Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

§ 12
Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty
[Pozn.: znění účinné do 31. prosince 2013]
(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota
podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím
právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně
kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží
pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši
tohoto limitu.
(2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí
v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 000 000 Kč bez
daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 000 000 Kč bez
daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.
(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná
hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 1 000 000
Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 000 000 Kč bez
daně z přidané hodnoty.
§ 12
Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty
[Pozn.: platné znění účinné od 1. ledna 2014]
(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota
podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím
právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně
kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží
pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši
tohoto limitu.
(2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí
nejméně 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.
(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná
hodnota nedosáhne 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
§ 12
Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2014]
(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná
hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu
stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a
druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní
předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany,
pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.

(2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná
hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně
2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce
nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle
odstavce 1.
(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná
hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby
2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce
6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
§ 17
Vymezení některých dalších pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí
stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky,
nebo zahraniční dodavatel,
b) dynamickým nákupním systémem plně elektronický systém pro pořizování běžného a obecně
dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, který je časově omezený a otevřený po celou dobu
svého trvání všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního
systému a podají předběžnou nabídku,
c) elektronickou aukcí proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá
elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových
hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických
metod jejich hodnocení,
d) identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby (dále
jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno
a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
pokud jde o fyzickou osobu,
e) kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky,
f) kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání
splnění kvalifikace dodavatele,
g) Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách (dále jen
"informační systém"), která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách,
h) přidruženou osobou osoba, vůči které je zadavatel ovládající či ovládanou osobou podle zvláštního
13)
právního předpisu , nebo osoba, která je společně se zadavatelem osobou ovládanou jinou osobou
13)
podle zvláštního právního předpisu ,
i) subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky
má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,

14)

nebo která

j) uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
k) zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení,
l) zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu

veřejné zakázky,
m) zadáváním závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je
zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním
se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému,
a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy,
n) zájemcem dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení, v jednacím
řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, nebo dodavatel, který byl zadavatelem vyzván
k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, k podání předběžné nabídky v dynamickém nákupním
systému, k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, k podání nabídky v řízení na
základě rámcové smlouvy, nebo k potvrzení zájmu o účast v případě zadávacího řízení zahájeného
uveřejněním pravidelného předběžného oznámení,
15)
o) zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu , která dodává
zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce,
p) zvláštním či výhradním právem právo udělené zákonem či na základě zákona příslušným správním
orgánem, v jehož důsledku je možnost vykonávat relevantní činnosti podle § 4 omezena ve prospěch
jedné či více osob a které podstatně ovlivňuje možnost jiných osob vykonávat příslušnou relevantní
činnost; zvláštním či výhradním právem není právo, které může nabýt při splnění objektivních a
nediskriminačních podmínek stanovených zvláštním právním předpisem jakákoliv osoba,
q) vojenským materiálem zbraně, střelivo a další materiál, který je speciálně určen, zkonstruován nebo
přizpůsoben pro vojenské účely; seznam vojenského materiálu stanoví prováděcí právní předpis,
r) citlivým materiálem, citlivými stavebními pracemi a citlivými službami materiál, stavební práce a
služby pro bezpečnostní účely, u kterých dochází k poskytování nebo vzniku utajovaných informací,
s) krizí mimořádná situace v České republice nebo jiném státě, která již vznikla nebo bezprostředně
hrozí její vznik a která vážně ohrožuje či omezuje životy, zdraví lidí nebo majetek anebo vyžaduje
přijetí opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo; za krizi se považují také ozbrojené a
válečné konflikty,
t) životním cyklem veškeré postupné fáze výrobku, zahrnující jeho výzkum a vývoj, průmyslový vývoj,
výrobu, opravy, modernizace, úpravy, údržbu, logistiku, školení vztahující se k výrobku, testování,
stažení z trhu nebo likvidaci,
u) veřejnými zdroji
1. dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo
regionální rady regionu soudržnosti,
19)
2. prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu ,
3. granty Evropské unie, nebo
4. dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího
státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo
bydlištěm v zahraničí,
v) osobou se zvláštní způsobilostí osoba, která
1. je v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli zadávajícímu veřejnou zakázku nebo jinému
veřejnému zadavateli a
2. absolvovala vzdělávací program dle § 151a,
w) v) dokumentací o veřejné zakázce souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě,
jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon,
včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv,
x) w)
profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto
zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje
neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných

zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.
§ 22
Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním
(1) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jestliže v
předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo soutěžním
dialogu byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky, podstatně nezmění zadávací
podmínky a zahájí jednací řízení s uveřejněním bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího
řízení. Za neúplné nabídky se považují nabídky, které nevyhověly kontrole úplnosti podle § 71 odst. 9
odst. 8. Nepřijatelnými nabídkami jsou nabídky
a) nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné
zakázky,
b) které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět veřejné
zakázky,
c) u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace,
d) které jsou v rozporu s platnými právními předpisy,
e) které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo neodůvodněnou
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebo
f) které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
(2) Oznámení jednacího řízení s uveřejněním není zadavatel povinen uveřejnit, pokud v
předchozím zadávacím řízení byly ve lhůtě pro podání nabídek podány nabídky, které splnily
požadavky podle § 69 odst. 5. V takovém případě postupuje zadavatel podle § 34 odst. 1 až 3
obdobně. Výzvu k jednání je zadavatel povinen zaslat všem uchazečům, kteří podali nabídky podle
věty první. Ve výzvě k jednání stanoví zadavatel rovněž přiměřenou lhůtu k úpravě či doplnění
nabídek nebo kvalifikace v potřebném rozsahu; uchazeči podávají upravené či doplněné nabídky nebo
kvalifikaci v této lhůtě, která je současně lhůtou pro podání nabídek. Ustanovení § 29 až 32 se
nepoužijí.
(3) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním rovněž
a) ve výjimečných případech, pokud s ohledem na povahu dodávek, služeb či stavebních prací nebo
rizika s nimi spojená lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů budou navzájem
nesrovnatelné,
b) v případě veřejných zakázek na služby, a to zejména jde-li o pojišťovací, bankovní, investiční či
projektové služby nebo auditorské, tlumočnické, právní či jiné podobné služby, pokud povaha služeb
neumožňuje dostatečně přesně určit předmět veřejné zakázky předem tak, aby jí bylo možné zadat
postupy stanovenými tímto zákonem pro otevřené řízení či užší řízení, a to zejména pokud jde o
stanovení hodnotících kritérií již při zahájení otevřeného řízení či užšího řízení, nebo
c) v případě veřejných zakázek na stavební práce, pokud jde o stavební práce prováděné výhradně za
účelem výzkumu nebo vývoje a nikoliv za účelem dosažení zisku nebo úhrady nákladů spojených s
výzkumem a vývojem.
(4) Sektorový zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním i bez
naplnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3.

