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ABSTRAKT 

 
Tato bakalářská práce analyzuje změny právní úpravy veřejných zakázek, které přinesla 

novela č. 55/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů a zaměřuje se na možné dopady v oblasti zadávání veřejných 

zakázek z praktického hlediska. 
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ABSTRACT 

 
This bachelor thesis analyses changes public procurement legislation, brought about by 

the amendment no. 55/2012 coll., amending act no. 137/2006 coll., on public 

procurement, as amended and it focuses on the possible impacts in the areas of 

procurement from a practical point of view. 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

 
Veřejné zakázky představují klíčovou oblast obchodních vztahů mezi veřejným 

sektorem a soukromými podniky. Finanční objem zadaných veřejných zakázek v České 

republice za rok 2012 dosahoval částky přibližně 265 mld. Kč, což bylo asi 10 662 

veřejných zakázek.1 Veřejné zadávání tak tvoří jeden z největších veřejných výdajových 

procesů v ČR vůbec a ročně se na veřejné zakázky vynakládá přibližně 17,5 % svého 

hrubého domácího produktu (dále HDP). V legislativě veřejných zakázek došlo 

v posledních letech k rychlému vývoji a mezi českými i evropskými zákonodárci to 

vzbudilo nebývalou vlnu pozornosti.  

 
Téma bakalářské práce jsem si vybrala nejen proto, že problematika veřejných zakázek 

je bezesporu stále aktuálním a velice zajímavým tématem, ale i v novém zaměstnání se 

setkávám s lidmi, kteří se touto oblastí zabývají, a o to více mě celý proces zadávání 

začal zajímat.  

 
Cílem bakalářské práce je provést průzkum v oblasti veřejných zakázek a analyzovat 

změny, které přinesla novela zákona č. 55/2012 Sb., kterou se mění zákon 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ či zákon“). Bakalářská práce je 

rozdělena logicky do dvou částí. 

 
První část bakalářské práce je věnována teoretickým poznatkům z oblasti veřejných 

zakázek a stavební výroby a skládá se ze dvou kapitol. V první kapitole se věnuji 

základnímu pojmu veřejné zakázky podle ZVZ a pojmu stavební výroba, jejichž 

význam je podstatný k pochopení dané problematiky a orientaci v dalších částech této 

práce.  

 
Druhá, praktická část práce, se zabývá analýzou změn ZVZ ve smyslu zákona 

č. 55/2012 Sb. (dále jen „ NOVELA“) a zkoumá hlavní důvody, které vedly 

k novelizaci. Dále řeší dopady této novely z praktického hlediska, zda se opravdu 

                                                 
1 Statistiky veřejných zakázek za rok 2012. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-
a-elektronicke-vzdelavani/Information-System-on-Public-Contracts/Statistical-Outputs-on-Public-
Contracts/Souhrnny-statisticky-prehled-verejnych-zakazek 
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podařilo splnit hlavní požadavky této novely, především omezit korupční prostředí, 

zvýšit transparentnost a otevřenost zadávacího řízení. Zkoumáním analýzy změn zákona 

o veřejných zakázkách se pokusím zjistit, zda přinesla pozitivní nebo negativní dopady 

v praxi. 
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2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Charakteristickým znakem, který odlišuje veřejnou zakázku od jiné zakázky, 

je povinnost jejího zadavatele zadat ji v zadávacím řízení podle ZVZ, tj. základní 

právní předpis upravující problematiku veřejného zadávání. Porušením podmínek podle 

ZVZ dochází k neplatnosti smlouvy na veřejnou zakázku. Osoba zadavatele určuje, zda 

zakázka podléhá režimu ZVZ. 

 
Definice veřejné zakázky z pohledu ZVZ 

 

Veřejná zakázka je úplatná písemná smlouva uzavřená mezi zadavatelem a jedním 

či více dodavateli, jejímž předmětem jsou dodávky, služby nebo stavební práce. 

Veřejná zakázka musí být zadána podle zákona.2 

 
Definice z obecného hlediska 
 
„Veřejnou zakázkou se z ekonomického hlediska rozumí účelná alokace zdrojů, kterou 

zadavatel sleduje obvyklé ekonomicko – sociální cíle. Z hlediska ekonomického tedy 

slouží veřejné zakázky k věcnému a materiálnímu zabezpečení chodu převážně orgánů 

veřejné správy plněními, které si tyto orgány nemohou či z ekonomických důvodů ani 

nechtějí zabezpečit svými prostředky a současně se realizací veřejných zakázek sledují 

společensko – prospěšné cíle.“3 

 
2.1 Statistika veřejných zakázek za rok 2012 
 
Celková předpokládaná hodnota vypsaných veřejných zakázek v roce 2012 činila asi 

311 mld. Kč, což znamená meziroční pokles o 9,2 %. Pokud srovnáváme 

předpokládanou hodnotu vypsaných zakázek po vstupu novely zákona v platnost, 

tj. duben až prosinec 2012 oproti stejnému období roku 2011, jde o propad dokonce 

o 47,4 %. Množství zakázek se v tomto časovém úseku snížilo o 27,8 %, celkově ale 

bylo loni vypsáno o 6,5 % zakázek více. Tento nárůst se však připisuje na vrub silnému 

                                                 
2 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů. §2. Obecná ustanovení 
3 Zpracováno dle: JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky. Velká novela zákona o veřejných zakázkách účinná    
   od 1. 4. 2012 se vzory. Brno: 1.VZPPP, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-904990-1-0. str. 17 
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1. čtvrtletí 2012. Pro zpracování dat jsem použila stránky Ministerstva pro místní 

rozvoj (dále MMR). 
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Graf 2-1: Zadané VZ v jednotlivých měsících r. 2012 – fin. objem 

 
V roce 2012 byl finanční objem zadaných veřejných zakázek v hodnotě 265 mld. Kč, 

což je oproti roku 2011 nárůst o 15 %. Z grafu je patrné, že na přelomu měsíců února 

a března se zadavatelé snažili zadat co nejvíce veřejných zakázek, než dojde ke 

schválení novely účinné od 1. dubna 2012. Po novele se finanční objem veřejných 

zakázek snížil. Zadavatelé nevěděli, jak mají postupovat. 
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Graf 2-2: Zadané VZ v jednotlivých měsících r. 2012 – počet VZ 
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Z grafu je patrné, kolik bylo v jednotlivých měsících zadáno veřejných zakázek. V roce 

2012 se počet zadaných veřejných zakázek oproti předešlému roku zvýšil o 34 %.  

 

2.2 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
 
ZVZ nabyl účinnosti 1. 7. 2006 a neobsahuje procesní normu, kterou by se mělo 

zadávání veřejných zakázek řídit, nýbrž pouze postupy, v jejichž hranicích se musí 

zadavatel a uchazeči pohybovat. Jde tedy o úpravu kontraktačního postupu, který musí 

zadavatelé, s ohledem na to, že vynakládají zejména veřejné prostředky, 

respektovat a podle tohoto postupu vybrat nejvhodnější nabídku, kterou je návrh 

na uzavření smlouvy.  

 
ZVZ se člení do devíti částí a má tři přílohy.  

První část, obecná ustanovení 

Druhá část, zadávací řízení, obsahuje osm hlav a věnuje se následujícím otázkám:  

- Hlava I:  Druhy a podmínky použití zadávacího řízení 

- Hlava II:  Zahájení a průběh zadávacího řízení 

- Hlava III:  Lhůty 

- Hlava IV:  Zadávací dokumentace a technické podmínky 

- Hlava V:  Kvalifikace  

Díl 1:  Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci 

Díl 2:  Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci 

Díl 3:  Jistota 

- Hlava VI:  Nabídka 

- Hlava VII:  

Díl 1:  Otevírání obálek s nabídkami 

Díl 2:  Hodnotící komise 

Díl 3:  Posouzení a hodnocení nabídek  

- Hlava VIII:  Ukončení zadávacího řízení 

Třetí část, zvláštní postupy v zadávacím řízení, vymezuje pět hlav a obsahuje 

následující:  

- Hlava I:  Předběžné oznámení a pravidelné předběžné oznámení 
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- Hlava II:  Rámcové smlouvy 

- Hlava III:  Dynamický nákupní systém 

- Hlava IV:  Elektronická aukce 

- Hlava V:  Další instituty 

Čtvrtá část, zvláštní postupy, skládá se ze dvou hlav a řeší následující:  

- Hlava I:  Soutěž o návrh 

- Hlava II:   Výběr subdodavatele v případě veřejné zakázky v oblasti obrany    

  nebo bezpečnosti  

Pátá část, ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele, je složena ze dvou hlav, které 

obsahují:  

- Hlava I:  Námitky 

- Hlava II:  Dohled nad dodržováním zákona 

Díl 1:  Dohled nad zadáváním veřejných zakázek 

Díl 2:  Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

Díl 3:  Správní delikty 

Díl 4:  Společná ustanovení o výkonu dohledu 

Šestá část, seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů, 

zahraniční seznam dodavatelů, rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

vymezuje čtyři hlavy a zaměřují se na:  

- Hlava I:  Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

- Hlava II:  Systém certifikovaných dodavatelů 

- Hlava III:  Zahraniční seznam dodavatelů 

- Hlava IV:  Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek 

Sedmá část, společná ustanovení 

Osmá část, přechodná a závěrečná ustanovení  

Devátá část, účinnost 

 
Součástí ZVZ jsou tři přílohy. 

