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1. Úvod
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu zákona o veřejných zakázkách, ve které jsou zapracovány zásady Programového prohlášení Vlády České republiky, Strategie vlády v boji proti
korupci a která zohledňuje doporučení a připomínky odborné veřejnosti. Jedná se o klíčový nástroj protikorupční strategie, která otevírá prostor pro větší konkurenci u veřejných zakázek, má
za cíl zvýšit jejich férovost a zabránit ohýbání výběrových řízení.
Novela výrazným způsobem posílí transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky a omezuje možnosti korupčního jednání při zadávání veřejných zakázek. Mezi významné změny,
které přinese novela, patří snížení limitů pro veřejné zakázky, které budou zadávány v režimu
zákona o veřejných zakázkách, zvýšení nároků na přípravu veřejné zakázky, zrušení losování
a povinnost zadavatele uveřejňovat smlouvy, skutečně uhrazenou cenu za veřejnou zakázku
a seznam subdodavatelů.
Novela zákona o veřejných zakázkách vyšla ve Sbírce zákonů 24. 2. 2012 pod č. 55/2012 Sb.,
a vstoupí v účinnost dne 1. dubna 2012, s výjimkou ustanovení čl. l bodů 9, 61, 113 a 185,
pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
S přicházející novelou Vám přinášíme přehledný souhrn zásadních legislativních změn, umožňující snadnou orientaci v oblasti zadávání veřejných zakázek.
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2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH přehled novinek
A) VÝZNAMNÉ ZMĚNY
Snížení limitů pro povinný postup podle ZVZ
>>> dodávky a služby od 1 mil. Kč
>>> stavební práce od 3 mil. Kč (od 1 mil. Kč od 2014)
Rozšíření okruhu dotovaných zadavatelů
>>> každý subjekt, který zadává zakázku
- hrazenou z více než 50 % z veřejných zdrojů (státní rozpočet, obecní a krajské rozpočty,
státní fondy, Evropské fondy, granty, dotace, příspěvky i od jiných států)
- spolufinancovanou z veřejných zdrojů, přičemž její předpokládaná hodnota převýší
200 mil. Kč
Významná veřejná zakázka
>>> speciální režim pro veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota převyšuje
- 300 mil. Kč (ČR a státní příspěvkové organizace)
- 50 mil. Kč (kraje, obce, jiní veřejní zadavatelé)
>>> lhůty se prodlužují o polovinu své minimální délky
>>> hodnotící komise má min. 9 členů, u státních zakázek jsou 2 ze seznamu hodnotitelů,
který vede MMR, odbornost nejméně 2/3 členů ve vztahu k předmětu VZ
>>> odůvodnění významné veřejné zakázky schvaluje
- Vláda ČR (ČR, státní příspěvkové organizace)
- Zastupitelstvo (kraj, obec)
- Orgán rozhodující o hospodaření (jiný veřejný zadavatel)
Osoba se zvláštní způsobilostí
>>> povinná osoba u nadlimitních veřejných zakázek (od r. 2014)
>>> v pracovněprávním vztahu
- k veřejnému zadavateli, který zadává veřejnou zakázku
- k jinému veřejnému zadavateli
>>> absolvování vzdělávacího programu MMR
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Seznam hodnotitelů („Panel expertů“)
>>> vede MMR pro účely hodnocení státních významných veřejných zakázek
>>> zahrnuje zapsané fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky
>>> je veřejně přístupný – součást informačního systému veřejných zakázek
>>> podmínky zápisu do seznamu:
- odborná praxe alespoň 5 let
- splnění všeobecných podmínek pro provozování živnosti podle živnostenského zákona
(bezúhonnost)
>>> zapisuje se obor odborné způsobilosti
>>> zápis na dobu 3 let, může být proveden opakovaně (přestane-li splňovat podmínky, bude
vyškrtnut)
>>> hodnotitel je oprávněn podat podnět k zahájení řízení u ÚOHS1
Nové definice, pojmy
>>> Věstník veřejných zakázek – dříve Uveřejňovací subsystém Informačního systému o veřejných zakázkách
>>> Profil zadavatele
- slouží k uveřejňování informací a dokumentů k veřejným zakázkám a jeho internetová
adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek
- náležitosti bude upravovat vyhláška
>>> dokumentaci o veřejné zakázce tvoří:
- Všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě, jejichž pořízení vyžaduje ZVZ
v průběhu zadávacího řízení nebo po jeho ukončení, originály nabídek všech uchazečů,
uzavřené smlouvy
Změny v kvalifikaci – základní kvalifikace
seznam statutárních orgánů, kteří pracovali pro zadavatele a seznam akcionářů nad 10 % - tyto
povinnosti zůstaly zachovány, nebudou však vyžadovány jako doklady ke kvalifikaci, ale jako
povinná součást nabídky (§ 68 odst. 3)
Změny v kvalifikaci – vypuštění ekonomické kvalifikace
místo obratu, poslední zpracované rozvahy a pojistné smlouvy se bude předkládat čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

