
25

Z
 O

D
B

O
RN

ÝC
H

 SETK
Á

N
Í

červenec 2021 veřejné zakázky v praxi

Záštitu nad 10. ročníkem kon-
ference „Veřejné zakázky 
v  souvislostech #konferen-

ce2021 #AVZ“ převzala ministry-
ně pro místní rozvoj a  předseda 
ÚOHS. Úvodním slovem přivítali 
účastníky právě předseda Úřa-
du JUDr.  PhDr.  Petr Mlsna, Ph.D., 
a předseda Výkonného výboru AVZ 
Mgr. Tomáš Machurek. 

K novým zásadám v § 6
První příspěvek přednesl Mgr.  Pa-
vel Herman z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj, který mluvil o  legislativ-
ních změnách v  oblasti veřejného 
zadávání. Pozornost se věnovala 
novým zásadám zadávání doplně-
ným do § 6 odst. 4 ZZVZ a zaznělo 
také upozornění na  nově (5/2021) 
aktualizované metodické stanovis-
ko expertní skupiny MMR k proble-
matice zásad, uveřejněné na portá-
le veřejných zakázek. 

Problematika nových zásad se 
projednávala podrobně již několi-
krát, téma je však stále živé, neboť 
nejasností vyplývajících z jejich ap-
likace a  souvisejících s  dosavadní 
absencí rozhodovací praxe existu-

je mnoho. Pouze čas ukáže, jak si 
s  těmito povinnostmi zadavatelé 
poradí. V  každém případě jim lze 
doporučit mít připravena ideálně 
písemná zdůvodnění (ne)zohled-
nění nových zásad při přípravě za-
dávacího řízení, a to včetně VZMR. 

Zjišťování  
skutečného majitele; 
technická novela 
Další téma představovaly změny 
při zjišťování skutečného majitele 
účinné od  1. 6. 2021. Od  uvede-
ného data jsou dodavatelé povin-
ni mít zapsány skutečné majitele 
v  jejich evidenci, a  pokud česká 
právnická osoba skutečné majitele 
zapsány nemá, je zadavatel povi-
nen takového vybraného dodava-
tele vyloučit. Zákon neobsahuje 
přechodná ustanovení, proto se 
úprava použije od 1. 6. 2021 i v  již 
probíhajících zadávacích řízeních. 

Pavel Herman zmínil rovněž 
připravenou tzv. technickou no-
velu, jež má na  jedné straně za  cíl 
uvést právní úpravu zadávání 
v Česku do souladu s evropskou le-
gislativou, neboť ČR již v roce 2019 

obdržela výhrady Komise k  prove-
dené transpozici zadávací směr-
nice do  českého právního řádu; 
a na straně druhé novela obsahuje 
mnoho zjednodušení a  zpřesnění 
ZZVZ pro usnadnění i zefektivnění 
procesu zadávání. Již půl roku ov-
šem leží v  Poslanecké sněmovně 
a  čeká na  první projednání, což je 
s  ohledem na  blížící se volby vý-
razně ohroženo. Přesto zazněla 
naděje, že se novelu ku prospěchu 
zadávání podaří dříve či později 
prosadit. 

Změny závazků ze smluv 
S dalším přínosným příspěvkem za-
bývajícím se změnami závazků ze 
smluv z pohledu Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže seznámil 
účastníky Mgr.  Jan Surý z  ÚOHS. 
Podrobně byla projednána pro-
blematika (ne)podstatných změn 
smlouvy, zazněly rozdíly v  pře-
zkumu „klasických“ a  vyhrazených 
změn závazků, došlo i na zdůrazně-
ní role zadavatele při prokazování 
splnění podmínek, respektive jím 
dostatečně zdůvodněné argumen-
taci u většiny změn závazků. 

Pětadvacátého května uskutečnila Asociace pro ve-
řejné zakázky svou první celodenní online konferen-
ci, vysílanou z  profesionálního virtuálního studia 
vytvořeného „na míru“. A přestože se účastníci mohli 
zapojit pouze na  dálku – ať už zasíláním dotazů, či 
hlasováním o tematických otázkách spojených s pří-
spěvky přednášejících nebo také o  návrzích sloganu 
AVZ k  15. výročí její existence – stala se konference 
příjemnou příležitostí ke sdílení zkušeností a znalostí.  

Ohlédnutí za 10. ročníkem  
konference AVZ v souvislostech 

Mgr. Martina Šelejová 
Výkonná ředitelka  
Asociace pro veřejné zakázky 



Byla zmíněna možnost přezku-
mu u  vyhrazených změn závazků, 
které mohou být obsaženy v  zadá-
vací dokumentaci či ve  smluvních 
podmínkách a  u  nichž může být 
„načasování“ problematičtější z hle-
diska možnosti přezkumu ve smys-
lu přezkumu zadávacích podmínek. 
Dle Jana Surého je výhrada změny 
tzv. na půli cesty mezi „tvrdými“ za-
dávacími podmínkami a smluvními 
podmínkami; ÚOHS má možnost 
přezkoumat vyhrazené změny a při 
intenzivnějším porušení také uložit 
i v daném případě odpovídající ná-
pravné opatření. 