Přílohy č. 1 a č. 2 tvoří seznam služeb, které podléhají či nepodléhají uveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

Příloha č. 3 se nazývá Stavební činnosti podle § 9 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.  
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Veřejné zakázky jsou klasifikovány podle dvou základních hledisek, které mají vliv 

na samotné použití ZVZ. Rozdělují se na: 

− Veřejné zakázky podle věcného předmětu 

− Veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty 

 
Veřejné zakázky podle věcného předmětu: 

− Veřejné zakázky na dodávky 

− Veřejné zakázky na stavební práce 

− Veřejné zakázky na služby 

 
Veřejnou zakázkou na dodávky se rozumí veřejná zakázka, jejímž předmětem 

je pořízení věci, především formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo 

nájmu zboží s právem následné koupě.4 

 
Veřejné zakázky na stavební práce představují největší objem finančních prostředků 

vynakládaných na individuální veřejné zakázky. Veřejná zakázka na stavební práce 

je z hlediska svého předmětu definována jako veřejná zakázka, jejímž předmětem 

je provedení stavebních prací podle přílohy č. 3, které odpovídají požadavkům 

určeným zadavatelem, včetně stavebních prací pořizovaných s využitím 

zprostředkovatelských nebo podobných služeb poskytovaných zadavateli jinou 

osobou.5 

 
Veřejná zakázka na služby je veřejnou zakázka, která není veřejnou zakázkou 

na dodávky nebo veřejnou zakázkou na služby. Klasifikaci služeb obsahují přílohy 

č. 1 a č. 2 k ZVZ.6 

 

 

 

 
                                                 
4 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů § 8 
5 Zpracováno dle: DVOŘÁK, David a SERAFÍN, Petr. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, Brno 
2009, str. 11 
6 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů § 10 
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Tab. 2-1: Zadané veřejné zakázky dle předmětu r. 2012 

Zadané veřejné zakázky za rok 2012 

Předmět Počet VZ % 

Dodávky 3 350 31,4 

Služby 3 001 28,1 

Stavební práce 4 311 40,5 

CELKEM 10 662 100,0 

 
Nejvíce zadaných veřejných zakázek v roce 2012 bylo na stavební práce, oproti 

minulému roku nedošlo k výrazným změnám. Dalšími nejčastěji zadávanými 

zakázkami byly veřejné zakázky na dodávky a nejméně zadávané byly veřejné zakázky 

na služby. V minulém roce tomu bylo obráceně. Pro přehlednější znázornění zadaných 

veřejných zakázek v roce 2012 nám slouží graf – viz níže.7 

Zadané ve řejné zakázky za rok 2012 
(počet VZ)

31%

28%

41%
Dodávky

Služby

Stavební práce

 

Graf 2-3: Zadané VZ v roce 2012 podle druhu zakázky 

 
Veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: 
 

− Veřejné zakázky nadlimitní 
− Veřejné zakázky podlimitní 
− Veřejné zakázky malého rozsahu 

                                                 
7 Statistiky veřejných zakázek za rok 2012. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-
a-elektronicke-vzdelavani/Information-System-on-Public-Contracts/Statistical-Outputs-on-Public-
Contracts/Souhrnny-statisticky-prehled-verejnych-zakazek 
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Zadavatel má povinnost stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky před 

zahájením příslušného zadávacího řízení. Hodnoty limitů jsou uváděny bez daně 

z přidané hodnoty a v případě veřejných zakázek na stavební práce platí jednotně pro 

všechny typy zadavatelů.  

Zadané VZ v roce 2012
(dle limitu)

32%

63%

5%
nadlimitní

podlimitní

neuvedeno

 

Graf 2-4: Zadané veřejné zakázky v roce 2012 podle lmitu 

 
Z grafu vyplývá, že nejvíce zadaných veřejných zakázek dle limitu byly zakázky 

podlimitní, kterých bylo 6 737 a podlimitních veřejných zakázek bylo 3 393. V roce 

2012 se celkový počet zadaných nadlimitních i podlimitních VZ zvýšil. Po novele 

počet podlimitních veřejných zakázek vzrostl o 37 % oproti předešlému období 

minulého roku. Bylo to způsobeno snížením limitů pro podlimitní veřejné zakázky 

s předpokládanou hodnotou 1 – 2 mil. Kč, které byly do 1. 4. 2012 zadány jako veřejné 

zakázky malého rozsahu a po novele zadávány jako podlimitní veřejné zakázky, 

převážně ve zjednodušeném podlimitním řízení.8 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Statistiky veřejných zakázek za rok 2012. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-
a-elektronicke-vzdelavani/Information-System-on-Public-Contracts/Statistical-Outputs-on-Public-
Contracts/Souhrnny-statisticky-prehled-verejnych-zakazek 
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2.3 Zadávací řízení a jeho druhy 
 
Veřejnou zakázku je nutné zadat, s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu, vždy 

v zadávacím řízení podle ZVZ. Zadávací řízení zahajuje zadavatel uveřejněním 

oznámení. 

 
Rozlišujeme tyto druhy zadávacích řízení: 

− Otevřené řízení 
− Užší řízení 
− Jednací řízení s uveřejněním 
− Jednací řízení bez uveřejnění 
− Soutěžní dialog 
− Zjednodušené podlimitní řízení 

 
Otevřené řízení patří k nejstandardnějším a nejvíce transparentním způsobům zadávání 

veřejné zakázky. Otevřené řízení je neomezeným výběrovým řízením, k podání 

nabídky je oprávněna jakákoliv osoba, která má o podání nabídky zájem.9 

 
Užší řízení je dalším druhem zadávacího řízení. Žádost o účast může podat neomezený 

okruh dodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady. Tento typ je zadávacím 

řízením omezeným a jedná se o řízení dvoufázové. V první fázi pouze posuzuje 

kvalifikace zájemců, popřípadě dochází k omezení jejich počtu a následně jsou 

zájemci, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni zadavatelem, vyzváni 

k podání nabídek.10 

 
Jednací řízení s uveřejněním zahajuje zadavatel oznámením, které je zároveň výzvou 

k podání žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním. Na základě tohoto oznámení 

zájemci podávají žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace. Posléze zahájí 

zadavatel jednání se zájemci o konečné podobě nabídky. Veřejný zadavatel u zakázek 

v oblasti obrany či bezpečnosti a sektorový zadavatel jsou oprávněni předem omezit 

počet zájemců.11  

                                                 
9 Zpracováno dle: DVOŘÁK, David a SERAFÍN, Petr. Veřejné zakázky ve stavebnictví. Praha 2011  
str. 40  
10 Zpracováno dle: DVOŘÁK, David a SERAFÍN, Petr. Veřejné zakázky ve stavebnictví. Praha 2011  
str. 40 
11 Zpracováno dle: JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky. Velká novela zákona o veřejných zakázkách 
účinná od 1. 4. 2012 se vzory. Brno 2011, str. 28 
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Jednací řízení bez uveřejnění je procesně obdobný jednacímu řízení s uveřejněním. Liší 

se od něj pouze jednáním o podmínkách plnění, které probíhá před samotným podáním 

nabídek.12  

 
Soutěžní dialog je řízení dvoustupňové. Soutěžní dialog se používá na zadání veřejné 

zakázky se zvláště složitým předmětem plnění, pokud nelze použit otevřené ani užší 

řízení. Za veřejnou zakázku se zvláště složitým předmětem plnění je považována 

veřejná zakázka, u níž není veřejný zadavatel objektivně schopen přesně vymezit 

technické podmínky, nebo právní či finanční požadavky na plnění veřejné zakázky.13 

 
Zjednodušené podlimitní řízení můžeme použít pro zadání podlimitních VZ 

na dodávky, služby a u stavebních prací do 10 mil. Kč bez DPH. Ve zjednodušeném 

podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně 5 zájemců 

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Písemnou výzvu zveřejní zadavatel 

na profilu po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Veřejný zadavatel nesmí 

opakovaně vyzývat stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění 

veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi.14  

 

                                                 
12 Zpracováno z internetových stránek: http://www.bezkorupce.cz/faq/co-je-to-zadavaci-rizeni-jake-jsou-
druhy-zadavaciho-rizeni-a-jaky-je-mezi-nimi-rozdil/ 
13 Zpracováno dle: JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky. Velká novela zákona o veřejných zakázkách 
účinná od 1. 4. 2012 se vzory. Brno 2011, str. 29 
14 Zpracováno dle: JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky. Velká novela zákona o veřejných zakázkách 
účinná od 1. 4. 2012 se vzory. Brno 2011. str. 29 
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Zadané VZ dle zadávacího řízení za r. 2012 
(počet VZ)

31,45 %

0,04 %

23,32%

0,27 %

4,25 %

3,53 %

37,15 %

Otevřené řízení

Užší řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Jednací řízení bez uveřejnění

Soutěžní dialog

Zjednodušenné podlimitní řízení

Neuvedeno

 

Graf 2-5: Zadané VZ v roce 2012 dle druhu zadávacích řízení  

 
Na grafu můžeme vidět, že největší procento zakázek bylo zadáno v otevřeném řízení, 

které patří k nejjednodušším zadávacím řízením. Druhým nejpoužívanějším řízením 

v roce 2012 bylo zjednodušené podlimitní řízení.15 

 

2.4 Osoby podílející se na zadávacím řízení 
 
Pro správné pochopení některých ustanovení ZVZ je velmi důležité znát pojmy 

vztahující se k definici osob, které jsou účastny procesu zadávání. 