1

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
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Změny v kvalifikaci – technická kvalifikace
>>> prokazování referencí:
- není-li možnost získat osvědčení o referenčních akcích od jiné osoby, je nutné požadovat smlouvu a doklad o uskutečnění plnění (místo nynějšího čestného prohlášení)
- u stavebních prací – rozsah požadovaných referenčních zakázek nesmí u jednotlivé položky překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky
>>> vypuštěna možnost požadovat certifikát systému řízení jakosti (ISO 9000)
>>> vypuštěna možnost požadovat doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska
ochrany životního prostředí (EMAS)2 nebo certifikát ISO 14 000
Změny v kvalifikaci obecně
>>> zákaz stanovení kvalifikačních předpokladů, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže a současně by je (vzhledem k potřebám zadavatele) bylo
možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek
>>> výslovně doplněno, že kvalifikace nemůže být předmětem hodnotících kritérií
Hodnotící kritéria
>>> dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění
povinností dodavatele, nebo platební podmínky = nebude již hodnocena smluvní pokuta, výhodnost platebních podmínek a podobné parametry smluvního vztahu, které
nesouvisejí s předmětem VZ
>>> dílčí hodnotící kritéria a jejich váha musí být i v oznámení / výzvě (nikoliv jen v zadávací
dokumentaci)
Bid rigging – postihování zakázané dohody mezi účastníky soutěže
povinnou součástí nabídky bude i prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zakázanou dohodu podle zákona
o ochraně hospodářské soutěže
Subdodavatelé
zadavatel si může vyhradit, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna
subdodavatelem

2

Program systému environmentálního řízení a auditu (EMAS), představuje jeden ze způsobů, kterým může organizace
přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního řízení (EMS). Ten lze definovat jako součást celkového systému řízení
organizace, jejímž cílem je zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí do celkové strategie organizace a jejích
každodenních činností.
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Zvláštní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
>>> prováděcí vyhlášky budou upravovat:
- rozsah příslušné dokumentace zpracované v podrobnostech, které specifikují předmět VZ v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky
- rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- zásady obchodních podmínek VZ zadávaných veřejným zadavatelem
>>> výslovně stanoveno, že technický dozor nesmí provádět dodavatel nebo osoba s ním
propojená
Výslovné uvedení označení či názvů (§ 44 odst. 11)
>>> lze připustit u stavebních prací, pouze pokud toto uvedení nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže
>>> vždy je třeba výslovně uvést, že zadavatel umožní použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení
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Vyjádření k zadávací dokumentaci u nadlimitní veřejné zakázky (od 2014)
>>> osoba se zvláštní způsobilostí
>>> osoba s odbornou způsobilostí
- pouze u stavebních prací
- autorizace (zák. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů)
Elektronizace
zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit, že bude akceptovat pouze nabídky podané v elektronické podobě podané prostřednictvím jeho elektronického nástroje (nezbytné
pro elektronická tržiště)
Elektronická aukce
>>> vyhláška má určit, které komodity smějí být soutěženy výhradně prostřednictvím elektronické aukce
>>> zatím ve stádiu monitoringu možných komodit
Lhůty
>>> nelze již zkracovat
- z důvodu předběžného oznámení
- z důvodu odeslání elektronickými prostředky
>>> zkracování pouze v případě uveřejnění celé zadávací dokumentace na profilu (o 5 dní)
>>> u významných veřejných zakázek se lhůty prodlužují o polovinu
Námitky
>>> prodloužení lhůt u dobrovolného oznámení o průhlednosti ex ante z 15 na 30 dnů
>>> kdo mohl podat námitky, nesmí podat podnět (nové pravidlo)
>>> poučení o nutnosti doručit stejnopis návrhu i zadavateli
Přezkum
>>> úprava pravidel pro složení kauce
>>> dvojnásobné sankce
- do 10 % ceny zakázky
- do 20 mil. Kč
>>> nový správní delikt – nepředložení seznamu subdodavatelů – sankce 2 mil. Kč