(5) Veřejný zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním i bez
naplnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3, jde-li o veřejnou zakázku na služby uvedené v
příloze č. 2 nebo veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

§ 30
Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2015]
(1) Po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek podle hlavy VII této
části zákona oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny a kteří
nebyli vyloučeni z účasti v jednacím řízení s uveřejněním, předběžný výsledek hodnocení nabídek.
Současně s oznámením o předběžném výsledku hodnocení nabídek zadavatel tyto uchazeče
písemně pozve k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, místo a jazyk jednání.
(2) Pokud zadavatel ve výzvě k podání nabídek uvedl, že omezí počet uchazečů, s nimiž
zahájí jednání o nabídkách, pozve k jednání o nabídkách pouze takto omezený počet uchazečů. Při
prvním jednání o nabídkách nelze použít omezení uvedená v § 29 odst. 4 písm. f) a h) současně.
(3) Zadavatel je povinen v oznámení jednacího řízení s uveřejněním uvést, zda se jednání o
nabídkách uskuteční v několika fázích za účelem postupného omezování počtu uchazečů, s nimiž
bude o jejich nabídkách jednáno. Zadavatel je oprávněn uskutečnit jednání v několika fázích i tehdy,
pokud počet uchazečů nebude v jednotlivých fázích omezován.
(4) Zadavatel je oprávněn jednat s uchazeči o všech podmínkách plnění obsažených v
nabídkách, zejména o podmínkách, které jsou předmětem hodnocení. Zadavatel není oprávněn v
průběhu jednání o nabídkách měnit zadávací podmínky.
(5) Zadavatel může jednáním o nabídkách pověřit hodnotící komisi, některé její členy či
jakoukoliv jinou osobu. Pro tyto osoby platí § 74 odst. 7 8 a § 75 odst. 6 první věta obdobně.
(6) Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje
týkající se nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče, vyjma aktuální
výše nabídkové ceny.
(7) Zadavatel může jednat o nabídkách se všemi uchazeči současně či odděleně.
(8) Zadavatel zajistí v rámci všech jednání o nabídkách dodržení zásad uvedených v § 6 odst.
1.
§ 44
Zadávací dokumentace
(1) Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.
(2) Zadávací dokumentace může obsahovat podrobnou specifikaci údajů uvedených
v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.
(3) Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň
a) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je
možno překročit výši nabídkové ceny,

b) technické podmínky (§ 45) nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a), je-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky,
c) požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací (§ 46b), je-li to odůvodněno předmětem
veřejné zakázky,
d) požadavky na zabezpečení dodávek (§ 46c), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,
e) požadavky na varianty nabídek podle § 70, pokud je zadavatel připustil,
f) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,
g) podmínky a požadavky na zpracování nabídky,
h) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií a ,
i) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje,
pokud tak zadavatel stanovil, a
j) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.
(4) Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí
uvedených v odstavci 3 obsahovat:
a) příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do
podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování
nabídky,
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.
(5) V případě veřejných zakázek na stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. b) nebo c), jejichž
součástí je projektová činnost, mohou být dokumenty podle odstavce 4 nahrazeny technickými
podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 4 nebo 5.
(6) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby
uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit
požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna
subdodavatelem; v takovém případě je zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího
řízení uvést, že má v úmyslu si tento požadavek vyhradit. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit
možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.
(7) Zadavatel může v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti postupovat
podle odstavce 6 obdobně nebo požadovat v zadávací dokumentaci, aby nabídka obsahovala
závazek uchazeče, že v průběhu plnění veřejné zakázky oznámí zadavateli veškeré změny v osobách
subdodavatelů. Zadavatel může rovněž v zadávací dokumentaci požadovat v případě nadlimitní
veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, aby vybraný uchazeč
a)
u všech nebo některých částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům, postupoval v souladu s ustanoveními části čtvrté hlavy II, nebo
b)
zadal části veřejné zakázky specifikované ve své nabídce minimálně ve finančním objemu
stanoveném zadavatelem jednomu či více subdodavatelům a aby při výběru subdodavatele
postupoval v souladu s ustanoveními části čtvrté, hlavy II; finanční objem stanoví zadavatel
formou rozsahu hodnot s minimální a maximální procentní hodnotou, přičemž maximální
procentní hodnota musí být přiměřená s ohledem na veřejnou zakázku a nesmi přesáhnout 30
% předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
(8) Zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti uvede požadavky
podle odstavce 6 a 7 též v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.
(9) V případě veřejné zakázky na služby či na stavební práce může zadavatel v zadávací