 
2.4.1 Zadavatel veřejné zakázky 
 
Zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku. 

Za zadavatele veřejné zakázky se považuje: 

− veřejný zadavatel 
− dotovaný zadavatel 
− sektorový zadavatel 

                                                 
15 Statistiky veřejných zakázek za rok 2012. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-
a-elektronicke-vzdelavani/Information-System-on-Public-Contracts/Statistical-Outputs-on-Public-
Contracts/Souhrnny-statisticky-prehled-verejnych-zakazek 
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Veřejným zadavatelem je osoba definovaná ZVZ v §2 odstavci 2 zákona, a to bez 

ohledu na zdroj finančních prostředků, z nichž má být veřejná zakázka hrazena. 

K veřejným zadavatelům se řadí Česká republika, státní příspěvkové organizace, 

územní samosprávní celky (kraje, města, obce), příspěvkové organizace, u nichž funkci 

zřizovatele vykonává územní samosprávní celek. Veřejným zadavatelem je i jiná 

právnická osoba, pokud byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem 

uspokojování potřeb veřejného zájmu, nemající obchodní či komerční charakter, pokud 

je ovládána či z větší části financována veřejným zadavatelem.16 

 
Dotovaný zadavatel je takový zadavatel, který by na základě jiných definic nebyl 

veřejným zadavatelem, ale pro úhradu své konkrétní zakázky použije z více než 50 % 

peněžní prostředky poskytnuté veřejným zadavatelem, a to i prostřednictvím jiné 

osoby. Tento zadavatel je povinen postupovat podle zákona o veřejných zakázkách 

a je povinen řídit se vždy pravidly stanovenými pro veřejného zadavatele.17 

 
Sektorovým zadavatelem je osoba vykonávající některou z relevantních činností, což 

jsou činnosti přesně definované v § 4 zákona. Pro definici sektorového zadavatele 

je nezbytné, aby byla splněna alespoň jedna z následujících podmínek:  

a) relevantní činnost je vykonávána na základě zvláštního či výhradního práva, nebo  

b) nad touto osobou (nad osobou vykonávající relevantní činnost) může veřejný 

zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv, přičemž dominantní vliv nad 

touto osobou veřejný zadavatel uplatňuje v případě, že sám disponuje většinou 

hlasovacích práv nebo tím, že jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím 

statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.  

Pro sektorového zadavatele zákon stanoví poněkud odlišná pravidla při zadávání 

veřejných zakázek (jednoznačně mírnější) a navíc sektorový zadavatel se musí řídit 

pravidly zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek (podlimitní veřejné 

zakázky zadává sektorový zadavatel podle svého uvážení) – viz ustanovení 

§ 9 odstavec 1 zákona. Sektorový zadavatel není povinen postupovat podle 

                                                 
16 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů § 3 
17 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů § 2 
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zákona v případě, že předmět veřejné zakázky nesouvisí s relevantní činností (viz výčet 

relevantních činností v § 4).18  

 

2.4.2 Zájemce 
 
Pod pojmem zájemce zákon rozumí dodavatele, který podá žádost o účast v zadávacím 

řízení nebo byl zadavatelem k takové účasti vyzván. Jde tedy o užší skupinu osob, která 

již souvisí s vlastním zadávacím řízením. Zájemcům přísluší veškerá práva stanovená 

zákonem pro zájemce, ale i práva vymezená pro dodavatele.19 

 
2.4.3 Uchazeč 
 
Uchazečem o veřejnou zakázku je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. 

Tedy pouze ten, kdo podal nabídku, se stává uchazečem a k jeho osobě se vážou práva 

a povinnosti, které zákon přiznává uchazeči, stejně jako práva přidělená dodavateli 

(tím, že někdo podá nabídku a stane se uchazečem, nepřestává být dodavatelem). 

Uchazečem se rovněž rozumí i dodavatel, který podal nabídku společně s jinými 

dodavateli. V takovém případě, se všichni tito dodavatelé považují za jednoho 

uchazeče (§ 69 odstavec 4 zákona).20 

 

2.4.4 Dodavatel 
 
Dodavatelem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která dodává zboží, poskytuje 

služby nebo provádí stavební práce (přesněji viz § 17 písmeno a) zákona). Jde 

tedy o jakoukoliv osobu bez vztahu k zadávané veřejné zakázce. Jestliže tedy zákon 

dává určitá práva dodavateli, pak je má kdokoliv, kdo na trhu poskytuje služby, dodává 

zboží, popřípadě provádí stavební práce.21 

                                                 
18 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů § 2 
19 Zpracováno dle: KORYTÁROVÁ, J., HANÁK, T., HRABINCOVÁ, D., HROMÁDKA, V., 
MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B. Metodická doporučení pro sjednocení kvalifikačních a hodnotících kritérií 
pro veřejné zakázky na stavební práce, zpracováno pro Jihomoravský kraj, Brno 2011. 77 s., str. 7 
20 Zpracováno dle: KORYTÁROVÁ, J., HANÁK, T., HRABINCOVÁ, D., HROMÁDKA, V., 
MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B. Metodická doporučení pro sjednocení kvalifikačních a hodnotících kritérií 
pro veřejné zakázky na stavební práce, zpracováno pro Jihomoravský kraj, Brno 2011. 77 s., str. 7 
21 Zpracováno dle: KORYTÁROVÁ, J., HANÁK, T., HRABINCOVÁ, D., HROMÁDKA, V., 
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2.4.5 Subdodavatel 
 
Subdodavatelem je takový dodavatel, který pomáhá splnit jinému dodavateli veřejnou  

zakázku nebo poskytuje dodavateli určitá práva. Zákon podrobně vymezuje postavení 

subdodavatele v procesu zadání veřejné zakázky, přičemž stanoví, že dodavatel, který 

je sám nebo společně s jinými dodavateli uchazečem, již nemůže být v téže veřejné 

zakázce subdodavatelem jiného dodavatele, který prostřednictvím tohoto 

subdodavatele prokazuje svoji kvalifikaci. (viz § 69 odstavec 3 zákona). Pokud by 

k takové situaci došlo, pak nabídka dodavatele, který jako subdodavatel pomáhá 

jinému dodavateli prokázat kvalifikaci, musí být vyřazena.22 

 

2.5 Novelizace ZVZ 
 
ZVZ byl za dobu své účinnosti (účinnost od 1. 7. 2006) novelizován celkem 

šestnáctkrát. V tabulce uvádím chronologicky seřazené změny, které za dobu 5ti let 

vznikly. 23 

 

NOVELY DŮVOD VZNIKU 

• č. 110/2007 Sb. 

(účinnost od 1. května 2007) 

Změny v soustavě ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ruší se Ministerstvo 

informatiky. Odstranění legislativně-

technických nedostatků. 

• č. 296/2007 Sb. 

(účinnost od 1. ledna 2008) 

Vznik nového termínu „insolvenční řízení“, 

které nahrazuje pojmy konkurs a vyrovnání. 

 

 

                                                                                                                                               
MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B. Metodická doporučení pro sjednocení kvalifikačních a hodnotících kritérií 
pro veřejné zakázky na stavební práce, zpracováno pro Jihomoravský kraj, Brno 2011. 77 s., str. 7 
22 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů § 17 
23 Zpracováno dle internetových stránek: zdroj: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-
zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa-aktualni-a-uplne-zneni-z-
%281%29/ZVZ 
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NOVELY DŮVOD VZNIKU 

• č. 76/2008 Sb. 

(účinnost od 13. února 2008) 

 

Oprava technických chyb a vyvedení limitů 

do zvláštního právního předpisu (hranice 

mezi podlimitními a nadlimitními VZ). 

• č. 124/2008 Sb. 

