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Novela Zákona o VZ  

a financování zakázek 



Veřejné zakázky 
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Specifika zakázek na finanční služby 

Předmět zakázek:               převážně financování  

             – úvěry 

Potenciál uchazečů:           není veliký (desítky) 

Podmínky:                           specifické předmětu 

Důležitost pro zadavatele: může být zásadní  

• Stavební práce  

• Dodávky  

• Služby …….............. z toho pouze malá část na  

    finanční služby) 



Jaký vliv bude mít Novela na VZ na 

finanční služby ? 

Na zadavatele: 

přinese jim více administrativy nebo více 
kvalitních nabídek a také výhodnějších řešení ? 

 

Na uchazeče: 

přinese jim více rovných příležitostí nebo nebudou 
na některé výzvy reagovat ? 

 

Všeobecně: 

přinese více transparentnosti a méně diskriminace 
do procesu veřejných řízení na financování ? 
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Změna limitů na služby  
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I v případě VZ malého rozsahu je zadavatel 

stále veřejným zadavatelem (§2) a měl by 

uplatňovat především jak Zásady postupu 

zadavatele (§6), tak respektovat 

Předpokládanou hodnotu VZ (§13) 

• VZ malého rozsahu:  do 1 mil. Kč 

Pozn.: např. úvěr 10 mil. Kč 
se splatností 5 – 8 let 



Nové pojmy 
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U Profilu zadavatele rozšíření pro všechny zakázky 

(dosud jen pro zjednodušené řízení). 

Institut Osoby se zvláštní způsobilostí úzce souvisí 

s realizací Významných veřejných zakázek.  

• Věstník veřejných zakázek  

• Profil zadavatele (elektronické zveřejňování) 

• Významná veřejná zakázka 

• Osoba se zvláštní způsobilostí 



Lhůty v zadávacím řízení 
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Zajištění financování projektů, včetně 

organizování VZ je nezbytné řešit včas. 

 Poskytnutí dostatečné doby na zpracování 

nabídek je potřebné. 

Délka lhůt se nemění, ale při změně: 

• ZD je nutnost přiměřeně délku prodlužovat 

• mající vliv okruh přihlášených, prodloužit o celou 

délku 



Zadávací dokumentace, odůvodnění účelovosti  
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Mít včas správné a úplné údaje o financovaném 

projektu a investorovi a o obchodních podmínkách  

je základní podmínkou pro zpracování kvalitní 

nabídky do zadávacího řízení. 

• Zadavatel je zodpovědný za správnost a úplnost ZD 

• U nadlimit. VZ vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí 

• Vymezení obchodních a technických podmínek 

• Stanovení základních a dílčích hodnotících kategorií 

a způsobu hodnocení  



Otevírání obálek, hodnocení 
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Pozitivní „výsledek“ pro všechny účastníky 

zadávacího řízení je významně závislý na kvalitě a 

úplnosti  ZD, vč. stanovení hodnotících kategorií a 

způsobu hodnocení  

• Otevírání obálek ihned po ukončení lhůty pro podání 

• Zveřejnění ceny a číselných hodnotících kritérií 

• Hodnotícím kritériím nesmí být smluvní podmínky  

•  Zrušení zadávacího řízení při 1 nabídce  

• Písemná zpráva zadavatele pro každou VZ 
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Závěr - doporučení 

• zajištění financování řešte včas 

• podmínky a možnosti 

konzultujte na více místech 

• dbejte na správnost a úplnost 

ZD (velký počet stran ZD kvalitu ještě 

neznamená) 

• poskytněte dostatek času 

uchazečům na zpracování 

• jako zadavatel (investor) 

realizaci daného projektu plně 

koordinujte 
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 Děkuji za pozornost 

 

 

Ing. Josef Vaňousek 

Manažer pro municipality a neziskové organizace 

ČSOB, Radlická 333/150, Praha 5 

( 224 116 028, 737 201 642 
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