dokumentaci uvést správní orgán nebo jiný subjekt, u kterého mohou dodavatelé získat informace o
povinnostech vyplývajících ze zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany zaměstnanců a
pracovních podmínek, ochrany životního prostředí nebo daní platných v místě, ve kterém mají být
poskytnuty služby nebo provedeny stavební práce a které se vztahují k těmto službám nebo
stavebním pracím; dodavatel musí tyto informace při vypracování nabídky zohlednit a tuto skutečnost
uvést v nabídce.
(10) Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních
podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v
oblasti životního prostředí.
(11) Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky či nemá-li sektorový zadavatel na
zboží či službu, která je součástí veřejné zakázky, uzavřenou rámcovou smlouvu dle tohoto zákona,
nesmí zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li
popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a
srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede
k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel v takových případech vždy výslovně
umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
[Pozn.: platné znění účinné od 1. ledna 2014]
(12) K zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem se
před zahájením zadávacího řízení vyjádří osoba se zvláštní způsobilostí a u nadlimitní veřejné
zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem se k zadávacím podmínkám vyjádří
60a)
rovněž osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu .
___________________
60a)
Zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 48
Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům
(1) Zadavatel v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení a jednacím
řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektorového zadavatele podle § 33, uveřejní na profilu
zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího
řízení či výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo ode dne odeslání výzvy
k podání nabídek v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním, a to alespoň do konce lhůty
pro podání nabídek; to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných
16)
informací .
(2) Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle
zadavatel dodavateli v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů a ve zjednodušeném
podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.
(3) Nabídku může podat rovněž dodavatel, který nepožádal zadavatele o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo který si zadávací dokumentaci nevyzvedl.
(4) Zadavatel v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním uvede ve výzvě k podání
nabídek informaci o uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, pokud zadávací
dokumentaci uveřejnil podle odstavce 1 v plném rozsahu; jinak postupuje podle ustanovení odstavce
5 písm. a), c) nebo d) obdobně.

(5) Zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění, veřejný zadavatel v soutěžním dialogu a
sektorový zadavatel v jednacím řízení s uveřejněním při postupu podle § 33
a)
poskytne zadávací dokumentaci jako přílohu výzvy k podání nabídek,
b)
uvede ve výzvě k podání nabídek informaci o uveřejnění zadávací dokumentace na
profilu zadavatele, pokud zadávací dokumentaci takto uveřejnil,
c)
předá či zašle zadávací dokumentaci v listinné či elektronické podobě dodavateli do 3
pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele o její poskytnutí, nebo
d)
uvede adresu, kde je možno požádat o poskytnutí zadávací dokumentace, pokud je
k dispozici u jiné osoby než zadavatele; v takovém případě předá či zašle zadávací
dokumentaci v listinné či elektronické podobě dodavateli tato jiná osoba do 3
pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí.
(6) Pokud zadavatel v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu
nestanovní požadavky k prokázání kvalifikace v zadávací dokumentaci, uveřejní na profilu zadavatele
kvalifikační dokumentaci ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení.
(7) Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit právo požadovat úhradu nákladů
souvisejících s poskytnutím částí zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu
zadavatele. V takovém případě uvede v zadávacích podmínkách výši nákladů na reprodukci, nákladů
na balné a poštovné a současně stanoví platební podmínky související s poskytnutím. Zadavatel však
nesmí požadovat úhradu těchto nákladů přesahující obvyklé náklady.
§ 59
Posouzení kvalifikace
(1) Veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků
stanovených v souladu s tímto zákonem (dále jen „posouzení kvalifikace“).
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2015]
(2) Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit zvláštní komisi.
Ustanovení § 74 odst. 7 8 a § 75 odst. 6 se na členy zvláštní komise použije obdobně.
(3) V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení může kvalifikaci posoudit
hodnotící komise, stanoví-li tak veřejný zadavatel.
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2014]
(4) Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené
informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.
Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.
Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve mohou nastat v případě postupu
podle tohoto odstavce po lhůtě podle § 52.
(5) O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol, ve kterém uvede identifikační
údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali
technické kvalifikační předpoklady a údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo
neprokázal.
(6) Veřejný zadavatel v seznamu podle odstavce 5 uvede
a) název dokladu,
b) označení osoby, která doklad vyhotovila,
c) datum vyhotovení,

d) u dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a), § 56 odst. 2 písm. a)
a § 56 odst. 3 písm. a) označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem,
e) v případě prokazování kvalifikace postupem podle § 51 odst. 4 identifikační údaje subdodavatele,
prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzavření smlouvy podle
§ 51 odst. 4 písm. b) a
f) dodavatele, u kterých veřejný zadavatel postupoval podle § 59 odst. 4 a označení dokladů, které
byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně.
(7) V případě, že posouzení kvalifikace provedla zvláštní komise ustanovená veřejným
zadavatelem podle odstavce 2 nebo hodnotící komise, sepíše protokol o posouzení kvalifikace
komise. Protokol podepisují všichni přítomní členové komise. Zastává-li člen komise odlišný názor od
názoru většiny, uvede se v protokolu tento odlišný názor s odůvodněním.
(8) Veřejný zadavatel je povinen bezodkladně po posouzení kvalifikace umožnit všem
dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována, nahlédnout do protokolu o posouzení kvalifikace a
umožnit pořídit si z něj výpis nebo jeho opis. Ustanovení § 73 odst. 4 věty páté platí obdobně.
§ 69
Podání nabídky
(1) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty podle § 70 se
považuje za jednu nabídku.
(2) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
(3) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo
je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož
nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
(4) Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51
odst. 6 více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku
považují za jednoho uchazeče.
(5) Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje (dále jen „nabídka v elektronické podobě“). Uchazeč podává
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 odst. 5 nebo 6. Nabídka v elektronické podobě musí být podána
v souladu s požadavky stanovenými v § 149.
(6) Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich
doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek v případě podávání nabídek v
listinné i elektronické podobě přiřazuje zadavatel podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných
číselných řadách pro nabídky v listinné podobě a nabídky v elektronické podobě. Pořadová čísla
všech podaných nabídek stanoví zadavatel tak, že číselná řada nabídek v elektronické podobě se
předřadí číselné řadě nabídek v listinné podobě.
§ 71
Otevírání obálek