K tématu IT zakázek
Následující příspěvek prezentoval 
JUDr. Kamil Jelínek z Krajského sou-
du v  Brně a  věnoval jej důležitému 
i  komplikovanému a  trvale aktuál-
nímu tématu IT zakázek. Především 
byla zdůrazněna nezbytnost důklad-
ně a  promyšleně připravit zadávací 
podmínky a  zodpovědně posoudit 
oprávněnost nastavení požadav-
ků zadavatele zamezujících do  bu-

doucna vendor lock-in. Zmíněny 
byly základní nedostatky a  zjištění 
z aktuální rozhodovací praxe, mimo 
jiné nepřípustnost přenášení odpo-
vědnosti zadavatele za svůj stávající 
software a za domluvu se stávajícími 
dodavateli na  dodavatele/účastníky 
zadávacího řízení. 

Pozitivní lokální dopady 
veřejných zakázek
Odpolední program zahájilo spo-
lečné vystoupení Leony Gergelové 
Šteigrové z  MPSV a  Adély Havlové 
z HAVEL & PARTNERS na téma pozi-

tivních lokálních dopadů veřejných 
zakázek, jež úzce souviselo s nový-
mi zásadami. Primární akcent se při 
jejich aplikaci klade na  zadavatele 
a  jeho přístup k  nim, který se při 
vhodné realizaci projeví v promyš-
lených a  odůvodněných požadav-
cích na sociální či environmentální 
postupy nebo opatření při usku-
tečnění plnění veřejných zakázek, 
jež budou zároveň zohledňovat 
ostatní zásady zadávacího řízení, 
včetně přiměřenosti. 

V  příspěvku zaznělo velké 
množství sociálně a  environmen-
tálně odpovědných požadavků, 
mimo jiné podmínka zapojení 
místních podniků jako poddo-
davatelů či zohlednění omezení 
negativních (environmentálních) 
dopadů veřejné zakázky. Zmíněna 
byla i  novela týkající se požadav-
ků na  místní/regionální potraviny 
a  její nediskriminační používání. 
Inspirativní bylo uvedení nástro-
jů pro dohled nad realizací poža-
davků zohledňujících nové zásady 
zadávání v  praxi, respektive při 
plnění veřejné zakázky: například 
manažer odpovědného zadávání 
na  straně dodavatele, pravidelná 
zpráva (reporting) či bonifikace 
dodavatele. 

Dopady varování  
NÚKIB na zakázkovou 
praxi v Česku 
Nevšedním a  zpestřujícím formá-
tem prezentace se stal následný 
rozhovor Jiřího Harnacha z  RO-
WAN LEGAL s Pavlem Králem z Ná-
rodního úřadu pro kybernetickou 
a  informační bezpečnost na  téma 
dopadů varování NÚKIB na  za-
kázkovou praxi v  Česku. Varování 
úřadu se datuje dnem 17. 12. 2018 
a za 2,5 roku jeho existence jsou již 
k  dispozici rozhodnutí ÚOHS kon-
statující delikty a  udělující pokuty 
ve  vztahu k  nastavení zadávacích 
podmínek uplatňujících varování 
NÚKIB. Rovněž se diskutovala vaz-
ba mezi varováním NÚKIB a povin-
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Jak účastníci hlasovali?
V závěru každého příspěvku mohli účastníci hlasovat o anketních 
otázkách, přičemž u  změn ZZVZ byla nejčastěji volena úsměvná 
odpověď k zavedení nových zásad – legislativní změna „nebyla po-
třebná“. 
»  Úpravu zjišťování skutečných majitelů účinnou od 1. 6. 2021 hod-

notilo téměř 90 % hlasujících účastníků spíše kladně či kladně. 
»  Srozumitelnost ve vnímání rozdílů mezi změnou závazku a změ-

nou smlouvy potvrdilo přes 70 % hlasujících. 
»  Téměř 74 % hlasujících při zadávání veřejných zakázek na IT pře-

dem promýšlí požadavky na kompatibilitu a budoucí potřebu mi-
grace dat. 

»  Nástroje OVZ již minimálně jednou použilo 74 % hlasujících, 55 % 
z nich nejvíce zaujal inovativní nástroj SOVZ v podobě manažera 
na straně dodavatele. 

»  Celkem 42 % hlasujících potvrdilo, že varování NÚKIB ve své praxi 
aplikují. 

»  Zkušenost s vyloučením dodavatele pro dřívější pochybení uved-
lo 33 % hlasujících. 

