
Vybraná ustanovení novely 
ZZVZ



Odpovědné zadávání

Zásady zadávání veřejných zakázek

(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a 
přiměřenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu 
diskriminace.

(3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v
a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské 

konfederaci (dále jen "členský stát"), nebo
b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní 

smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, 
hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k 
povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je 
zadavatel povinen řádně odůvodnit.



Možnosti zohlednění v zadávací 
dokumentaci

Technická specifikace

Obchodní podmínky

Kritéria hodnocení

Způsobilost a kvalifikace

Jiné



Faktory

Environmentální – materiály, energetická náročnost, dopady na životní prostředí

Sociální – dopady na místní komunity, zaměstnanost znevýhodněných skupin

Inovace – využití nových technologií ve vazbě na prospěch zadavatele

Nutnost vždy užívat přiměřeně s ohledem na potřeby a požadavky zadavatele.

Pozor na porušení zásady zákazu diskriminace.



Evidence skutečných majitelů
§122 (4) U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných
majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož
zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). Zjištěné údaje zadavatel uvede v
dokumentaci o zadávacím řízení. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti
zadavateli získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných
majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo
s nahrazením novými údaji podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů;
pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup
Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dle § 122 odst. 7 ZZVZ platí: "Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou
právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4
možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k
zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o
vyloučení dodavatele se nepřihlíží."
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