(1) Pro otevírání obálek s nabídkami (dále jen „obálka“) ustanoví veřejný zadavatel nejméně
tříčlennou komisi. Sektorový zadavatel a veřejný zadavatel, který zadává veřejnou zakázku v jednacím
řízení bez uveřejnění nebo na základě rámcové smlouvy, nejsou povinni ustanovit komisi pro otevírání
obálek a veškerá práva a povinnosti související s otevíráním obálek plní zadavatel. Činí-li komise
úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.
(2) Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli
v souvislosti se svou účastí v komisi.
(3) Stanoví-li tak veřejný zadavatel, plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami
hodnotící komise.
(4) Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
(5) Pokud informace o termínu otevírání obálek nebyla součástí zadávacích podmínek,
zadavatel vyrozumí písemně uchazeče o termínu otevírání obálek nejméně 5 pracovních dnů před
otevíráním obálek.
(65) Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla
podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
(76) Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se
neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. To neplatí, pokud zadavatel
postupuje podle § 22 odst. 3 a 4, § 23 odst. 4 až 8 a 10 nebo zadává veřejnou zakázku na základě
rámcové smlouvy.
(6) Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se
neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. To neplatí,
pokud zadavatel
a) postupuje podle § 22 odst. 3 a 4 nebo § 23 odst. 4 až 8 a 10,
b) zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy nebo
v dynamickém nákupním systému, nebo
c) postupoval tak, že
1. zrušil předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem podle § 84
odst. 1 písm. e),
2. v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí
zadávací řízení a
3. v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení označil změny
zadávacích podmínek.

(87) Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny
ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel může po
přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině
přítomných uchazečů. Pokud však zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího
řízení záměr použít jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou aukci, koná se otevírání obálek
bez přítomnosti uchazečů.
(98) Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje, zda
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

(109) Po provedení kontroly každé nabídky podle odstavce 9odstavce 8 sdělí komise
přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje
požadavky podle odstavce 9odstavce 8; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informace o
nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím
kritériím.
(1110) Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům podle odstavce 9odstavce 8, komise nabídku
vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti
v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí
uchazeči.
(1211) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části podle § 98, použijí se odstavce 9 až 11
odstavce 8 až 10 obdobně na jednotlivé části veřejné zakázky.
§ 72
Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě
(1) Otevřením nabídky podané v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
komisi. Nabídky podané v elektronické podobě otevře komise v době od uplynutí lhůty pro podání
nabídek do termínu otevírání obálek podle § 71 odst. 4.
(2) Při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému podle § 95 provede
otevírání nabídek zadavatel a komisi pro otevírání obálek neustanovuje.
(3) Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny jak obálky s nabídkami v listinné
podobě, tak i nabídky podané v elektronické podobě, sdělí komise na začátku otevírání obálek
přítomným účastníkům údaje podle § 71 odst. 10 odst. 9 o nabídkách podaných v elektronické
podobě a poté pokračuje otevíráním obálek podaných v listinné podobě.
(4) Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny pouze nabídky podané v
elektronické podobě, otevírání obálek podle § 71 odst. 8 odst. 7 se nemusí konat. O této skutečnosti
zadavatel uchazeče bezodkladně vyrozumí.
(5) Komise kontroluje v rámci otevírání nabídek podaných v elektronické podobě kromě
náležitostí uvedených v § 71 odst. 9 odst. 8 též, zda je nabídka autentická a zda s datovou zprávou
obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
(6) Ustanovení § 71 odst. 1 až 3, § 71 odst. 4 věty první a § 71 odst. 6, 7, 10 až 12 odst. 5, 6
a 9 až 11 se použijí obdobně.
§ 73
Protokol o otevírání obálek
(1) O otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické podobě sepisuje komise protokol o
otevírání obálek. U každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným uchazečům podle § 71
odst. 10 odst. 9.
(2) Otevírá-li komise nabídky podané v elektronické podobě, uvede v protokolu o otevírání
obálek kromě náležitostí podle předchozího odstavce rovněž informace o postupu při otevírání
nabídek podaných v elektronické podobě a údaje podle § 72 odst. 5.
(3) Pokud zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení záměr použít
elektronickou aukci, je povinen v protokolu o otevírání obálek uvést identifikační údaje uchazečů
odděleně od ostatních údajů a informací tak, aby bylo zajištěno utajení totožnosti účastníků
elektronické aukce.

(4) Protokol o otevírání obálek podepisují všichni přítomní členové komise. Protokol o
otevírání obálek se po připojení listiny přítomných uchazečů přikládá k seznamu nabídek. Zadavatel
umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek a pořídit si z něj výpis
nebo jeho opis. Nekoná-li se otevírání obálek podle § 72 odst. 4, je zadavatel povinen uchazečům
bezodkladně zpřístupnit protokol o otevírání obálek elektronickými prostředky. Pokud zadavatel
uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení úmysl použít elektronickou aukci, není
oprávněn uchazečům zpřístupnit či umožnit nahlédnout do těch částí protokolu, které obsahují
identifikační údaje uchazečů.
§ 74
Složení hodnotící komise
(1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a
ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v jednacím řízení s
uveřejněním ustanoví veřejný zadavatel hodnotící komisi. Činí-li hodnotící komise ve vztahu k
dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.
(2) Povinnost veřejného zadavatele ustanovit hodnotící komisi podle odstavce 1 se nepoužije
při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému podle § 95. V takovém případě
provede hodnocení prostřednictvím automatické metody hodnocení zadavatel.
(3) Hodnotící komise musí mít alespoň 5 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné
zakázky, musí mít hodnotící komise nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky.
(4) Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce veřejného zadavatele. Současně se
jmenováním členů hodnotící komise jmenuje veřejný zadavatel za každého člena hodnotící komise
jeho náhradníka. Ustanovení tohoto zákona vztahující se na člena hodnotící komise platí obdobně pro
jeho náhradníka.
[Pozn.: znění účinné do 31. prosince 2013]
(5) U veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b),
u kterých výše předpokládané hodnoty přesáhne 200 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, musí mít
hodnotící komise nejméně 7 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít
nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky. Hodnotící komisi ustanoví
a) ministr
nebo jiná osoba, která jedná navenek jménem veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2
54)
písm. a) ,
32)

b) ministr nadřízený veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b).
[Pozn.: platné znění účinné od 1. ledna 2014]
(5) Členem hodnotící komise u nadlimitních veřejných zakázek musí být osoba se zvláštní
způsobilostí a u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce rovněž osoba s odbornou
60a)
způsobilostí podle zvláštního právního předpisu .
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2014]
(5) Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební
85)
práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik .
___________
85) Zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
[Pozn.: znění účinné do 31. prosince 2013]