8

Zjednodušené podlimitní řízení
>>> snížen limit na 10 mil. Kč
>>> § 38 – vše se uveřejňuje na profilu zadavatele
>>> § 60 (2) – pokud si to veřejný zadavatel stanovil, může na profilu zadavatele oznamovat
- rozhodnutí o vyloučení uchazeče
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
>>> § 62 (3) - splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje – originály se předkládají před podpisem smlouvy
>>> zkrácení lhůty pro podání námitek na 10 dnů
Užší řízení a jednací řízení s uveřejněním
>>> omezování zájemců o účast – ponecháno jen
- v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 61) – vyzve 5 kvalifikovaných zájemců
- zadávaných sektorovým zadavatelem (§ 66) – vyzve 3 kvalifikované zájemce
>>> při omezování pouze preference vyšší kvality kvalifikace, tj. míry naplnění některého z:
- technických kvalifikačních předpokladů (u VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti)
- finanční, ekonomické nebo technické způsobilosti (u sektorového zadavatele)
>>> losování – úplně zrušeno
Jednací řízení bez uveřejnění
>>> zrušena písemná výzva v případě:
- nákupů na komoditní burze
- dodatečných stavebních prací;
zde zadavatel pořídí:
- písemný soupis
- odůvodnění nezbytnosti těchto prací vč. jejich ceny
Soutěžní dialog
>>> zrušení omezování počtu zájemců
>>> cíl: nalézt vhodná řešení způsobilá splnit potřeby a požadavky zadavatele (nikoli vymezit jedno nebo více řešení)
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>>> vypuštěno postupné snižování počtu řešení v rámci jednotlivých fází jednání
- zadavatel jedná do doby, než rozhodne, která předložená řešení jsou vhodná
>>> ukončení jednání: zadavatel každému zájemci zašle rozhodnutí o vhodnosti jeho
řešení s odůvodněním a vyzve jej k podání nabídky
>>> podle výsledku jednání zadavatel upraví zadávací podmínky
Sektoroví zadavatelé
>>> § 44 odst. 11 – označení obchodních firem, značek, názvů – lze i v případě, že sektorový zadavatel má uzavřenou na zboží či službu, která je součástí VZ, rámcovou
smlouvu
>>> § 85 - oznámení o výsledku zadávacího řízení – 30 dnů (dříve 2 měsíce)
>>> § 87 – pravidelné předběžné oznámení - obecně převzat pro nadlimitní VZ stávající systém jako nyní u veřejného zadavatele (tj. dobrovolný, u nadlimitních VZ, u nichž hodlá
zkrátit lhůtu pro podání nabídek) – zachováno jako způsob zahájení užší řízení nebo
JŘSU3 (§ 88)
>>> drobně byla upravena možnost zkracovat lhůty
- zkracování na základě předběžného oznámení – zachováno
- uveřejnění zadávací dokumentace v plném rozsahu – minus 5 (dříve minus 7)
- umožnění neomezeného a přímého dálkového přístupu – bez možnosti krácení (dříve
minus 5)
- v případě podstatné změny zadávací podmínek je nutno prodloužit lhůtu minimálně
- původní rozsah
>>> uveřejňování zadávacích dokumentací na profilu zadavatele – vyjma postupu v JŘSU
podle § 33
B) ZMĚNY V PROCESU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Předběžné oznámení
>>> nejméně 1 měsíc před zahájením zadávacího řízení
>>> všechny nadlimitní i podlimitní VZ vyjma
- ZPŘ4
- některých JŘBU5
- předchozího zadávacího řízení, které bylo zrušeno kvůli pouze 1 nabídce
>>> uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

