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Východiska novelizace

Programové prohlášení vlády

Strategie vlády v boji proti korupci

Stanoviska Evropské KomiseStanoviska Evropské Komise

Doporučení Národní ekonomické rady vlády

Doporučení Platformy pro veřejné zakázky

Připomínky odborné veřejnosti



Zásady novelizace

Transparentnost

Protikorupční opatření

Zjednodušení

v.

„Provozuschopnost“ systému

Administrativní náročnost 

Administrativní kapacita



Veřejné zakázky malého rozsahu

• dodávky + služby – 1 mil. Kč

Nové limity

• dodávky + služby – 1 mil. Kč
• stavební práce – 3 mil. Kč; od 1. 1. 2014 – 1 mil. Kč

Zjednodušené podlimitní řízení

• max. 10 mil. Kč u staveb



• oznámení o výsledku do 15 dnů, Věstník

• písemná zpráva zadavatele i u podlimitních VZ, 

Ex post uve řejňování

• písemná zpráva zadavatele i u podlimitních VZ, 
identifikace uchazečů a ceny, uveřejnění na Profilu 

• skutečně uhrazená cena, Profil

• smlouva včetně změn a dodatků, Profil



• Předběžné oznámení 
• povinné pro veřejné zadavatele, s výjimkou ZPŘ

• ve Věstníku veřejných zakázek

Odůvodn ění VZ

• ve Věstníku veřejných zakázek

• 1 měsíc předem

• součástí odůvodnění účelnosti (prováděcí předpis)

• Ekonomické odůvodnění
• na profilu do 3 dnů od oznámení či výzvy

• odůvodnění tech. kvalifikace a předmětu, prováděcí předpis

• u významných VZ se předkládá vládě či zastupitelstvu, státní s 
oponentním posudkem



• Zrušení řízení při jedné obdržené nabídce
• Zrušení ekonomické kvalifikace
• Omezení technické kvalifikace

Další novinky

• Zpřísnění pro významné VZ
• Prováděcí předpisy pro VZ na stavební práce
• Prováděcí předpis pro profil zadavatele
• Čtení všech číselně vyjádřitelných hodnot při otevírání 

obálek



• Prohlášení o majetkové struktuře dodavatele
• Elektronické aukce
• Změna definice dotovaného zadavatele

Další novinky II.

• Zrušení losování
• Zákaz některých hodnotících kritérií
• Zákaz změny smlouvy
• Volba práva
• Osoba se zvláštní způsobilostí



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

www.portal-vz.cz
www.mmr.cz