(6) U veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b), u
kterých výše předpokládané hodnoty přesáhne 500 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, musí mít
hodnotící komise nejméně 9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít
nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, a to na návrh
a) osoby uvedené v odstavci 5 písm. a), jde-li o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a),
b) osoby uvedené v odstavci 5 písm. b), jde-li o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm.
[Pozn.: platné znění účinné od 1. ledna 2014]
(6) U významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2
písm. a) a b) musí mít hodnotící komise nejméně 9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné
zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky. Do hodnotící komise navrhne ministerstvo dva členy a dva náhradníky ze
seznamu hodnotitelů podle § 74a. Zadavatel z navržených osob vylosuje člena a náhradníka.
Hodnotící komisi ustanoví vláda, a to na návrh
32)
a)
ministra
nebo jiné osoby, která jedná navenek jménem veřejného zadavatele podle § 2 odst.
54)
2 písm. a) ,
b)
ministra nadřízeného veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b).
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2014]
(6) U významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle §
2 odst. 2 písm. a) a b) musí mít hodnotící komise alespoň 9 členů. Je-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou
odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda, a to na
návrh
a) ministra nebo jiné osoby, která jedná navenek jménem veřejného zadavatele podle §
54)
2 odst. 2 písm. a) , nebo
b) ministra nadřízeného veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b).
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2015]
(7) Do hodnotící komise podle odstavce 6 navrhne ministerstvo 2 členy a 2 náhradníky
ze seznamu hodnotitelů veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“). Zadavatel
z navržených osob vylosuje člena a náhradníka.
(78)
Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce
a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku
zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání
veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své
nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku prvního
jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen.
Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační
údaje uchazečů, kteří podali nabídky.
(89) Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící komise v průběhu její činnosti, je
povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém
případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící komisi. Vznikne-li veřejnému
zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise, postupuje obdobně. V
takovém případě vyzve předseda hodnotící komise k činnosti v hodnotící komisi za vyloučeného člena
jeho náhradníka.
(910) Veřejný zadavatel, který zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy,
a sektorový zadavatel nejsou povinni ustanovit hodnotící komisi a veškerá práva a povinnosti
související s posouzením a hodnocením nabídek plní zadavatel.

§ 74a
Seznam hodnotitelů
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2015]
(1) Ministerstvo vede seznam hodnotitelů veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“).
Do seznamu hodnotitelů se zapisují fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky. Seznam
hodnotitelů je součástí informačního systému a je veřejně přístupný.
(2) Do seznamu hodnotitelů může být zapsána pouze osoba, která prokáže svou odbornou
praxi v trvání alespoň 5 let a splňuje všeobecné podmínky pro provozování živnosti podle zvláštního
81)
právního předpisu .
(3) Do seznamu hodnotitelů se zapisuje jméno hodnotitele, obor jeho odborné způsobilosti a
datum zápisu do seznamu hodnotitelů. Osoba je zapisována do seznamu hodnotitelů na dobu 3 let a
může být zapsána opakovaně. Pokud hodnotitel přestane splňovat podmínky pro zapsání do seznamu
hodnotitelů, je ze seznamu hodnotitelů vyškrtnut.
(4) Hodnotitel může podat Úřadu podnět k zahájení řízení ve věci veřejné zakázky, u které byl
vylosován jako člen či náhradník hodnotící komise.
(5) Ministerstvo uchovává údaje o hodnotiteli po dobu vedení v tomto seznamu a po dobu 10
let od jeho vyškrtnutí.
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2014]
(6) Podrobnosti k vedení seznamu hodnotitelů zapisování do seznamu hodnotitelů a jeho
vedení stanoví prováděcí právní předpis.
§ 76
Posouzení nabídek
(1) Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal
nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být
vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke
zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na
nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž
zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a), posoudí
hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu
výměr.
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2015]
(2) Hodnotící komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve
vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati; o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení
podle § 74 odst. 7 8. Ustanovení § 74 odst. 8 9 a § 75 odst. 6 platí obdobně.
(3) Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné
vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3. V
žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo
které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí
vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící
komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může
zmeškání lhůty prominout.

(4) Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat
uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise doručí
uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.
(5) Na žádost veřejného zadavatele poskytne dodavatel v soutěžním dialogu
veřejnému zadavateli dodatečné informace, jejichž cílem je podanou nabídku objasnit, konkretizovat či
vysvětlit. V žádosti o dodatečné informace musí zadavatel určit, které údaje z nabídky požaduje
objasnit, konkretizovat či vysvětlit, a stanovit pro tyto účely přiměřenou lhůtu, nejméně však 5 dnů.
Dodatečné informace uchazeče nesmí obsahovat změnu nabídky nebo být v rozporu s výzvou k
podání nabídek.
(6) Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena,
vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel postupuje
podle § 79 odst. 5. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel uchazeči bezodkladně
písemně oznámí. Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve
zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na
profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
§ 80
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
(1) O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která
obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího
řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s
odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech
hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení
nabídek podle § 79 odst. 6, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje související s
hodnocením nabídky.
(2) Zprávu podle odstavce 1 podepisují všichni členové hodnotící komise, kteří se účastnili
jednání hodnotící komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno. Bezodkladně po ukončení své
činnosti předá hodnotící komise zprávu podle odstavce 1 společně s nabídkami a ostatní dokumentací
související s její činností zadavateli.
(3) Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly
předmětem hodnocení předmětem posouzení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.
(4) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek se nepořizuje v případě veřejných zakázek
zadávaných v dynamickém nákupním systému nebo na základě rámcové smlouvy podle § 92 odst. 1
a 2.
§ 81
Výběr nejvhodnější nabídky
(1) Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla
podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
a) ekonomicky nejvýhodnější, nebo
b) nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
(2) Pokud nebyla nabídka hodnocena podle § 79 odst. 6, zadavatel rozhodne o výběru této
nabídky. Tím není dotčeno ustanovení § 84 odst. 3 písm. b).

