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Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
V současné době projednává Poslanecká sněmovna ve druhém čtení návrh nového zákona o
zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), který má nahradit současný zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Návrh vychází z tzv. evropských zadávacích směrnic Evropského
parlamentu a Rady. Jelikož se jedná o vládní návrh, lze předpokládat, že ZZVZ bude přijat v
zásadě nezměněné podobě. Navrhovaná účinnost zákona je tři měsíce od jeho vyhlášení ve
Sbírce zákonů a dá se očekávat někdy na přelomu jara a léta 2016. Některá dílčí ustanovení
(např. ustanovení o povinné elektronické komunikaci) však budou účinná až v roce 2017, resp.
2018.
Cílem návrhu ZZVZ je především snížení administrativní zátěže všech zúčastněných subjektů,
zvýšení transparentnosti a efektivity veřejné soutěže.
Níže uvádíme přehled nejzásadnějších novinek, které jsou předmětem návrhu ZZVZ:
Snížení administrativní zátěže
•

zjednodušení postupu dodavatelů při uveřejňování povinných oznámení

•

vymezení výjimek z aplikace ZZVZ

•

zjednodušení úpravy soutěže o návrh

Zvýšení transparentnosti
•

transparentní způsoby omezování počtu zájemců a úprava možnosti vyloučení
uchazeče ze soutěže

•

prokazování skutečné ekonomické síly a stability dodavatele

•

větší transparentnost vlastnických struktur dodavatelů

•

změna konceptu složení jistoty dodavatelů

•

způsob počítání lhůt pro reference dodavatelů

•

podmínky zapojení subdodavatelů, možnost přímých plateb a informační povinnost

Nové možnosti postupu pro zadavatele
•

omezení ceny nabídky jako hlavního hodnoticího kritéria

•

rozšíření případů jednání o nabídkách mezi zadavatelem a dodavatelem

•

možnost změny uzavřené smlouvy i dodavatele

•

možnost zadavatele realizovat veřejnou zakázku vlastními prostředky

•

podmínky horizontální spolupráce mezi veřejnými zadavateli

•

možnost organizačních jednotek zadavatele zadávat veřejné zakázky samostatně a
nezávisle

•

zvýšení četnosti případů rozdělení veřejných zakázek na dílčí části

•

efektivnější zadávání víceprací

•

možnost započtení méněprací na vícepráce

•

změna limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu a pro podlimitní zakázky

Kontakty:
V případě jakýchkoliv otázek se, prosím, neváhejte obrátit na Vaši kontaktní osobu v naší kanceláři, popřípadě se obraťte
na Bystríka Bugana (bystrik.bugan@bapol.cz) nebo na Radima Polanského (radim.polanský@bapol.cz).
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