(účinnost od 1. července 2008) 

 
 
 
 
 

 

Vybrané orgány veřejné moci získávají 

oprávnění požadovat od poskytovatele 

podpory (tj. správce příslušné kapitoly 

státního rozpočtu) výpis z rejstříku trestů 

nebo opis z rejstříku trestů, a to 

v elektronické podobě dálkovým přístupem. 

• č. 110/2009 Sb. 

(účinnost od 1. července 2008) 

Vznik nových pojmů, které vychází z definic 

obsažených v Rámci Společenství pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací, (dále 

jen „Rámec“). Nově je definován základní, 

aplikovaný a experimentální výzkum, 

poskytovatelé, infrastruktura, výsledky 

výzkumu a vývoje. 

• č. 41/2009 Sb. 

(účinnost od 1. ledna 2010) 

Změnou trestního zákoníku, dochází ke 

změnám některých slovních termínů a v 

oblasti kvalifikace VZ mění terminologii 

jednoho ze základních kvalifikačních 

předpokladů. 

• č. 417/2009 Sb.  

(účinnost od 1. ledna 2010) 

Tzv. malá novela, která přináší změny 

v oblasti finančních limitů pro rozlišení 

podlimitních a nadlimitních VZ, zavádí další 

důležité změny např. Rejstřík osob se 

zákazem plnění veřejných zakázek 

(tzv. blacklist) nebo zákaz plnění smlouvy. 
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NOVELY DŮVODY VZNIKU 

• č. 227/2009 Sb.  

(účinnost od 1. července 2009) 

 

Povinnost ministerstva vnitra a Policie ČR 

poskytovat předmětným orgánům veřejné 

správy v daném složkovém právním předpisu 

informace z registru obyvatel, evidence 

obyvatel a z agendového informačního 

systému cizinců.  

• č. 179/2010 Sb.  

(účinnost od 15. září 2010) 

Změny spíše technické povahy. Posílení 

transparentnosti zadávaní VZ, zvýhodnění 

dodavatele vůči zadavateli. 

• č. 423/2010 Sb.  

(účinnost od 1. dubna 2011) 

Ruší se vyloučení akciových společností 

s akciemi na majitele ze zadávacího řízení. 

• č. 73/2011 Sb. 

(účinnost od 1. dubna 2011) 

Zřízen Úřad práce ČR s celostátní 

působností, který je jedinou účetní 

jednotkou, dále byly zřízeny krajské 

pobočky. 

• č. 258/2011 Sb.  

(účinnost od 13. září 2011) 

Povinnost ČR transportovat směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES 

ze dne 13. 7. 2009 o koordinaci postupů při 

zadávání některých zakázek na stavební 

práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti 

obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 

2004/17/ES a 2004/18/ES. 

• č. 367/2011 Sb.  

(účinnost od 1. ledna 2012) 

Řeší se snaha zákonodárců zefektivnit 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením a omezení zneužívání podpor. 
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NOVELY DŮVODY VZNIKU 

• č. 420/2011 Sb.  

(účinnost od 1. ledna 2012) 

Zavedení prokazování základních 

kvalifikačních předpokladů. 

• č. 1/2012 Sb. 

(účinnost od 5. ledna 2012) 

Rozšíření definice základních kvalifikačních 

předpokladů. 

• č. 55/2012 Sb. 

(účinnost od 1. dubna 2012) 

Tzv. protikorupční novela, která výrazným 

způsobem posílí transparentnost při 

nakládání s veřejnými prostředky a omezí 

možnosti korupčního jednání při zadávání 

VZ. 

 

NOVELA 
 
Největší a zatím poslední novela nabyla účinnosti dne 1. dubna 2012, kterou se mění 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 

o novelu vytvořenou Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), na které se dále podíleli 

Národní ekonomická rada vlády (NERV), zástupci z ÚOHS, Ministerstvo 

financí a mnoho dalších organizací. Cílem této novely je vyšší míra transparentnosti 

celého zadávacího procesu, zefektivnění výběrových řízení a minimalizace nedostatků 

současného znění zákona o veřejných zakázkách. Novela přináší mnoho důležitých 

změn, které se zásadním způsobem dotknou povinností a práv na straně 

dodavatelů i zadavatelů. 
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3 STAVEBNÍ VÝROBA  
 
Nedílnou součástí obsahu bakalářské práce je pojem stavební výroba, která úzce 

souvisí s danou problematikou. Stavební výroba patří do skupiny tzv. předstihových 

ukazatelů, které se zabývají dalším vývojem výroby, investic a ekonomiky jako celku, 

proto je důležité ji sledovat. 

 
Definice pojmu stavební výroba 

 
Stavební výroba se dělí na dva základní typy – finální stavební výrobu a dílčí stavební 

výrobu. Finální stavební výrobou se rozumí hotová stavební díla, která se člení podle 

účelu na stavební díla: 

− pozemního stavitelství 

− průmyslového stavitelství 

− inženýrského stavitelství 

− vodního stavitelství 

Dílčí stavební výroba představuje části stavebních děl. 24 

 
Produktem stavební výroby mohou být ucelené stavební objekty nové výstavby nebo 

části stavebních objektů, modernizace, rekonstrukce, opravy a údržba staveb. Stavební 

výroba má charakteristické znaky zakázkové výroby. Výroba je organizačně náročná 

z následujících důvodů – výsledek stavební výroby je stacionární, což vyžaduje přesun 

výrobních činitelů na místo výstavby; dále je náročná z hlediska technologií 

a materiálů; typickým znakem této výroby je delší výrobní cyklus. Požadavky na 

finanční řízení stavební zakázky jsou vyšší než u průmyslové výroby (více viz 

specifika stavební výroby).25 

 

3.1 Statistika stavební výroby 
 
V této podkapitole se zabývám vývojem stavební produkce a počtem stavebních 

zakázek za rok 2012. Data jsem použila ze stránek Českého statistického úřadu. 

                                                 
24 Zpracováno dle: PUCHÝŘ, B., MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., HRABINCOVÁ, D. Základy podnikové  
ekonomiky, str. 31 
25 HEJDUKOVÁ, A., HRONÍKOVÁ, M., Financování stavební zakázky, Brno 2006, str. 9 
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Meziro ční vývoj indexu stavební výroby v roce 2012 
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Graf 3-1: Meziroční vývoj indexu stavební výroby 

 
Stavební produkce v roce 2012 meziročně klesla o 6,5 %. Produkce pozemního 

stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 3,4 % a inženýrské stavitelství o 13,6 %. 

Stavebnictví tak meziročně kleslo již čtvrtým rokem. 

 
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v roce 2012 v ČR celkově 39 tis. 

stavebních zakázek, tím pádem došlo k meziročnímu poklesu o 18,6 %. Na začátku 

roku 2012 uzavřely podniky na pozemním stavitelství nové zakázky v hodnotě 

76,1 mld. Kč a na inženýrském stavitelství to bylo 70 mld., u obou dochází k poklesu 

oproti roku 2011. 
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Tab. 3-1: Stavební zakázky 

Stavební zakázky v roce 2012 

  
Objem 

v mil. Kč 

Meziroční 
změna 
v % 

Příspěvek k 
celkové meziroční 

změně v 
procentních bodech 

ČR 111 439 -15,4 -14,1 

        - veřejné 63 633 -19,4 -10,7 

        - soukromé 47 806 -9,3 -3,4 

Zahraniční 14 151 23,8 1,9 

Stavební zakázky celkem  125 590 -12,2 . 

 

Na konci roku 2012 měly stavební podniky smluvně uzavřeno 7,9 tis. zakázek, což 

znamenalo meziroční pokles o 29,4 %. Z celkového stavu zakázek uzavřených v ČR 

připadalo na veřejné zakázky 63,6 mld. Kč a jejich objem se meziročně snížil o 19,4 %. 

Relace mezi veřejnými a soukromými zakázkami je ovlivněna tím, že ve statistickém 

zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší 

podíl VZ.  
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4 ANALÝZA ZM ĚN ZÁKONA O VE ŘEJNÝCH 
ZAKÁZKÁCH 

 
V této kapitole, která patří do praktické části bakalářské práce, se zabývám důležitými 

změnami, které proběhly novelou účinnou od 1. 4. 2012, s výjimkou několika bodů, 

které budou účinné od 1. 1. 2014.  

 
4.1 Hlavní důvody novelizace  
 
Hlavními důvody pro přijetí novely bylo zvýšení transparentnosti v zadávání veřejných 

zakázek, snaha o zamezení korupčního prostředí a zásada rovného zacházení. Novela 

má naplnit na legislativní úrovni Programové prohlášení Vlády České republiky ze dne 

4. srpna 2010 Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. 

