návrh. Nevyloučené 
účastníky soutěže o návrh vyzve zadavatel k podání návrhů. 

Užší soutěž o návrh 



Zadavatel si může v soutěžních podmínkách 

soutěže o návrh vyhradit, že soutěž proběhne ve 

více fázích s možností snížení počtu návrhů v jejím 

průběhu; ustanovení § 112 se použije obdobně 

Snížení počtu návrhů 



Pro hodnocení návrhů zadavatel sestaví porotu z fyzických 
osob. Členové poroty nesmí být ve střetu zájmů podle § 44. 
Většina členů poroty musí být ve vztahu k zadavateli 
nezávislá. Nezávislými se rozumí členové poroty, kteří 
nejsou se zadavatelem v dlouhodobém obchodním, 
pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Zadavatel 
si od všech členů poroty musí vyžádat čestné prohlášení o 
tom, že nejsou ve střetu zájmů, a v případě soutěže o návrh 
na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku 
jednotného klasifikačního systému souhlas členů poroty se 
soutěžními podmínkami 

  

Porota 



Pokud zadavatel stanoví jako podmínku účasti v 

soutěži o návrh požadavky na profesní způsobilost 

dodavatelů, musí nejméně polovina členů poroty 

mít požadovanou nebo rovnocennou kvalifikaci. 

V případě soutěže o návrh na služby uvedené v 

oddílu 71 hlavního slovníku jednotného 

klasifikačního systému oznámí zadavatel jména 

nově jmenovaných členů poroty všem účastníkům 

soutěže o návrh. 

Porota 



Zadavatel zajistí, aby porota hodnotila anonymní 
návrhy 

Anonymita návrhů musí být vůči členům poroty 
zajištěna až do okamžiku, než porota dospěje ke 
stanovisku 

Porota vyhotoví o hodnocení návrhů zprávu, 
podepsanou jejími členy, v níž uvede pořadí 
návrhů sestavené na základě kritérií uvedených v 
oznámení o zahájení soutěže o návrh 

Porota 



Účastníci soutěže o návrh mohou být v případě potřeby vyzváni 
porotou k odpovědi na dodatečné otázky, které porota 
zaznamená ve zprávě o hodnocení návrhů. Z rozhovoru mezi 
porotou a účastníky soutěže o návrh vyhotoví porota 
podrobný zápis 

Zadavatel je při výběru návrhu vázán stanoviskem poroty. 
Zadavatel rozhodne o novém hodnocení návrhů, pokud zjistí, že 
porota při hodnocení návrhů porušila postup stanovený tímto 
zákonem nebo soutěžními podmínkami soutěže o návrh. Nové 
hodnocení návrhů provede původní porota nebo zadavatel 
ustanoví novou porotu; vždy musí být dodržen požadavek na 
anonymitu návrhů. Důvody pro nové hodnocení návrhů připojí 
zadavatel k původní zprávě o hodnocení návrhů. 

Porota 



Zadavatel odešle oznámení o výběru návrhu všem 
účastníkům soutěže o návrh. 

Je-li ze soutěže o návrh vyloučen účastník, který podal 
vybraný návrh, zadavatel může rozhodnout o výběru 
dalšího návrhu podle pořadí stanoveného ve zprávě o 
hodnocení návrhů 

Zadavatel si může v soutěžních podmínkách soutěže o 
návrh vyhradit možnost zrušení soutěže o návrh před 
rozhodnutím poroty pouze, pokud současně stanoví 
podmínky pro odškodnění účastníků soutěže o návrh. 

 

Oznámení o výběru návrhu 



Soutěž o návrh se považuje za ukončenou v okamžiku, kdy 

 a) všem účastníkům soutěže o návrh uplyne lhůta pro 
podání námitek proti výběru návrhu, pokud námitky nejsou 
podány, 

 b) v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání 
návrhu podle § 251 odst. 2 nebo 3, pokud návrh není 
podán, nebo 

 c) v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 nabude 
právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či 
zamítnutí návrhu. 

  

Oznámení o výběru návrhu 



 

Zadavatel do 30 dnů od zrušení nebo od ukončení 

soutěže o návrh odešle oznámení o výsledku soutěže 

o návrh k uveřejnění způsobem podle § 212. 

V případě soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 

71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního 

systému zadavatel odešle dokumentaci o soutěži o 

návrh včetně stanoviska poroty a všech návrhů v 

elektronické podobě České komoře architektů  

Oznámení o ukončení soutěže o návrh 

 



DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST 