3
4
5

Jednací řízení s uveřejněním
Zjednodušené podlimitní řízení
Jednací řízení bez uveřejnění
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Poskytování zadávací dokumentace
>>> textová část se uveřejňuje vždy na profilu zadavatele
>>> netextovou část + části, jejichž uveřejněním by došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací se předají či odešlou do 3/2* pracovních dnů od doručení písemné žádosti dodavatele
Odůvodnění veřejné zakázky
>>> rozsah je stanoven prováděcím předpisem – vyhláška MMR
>>> do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od
odeslání výzvy uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele odůvodnění
- účelnosti veřejné zakázky,
- přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,
- vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,
- stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve
vztahu k potřebám veřejného zadavatele.
>>> všechny nadlimitní a podlimitní vyjma ZPŘ6 a některých JŘBU
>>> u soutěže o návrh obdobně
>>> odůvodnění významných VZ podléhá schválení (vláda/zastupitelstvo/orgán rozhodující
o otázkách hospodaření)
Dodatečné informace
>>> došlo k navrácení lhůty, do které smějí dodavatelé žádat poskytnutí dodatečných informací:
- žádost: max. 6 / 5* pracovních dnů před koncem lhůty (bez lhůty)
- odpověď: 4 / 3* pracovní dny
>>> poskytnuté informace (vč. znění žádosti) je třeba uveřejnit stejným způsobem, jakým
byla uveřejněna textová část zadávací dokumentace / kvalifikační dokumentace (profil zadavatele)
Změny zadávacích podmínek
>>> provede-li veřejný zadavatel změnu zadávacích podmínek, je povinen přiměřeně prodloužit lhůtu
- podle povahy provedené změny
- v případě změny, která může rozšířit okruh možných dodavatelů – od okamžiku změny
musí činit nejméně celou původní délku

6
*

Zjednodušené podlimitní řízení
Tam, kde je lhůta určena údajem x/y, tam y označuje délku trvání lhůty u zjednodušeného podlimitního řízení, x pak délku
trvání lhůty u ostatních relevantních druhů zadávacího řízení
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Otevírání obálek
>>> musí být zahájeno IHNED po uplynutí lhůty pro podání nabídek
>>> dojde-li pouze jedna obálka, neotvírá se (uchazeč se pouze vyrozumí o zrušení ZŘ7)
>>> kontroluje se pouze
- neporušenost obálky
- jazyk nabídky
- podepsaný návrh smlouvy
>>> komise sděluje uchazečům informace o:
- nabídkové ceně (bylo již dříve)
- údajích z nabídek odpovídajících číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím
Doplnění kvalifikace
kvalifikace musí být splněna ve lhůtě, prokázána může být později (přistoupí-li zadavatel k následnému vyžádání)

