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Novela o veřejných zakázkách obsahuje tyto klíčové body 

1. snížení limitů VZMR 

hranice pro postup podle ZVZ se snižuje na 1 mil. Kč, u dodávek a služeb a na 

3 mil. Kč u staveb, zároveň očekáváme, že počet zakázek vzroste až 4x, od 

roku 2014 by hranice měla být sjednocena na 1 mil. Kč pro všechny zakázky 

2. rozšíření povinného uveřejňování 

povinně se nově uveřejňují na profilu zadavatele 

 zadávací dokumentace – textová část 

 smlouvy od 0,5 mil Kč 

 skutečně uhrazená cena za celou zakázku 

 odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační 

předpoklady  

 odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky  

 odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele 

3. odůvodnění  

u významných státních zakázek budou předkládána vládě (součástí bude i 

odborné vyjádření) či zastupitelstvům (v případě významných zakázek 

samospráv) ke schválení  

4. přísnější postup u významných veřejných zakázek 

zavádí se významné veřejné zakázky: 

 ČR nad 300 mil. Kč 

 kraje a Praha nad 200 mil. Kč 

 obec nad 100 000 obyvatel 100 mil. Kč 

 obec nad 25 000 do 100 000 obyvatel 50 mil. Kč 

 obec do 25 000 obyvatel 20 mil. Kč 

tyto zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo 

5. povinné předběžné oznámení 

u všech zakázek, vyjma těch, které budou zadávány ve zjednodušeném 

podlimitním řízení, bude zadavatel povinně 30 dní předem odesílat k 

uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti 

realizace zakázky, bez předběžného oznámení nemůže zadavatel zahájit 

zadávací řízení 

6. odstranění losování 

odstraňuje se možnost omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace 

nebo losování v užším řízení nebo jednacím řízení bez uveřejnění 
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7. výrazné omezení ekonomické a finanční kvalifikace 

ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o 

ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku 

8. omezení technické kvalifikace 

jako technickou kvalifikaci bude moci zadavatel požadovat pouze reference 

(nikoli již systém certifikátů ISO) 

9. losování hodnotitelů 

MMR ČR povede seznam hodnotitelů VZ, kteří budou losováni do hodnotících 

komisí u významných státních zakázek, hodnotitelé budou moci podávat 

podnět k prošetření na ÚOHS 

10. povinné zrušení při jedné nabídce 

pokud by zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, musel by zadávací řízení 

zrušit a zopakovat 

11. zpřísnění sankcí 

všechny sankce ukládané ze strany ÚOHS jsou dvojnásobné 

12. zpřesnění podmínek pro stavební práce 

prováděcí právní předpis MMR ČR stanoví podrobnosti zadávací dokumentace 

pro stavební práce 

13. osoby se zvláštní způsobilostí 

k zadávací dokumentaci bude dávat vyjádření osoba se zvláštní způsobilostí, 

což je zaměstnanec veřejného zadavatele, a tato osoba bude povinně 

absolvovat vzdělávací program MMR ČR k VZ, dále tato osoba bude povinným 

členem hodnotících komisí, u VZ na stavební práce bude vyjádření poskytovat 

u nadlimitních veřejných zakázek osoba s odbornou způsobilostí, což je osoba 

mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech 

14. povinné elektronické aukce 

u dodávek vymezených prováděcím předpisem bude zadavatel povinen 

provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce 

15. zpřísnění souběhu činností u veřejného zadavatele 

veřejní zadavatelé, kteří zadávají veřejné zakázky v souvislosti s relevantní 

činností v oblasti vodárenství nebo vodního hospodářství, budou povinni 

postupovat podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách, která se týkají 

veřejného zadavatele a nikoli v mírnějším režimu sektorového zadavatele 

16. rozšíření definice dotovaného zadavatele  

každý, kdo obdrží většinu finančních prostředků na realizaci určitého projektu z 

veřejných zdrojů nebo pokud bude příspěvek na zakázku od veřejného 

zadavatele vyšší než 200 mil. Kč, bude ze zákona považován za zadavatele 
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17. přístup k informacím 

v návrhu novely zákona je výslovně stanoveno, že zadavatel je povinen 

poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Poznámky pro média 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky 
v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za 
správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 
1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje 
domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, 
investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro 
čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na 
www.mmr.cz. 