 
4.1.1 Vyšší míra transparentnosti v oblasti veřejných zakázek 

 
Základním účelem transparentnosti je zajištění co největší průhlednosti neboli 

otevřenosti zadávacího řízení, což má zajistit efektivní hospodářskou soutěž o veřejnou 

zakázku. Podstatnou měrou přispívá k přezkoumatelnosti celého řízení a možnosti 

kontroly postupu v řízení. 

 
Naplnění této zásady lze spatřovat například v povinnosti pořizovat o všech 

významných úkonech písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu, který případně 

umožní úkony zadavatele nezávisle přezkoumat. Jasně vymezit kritéria, podle kterých 

budou hodnoceny nabídky dodavatelů vždy v dostatečném předstihu před samotným 

vypracováním nabídek a opatřit všechna rozhodnutí řádným odůvodněním. 

 

4.1.2 Boj proti korupci  

Veřejné zakázky jsou atraktivním místem pro realizaci nejrůznějších korupčních 

transakcí.  

 
Kromě definitivního zákazu losování norma nařizuje zřídit panel expertů na velké 

zakázky, který je bude hodnotit z hlediska jejich objektivnosti. Limit pro vypsání 
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veřejné zakázky se snižuje na hranici jednoho milionu korun. Všechny zakázky nad 

jeden milion korun tak musí být soutěženy veřejně. 

 

4.1.3 Zásada rovného zacházení 

Každý zadavatel musí zajistit, aby v zadávacím řízení bylo přistupováno ke všem 

dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky, stejným způsobem. 

 
K dodržení této zásady ze strany zadavatele dochází například tím, že v souvislosti 

s přípravou řízení definuje jeho přesné podmínky tak, aby všichni uchazeči předem 

věděli, jak bude zadávací řízení probíhat. 

 

4.2 Analýza změn 
 
V tabulkách porovnávám strukturu zadávání podle ZVZ s rozdílnostmi změn novely. 

Ta především upravila definice pojmů, rozšířila je a zavedla nové pojmy. Dále řeším 

dopady v praxi, které tato velká novela přinesla. 

 
a. Zadavatel veřejné zakázky 
 
Novelou dochází k rozšíření definice a zpřísnění postavení u dotovaného zadavatele. 

Nyní každý subjekt, který přijal více než 50 % hodnoty z ceny zakázky z veřejných 

zdrojů (státní rozpočet, krajské a obecní rozpočty, granty, fondy a dotace) nebo takto 

přijaté finanční prostředky převýší 200 mil. Kč, musí nově zadavatel zadávat podle ZVZ 

všechny nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky. Dříve to byly pouze vybrané 

nadlimitní veřejné zakázky. 
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Dotovaný zadavatel 

ZVZ NOVELA 

Dotovaným zadavatelem je právnická nebo 

fyzická osoba, která zadává veřejnou 

zakázku hrazenou z více než 50% 

z peněžních prostředků poskytnutých 

veřejným zadavatelem, a to 

i prostřednictvím jiné osoby.26 

Je právnická nebo fyzická osoba, která 

zadává veřejnou zakázku hrazenou z více 

než 50% z peněžních prostředků 

z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní 

prostředky poskytnuté na veřejnou 

zakázku z těchto zdrojů přesahují 

200 000 000,- Kč, peněžní prostředky 

jsou poskytovány z veřejných zdrojů 

i v případě, pokud jsou poskytovány 

prostřednictvím jiné osoby.27 

 

b. Veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty 

 
Předmětem změny je snižování těchto limitů s ohledem na vyšší 

transparentnost a veřejnou kontrolu při nakládání s veřejnými prostředky. Lze 

předpokládat zvýšení soutěžního prostředí a s ním související finanční úsporu. Změny 

platí pouze do 31. 12. 2013, poté budou výše limitů pro obě oblasti veřejných zakázek 

stejné, tedy 1 mil. Kč. bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů § 2.  
27 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů § 2.  
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Veřejné zakázky podlimitní 

ZVZ NOVELA 

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 DPH nebo 

v případě veřejné zakázky na stavební práce 

nejméně 6 000 000,- Kč bez DPH a 

nedosáhne finančního limitu podle odstavce 

1.28 

Podlimitní veřejná zakázka je veřejná 

zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí 

v případě veřejné zakázky na dodávky 

nebo veřejné zakázky na služby nejméně 

1 000 000,- Kč bez DPH nebo v případě 

veřejné zakázky na stavební práce 

nejméně 3 000 000,- Kč bez DPH a 

nedosáhne finančního limitu podle 

odstavce 1.29 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

ZVZ NOVELA 

Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 

hodnota nedosáhne v případě veřejné 

zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky 

na služby 2 000 000,- Kč bez DPH nebo 

v případě veřejné zakázky na stavební práce 

6 000 000,- Kč bez DPH.30 

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se 

rozumí VZ, jejíž předpokládaná hodnota 

nedosáhne v případě veřejné zakázky na 

dodávky nebo veřejné zakázky na služby 

1 000 000,-Kč bez DPH nebo v případě 

veřejné zakázky na stavební práce 

3 000 000,- Kč bez DPH.31 

 
c. Významná veřejná zakázka 
 
Významná veřejná zakázka je nově zavedený pojem, který vznikl novelou. Stanoveny 

jsou dvě hranice pro významné veřejné zakázky: nejméně 300 mil. Kč bez DPH pro 

                                                 
28 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů. § 12.  
29 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. 
§ 12. 
30 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů. § 12. 
31 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. 
§ 12. 



 

  33

zadavatele – ČR, státní příspěvkové organizace a jiné právnické osoby financované 

státem, 50 mil. Kč. pro zadavatele – kraje, obce, a jiné veřejné zadavatele. Zadavatel 

bude muset prodloužit lhůtu pro podání nabídek o polovinu své minimální délky. Dále 

bude muset veřejný zadavatel – územně samosprávný celek předložit ekonomické 

odůvodnění zakázky ke schválení zastupitelstvu, toto zahájení je podmínkou pro 

zahájení zadávacího řízení. Veřejný zadavatel neboli jiná právnická osoba bude muset 

předložit ekonomické odůvodnění zakázky ke schválení orgánu, který rozhoduje 

o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu. 

 

Významná veřejná zakázka 

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

Významnou VZ se rozumí taková 

zakázka, kterou zadává zadavatel podle 

§ 2 odst. 2 písm. a) nebo b) jiná 

právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. 

d) je-li Česká republika ve vztahu k této 

osobě v postavení podle § 2 odst. 2 

písm. d) bodu 2, přičemž předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky činí nejméně 

300 000 000,- Kč nebo zadavatel podle 

§ 2odst. 2 písm. c) nebo jiná právnická 

osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li 

zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) ve 

vztahu k této osobě v postavení podle § 

2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

činí nejméně 50 000 000,- Kč.32 

 

                                                 
32 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. 
§ 16a 
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d. Seznam hodnotitelů 
 
Novela zavádí seznam hodnotitelů, který povede Ministerstvo pro místní rozvoj (dále 

MMR) s účinností od 1. 1. 2014. Hodnotitelem může být osoba odborně způsobilá, 

která prokáže odbornou praxi v délce trvání alespoň 5 let. Hodnotitel je zapsán na dobu 

tří let, do seznamu může být zapsán opakovaně. Přestane – li splňovat podmínky pro 

zapsání do seznamu, je z něj vyškrtnut. 

 

Seznam hodnotitelů  

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

Hodnotitelé budou losováni do 

hodnotících komisí u státních 

významných veřejných zakázek a budou 

moci podávat podnět k prošetření na Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže. 

Seznam hodnotitelů je veřejně přístupný a 

je součástí informačního systému.33 

 

e. Věstník veřejných zakázek 
 
Vzniká nový pojem Věstník veřejných zakázek, který je součástí informačního 

systému, do kterého dále patří seznam kvalifikovaných dodavatelů, seznam systémů 

certifikovaných dodavatelů, statistické výstupy o veřejných zakázkách, rejstřík osob se 

zákazem plnění veřejných zakázek a seznam hodnotitelů. Správcem informačního 

systému je MMR.  

 

 

 

 

 

                                                 
33 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. 
§ 74a 
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Věstník veřejných zakázek 

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

Věstník veřejných zakázek je částí 

Informačního systému o veřejných 

zakázkách (dále jen „informační 

systém“), který zabezpečuje uveřejňování 

informací o veřejných zakázkách.34 

 

f. Osoba se zvláštní způsobilostí / Osoba s odbornou způsobilostí  

 
Zavádí se nový pojem „osoba se zvláštní způsobilostí“. Tato osoba schvaluje 

u nadlimitních veřejných zakázek zadávací podmínky a stává se povinným členem 

hodnotících komisí. Účinnost od 1. 1. 2014. 

U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem 

se k zadávacím podmínkám vyjádří tzv. „osoba s odbornou způsobilostí“, která má 

autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech.  

