
První zkušenosti se zákonem   

o zadávání veřejných zakázek 

David Dvořák, MT Legal 

Praha, 23. 5. 2017 



Vysvětlení ZD (§ 98)  

 VYSVĚTLENÍ ZD (§ 98) 

• vysvětlení z vlastní iniciativy Z nebo na žádost D 

• uveřejňuje se pouze na profilu (nerozesílá se) 

• uveřejnění vysvětlení (ať již na žádost D či Z sám) na profilu, a to  

• nejpozději 5 prac. dnů před koncem lhůty pro žádosti/nabídky 

• podlimit a některé případy 4 prac. dny)   

• x vysvětlení se týká částí ZD, která se neuveř.  odešle/předá 

• vysvětlení na žádost D  

• žádost D nejpozději 3 prac. dny před koncem lhůty pro uveř. vysvětlení 
zadavatelem 

• Z uveřejní vysvětlení do 3 prac. dnů (pokud Z nestihne vyřídit, prodlouží lhůtu 
pro nabídky alespoň o dobu prodlení); při pozdním podání žádosti o vysvětlení 
neplatí povinnost Z ani lhůta 
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Technická kvalifikace - reference 

 

§ 79/2 

a, b) reference za poslední 3 roky (služby/dodávky)/5 let (stavební )  
 Z může požadovat příp. i za delší dobu, je-li to nezbytné pro zajištění přiměřené 

úrovně HS); seznam+ osvědčení (jen u SP), jen seznam (D/S) 

 nestanoví-li Z jinak, postačí bylo-li v rozhodné době dokončeno (x zakázky pravidelné 
povahy) 

 nestanoví-li Z jinak, u zakázek realizovaných společně s jinými (sdružení, společnost, 
apod.) a jako poddodavatel  může použít jen v rozsahu, v jakém se na referenční 
zakázce podílel (= rozhodující je skutečný podíl) 

 není již omezení na 50 % hodnoty VZ, ale zásada přiměřenosti… 
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Prokazování kvalifikace – subdodavatelé (1) 
 

PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE prostřednictvím jiných osob (§ 83): 

• možno profesní způsobilost (mimo VOR), ekonomickou, technickou kvalifikaci 

• dodavatel v takovém případě předloží:  

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77/1 (VOR) 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 

poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 

dodavatele – obecně splněno, pokud z písemného závazku vyplývá společná a nerozdílná 

odpovědnost za plnění VZ, ALE poskytuje–li “reference“ n. „lidi“ → závazek že bude 

vykonávat příslušné práce 
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Prokazování kvalifikace – subdodavatelé (2) 

 
PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE prostřednictvím jiných osob (§ 83 + 84) - 
pokračování: 

• pokud D prokazuje ekonomickou kvalifikaci (obrat) prostř. jiné osoby, může 
si Z v ZD vyhradit, že musí nést společnou a nerozdílnou odpovědnost za 
plnění VZ (jediný případ, kdy může zadavatel požadovat) 

• Z může stanovit i další pravidla pro prokazování prof. způsobilosti (mimo 
VOR)/ekonom. a techn. kvalifikace 
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Prokazování kvalifikace – předložení 
dokladů (1) 
 
PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ (§ 45) – platí obecně (nejen na kvalifikaci) 

• kopie, nestanoví-li ZZVZ jinak (např. kvalifikační doklady – vybraný 
dodavatel před uzavř. smlouvy - § 122) 

• oprávnění Z požadovat předložení originálu/ověř.kopie v rámci žádosti o 
objasnění dle § 46 

• možnost předložit rovnocenný doklad, pokud dodavatel „z důvodů, které 
mu nelze přičítat“ není schopen předložit požadovaný doklad 

• možnost nahradit doklad odkazem na informace v informačním systému 
veř. správy, pokud umožňuje neomezený dálkový přístup 

• doklady vydané v jiném státě – s „prostým“ překladem do ČJ, úředně 
ověřený předklad jen v případě pochybností o správnosti překladu 

• doklady ve slovenštině  a doklady o vzdělání v latině bez překladu 
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Prokazování kvalifikace  – předložení 
dokladů (2) 
 

DOKLADY O KVALIFIKACI (§ 86):  

• Možnost nahradit kvalifikační doklady  

• čestným prohlášením (pokud Z nestanoví jinak – v ZPŘ právo D)  

• jednotným evropským osvědčením - JEO (Z musí akceptovat vždy) 

• Od vybraného dodavatele si musí Z vždy vyžádat originály/ověř.kopie před 
uzavřením smlouvy (pokud již nebyly poskytnuty) 

• skutečnosti obsažené v JEO není povinen znovu dokládat, pokud zadavateli 
sdělí, že příslušné doklady již předložil v předchozím ZŘ 

• doklady o základní a profesní způsobilosti – stáří (prokázání skutečnosti) 
nejpozději 3 měsíce před zahájením ZŘ (v ZPŘ před podáním nabídky) 
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Výběr dodavatele (§ 122) (1) 

 

 VÝBĚR DODAVATELE (§ 122)  

• vybraný dodavatel (§ 28/1/h) – účastník, kt. Z vybral k uz. smlouvy 

• dodavatel, jehož nabídka byla hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější  

• 1 účastník – bez hodnocení 

• výzva Z vybranému D k předložení (= výzva dle § 46/1): 

• originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k 
dispozici 

• dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si 
je zadavatel vyhradil podle § 104/1/a) 

• dokladů o skutečných majitelích dodavatele podle zákona o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 4/4 z.č. 
253/2008 Sb.): 
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Výběr dodavatele (§ 122) (2) 

• skutečný majitel u PO: 

 1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování 
obchodního závodu tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo 
jiných osob, 

 2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % 
hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na 
základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě 
možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou, 

 3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo 

 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném 
postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,, 

• dle § 104/2/b) se dokládá zejm. : VOR, seznam akcionářů, rozhodnutí o vyplacení 
podílu na zisku, spol. smlouva, zakl. listina, stanovy 

 výkladové stanovisko MMR 

 pokud nepředloží/výsledek zkoušek vzorků neobstojí →  vyloučení 
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Povinný e-procurement 

• prozatím jen organizační složky ČR (ministerstva, jiné ústřední orgány 
(např. ÚOHS), soudy, HZS, Policie,…), ČNB a všichni centrální zadavatelé 

• řada otázek, např.: 

• bankovní záruka – metodika MMR „Prokazování složení jistoty formou bankovní 
záruky v nabídce v elektronické podobě“   

• vztahuje se i na BZ za řádné plnění apod. předkládané jako podmínka pro 
uzavření smlouvy (§104/1)? 

• je třeba podepsat i smlouvu elektronicky?  

• jaké jsou důsledky nerespektování el. formy: 

• ÚOHS ??? 

• občanskoprávní - § 582/1 OZ: „Není-li právní jednání učiněno ve formě 
ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu 
dodatečně zhojí.“  
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