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NOVINKY V ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK 

Dne 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). ZZVZ přináší 

řadu novinek jak pro zadavatele při zadávání veřejných zakázek, 

tak pro subjekty ucházející se o tyto veřejné zakázky. 

8 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN PRO UCHAZEČE O PLNĚNÍ VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY: 

1. Více stavebních zakázek ve zjednodušeném podlimitním 

řízení 

Podle nového zákona si může probíhat zjednodušené podlimitní 

řízení pro stavební práce až do výše 50 mil. Kč (dosud pouze 10 

mil. Kč). 

2. Připuštění doplnění dokladů či údajů 

Uchazeče, který předložil nejvýhodnější nabídky, už zadavatel 

nebude muset vyloučit kvůli chybějícímu údaji či dokladu a 

může mu stanovit lhůtu k dodatečnému doplnění. 

3. Hodnotící kritéria 

Nabídky bude možné posuzovat podle více kritérií s ohledem na 

kvalitu, nikoliv jen podle nejnižší ceny. Cílem zákona je 

prosadit hodnocení vzájemného poměru ceny a kvality. 

4. Vyloučení nedůvěryhodného uchazeče 

Nový zákon umožní zadavateli vyloučit z výběrového řízení 

účastníka, s nímž má z minulosti špatnou zkušenost, například 

plnil předchozí zakázku nekvalitně nebo se zpožděním. 

5. Mimořádně nízká nabídková cena 

V případě, že účastník podá nabídku s mimořádně nízkou 

nabídkovou cenou, je zadavatel povinen vyzvat účastníka ke 

zdůvodnění stanovené ceny. Pokud účastník výši ceny 

nezdůvodní, je zadavatel oprávněn jej vyloučit. 

6. Akciové společnosti – jen se zaknihovanými akciemi 

Zadavatel veřejné zakázky je povinen vyloučit ze zadávacího 

řízení uchazeče ve formě akciové společnosti, který nebude mít 

výlučně zaknihované akcie. 

 

 

 
 

7. Dvouobálkový systém 

ZZVZ zavádí možnost zadavatele stanovit v zadávacích 

podmínkách, že nejprve posoudí jednotlivé podané nabídky 

z hlediska splnění požadavků, a až následně uveřejní 

nabídkovou cenu (tj. jen těch uchazečů, kteří splní požadavky). 

8. Změny smluv 

ZZVZ umožňuje za určitých podmínek změnit uzavřenou 

smlouvu i v podstatných rysech (rozsah dodávek, osoba 

dodavatele atd.). 

Závěr 

Nový zákon se vztahuje na veřejné zakázky zahájené po 1. 

říjnu 2016 včetně, veřejné zakázky zahájené před tímto datem 

budou dokončeny podle dosavadního zákona o veřejných 
zakázkách č. 137/20069 Sb. 

 

V případě Vašeho zájmu o bližší informace k zadávání veřejných 
zakázek podle nového zákona kontaktujte: 

Mgr. Jiří Salač, LL.M. 

partner 

 

Mgr. Nikol Španvirtová 

advokátní koncipientka 

 

CHSH Kališ & Partners 

advokátní kancelář 

Týn 639/1, 110 00 Praha 1 

jiri.salac@chsh.cz 

www.chsh.cz 

tel: +420 221 111 711 

 

Pokud si nadále nepřejete, abychom Vám legal alert zasílali, 

prosím odpovězte na email office@chsh.cz: „ODHLÁSIT“ 
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