 

Osoba se zvláštní způsobilostí / Osoba s odbornou způsobilostí 

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

 

 

 

Osoba se zvláštní způsobilostí 

je v pracovněprávním vztahu k veřejnému 

zadavateli zadávajícímu veřejnou zakázku 

nebo jinému veřejnému zadavateli 

a absolvovala vzdělávací program 

dle §151a.35 

 

                                                 
34 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů.  
§ 17. 
35 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů.  
§ 17 
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g. Zahájení a průběh zadávacího řízení 
 
Po novele dochází ke změně postupu v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním 

v souvislosti se zrušením možnosti veřejných zadavatelů omezovat počet zájemců, 

pokud se nejedná o veřejnou zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti. Zrušeno losování 

u veřejných zakázek. 

Užší řízení a jednací řízení s uveřejněním 

ZVZ NOVELA 

Pokud zadavatel v oznámení užšího řízení 

nebo jednacího řízení s uveřejněním 

omezil počet zájemců pro účast v užším 

řízení, vyzve k podání nabídky pouze 

zájemce vybrané v souladu s § 61, jde-li 

o veřejného zadavatele, nebo v souladu 

s § 66, jde-li o sektorového zadavatele. 

Zadavatel může stanovit i maximální počet 

zájemců, jež vyzve k podání nabídky. 

Zadavatel je povinen vyzvat k podání 

nabídky nejméně 5 zájemců v užším řízení 

a 3 zájemce v jednacím řízení 

s uveřejněním. 

Pro omezení počtu zájemců může být 

objektivním kritériem náhodný výběr 

losem.36 

Pouze veřejný zadavatel v případě veřejné 

zakázky v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti a sektorový zadavatel může 

v oznámení užšího řízení a jednacího řízení 

s uveřejněním omezit počet zájemců pro 

účast v užším řízení a rovněž stanovit 

maximální počet zájemců, jež vyzve 

k podání nabídky. 

 

Veřejný zadavatel v případě veřejné 

zakázky v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti je povinen vyzvat k podání 

nabídky nejméně 5 zájemců.  

Zrušeno losování.37 

 
Novela nově v některých případech zjednodušuje průběh jednacího řízení bez 

uveřejnění. Změna se netýká podmínek pro použití jednacího řízená bez uveřejnění, 

pouze odstraňuje nadbytečnou a někdy obtížně splnitelnou povinnost písemné výzvy 

k zahájení jednání ve specifických případech. U dodatečných stavebních prací je 

                                                 
36 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů § 28 a § 29 
37 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů.  
§ 28 a § 29 
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zadavatel pro posílení transparentnosti nově povinen pořídit písemný 

soupis a odůvodnění nezbytnosti těchto prací včetně ceny. 

Jednací řízení bez uveřejnění 

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

 

Písemná výzva se nevyžaduje u veřejných 

zakázek, u kterých se jedná o dodávky 

nabízené a kupované na komoditních 

burzách, dále u dodatečných stavebních 

prací nebo služby.38 

 

U soutěžního dialogu je vypuštěno postupné snižování počtu řešení v rámci 

jednotlivých fází. Nově zadavatel nesmí omezit počet zájemců a má povinnost zaslat 

každému zájemci rozhodnutí o vhodnosti jeho řešení s odůvodněním. 

Soutěžní dialog 

ZVZ NOVELA 

Veřejný zadavatel vede jednání 

s vyzvanými zájemci s cílem nalézt a 

vymezit 1 nebo více vhodných řešení 

způsobilých splnit jeho potřeby a 

požadavky.  

Možné omezení počtu zájemců. 

Ve výzvě k podání nabídky musí být 

veřejným zadavatelem vymezeno 1 nebo 

více řešení pro plnění VZ, které bylo 

vybráno zadavatelem.39 

Veřejný zadavatel vede jednání 

s vyzvanými zájemci s cílem nalézt 

vhodná řešení způsobilá splnit jeho 

potřeby a požadavky.  

 

Zrušeno omezování počtu zájemců. 

Veřejný zadavatel upraví podle výsledků 

jednání zadávací dokumentaci.40 

 

                                                 
38 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 
34 
39 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů. § 36. 
40 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 
36. 
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h. Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele 
 
Novela nově upravuje lhůty platné pro veřejného zadavatele pro doručení 

žádostí o účast a pro podání nabídek a upřesňuje počátek běhu lhůt. Je zrušena možnost 

veřejného zadavatele zkrátit lhůty na základě předběžného oznámení a oznámení 

zadávacího řízení podaného elektronicky. Je stanovena povinnost zadavatele prodloužit 

lhůtu pro podání žádosti či lhůtu pro podání nabídek v případě změny zadávacích 

podmínek. Pokud dojde k takové úpravě zadávacích podmínek, která změní okruh 

subjektů způsobilých podat nabídku, musí nyní zadavatel v takovém případě lhůtu 

prodloužit o celou původní délku. 

 

Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele 

ZVZ NOVELA 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

 

 
 

Lhůty se u významných veřejných 

zakázek prodlužují alespoň o polovinu. 

Pokud veřejný zadavatel uveřejní na 

profilu zadavatele zadávací dokumentaci 

v plném rozsahu již ode dne uveřejnění 

oznámení otevřeného řízení nebo užšího 

řízení, může zkrátit lhůtu pro podání 

nabídek o 5 dnů.41 

 

i. Předběžné oznámení veřejného zadavatele 
 
Nová povinnost týkající se podlimitních veřejných zakázek, výjimkou však je 

zjednodušené podlimitní řízení a některé další případy uvedené v § 86 odst. 3 písm. b) 

až d). 

 
 
 

                                                 
41 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. 
§ 39. 
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Předběžné oznámení veřejného zadavatele 

ZVZ NOVELA 

Veřejný zadavatel uveřejní formou 

předběžného oznámení nadlimitní veřejné 

zakázky, které hodlá zadávat 

v následujících 12 měsících a u kterých 

hodlá zkrátit lhůtu pro podání nabídky.42  

 

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. Součástí 

předběžného oznámení je odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky.43 

 

j. Odůvodnění veřejné zakázky  
 
Novela nově upravuje povinnosti zadavatele směřující k ekonomickému odůvodnění 

nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek. Povinnost odůvodnění VZ se netýká 

zjednodušeného podlimitního řízení a některých případů jednacího řízení 

s uveřejněním a jednacího řízení bez uveřejnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů. § 86. 
43 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 
86. 
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Odůvodnění veřejné zakázky 

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozsah odůvodnění je stanoven 

prováděcím právním předpisem. 

Nadlimitní a podlimitní VZ: 

Veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění na 

profilu zadavatele do 3 pracovních dnů od 

uveřejnění oznámení o zahájení 

zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. Odůvodnění 

se skládá z účelnosti VZ, přiměřenosti 

požadavků na technické kvalifikační 

předpoklady, vymezení obchodních 

a technických podmínek VZ ve vztahu 

k potřebám veřejného zadavatele, dále 

stanovení základních a dílčích hodnotících 

kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve 

vztahu k potřebám veřejného zadavatele.  

Významné VZ: 

Odůvodnění podléhá schválení 

vládě/zastupitelstvu/orgánu rozhodujícímu 

o otázkách jeho hospodaření. 

Soutěž o návrh: 

Postup je obdobný.44 

                                                 
44 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 
156. 
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k. Zadávací dokumentace  
 
Nově se na profilu zadavatele uveřejňuje pouze textová část zadávací dokumentace, 

protože zveřejňování některých částí (zejména výkresových) není prakticky 

realizovatelné. 

 

Zadávací dokumentace 

ZVZ NOVELA 

Neposkytne-li zadavatel v otevřeném nebo 

zjednodušeném podlimitním řízení přístup k 

zadávací dokumentaci způsobem, který 

umožňuje dálkový přístup, předá zadávací 

dokumentaci v listinné podobě dodavateli na 

jeho žádost bezodkladně. 

 

 

 

Zadavatel odešle na žádost dodavateli 

zadávací dokumentaci v elektronické podobě 

v otevřeném řízení nejpozději do 6 

pracovních dnů.45  

Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele 

alespoň textovou část zadávací 

dokumentace ode dne uveřejnění 

oznámení zadávacího řízení či výzvy 

k podání nabídek ve zjednodušeném 

podlimitním řízení. Tato podmínka 

neplatí, pokud by uveřejněním došlo 

k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných 

informací. 

Zadavatel předá či odešle dodavateli ty 

části zadávací dokumentace, které nebyly 

uveřejněny, v otevřeném řízení do 5 

pracovních dnů.46 

 

l. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
 
Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti uveřejní zadavatel stejným způsobem, 

jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační předpoklady. 

