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Současný stav právní úpravy

Účinnost zákona č. 134/2016 Sb. – 1. 10. 2016

Účinnost povinné elektronizace – 18. 4. 2017 (stát)
– 18. 10. 2018 

Novelizace:
147/2017 Sb., 183/2017 Sb., 368/2016 Sb., 287/2018 Sb.



Současný stav – projednávané novelizace

Skutečný majitel

Sociální podniky

Poplatek za podnět



Současný stav – související legislativa

„Čisté“ automobily

Nové limity

Nové formuláře



Legislativní plán

Novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek

Zákon o podpoře nízkoemisních a bezemisních silničních vozidel



Důvody novelizace

Výhrady EK k transpozici zadávacích směrnice

Upřesnění některých institutů

NE – změna zadávacích postupů



Výhrady EK k transpozici

Veřejné zakázky s proměnlivou cenou

Možnost ústní komunikace

Sdělování zadávacích podmínek

Sdělování informací při jednání



Zakázky s proměnlivou cenou

§ 19 odst. 3 ZZVZ
„Za veřejné zakázky podle odstavce 1“ (veřejné zakázky
pravidelné povahy) „se nepovažují veřejné zakázky s takovým
předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního
období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či
služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb.”



Písemné úkony v zadávacím řízení

čl. 22 odst. 2 směrnice 2014/24/EU
„Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků
zadávacího řízení, použít i ústní komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře
zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, žádosti
o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež
by mohla mít podstatný dopad na obsah a posouzení nabídek, musí být
dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy,
zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.“



Výjimky

Upřesnění formulací dle směrnic
• broadcasting
• poštovní služby
• finanční služby

NE – zavádění nových výjimek



Jistota

Elektronické bankovní záruky

Sjednocení úpravy předkládání dokladů



Prokazování kvalifikace před uzavřením smlouvy

Volba zadavatele: originály / kopie

Aktuálnost údajů 
- fikce aktuálnosti
- deklarace aktuálnosti



Elektronizace

Uzavření smlouvy 

Nahlížení ÚOHS do elektronických nástrojů

Povinnost dokumentace splněna použitím el. nástroje

Zvláštní úprava el. podpisů - § 211 odst. 5



Zjednodušený režim

Volba druhu zadávacího řízení na služby v příloze 4

Umožnění rámcových dohod

Pravidla dle směrnic



Sdělování údajů z elektronických nabídek

Výkladové stanovisko:

http://www.portal-vz.cz/getmedia/d6d84e1c-bc75-48ef-8b77-
708a374eb347/Sdelovani-udaju-z-nabidek-v-elektronicke-
podobe.pdf

Povinné uveřejňování údajů?

http://www.portal-vz.cz/getmedia/d6d84e1c-bc75-48ef-8b77-708a374eb347/Sdelovani-udaju-z-nabidek-v-elektronicke-podobe.pdf


Další témata…

Dynamický nákupní systém

Předčasné uzavření smlouvy

Automatické ukončení zadávacího řízení



Děkujeme za pozornost


