
 
 
 
Stručný obsah novely Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
 
 
Návrh, který je výsledkem široké diskuse mezi zadavateli, dodavateli a zástupci odborných organizací 
v oblasti veřejných zakázek, obsahuje novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále 
jen „ZVZ“). Obsahem předmětné novely jsou změny v zásadě technického charakteru, jejichž cílem je 
odstranění nedostatků, které je nutné řešit urgentně. V případě některých změn je nezbytné, aby jejich 
účinnost nastala k 1. 1. 2014, pozdější účinnost či nepřijetí předmětných změn by pak mohlo vést ke 
značným komplikacím v procesu zadávání veřejných zakázek. 
 
Mezi zásadní změny patří následující: 
 

- Zachování současných limitů pro povinný postup podle ZVZ 
V současné době musí být v režimu ZVZ zadávány veřejné zakázky na stavební práce, jejichž 
předpokládaná hodnota činí 3 000 000,- Kč a více, návrh zachovává tento limit. Pokud by 
nebyl návrh přijat, byl by předmětný limit od 1. 1. 2014 snížen na 1 000 000,- Kč.  
 
Nepřijetí návrhu by znamenalo, že od 1. 1. 2014 by musely být v režimu ZVZ zadávány 
všechny veřejné zakázky (služby, dodavky, stavební práce) s předpokládanou hodnotou 
1 000 000,- Kč a více. V případě zadávání veřejných zakázek na stavební práce 
s předpokládanou hodnotou mezi 1 000 000,- Kč a 3 000 000,- Kč by tedy v důsledcích 
nepřijetí návrhu (= tedy snížením limitu) došlo ke značnému navýšení administrativního 
zatížení zadavatelů, zvýšení výdajů zadavatelů spojených s procesem výběru dodavatele a 
také prodloužení samotného procesu výběru dodavatele a tím pravděpodobně také 
k negativnímu ovlivnění trhu se stavebními zakázkami.  
 
 

- Návrhu nového mechanismu, který umožní pokračování v opakovaném zadávacím 
řízení i v případě, že byla doručena nebo k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka.  
Je navrhován nový mechanismus, který, za splnění daných podmínek, umožní i v případě, že 
bude opakovaně doručena pouze jedna nabídka v zadávacím řízení pokračovat a zadat 
veřejnou zakázku. Návrh tento postup po předchozím zrušení umožňuje za kumulativního 
splnění následujících podmínek. Zadavatel ve formuláři pro oznámení nové zakázky se 
stejným předmětem je povinen označit prostřednictvím identifikačního čísla předchozí zrušené 
zadávací řízení (tato řízení pak budou snadno identifikovatelná, což může aktivovat kontrolní 
mechanismy), dále v novém oznámení vymezí změny, které oproti předchozímu zrušenému 
zadávacímu řízení učinil v zadávacích podmínkách (zadavatel musí vymezit všechny změny) 
a zadávací podmínky nového řízení nesmějí být změněny takovým způsobem, že by zúžily 
okruh potenciálních dodavatelů (obecně jde o zpřísnění zadávacích podmínek, které může 
spočívat například ve vyšších požadavcích na kvalifikační předpoklady).  
 
Situace, kdy je na veřejnou zakázku doručena pouze jedna nabídka či zbude jen jedna 
nabídka k hodnocení, je i nadále považována za situaci vysoce nestandardní, a předkladatel 
tak nepovažuje za vhodné úplné vypuštění povinnosti rušit zadávací řízení v případě jedné 
nabídky. 

 
- Zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí. 

Do meziresortního připomínkového řízení byl ve vztahu k institutu osoby se zvláštní 
způsobilostí návrh předkládán ve dvou variantách. První varianta návrhu předpokládala úplné 
zrušení tohoto institutu. V druhé navrhované variantě bylo zachování institutu osoby se 
zvláštní způsobilostí a odložení účinnosti již platných ustanovení zákona, která v souvislosti 
s tímto institutem ukládají zadavateli další povinnosti, a to z 1. 1. 2014, kdy mají předmětná 
ustanovení nabýt účinnosti, na 1. 1. 2015. Na základě výsledků meziresortního 
připomínkového řízení byl návrh vládě předložen pouze ve variantě první, neboť většina 
připomínkových míst se vyjádřila pro variantu zrušení předmětného institutu. MMR však v 
žádném případě nerezignuje na posilování znalostního aparátu u zadavatelů a dodavatelů, 
připravuje širší školící kampaň v druhé polovině roku 2013. 
 



 
 
 
 
 
Další významné změny: 

 
- Změna ustanovení § 59 odst. 4 ZVZ poslední věta. Z účinného znění ZVZ vyplývá, že 

skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě pro podání nabídek. Toto 
ustanovení tak v praxi významně komplikuje možnost dodatečného prokázání kvalifikace a to 
především ve vztahu k výpisu z rejstříku trestů. Návrh umožní, aby (bude-li kvalifikace 
prokazována v souladu s ustanovením § 59 ZVZ dodatečně) mohly skutečnosti rozhodné pro 
splnění kvalifikace nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 

- Změny, jejímž autorem je ÚOHS. Je navrhováno, aby zadavatelé byli povinni zasílat ÚOHS 
také elektronickou podobu zadávací dokumentace a dodatečných informací. A dále je 
navrhováno zavedení nového správního deliktu spojeného s nesplněním předmětné 
povinnosti.  

 
 
Změny technického charakteru: 
 

- Zrušení zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, který by stanovil seznam komodit, 
které by bylo nutné povinně zadávat za použití elektronické aukce.   
 

- Úprava § 48 odst. 1 ZVZ – uložena povinnost uveřejnit textovou část zadávací dokumentace, 
v případě zadávání zakázek v užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním, spolu 
s odesláním výzvy k podání nabídek.   

 
- Odložení povinného členství osoby vedené v seznamu hodnotitelů v hodnoticí komisi 

významné veřejné zakázky a to z 1. 1. 2014 na 1. 1. 2015. 
 

- Odložení povinného předkládání oponentních posudků vládě v případě zadávání významné 
veřejné zakázky, a to z 1. 1. 2014 na 1. 1. 2015. 
 

 
 
Všechny změny jsou podrobně popsány v předkládací zprávě a v důvodové zprávě k novele.  
 
 


