
Mgr. Bc. Tereza Hošková
Podle § 46 odst. 2 ZZVZ není možné po  uplynutí 
lhůty pro podání nabídek nabídku měnit v částech, 
které jsou předmětem hodnocení. V  parametrech, 
jež předmětem hodnocení nejsou, může účastník 
zadávacího řízení nabídku objasnit nebo doplnit, 
a  to na  základě výzvy zadavatele, který potřebuje 
mít jistotu, že účastník splnil zadávací podmínky. 

Vzhledem k účelu § 46 ZZVZ – jímž je vyjasnění 
nesrovnalostí a doplnění informací potřebných pro 
to, aby měl zadavatel jasnou představu o  dodáva-
ném plnění – je objasnění či doplnění možné pouze 
v případech, kdy nemění nabídku v materiální rovi-
ně (nemodifikuje předmět plnění). Uvedený přístup 
ostatně potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže při své rozhodovací činnosti, když v rozhodnutí 
z 21. 4. 2020 sp. zn. ÚOHS-R0023/2020/VZ dovodil, 
že nahrazení reálně existující položky v nabízeném 
předmětu plnění (jakkoliv zjevně nekompatibilní 
s hlavním požadovaným plněním) nelze považovat 
za objasnění nebo doplnění nabídky, neboť účast-
ník zadávacího řízení fakticky mění předmět plnění, 

tj. i svou nabídku. Daný přístup klade vysoké nároky 
na rozpočtáře a osoby pověřené přípravou nabídek 
do  zadávacích řízení. Jejich případné chyby, které 
by mohly představovat záměnu nabízeného plnění 
za jiné reálně existující, nemůže řešit zadavatel a za-
těžovat tím probíhající řízení.

Nabídku v rozsahu věcné specifikace nabízené-
ho plnění, včetně vlastností a technických paramet-
rů, je tak možné objasnit či změnit pouze: (i) na vý-
zvu zadavatele; (ii) v  rozsahu, v  jakém nejsou tyto 
údaje předmětem hodnocení; (iii) v rozsahu, v jakém 
věcně nemodifikují předmět plnění, tak že je jeden 
reálný předmět plnění nahrazen jiným. 62
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Může zadavatel v režimu § 46 odst. 1 ZZVZ žádat účastníka zadávacího řízení o dopl-
nění, respektive „opravu“ podané nabídky tak, že bude doplněna („opravena“) věc-
ná specifikace nabízeného plnění, jeho vlastnosti či technické specifikace, tak aby 
nabídka po stránce věcné odpovídala zadávacím podmínkám? Je to možné, nebo je 
to vyloučeno z povahy věci či s odkazem na zákaz změny nabídky v kritériích, podle 
nichž bude hodnocena, uvedený v § 46 odst. 2 ZZVZ?
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