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Struktura prezentace

▪ Zobecnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek

▪ Novinky z oblasti veřejných zakázek



Stručné zobecnění pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek 

▪ Pravidlo č.1 - Zadavatel je (ne)omezený vládce zadávacího řízení

• zadavatel prostřednictvím zadání veřejné zakázky realizuje své potřeby = měl 

by je sám detailně znát

• zadavatel nemůže při zadávání dělat všechno, co se mu zlíbí, byť by se mu to 

někdy mohlo zdánlivě jevit i logické

• zadavatel se musí vyhnout libovůli při svém postupu

• zadavatel by si měl střízlivě vyhodnotit, zda zvládne zadat VZ sám či potřebuje 

externího experta/zástupce zadavatele

• když už zadavatel musí zvolit administrátora veřejných zakázek/zástupce 

zadavatele, měl by si zvolit kvalitního a zkušeného 

• zadavatel by si měl vyčlenit dostatek času na zadávání veřejné zakázky a začít 

s přípravami včas



Stručné zobecnění pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek 

▪ Pravidlo č.2 - Zadavatel hledá dodavatele na trhu

▪ před zahájením zadávání by zadavatel měl znát trh, na který hodlá vstoupit 

▪ zadavatel by měl provádět předběžné tržní konzultace-předem ověřovat, zda 

jeho požadavky neodůvodněně neuzavírají trh a zda nevylučují i dodavatele 

schopné  realizovat předmět veřejné zakázky

▪ zadavatel musí zadávací podmínky vymezit jednoznačně a srozumitelně

▪ zadávací stanoví zadávací podmínky pro dodavatele na trhu

▪ zadavatel by neměl spoléhat na to, že si dodavatelé jako odborníci něco v 

zadávacích podmínkách, domyslí

▪ zadavatel musí při vymezování svých požadavků reflektovat i aktuální situaci 

na trhu

▪ dotazy či žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí zadavatel brát 

vážně a bez předsudků



Stručné zobecnění pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek 

▪ Pravidlo č.3 – Zadavatel musí mít „selský rozum“ 

▪ zadavatel by měl znát racionální důvod pro stanovení každé zadávací 

podmínky aneb „Vím, co dělám a proč to dělám?“

▪ má-li zadavatel racionální důvod pro své jednání, ulehčuje mu to v průběhu 

veřejného zadávání život 

▪ zadavateli se nevyplácí slepě opisovat z jiných zadávacích dokumentací

▪ každý případ veřejné zakázky může být jiný, trh se vyvíjí

▪ nový zákon o zadávání veřejných zakázek nemá konkrétní pravidla pro každou 

situaci = flexibilita vs. odpovědnost 

▪ zadavatel by měl sledovat metodické materiály Ministerstva pro místní rozvoj

▪ zadavatel by měl sledovat aktuální rozhodovací praxi ÚOHS, Krajského soudu 

v Brně a Nejvyššího správního soudu



Stručné zobecnění pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek 

▪ Pravidlo č.4 – Zadavatel může, ale nemusí vybrat dodavatele jen podle 

nejnižší nabídkové ceny

▪ zadavatel by si měl předem říct, co je pro něj při výběru dodavatele podstatné 

a prioritní (omezené rozpočtové prostředky? celkové náklady? kvalita? 

ekologická či sociální odpovědnost?...)

▪ zadavatel může dodavatelům „zastropovat“ maximální nabídkovou cenu a 

může hodnotit jen podle ceny

▪ zadavatel může při hodnocení zohledňovat i celkové náklady, tj. nejen 

pořizovací cenu, ale náklady celého životního cyklu

▪ zadavatel při hodnocení může zohledňovat i kvalitu, a to i např. 

environmentální a sociální kritéria, která jsou spojena s předmětem VZ 

▪ způsob hodnocení musí být popsán transparentně již v zadávacích 

podmínkách a nelze se od něj při samotném hodnocení odchylovat

▪ hodnotit lze vždy jen údaje předložené v nabídce

▪ předmětem kritéria hodnocení nemůže být něco, co je zadavateli dodavatelem 

prezentováno až po uplynutí lhůty pro podání nabídky, tj. něco, co není 

součástí nabídky



Stručné zobecnění pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek 

▪ Pravidlo č.5 – Zadavatel musí námitky stěžovatele brát vážně 

▪ opravdu je efektivně využíván institut rozhodování o námitkách?

▪ námitka jako zpětná vazba dodavatele zadavateli

▪ přiznání chyby v zadávacím řízení ze strany zadavatele zadavateli ušetří čas 

spojený s řízením před ÚOHS

▪ i případné zrušení zadávacího řízení a zahájení zadávacího řízení nového 

může vést rychleji k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

▪ nesprávné vyřízení námitek může mít za následek prodloužení procesu 

zadávání i pokutu od ÚOHS

▪ odmítá-li zadavatel námitky, musí se podrobně a srozumitelně vyjádřit ke všem 

skutečnostem tvrzeným v námitkám



Stručné zobecnění pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek 

▪ Pravidlo č.6 – Zadavatel by měl znát svá práva a povinnosti při 

řízení/šetření ze strany ÚOHS

▪ nespolupráce zadavatele s ÚOHS může skončit pokutou i zrušením 

napadeného úkonu či celého zadávacího řízení

▪ některé procesní návrhy je možno učinit jen v omezené lhůtě - princip 

koncentrace



Novinky z oblasti veřejných zakázek

▪ zahájení spolupráce ÚOHS se SMO ČR- školení 21.11, 26.11.2019

▪ ÚOHS vydal publikaci Stručný průvodce zadavatele světem veřejných 

zakázek-1.díl

▪ odpovědné veřejné zadávání - www.sovz.cz

▪ nález Ústavního soudu o zrušení části zákona č. 134/2016 Sb. – lze očekávat, 

že napadeno před ÚOHS bude více veřejných zakázek

▪ MMR připravuje technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek

http://www.sovz.cz/


Děkuji Vám za pozornost a 

přeji hodně štěstí a 

trpělivosti při zadávání 

veřejných zakázek!

michal.kobza@uohs.cz


