
63

listopad 2021 veřejné zakázky v praxi

Mgr. Bc. Tereza Hošková 
výchozí princip zní, že dodavatel odpovídá za  ob-
sah své nabídky. Ust. § 46 zzvz poskytuje zadavateli 
možnost poskytnout dodavateli příležitost napravit 
nedostatky své nabídky. jedná se ovšem o  právo 
zadavatele, nikoliv o  jeho povinnost, neboť výzva 
dle § 46 zzvz je až na  určité výjimky dovozené ju-
dikaturou fakultativní. Požadovat po zadavateli, aby 
dodavatele vyzýval k objasnění či doplnění nabídky, 
by znamenalo přenesení odpovědnosti za správnost 
nabídky na  zadavatele a  zbavení dodavatele dané 
odpovědnosti. tím méně patří mezi povinnosti zada-
vatele nabídky dodavatelů samostatně zhojovat.

Podmínkou pro to, aby mohl zadavatel po účast-
nících zadávacího řízení žádat objasnění anebo 
doplnění nabídky, je, aby bylo dané doplnění či ob-
jasnění pro účely řádného průběhu zadávacího říze-
ní zapotřebí, a  to při zachování rovnosti v  přístupu 
k  jeho účastníkům. zadavatelé by měli k  výzvě dle 
§ 46 zzvz sahat zejména v případech drobných po-
chybení, která způsobují nejednoznačnost údajů či 
dokladů v nabídkách, přičemž je tato snadno odstra-
nitelná právě na základě postupu podle výzvy; a kdy 
současně nelze nabídky vinou nejednoznačnosti 
hodnotit, případně na  jejich základě učinit jedno-
značný závěr ohledně splnění podmínek účasti.

lze si ovšem představit situaci, kdy může zada-
vatel samostatně dohledat údaje v  nabídce, pokud 
jsou pouze uvedeny v jiné její části, než kde být mají 
(pokud se nejedná např. o  povinné doplnění úda-
jů do  smlouvy), či jestliže nese listina označení, jež 
neodpovídá jejímu skutečnému obsahu. Smysl § 46 
zzvz totiž tkví i v tom, zabránit zadavatelům v účelo-
vém žádání o poskytnutí údajů nebo dokladů, pokud 
již mají od  účastníka veškeré tyto údaje či doklady 
k dispozici v dostatečném rozsahu pro řádné prove-
dení zadávacího řízení. 
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Pokud nabídka neobsahuje všechny požadované náležitosti (doklady, údaje…), může za
davatel nad rámec postupu podle § 46 ZZVZ sám chybějící náležitosti „za dodavatele“ do
plnit? Pokud ano, za jakých podmínek a při dodržení jakých konkrétních pravidel?
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