 

 

                                                 
45 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů. § 48. 
46 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů.  
§ 48. 
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

ZVZ NOVELA 

 

 

 

Zadavatel odešle dodatečné informace 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení požadavku dodavatele. U 

nadlimitních VZ kratších než 10 dnů 

v užším řízení, pokud z naléhavých 

důvodů nelze stanovit lhůtu kratší než 15 

dnů v užším řízení a jednacím řízení s 

uveřejnění nebo kratší než 37 dnů.47                     

Písemná žádost musí být zadavateli 

doručena nejpozději 6 pracovních dnů 

před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel odešle dodatečné informace do 

4 pracovních dnů po doručení žádosti. 

U podlimitních VZ kratších než 15 dnů 

v užším řízení a ve zjednodušeném 

podlimitním řízení nejpozději do 

5 pracovních dnů. Dodatečné informace 

odeslány dodavateli nejpozději do 

3 pracovních dnů.48 

 

m. Otevírání obálek s nabídkami 
 
Novela výslovně upravuje vztah zadavatele a komise pro otevírání obálek, kdy komise 

činí úkony jménem zadavatele. Komise při otevírání obálek s nabídkami již 

nekontroluje, zda nabídka obsahuje všechny požadované doklady. Tato činnost 

systematicky patří do posuzování nabídek. Důsledné dodržování kontroly při otevírání 

obálek znemožňovalo dožádání si dodatečných dokladů či informací, neboť tyto 

neúplné nabídky by byly vyřazeny již při otevírání obálek. Komise při otevírání obálek 

povinně sděluje informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek 

odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.  

 
 
 
 
 

                                                 
47 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve 
znění pozdějších předpisů. § 49. 
48 Zpracováno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 
49. 
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Otevírání obálek s nabídkami 

ZVZ NOVELA 

Obálky musí být otevřeny v termínu 

stanoveném zadavatelem, nejpozději však 

do 30ti dnů po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek. 

 

  

  

 

Komise otevírá obálky postupně podle 

pořadového čísla a kontroluje úplnost 

nabídky, tedy zda je nabídka zpracována 

v požadovaném jazyku, je návrh smlouvy 

podepsán osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče a nabídka obsahuje 

všechny součásti požadované zákonem či 

zadavatelem v zadávacích podmínkách.49 

Otevírání obálek musí být zahájeno ihned 

po uplynutí lhůty pro podání nabídky. 

 

 

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pouze 

1 nabídku, obálka se neotevírá; o této 

skutečnosti zadavatel bezodkladně 

vyrozumí uchazeče.  

Komise otevírá obálky postupně podle 

pořadového čísla a kontroluje, zda je 

nabídka zpracována v požadovaném 

jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán 

osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče.50 

 

 

n. Kvalifikace 

 
Zákon doposud vyžadoval předložení seznamu statutárních orgánů nebo členů 

statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovaly u zadavatele. Tyto seznamy 

však nevypovídají o způsobilosti dodavatele plnit veřejnou zakázku a nejsou z povahy 

věci kvalifikací. Z toho důvodu jsou požadavky na transparentní strukturu 

přesunuty do povinných požadavků zadavatele na nabídku uchazeče. Novela zásadně 

mění pojetí ekonomické a finanční kvalifikace, nově zadavatel předkládá místo 

finančních a ekonomických předpokladů pouze čestné prohlášení o své ekonomické a 

finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Důvodová zpráva k novele zdůvodňuje 

                                                 
49 Zadáno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve znění 
pozdějších předpisů. § 71. 
50 Zadáno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 71. 
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tuto radikální změnu tím, že zadavatelé ekonomickou a finanční kvalifikaci zneužívali 

k diskriminačním požadavkům na dodavatele.  Nově jsou zpřísněny požadavky na 

způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů.  

 

Změny v kvalifikaci  

ZVZ NOVELA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomické a finanční kvalifikační 

předpoklady a technické kvalifikační 

předpoklady nemohou být předmětem 

hodnotících kritérií. 

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně 

v kvalifikaci dodavatele, která by jinak 

znamenala nesplnění kvalifikace podle 

§ 60, je dodavatel povinen nejpozději 

do 7 pracovních dnů tuto skutečnost 

veřejnému zadavateli písemně oznámit 

a současně předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace v plném 

rozsahu.51 

Veřejný zadavatel není oprávněn stanovit 

takové kvalifikační předpoklady, které by 

vedly k omezení hospodářské soutěže, 

a současně by kvalifikační předpoklady 

bylo vzhledem k potřebám zadavatele 

možné nahradit stanovením odpovídajících 

smluvních podmínek. 

Klasifikace dodavatele nemůže být 

předmětem hodnotících kriterií. 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky přestane dodavatel 

splňovat kvalifikaci, je povinen do 

7 pracovních dnů tuto skutečnost 

veřejnému zadavateli písemně oznámit. Do 

10 pracovních dnů od oznámení této 

skutečnosti je dodavatel povinen předložit 

potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace. Veřejný zadavatel může na 

žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit 

nebo může zmeškání lhůty prominout.52 

 

 

 

                                                 
51 Zadáno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve znění 
pozdějších předpisů. § 50 
52 Zadáno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 50 
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o. Posouzení nabídek  

Před novelou hodnotící komise mohla požádat uchazeče pouze o písemné vysvětlení 

nabídky. Nebyla ani možnost prodloužení lhůty na žádost uchazeče, pouze pokud ji 

nestanovila hodnotící komise jinak. 

 

Posouzení nabídek 

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

 

Hodnotící komise může v žádosti požádat 

uchazeče o doplnění dokladů. Dále může 

na žádost uchazeče lhůtu prodloužit  nebo 

může zmeškání lhůty prominout .53 

 

p. Oznámení o výsledku zadávacího řízení 
 
Došlo ke zkrácení lhůty pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení. 

Oznámení o výsledku zadávacího řízení 

ZVZ NOVELA 

Veřejný zadavatel je povinen do 48 dnů po 

uzavření smlouvy odeslat oznámení o 

výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. 

V případě sektorového zadavatele činí lhůta 2 

měsíce.54 

Veřejný zadavatel je povinen do 15 dnů 

od uzavření smlouvy odeslat oznámení 

o výsledku zadávacího řízení 

k uveřejnění. U sektorového zadavatele 

činí lhůta 30 dnů.55 

 

q. Uveřejňování smluv, výše skutečné uhrazené ceny a seznam subdodavatelů 

Nově vložený §147a stanovuje požadavky na transparentní uveřejňování informací 

o smlouvách uzavřených ve veřejných zakázkách, skutečně uhrazených cenách 

a subdodavatelích. 
                                                 
53 Zadáno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 76 
54 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve znění pozdějších 
předpisů. § 83. 
55 Zadáno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 83. 
 



 

  46

 

Uveřejňování smluv  

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

 

Veřejný zadavatel nově uveřejňuje na 

profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na 

VZ včetně všech jejích změn a dodatků do 

15 dnů od jejího uzavření.  

Neuveřejní informace, u kterých to 

vyžaduje ochranu informací a údajů podle 

zvláštních právních předpisů. 

Nevztahuje se na zakázky malého rozsahu, 

jejichž cena nepřesáhne 500 000,- Kč bez 

DPH.56 

 

Uveřejňování výše skutečné uhrazené ceny  

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

 

Uveřejňování na profilu zadavatele 

do 90ti dnů od splnění smlouvy. 

U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje rok, 

uveřejní veřejný zadavatel nejpozději 

do 31. března následujícího kalendářního 

roku cenu uhrazenou za plnění VZ 

v předchozím kalendářním roce. 

Nevztahuje se na VZ malého rozsahu 

a některé další výjimky.57 

 

 

 

                                                 
56 Zadáno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 147a. 
57 Zadáno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 147a 
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Uveřejňování seznamu subdodavatelů 

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

 

Povinnost uveřejnění na profilu zadavatele 

do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 31. 

března následujícího kalendářního roku 

v případě, že plnění smlouvy přesahuje rok. 

Dodavatel předloží veřejnému zadavateli 

seznam subdodavatelů, jímž za plnění 

subdodávky uhradil více než 10 % nebo 

v případě významné VZ více než 5 

% celkové ceny VZ nebo z části ceny VZ 

uhrazené veřejným zadavatelem v jednom 

kalendářním roce, pokud doba plnění VZ 

přesahuje rok. Dodavatel předloží seznam 

subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od 

splnění smlouvy nebo 28. února 

následujícího kalendářního roku v případě, 

že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.58  

 

r. Zrušení zadávacího řízení 
 
Předchozí právní úprava neuváděla jednoznačně, zda je řízení možné zrušit rovněž 

tehdy, pokud v řízení zbyla pouze jedna nabídka. Došlo tedy k rozšíření.  

Vzhledem k tomu, že o zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen informovat 

všechny zájemce či uchazeče, a s ohledem na zásady uvedené v § 6, zejména zásadu 

rovného zacházení, kterou je zadavatel povinen dodržovat, novelizované znění 

spojuje splnění předmětné povinnosti s odesláním písemného oznámení. 