(3) Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po
rozhodnutí podle odstavce 1 všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům. Dotčenými
uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou
platnost, pokud bylo uchazeči oznámeno a uchazeč nepodal námitky ve lhůtě podle § 110 odst. 4,
nebo nepodal návrh ve lhůtě podle § 114 odst. 4 a 5, nebo bylo řízení o jeho návrhu zastaveno.
Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým veřejný zadavatel nedoručil oznámení o jejich
vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
(4) Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném
podlimitním řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po
rozhodnutí podle odstavce 1 na profilu zadavatele; ustanovení odstavce 3 věty první se nepoužije. V
takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
(5) Zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede
a) identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena,
b) výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek,
c) odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, pokud zadavatel sám provedl nové posouzení
a hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5; v takovém případě zadavatel uvede seznam posouzených
nabídek, seznam nabídek, které byly zadavatelem ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením
důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek,
popis a odůvodnění hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií a v čem
spatřuje porušení postupu stanoveného tímto zákonem hodnotící komisí,
d) počet a pořadí nabídek, které byly hodnoceny v jednacím řízení s uveřejněním na základě jednání
o nabídkách, a rovněž jaké údaje z nabídky byly hodnoceny zadavatelem na základě jednání jinak a
jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií,
e) poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82
odst. 1, anebo oznámení, že postupuje podle § 82 odst. 3.
(6) Je-li veřejná zakázka zadávána po jednání s jediným vyzvaným dodavatelem v jednacím
řízení bez uveřejnění či na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem, odstavec 4 se
nepoužije. V ostatních případech jednacího řízení bez uveřejnění či veřejné zakázky zadané na
základě rámcové smlouvy musí oznámení o výběru nejvhodnější nabídky obsahovat skutečnosti podle
odstavce 4 odstavce 5 písm. a), b) a e).

§ 84
Zrušení zadávacího řízení

účast,

(1) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či potvrzení zájmu o

b) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé,
c) v důsledku okolností předvídaných v § 82 odst. 4 nebyla uzavřena smlouva nebo rámcová
smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít,
d) v jednacím řízení s uveřejněním nepředložil upravený návrh smlouvy podle § 32 odst. 5 ani
poslední uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, nebo zadavatel nevyzval dalšího
uchazeče v pořadí k předložení upraveného návrhu smlouvy podle § 32 odst. 5, nebo
e) obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna
nabídka; to neplatí v případech uvedených v § 71 odst. 7 větě druhé odst. 6 písm. a) až c).
(2) Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud
a) stanovil minimální počet zájemců, kteří mají podat žádost o účast, nebo potvrzení zájmu o

účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním či soutěžním dialogu, a tento stanovený počet
nebyl naplněn, popřípadě nebyl naplněn po posouzení kvalifikace,
b) počet zájemců vyzvaných zadavatelem k podání nabídky v užším řízení, jednacím řízení s
uveřejněním či soutěžním dialogu byl nižší či roven minimálnímu zákonnému počtu a nabídku podá
menší počet uchazečů než zadavatelem vyzvaný,
c) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo
neposkytl zadavateli k jejímu uzavření řádnou součinnost podle § 82 odst. 4,
d) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností,
které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem
okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil,
e) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
(3) Zadavatel může zrušit zadávací řízení
a) až do doby uzavření smlouvy, jde-li o případ předvídaný § 90 odst. 2 nebo není-li možné
uzavřít rámcovou smlouvu se všemi vybranými uchazeči, nebo
b) až do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, pokud byla podána jenom jedna
nabídka nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny.
(4) Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění nebo řízení na základě
rámcové smlouvy do doby uzavření smlouvy.
(5) Sektorový zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení rovněž, pokud si tuto
možnost vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
(6) Zadavatel není oprávněn zahájit zadávací řízení, kterému předcházelo zadávací
řízení s obdobným předmětem plnění, před zrušením takového předchozího zadávacího řízení.
(7) Zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku
veřejných zakázek podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pouze pro
jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy.
(8) Zadavatel je povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2
pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.
(9) Zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně. Lhůty počínají běžet
ode dne, kdy se zadavatel dozví o nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.
§ 86
Předběžné oznámení veřejného zadavatele
(1) Veřejný zadavatel uveřejní formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné
zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání
předběžného oznámení.
(2) Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Podrobnosti
rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí
a)
b)
c)

na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,
na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2,
na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23
odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c)
nebo § 23 odst. 11 a

d) v případě, kdy zadavatel předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem zrušil podle
§ 84 odst. 1 písm. e).