Klíčem k úspěchu při apli-
kaci nových zásad je komunikace 
s  dodavateli, veřejností a  dalšími 
potenciálně dotčenými subjekty. 
Důležitá je rovněž strategie a  sta-
novení priorit, které bude zadava-
tel při nákupech systematicky re-
flektovat. 



nými osobami/subjekty podle zá-
kona o kybernetické bezpečnosti. 

Vyloučení dodavatele  
pro dřívější pochybení 
Předposlední příspěvek konferenč-
ního dne přednesli Zuzana Pro- 
fousová z  MT Legal a  Jan Slezák 
z  Dopravního podniku hl. m. Pra-
hy, přičemž se týkal vyloučení do-
davatele ze zadávacího řízení pro 
nezpůsobilost z  důvodů dřívějších 
pochybení. Daný institut se nově 
objevil až v aktuálně platném ZZVZ 
a  jeho účelem bylo přiblížit zadá-
vací řízení kontraktačnímu proce-
su, v němž lze zohlednit předchozí 
zkušenost s  plněním dodavatele 
v minulosti, případně jeho obchod-
ní pověst. 

Přestože byla aplikace předmět-
ného ust. § 48 odst. 5 písm. f ) ZZVZ 
zpočátku velice opatrná, postupně 
se jeho využívání rozšířilo a dnes již 
existuje rozhodovací praxe ÚOHS 
i  judikatura zpřesňující pravidla pro 
jeho užití. Důkazní břemeno nese 
zadavatel, přičemž musí mít posta-
veno najisto naplnění podmínek 
ustanovení ZZVZ o existenci důvodů 
pro vyloučení dodavatele. 

Trestní odpovědnost 
právnických osob 
v souvislosti s VZ 
Závěrečné vystoupení Lukáše Bo-
huslava z AK Gřivna & Šmerda, mě- 
lo za cíl seznámit účastníky konfe-

rence s trestní odpovědností práv- 
nických osob v  souvislosti s  veřej-
nými zakázkami (case study). V pří-
spěvku byla identifikována trestně-
právně riziková jednání související 
například s  nastavením podmínek 
zadávací dokumentace – jejich 
úpravou „na  míru“ konkrétnímu 
dodavateli, dohodami dodavatele 
s  ostatními dodavateli o  (ne)účas-
ti v  zadávacím řízení a  za  jakých 
podmínek, (ne)stanovením hranic 
předběžných tržních konzultací, 
komunikací dodavatelů se zadava-
telem či dodavatelů navzájem, na-
vazováním spojení zvláště v oblas-

tech s  nízkým počtem soutěžitelů 
na trhu atd. 

Byly vyjmenovány trestné činy 
spojené s veřejnými zakázkami a po- 
psána možnost vyvinění právnické 
osoby. Nejvyšší státní zastupitel-
ství vydalo loni v  listopadu již tře-
tí, přepracované vydání metodiky 
k aplikaci § 8 odst. 5 TOPO (vyvině-
ní). Zásadní mechanismus pro mini-
malizaci rizik protiprávního jednání 
tvoří vhodně nastavené a kontrolo-
vatelné compliance programy, pro-
pojující systémová, personální a or-
ganizační opatření i nástroje v rámci 
právnické osoby.     

27

Z
 O

D
B

O
RN

ÝC
H

 SETK
Á

N
Í

červenec 2021 veřejné zakázky v praxi

SHRNUTÍ

•	 	Přestože	už	víme,	že	umíme	uspořádat	i celodenní	konferenci	v on-
line	formátu,	těšíme	se,	že	se	na konferenci	14.–15.	října	ve Valči	ko-
nečně	setkáme	osobně.	Chtěli	bychom	tam	oslavit	15.	výročí	vzniku	
AVZ,	k němuž	chystáme	další	doprovodné	akce.	

•	 	V nejbližší	době	započne	činnost	 šesti	pracovních	 skupin,	 zaměře-
ných	na elektronizaci	zadávacích	řízení,	pojišťovnictví,	stavebnictví,	
ICT,	zdravotnictví,	dotace	a fondy.		

•	 	Skupiny	 jsou	zřízeny	v  rámci	AVZ	a budou	se	zabývat	konkrétními	
problémy,	s nimiž	se	zadavatelé,	dodavatelé	i poradci	při	veřejném	
zadávání	a aplikaci	ustanovení	ZZVZ	potýkají.	

•	 	Naší	 ambicí	 je	 sdílet	 dobrou	 praxi	 mezi	 členy	 pracovních	 skupin	
a připravovat	stanoviska,	metodiky,	vzorové	dokumenty,	legislativ-
ní	návrhy	či	podněty	k řešení	dotčenými	orgány.	

Konferenci obohatilo a oži- 
vilo odvysílání rozhovoru předse-
dy ÚOHS Petra Mlsny a  předsedy 
Výkonného výboru AVZ Tomáše 
Machurka o dalších plánech a smě-
řování Úřadu – ve  snaze vrátit 
dohledovému orgánu kredibilitu 
a zvýšit jeho aktivitu v metodickém 
vedení při veřejném zadávání. 