V návaznosti na změnu okamžiku, který je relevantní pro splnění povinnosti 

informovat o zrušení zadávacího řízení, dochází i k zohlednění časové prodlevy mezi 

odesláním a doručením. Zadavateli se tak stanovuje povinnost odeslat písemné 

                                                 
58 Zadáno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 147a 
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oznámení nejpozději následující pracovní den po přijetí rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení. 

 

Zrušení zadávacího řízení 

ZVZ NOVELA 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách tento pojem neobsahuje. 

       

Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud 

obdržel pouze jednu nabídku nebo po 

posouzení nabídek zůstala k hodnocení 

pouze jedna nabídka.59 

 

Toto není výčet všech změn, které novela přinesla. Jsou to pouze ty nejdůležitější, které 

musíme znát.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Zadáno dle: Zákon č. 55/2012 Sb. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012. Ve znění pozdějších předpisů. § 84. 
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5 DOPAD NOVELY ZÁKONA V PRAXI 

 
Hlavním úkolem práce bylo zhodnocení reálných dopadů novely zákona č. 55/2012 Sb. 

v praxi. Legislativní změny, které měly za úkol zvýšit transparentnost zadávání 

veřejných zakázek a omezit korupční prostředí s sebou přinesly především zvýšení 

administrativní a časové náročnosti. Avšak uchazečům se nabízejí nové možnosti, jak 

vstoupit do veřejných soutěží.  

 

Dotovaný zadavatel 

 
U dotovaného zadavatele dochází pouze k upřesnění definice. 

 

Veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty 

 
Veřejné zakázky podlimitní 

Snížením limitů dochází ke zvýšení otevřenosti zadávacího řízení a nárůstu nákladů 

na administrativu. 

 
Veřejné zakázky malého rozsahu 

Limity u stavebních veřejných zakázek malého rozsahu jsou příliš nízké. Zadavatelé, 

kteří neměli podrobněji upravena pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v důsledku této změny došlo ke zvýšení administrativní náročnosti. Současná 

podoba zákona stanovuje, že od 1. ledna 2014 se limity sníží na 1 mil. Kč. 

 

Významná veřejná zakázka 

 
Proces zadávání významných veřejných zakázek podléhá složitějšímu režimu 

schvalování a přísnější kontrole. Ve důsledku přináší zvýšení administrativní 

náročnosti a dochází k prodloužení doby zadávání veřejných zakázek.  

 

Seznam hodnotitelů 

 
Zatím se nedají určit možné dopady z důvodu platnosti od 1. ledna 2014. 
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Věstník veřejných zakázek 

 
Tato změna má spíše pozitivní charakter. Ve Věstníku veřejných zakázek je 

uveřejňováno podstatně více informací (seznam profilů, atd.) a je rychlejší oproti 

předešlému Informačnímu systému o veřejných zakázkách. 

 

Osoba se zvláštní způsobilostí/Odbornou způsobilostí 

 
Osoba s odbornou způsobilostí patří k pozitivům novely účinnou od 1. ledna 2014. 

Tyto odborně způsobilé osoby mohou být zadavatelům ku prospěchu, mohou jim 

ušetřit mnoho času a peněz z praktického hlediska. Z teoretického hlediska se zvýší 

časová náročnost.  

 

 Zahájení a průběh zadávacího řízení 

 
Novelou je zrušeno omezování zájemců v zadávacích řízeních a tím pádem zajištění 

co nejvíce otevřených veřejných soutěží. 

 
Užší řízení a jednací řízení bez uveřejnění 

Z hlediska požadavku otevřenosti je důležitou změnou odstranění možnosti omezování 

počtu dodavatelů. Dále bylo novelou zrušeno losování, což je pozitivní. Losování bylo 

považováno za netransparentní a lehce zmanipulovatelné. 

 
Jednací řízení bez uveřejnění 

Snaha o zjednodušení některých typů zadávacích řízení a došlo k upřesnění definice, 

v praxi s minimálním dopadem. 

 
Soutěžní dialog 

Novelou se pouze zrušilo omezování počtu zájemců, ale protože se v praxi téměř 

nepoužívá, dopady jsou minimální. 
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Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele 

 
Nově zavedené lhůty jsou ve vztahu k potřebám uchazeče přiměřené. V praxi tato 

změna neměla významné dopady. Došlo k mírnému prodloužení zadávacího řízení. 

 

Předběžné oznámení 

 
Jedním ze základních nástrojů ke zvýšení otevřenosti a transparentnosti zadávacích 

řízení je rozsáhlejší využívání předběžného oznámení. Podstatou tohoto institutu je 

povinnost v předstihu oznamovat záměr zadat veřejnou zakázku a tím poskytnout 

potenciálním dodavatelům delší čas na přípravu účasti v zadávacím řízení. Bohužel pro 

zadavatele to má spíše negativní dopady, představuje to pro ně zvýšení časové 

náročnosti a prodloužení zadávacího řízení. V definici není upřesněno, dokdy musí 

zadavatel po uveřejnění předběžného oznámení vyhlásit zakázku. Uchazeči si 

předběžné oznámení často pletou s oznámením o zakázce. 

 

Zadávací dokumentace 

 
Novelou dochází ke zpřesnění definice a k nárůstu administrativy.  

 

Odůvodnění veřejné zakázky 

 
Tato změna má spíše negativní dopad v praxi, zvyšuje administrativní náročnost 

a podle zadavatelů je tento úkon zbytečný, uchazeče to nezajímá. Žádným způsobem to 

nepřispělo k transparentnosti.  

 

Otevírání obálek s nabídkami 

 
Hlavním důvodem této změny byla eliminace korupčního prostředí, bohužel to velké 

změny nepřineslo. Nebyl upřesněn pojem otevírání obálek IHNED, přineslo to do 

procesu pouze zmatky. V praxi zadavatelé nejsou schopni se s celým procesem 
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vypořádat tak, aby k otevírání obálek došlo ihned po ukončení lhůtu pro podání 

nabídky. 

 

Změny v kvalifikaci 

 
Bylo posíleno konkurenční prostředí na straně dodavatelů tím, že byla zrušena 

ekonomická kvalifikace a nadále se bude podávat pouze čestné prohlášení 

o ekonomické a finanční způsobilosti. Obecně lze konstatovat, že změny v kvalifikaci 

povedou k tomu, aby prostřednictvím stanovení kvalifikačních předpokladů nebyla 

omezována hospodářská soutěž a rovněž je výslovně stanoveno, že kvalifikace nemůže 

být předmětem hodnotících kritérií. Jinými slovy se dá říci, že uvedená opatření snižují 

možnost diskriminace na minimum.  Rozšiřuje se okruh potenciálních uchazečů. 

 

Posouzení nabídek 

 
Tato změna má v praxi pozitivní dopady, dodatečné doplnění dokladů je pro uchazeče 

velmi výhodné. Zvyšuje se však časová náročnost pro zadavatele. 

 

Oznámení o výsledku zadávacího řízení 

 
Došlo zde pouze ke zkrácení lhůty uveřejnění.  

 

Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů 

 
Vznikem nových povinností pro zadavatele i dodavatele dochází ke zpřísnění 

uveřejňování, avšak větší přehlednosti a informovanosti pro uchazeče.  

 

Zrušení zadávacího řízení 

 
Největším negativním dopadem je zrušení zadávacího řízení, pokud zůstane pouze 

jedna nabídka. Tato změna je velmi kontraproduktivní u speciálních přístrojů pro 

vědecké účely. Nelze garantovat, že budou podány dvě hodnotitelé nabídky. Změna 

měla zamezit korupčnímu prostředí, ale bohužel ho spíše podporuje. Výsledkem této 
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právní úpravy dochází ke zvýšení časové a administrativní zátěže. V příštích letech by 

však tato změna měla být opět novelizována. 
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6 ZÁVĚR 

 

Při zpracování bakalářské práce jsem se podrobně seznámila se změnami novely zákona 

č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s 

účinností od 1. 4. 2012 a zhodnotila dopady v praxi. 

 
Z celkového hlediska tato novela přinesla spíše pozitivní změny na zadávací řízení, 

přispěla ke zvýšení transparentnosti a průhlednosti zadávacích procesů veřejných 

zakázek, eliminovala korupční prostředí a zvětšil se okruh potencionálních uchazečů. 

Bohužel k těm negativním dopadům se řadí především zvýšení administrativní a časové 

náročnosti. Až v příštích letech se ale ukáže, zda tato novela zlepšila problematiku 

zadávání. 

 
Dle mého názoru by bylo potřeba v budoucnosti ještě některé změny novelizovat, 

protože nejsou dotaženy do zdárného konce, mám tím především na mysli zrušení 

zadávacího řízení, pokud bude pouze jedna nabídka, která je v dnešní době velmi 

probíranou změnou a má spíše negativní ohlasy. Je potřeba některé definice zpřesnit, 

upravit a v příštích letech se pokusit nějakým způsobem snížit administrativní 

náročnost. 
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