7

Zadávací řízení
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Protokol o posouzení kvalifikace
k povinným součástem přibude seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady (vč. označení referenční zakázky a identifikačních údajů subdodavatele,
prostřednictvím něhož je prokazována kvalifikace a datum uzavření subdodavatelské smlouvy)
Změna kvalifikace
>>> pokud dodavatel přestane splňovat kvalifikaci:
- do 7 pracovních dnů povinnost písemně oznámit
- do 10 pracovních dnů od oznámení povinnost prokázat (předložit dokumenty)
>>> lhůta pro prokázání může být na žádost prodloužena nebo lze zmeškání prominout
Hodnotící komise (od 2014)
>>> povinní členové hodnotící komise:
- u nadlimitních VZ osoba se zvláštní způsobilostí
- u nadlimitních VZ na stavební práce dále osoba s odbornou způsobilostí (autorizací)
>>> u významných VZ státních zadavatelů:
- 9 členů
- 2/3 příslušná odbornost ve vztahu k předmětu VZ (je-li to odůvodněno předmětem VZ)
- člen a náhradník ze seznamu hodnotitelů (vede MMR) – MMR navrhne na každý post
2 osoby, zadavatel z nich vylosuje
>>> komisi jmenuje vláda
Podjatost členů komise
>>> nesmí:
- se podílet na zpracování nabídky
- jim vzniknout osobní výhoda nebo újma se zřetelem k výsledku zadávacího řízení
- mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky
- je s uchazeči spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr
Objasnění nabídky a ceny
>>> hodnotící komise může uchazeče požádat o vysvětlení nabídky nebo mimořádně nízké
nabídkové ceny a stanoví lhůtu.
>>> je doplňováno, že hodnotící komise může na žádost uchazeče lhůtu prodloužit nebo
zmeškání lhůty prominout
>>> cíl: zabránit tvrdosti zákona
- nutit zadavatele k hospodárnosti a efektivitě v rámci zadávacího řízení
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Zrušení zadávacího řízení
>>> nový titul k povinnému zrušení zadávacího řízení:
- zadavatel obdržel pouze jednu nabídku
- po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
>>> zůstává (Věstník VZ, u nadlimitu i Úřední věstník EU)
>>> zkrácení lhůty pro odeslání (15 dnů místo 48 dnů)
Písemná zpráva zadavatele
>>> povinnost zpracovat zprávu o každé veřejné zakázce (dosud pouze nadlimit)
- vč. identifikace všech uchazečů a jejich nabídkových cen
- povinná publikace na profilu zadavatele
Uveřejňování smluv
>>> na profilu zadavatele
>>> do 15 dnů od uzavření
>>> včetně všech změn a dodatků
>>> neuveřejní se informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů
>>> smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu od 500 000,- Kč
>>> nevztahuje se pouze na některé výjimky
Uveřejňování výše skutečně uhrazené ceny
>>> na profilu zadavatele
>>> nejpozději 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
>>> nadlimit, podlimit, některé výjimky
Uveřejnění seznamu subdodavatelů
>>> na profilu zadavatele
>>> povinnost dodavatele předložit seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 %
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>>>

>>>
>>>
>>>

>>>

a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
dodavatel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do
a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje
1 rok.
u subdodavatele a.s.: seznam akcionářů nad 10 % základního kapitálu
v případě nesplnění povinnosti může Úřad udělit pokutu až 2 mil. Kč
zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů
a) do 90 dnů od splnění smlouvy
b) do 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje
1 rok
nadlimit, podlimit, některé výjimky