§ 96
Podmínky a rozsah použití elektronické aukce
(1) Zadavatel může v otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo ve
zjednodušeném podlimitním řízení využít elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek.
V jednacím řízení s uveřejněním může veřejný zadavatel využít elektronickou aukci jako prostředek
pro hodnocení nabídek pouze v případě uvedeném v § 22 odst. 1, pokud se nejedná o veřejnou
zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti. Elektronickou aukci nelze využít, jde-li o veřejnou zakázku
na stavební práce nebo na služby, jejímž předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví.
(2) Zadavatel může využít elektronickou aukci též pro hodnocení nabídek, jde-li o veřejné
zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému či na základě rámcové smlouvy.
(3) Předpokladem využití elektronické aukce je uveřejnění této skutečnosti v oznámení či
výzvě o zahájení zadávacího řízení.
(4) Při využití elektronické aukce musí zadavatel v zadávacích podmínkách uvést alespoň
a) hodnotící kritéria, která lze vyjádřit v číslech a jejichž hodnoty budou předmětem elektronické
aukce,
b) případná omezení nových hodnot nabídek uchazečů odpovídajících hodnotícím kritériím podle
písmene a), které budou předkládat v průběhu elektronické aukce (dále jen „aukční hodnota“),
c) informace, které budou uchazečům poskytnuty v průběhu elektronické aukce, případně údaj o tom,
kdy jim takové informace budou poskytnuty,
d) informace týkající se postupu při elektronické aukci,
e) podmínky, za kterých budou uchazeči oprávněni v rámci elektronické aukce podávat nové aukční
hodnoty, zejména stanovení minimálních rozdílů pro jednotlivá podání aukčních hodnot, je-li to
vzhledem k jejich povaze vhodné, a
f) informace týkající se použitých elektronických prostředků a další technické informace nezbytné pro
elektronickou komunikaci.
(5) Veřejný zadavatel je povinen použít elektronickou aukci při zadání veřejné zakázky na
dodávky zboží vymezeného prováděcím právním předpisem.
§ 97
Průběh elektronické aukce
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2015]
(1) Před zahájením elektronické aukce je hodnotící komise povinna, a v případě, kdy hodnotící
komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 9 10, pak zadavatel provést posouzení a hodnocení
nabídek a pořídit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 (dále jen "předběžné
hodnocení").
(2) Po předběžném hodnocení zadavatel vyzve všechny uchazeče, kteří nebyli v rámci
předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce. Výzva
musí být zaslána uchazečům elektronickými prostředky.
(3) Výzva zadavatele podle odstavce 2 musí obsahovat veškeré informace nezbytné pro
individuální připojení k elektronickým nástrojům použitým pro provedení elektronické aukce, datum a
čas zahájení elektronické aukce. Pokud byly informace podle věty první uvedeny již v zadávacích

podmínkách, postačí ve výzvě uvést odkaz na zadávací podmínky.
(4) Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, musí výzva podle
odstavce 2 obsahovat též
a) výsledek předběžného hodnocení nabídky příslušného uchazeče a
b) matematický vzorec, který se při elektronické aukci použije pro určení automatických změn pořadí
na základě podaných nových aukčních hodnot a který musí zahrnovat všechna dílčí hodnotící kritéria
uveřejněná v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.
(5) Elektronická aukce nesmí být zahájena dříve než 2 pracovní dny po odeslání všech výzev
podle odstavce 2. Výchozím stavem elektronické aukce jsou výsledky podle odstavce 1.
(6) Elektronická aukce se může skládat z jednotlivých časových období (dále jen "aukční
kola"). O délce aukčních kol a dalších podrobnostech o jednotlivých aukčních kolech je zadavatel
povinen informovat uchazeče ve výzvě podle odstavce 2.
(7) Po celou dobu elektronické aukce je zadavatel povinen uchazeči sdělit informaci o jeho
momentálním pořadí nebo o momentálně nejlepších aukčních hodnotách. Zadavatel může poskytovat
také další informace o dotčených cenách nebo hodnotách způsobem stanoveným ve výzvě podle
odstavce 2, za předpokladu, že si to vyhradil v zadávacích podmínkách. Zadavatel je oprávněn
uchazečům kdykoli v průběhu elektronické aukce oznámit počet účastníků v příslušném aukčním kole.
Zadavatel však nesmí uveřejnit totožnost účastníků elektronické aukce v průběhu kterékoli její fáze.
(8) Uchazeč je oprávněn požadovat na zadavateli informace týkající se aukčních hodnot
podaných ostatními uchazeči, pokud toto právo zadavatel připustil v zadávacích podmínkách či ve
výzvě podle odstavce 2.
(9) Zadavatel je oprávněn ukončit elektronickou aukci
a) v předem stanovený den a hodinu,
b) jestliže neobdrží žádné nové aukční hodnoty, které by splňovaly požadavky na minimální rozdíly
pro jednotlivá podání; v takovém případě může zadavatel ve výzvě podle odstavce 2 uvést též dobu,
která musí uplynout od přijetí posledního podání s novou aukční hodnotou před tím, než elektronickou
aukci ukončí, nebo
c) byl-li vyčerpán počet aukčních kol, stanovený ve výzvě podle odstavce 2.
(10) Způsob ukončení elektronické aukce uvede zadavatel ve výzvě podle odstavce 2. Pokud
zadavatel zvolí způsob ukončení elektronické aukce podle odstavce 9 písm. c), případně v kombinaci
podle písmene b), uvede ve výzvě k účasti v elektronické aukci též potřebné časové údaje o každém
aukčním kole.
§ 114
Návrh
(1) Návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit
zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to
zejména proti
a) zadávacím podmínkám,
b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,
c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
e) použití druhu zadávacího řízení.
(2) Po uzavření smlouvy lze podat návrh pouze
a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení,
b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným opatřením
podle § 117 odst. 1, nebo
c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3.
Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.
(3) Návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat označení zadavatele, v čem je
spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech,
návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení
kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou
zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67
odst. 4.
64)

(4) Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne,
v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh na uložení
zákazu plnění smlouvy podle odstavce 2 musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů
ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 s uvedením
důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6
měsíců od uzavření této smlouvy.
(5) Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1, lze návrh na uložení opatření k
nápravě doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek
stěžovatelem.
(6) Zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů do 10
kalendářních dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci veřejné
zakázky nebo soutěže o návrh dokumentaci o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh. V případě
návrhu na zákaz plnění smlouvy je zadavatel povinen současně zaslat kopii smlouvy na veřejnou
zakázku a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3.
(7) Lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření a dokumentace o
veřejné zakázce nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku podle
odstavce 6. Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než současně dojde k
odstranění nedostatků návrhu, složení kauce podle § 115 a poskytnutí jistoty, pokud tato
povinnost vznikla podle § 67 odst. 4.
(8) Vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací
dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
které zadavatel poskytl podle § 49, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím
86)
nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým
datové schránky
87)
podpisem .
(9) Části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a
netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat
86)
nebo jako datovou zprávu
Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky
87)
podepsanou uznávaným elektronickým podpisem .
_________________
64)

