
 

Veřejné zakázky 
Dne 15. ledna 2014 schválil Evropský parlament tři nové, dlouho plánované 
směrnice týkající se veřejného zadávání. Pro jejich transpozici do národních 
právních úprav byla stanovena dvouletá lhůta a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
plánuje zapracovat směrnice formou přijetí nového zákona o veřejných zakázkách. 
Jeho schvalování by mělo být zahájeno zhruba za rok, tedy v polovině transpoziční 
lhůty. A jaké jsou tedy největší změny, které můžeme v oblasti veřejných zakázek 
očekávat? 

Změny se týkají již klasických základních zásad zadávacího řízení (dnes 
upravených v § 6 současného zákona o veřejných zakázkách). Ke stávajícím 
zásadám nově výslovně přibude zásada přiměřenosti, kterou se budou muset 
zadavatelé řídit. Jaký bude právní význam tohoto pojmu a především jakým 
způsobem bude možné tuto zásadu naplnit, to ukáže zřejmě až praxe. 
Další změnou bude zpřesnění podmínek pro tzv. in-house zadávání. Směrnice 
jasně stanoví hranici, že subjekt, jemuž má být zakázka zadána mimo režim 
zadávacího řízení, musí vykonávat pro zadavatele minimálně 80 % činnosti. Tato 
hranice byla dosud odvozována pouze z judikatury; její výslovné uvedení ve 
směrnicích přispěje ke zvýšení právní jistoty zadavatelů. 

K podstatným změnám dojde dále v oblasti prokazování kvalifikace, kde by do 
dvou let měly přibýt dvě zásadní novinky. Tou první je možnost zadavatele vyloučit 
ze zadávacího řízení uchazeče, který se při dřívějším plnění veřejné zakázky 
dopustil vážného profesního pochybení. Zadavatel tak bude mít možnost neuzavřít 
smlouvu s uchazečem, s jehož prací má negativní zkušenost, i kdyby tento 
uchazeč jinak splnil všechny podmínky stanovené v zadávacím řízení. Profesní 
pochybení uchazeče při plnění dřívější veřejné zakázky však bude muset být 
závažné a týkat se plnění zásadního požadavku v rámci zadávacího řízení a 
zároveň následkem tohoto pochybení muselo dojít k předčasnému ukončení 
zakázky nebo k náhradě škody. Pravidla pro vyloučení uchazeče pro profesní 
pochybení tak budou poměrně striktní. 
Druhou neméně revoluční novinkou v rámci prokazování kvalifikace bude možnost 
zadavatele nevyloučit uchazeče, který neprokázal kvalifikaci. Takový uchazeč, 
který nesplnil určitou část kvalifikace, bude muset zadavateli doložit, že učinil 
opatření postačující k prokázání kvalifikace, ač ta skutečně prokázána nebyla. 
Pokud tak učiní, může zadavatel rozhodnout, že uchazeče ze zadávacího řízení 
nevylučuje.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že minimálně v oblasti prokazování kvalifikace bude 
nová právní úprava opravdu přelomová.  
Pozitivní je, že další z požadavků nových zadávacích směrnic, a sice povinné 
zveřejňování zadávací dokumentace neomezeným přímým způsobem, je ve 
stávajícím zákoně již obsažen. Lze tedy očekávat, že v této oblasti nedojde ke 
změně oproti dnešní praxi. 

Výše uvedené představuje pouze výběr z obsáhlého katalogu změn ve veřejném 
zadávání, obsaženého v přijatých směrnicích. K dalším změnám bude patřit mimo 
jiné i změna koncepce mimořádné nízké nabídkové ceny, úprava změn smlouvy, 
zpřesnění požadavků zadavatele na ekonomickou kvalifikaci uchazeče či změny 
v oblasti hodnotících kritérií. 

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány 
na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků 
získaných v době, kdy byl tento text dán do tisku. 
Nicméně konkrétní informace vztahující se k tématům 
uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány 
dříve, než na jejich základě bude učiněno jakékoliv 
rozhodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu 
současně nelze chápat jako vyčerpávající popis 
relevantní problematiky a veškerých možných 
konsekvencí. Dále si dovolujeme poznamenat, že na 
některé záležitosti v tomto bulletinu uváděné existují 
různé právní názory z důvodu nejednoznačnosti 
příslušných ustanovení nových zákonů. Nelze proto 
vyloučit, že v budoucnu převáží jiný než námi uváděný 
výklad. 
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