Podstatná změna smlouvy
>>> Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy,
kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna,
která by
- rozšířila předmět veřejné zakázky; tím není dotčeno ustanovení § 23 odst. 5 písm. b)
a § 23 odst. 7,
- za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů,
- za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo
- měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.
>>> Vychází z judikatury Soudního dvora EU – Pressetext Nachrichtagentur
Odstoupení od smlouvy
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a (zároveň) měly nebo mohly mít vliv
na výsledek zadávacího řízení.
Zrušení § 152 odst. 1 – ochrana důvěrných informací
>>> Poskytují se informace podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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C) MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZMĚNY
>>> § 6 odst. 2 – zásada nediskriminace platí pouze pro zahraniční dodavatele, se kterými
má ČR nebo EU mezinárodní smlouvu zajišťující reciproční přístup k veřejným zakázkám
pro evropské dodavatele
>>> § 4 odst. 1 písm. d) a e) – zrušení souběhu činností u vodohospodářských staveb
- veřejný zadavatel nemůže již nadále postupovat při zadávání vodohospodářských staveb jako sektorový zadavatel
>>> § 2 odst. 11 – možnost volby práva - zadavatelé z různých zemí se mohou dohodnout, že veřejná zakázka budou soutěžit ve sdružení zadavatelů. Veřejná zakázka se pak
bude soutěžit podle práva ČR nebo práva jiného státu, pokud se jedná o členský stát EU
a jeden z účastníků v něm má sídlo.
>>> Stáří dokladů k prokázání kvalifikace - lhůta 90 se již nepočítá od konce lhůty pro
podání nabídek zpětně, ale zpětně od data podání nabídky
>>> Jistota
- Zůstává možnost požadovat až 2 % předpokládané hodnoty jako záruku uzavření
smlouvy
- U elektronické aukce nově lze požadovat až 5 % jistotu
- Sjednocení pravidel pro uvolňování jistot (peněžní, bankovní záruka, pojištění záruky)
- Lhůta pro uvolnění - do 5 pracovních dnů (dosud 7 dnů)
>>> Posuzování a hodnocení nabídek
- Pozvánka na 1. jednání hodnotící komise nejméně 5 pracovních dnů předem (dříve
7 „kalendářních“)
- U VZ na stavební práce zadávané dle přísl. dokumentace posuzuje HK nabídky
v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr
- V rámci vysvětlení nabídky lze požádat o doplnění dokladů dle § 68/3 (nově rozšířený povinný obsah nabídky)
>>> Archivace
- prodloužení doby archivace z 5 let na 10 let
>>> Komunikace
- zrušení povinného používání datových schránek
- oprávnění zadavatele stanovit, že
- uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v elektronické podobě
- uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v datovém formátu umožňujícím jejich automatizované zpracování, datovém formátu umožňujícím jejich zaslání prostřednictvím
datové schránky, případně zasílat daňové doklady prostřednictvím datové schránky
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3. Závěr
Hlavním cílem novely o veřejných zakázkách je zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a posílení možnosti kontroly vynakládání veřejných prostředků. Vedle toho lze pojmenovat další změny, které představují zjednodušení podmínek pro uchazeče a úpravy procesu
výběru nejvhodnějšího uchazeče pro snazší aplikaci zákona, které vzešly z požadavků praxe.
Navrhovaná opatření by měla zefektivnit vynakládání veřejných prostředků s větším důrazem
na rovnou soutěž a kontrolu dodržování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
V případě přijetí všech legislativních opatření a realizace všech nelegislativních opatření, bez
zohlednění nákladů na tato opatření, je podle odhadu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
dán prostor pro každoroční úsporu veřejných finančních prostředků ve výši cca 15 %
z objemu veřejných zakázek, tj. 87 mld. Kč s DPH. Tuto úsporu lze rozložit na jednotlivé
úspory, které jsou spojeny s využíváním centrálních nákupů (až 40 mld. Kč), naplněním strategie elektronizace (až 45 mld. Kč), snížení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu (až
5 mld. Kč) a s realizací legislativních opatření s nimi spjatých.
Lze také očekávat, že ušetřené finanční prostředky budou vynaloženy zadavateli na realizaci dalších účelných projektů, opatření, výdajů či na další veřejné zakázky. V konečném důsledku by veškerá opatření měla přinést zejména efektivnější vynakládání veřejných finančních prostředků.

4. Kde můžete nalézt informace
Komplexní informace o veřejných zakázkách a koncesích včetně úplného znění zákona o veřejných zakázkách je možné získat na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích, jehož internetová adresa je www.portal-vz.cz.
V rámci novely zákona o veřejných zakázkách bude přejmenován Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém (IS VZ US) na Věstník veřejných zakázek. Internetová
adresa Věstníku veřejných zakázek je www.vestnikverejnychzakazek.cz.
V případě dalších dotazů se také můžete obrátit na Informační centrum Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, a to prostřednictvím e-mailu na info@mmr.cz nebo na telefonním čísle 224 861 282,
224 861 138.
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