§ 37 odst. 2 správního řádu.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
87)
§ 2 písm. b) a d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
86)

§ 117b
Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu
Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny nabídky dodavatelů. Je-li nabídka dodavatele nebo
její část podkladem pro vydání rozhodnutí, provede se jako důkaz podle správního
řádu.
§ 120
Správní delikty zadavatelů
(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně
ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku,
b) nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění
stanovený tímto zákonem,
c) uzavře smlouvu na veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení podle
§ 146 odst. 1, ačkoli je podle tohoto zákona povinen toto oznámení uveřejnit,
d) uzavře smlouvu na veřejnou zakázku v rozporu s § 82 odst. 1, § 110 odst. 6 nebo § 111 odst. 5
anebo v rozporu s předběžným opatřením dle § 117 odst. 1,
e) zruší zadávací řízení v rozporu s § 84,
f) nepořídí nebo neuchová dokumentaci podle § 109 nebo 155, nebo
g) odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111., nebo
h) nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o
správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h).
(3) Sazba pokuty podle odstavce 2 se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže se zadavatel dopustí
opakovaně některého ze správních deliktů podle odstavce 1. Správní delikt je spáchán opakovaně,
pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní
moci, byl znovu spáchán týž správní delikt.

§ 147a
Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů
(1) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele
a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,
c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
(2) Veřejný zadavatel uveřejní podle odstavce 1 písmene a) celé znění smlouvy nebo rámcové
smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 89 odst. 3 věty
druhé, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy. Veřejný
zadavatel neuveřejnění informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních
právních předpisů. Povinnost podle odstavce 1 písmene a) se nevztahuje na
smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,
smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm.
a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).,
c) smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy nebo
v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané
hodnoty.

a)
b)

(3) Výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle odstavce 1 písmene b)
uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění
přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku
cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky se nevztahuje na
a)
b)

veřejné zakázky malého rozsahu,
veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2
písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).

(4) Dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písmene
c), ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě
významné veřejné zakázky více než 5 %
a)
b)

z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud
doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
(5) Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písmene c) nejpozději do

a)
b)

60 dnů od splnění smlouvy, nebo
28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
(6) Veřejný zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písmene c) nejpozději do
a)
b)

90 dnů od splnění smlouvy, nebo
31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
(7) Povinnosti podle odstavců 4 a 5 se nevztahují na

a)
b)

veřejné zakázky malého rozsahu,
veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst.
2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).

(8) Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a
podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a uveřejnění seznamu subdodavatelů
stanoví prováděcí právní předpis.
§ 151

Zastoupení zadavatele v řízení
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2015]
(1) Zadavatel se může při výkonu práv a povinností podle tohoto zákona souvisejících se
zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechat zastoupit jinou osobou. Tato osoba musí splňovat
požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 8 a nesmí se účastnit příslušného zadávacího řízení.
(2) Osobě zastupující zadavatele podle odstavce 1 nesmí být uděleno zmocnění k zadání
veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.
(3) Ustanovením odstavce 1 není dotčena odpovědnost zadavatele za dodržování tohoto
zákona.
§ 151a
Vzdělávací program
(1) Vzdělávacím programem se rozumí vzdělávání v oblasti postupů podle tohoto zákona a
v oblasti základních investičních a nákupních dovedností.
(2) Vzdělávací program zajišťuje Ministerstvo. Zajištěním vzdělávacího programu může
Ministerstvo pověřit jinou osobu.
§ 156
Odůvodnění veřejné zakázky
(1) Veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele
odůvodnění
a)
účelnosti veřejné zakázky,
b)
přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,
c)
vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele,
d)
stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve
vztahu k potřebám veřejného zadavatele.
(2) Veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění podle odstavce 1 do 3 pracovních dnů od uveřejnění
oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení.
[Pozn.: znění účinné do 31. prosince 2013]
(3) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné zakázky podle
odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty
veřejné zakázky ke schválení vládě. Schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.
[Pozn.: platné znění účinné od 1. ledna 2014]
(3) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné zakázky podle
odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty
veřejné zakázky ke schválení vládě. Podmínkou projednání odůvodnění vládou je předložení
oponentního odborného vyjádření. Vypracování vyjádření zajišťuje ministerstvo. Schválení vládou je
podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.

[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2014]
(3) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné zakázky
podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení
předpokládané hodnoty veřejné zakázky ke schválení vládě. Schválení vládou je podmínkou
pro zahájení zadávacího řízení.
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2015]
(4) Podmínkou projednání odůvodnění veřejné zakázky uvedeného v odstavci 3 vládou
je předložení oponentního odborného vyjádření. Vypracování vyjádření zajišťuje ministerstvo.
(45) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) předloží odůvodnění podle odstavce 1 u
významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro
zahájení zadávacího řízení.
(56) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. d) předloží odůvodnění podle odstavce 1 u
významné veřejné zakázky ke schválení orgánu rozhodujícímu o otázkách jeho hospodaření podle
84)
zvláštního právního předpisu .
(67) Ustanovení odstavců 1 až 5 6 se nepoužijí
a)
na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,
b)
na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 a
c)
na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23
odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), a § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a
c), § 23 odst. 11.
(78) Veřejný zadavatel postupuje při použití soutěže o návrh podle odstavců 1 až 5 6 obdobně.
(89) Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis.
§ 159
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 12 odst. 1 a § 154.
(2) Ministerstvo obrany vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. q) a § 18 odst. 4 písm. h).
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2014]
(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. x písm. w), § 44 odst. 4 písm. a) a b),
§ 46a, § 46d odst. 1, § 74a odst. 6, § 86 odst. 2, § 96 odst. 5, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, §
146 odst. 3 a 6, § 147a odst. 8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8.
[Pozn.: znění účinné od 1. ledna 2015]
(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. w), § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 46a, § 46d
odst. 1, § 74a odst. 6, § 86 odst. 2, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 a 6, § 147a odst.
8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8 § 156 odst. 9.

