
ÚPLNÉ ZNÌNÍ
ZÁKONA

è. 134/2016 Sb.,
o zadávání veøejných zakázek,

jak vyplývá ze zmìn provedených zákony è. 368/2016 Sb., è. 147/2017 Sb., è. 183/2017 Sb.,
è. 287/2018 Sb., è. 277/2019 Sb., nálezem Ústavního soudu è. 309/2019 Sb., zákony è. 527/2020 Sb.,

è. 543/2020 Sb. a s pøihlédnutím ke sdìlení Ministerstva vnitra o opravì tiskové chyby uveøejnìnému
v èástce 126/2016 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské re-
publiky:

ÈÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Pøedmìt úpravy

Tento zákon zapracovává pøíslušné pøedpisy
Evropské unie1) a upravuje
a) pravidla pro zadávání veøejných zakázek, vèet-

nì zvláštních postupù pøedcházejících jejich za-
dání,

b) povinnosti dodavatelù pøi zadávání veøejných
zakázek a pøi zvláštních postupech pøedcházejí-
cích jejich zadání,

c) uveøejòování informací o veøejných zakázkách,
d) zvláštní podmínky fakturace za plnìní veøej-

ných zakázek,
e) zvláštní dùvody pro ukonèení závazkù ze smluv

na veøejné zakázky,
f) informaèní systém o veøejných zakázkách,
g) systém kvalifikovaných dodavatelù,
h) systém certifikovaných dodavatelù,
i) dozor nad dodr�ováním tohoto zákona.

§ 2
Zadání veøejné zakázky

(1) Zadáním veøejné zakázky se pro úèely to-
hoto zákona rozumí uzavøení úplatné smlouvy mezi

zadavatelem a dodavatelem, z ní� vyplývá povin-
nost dodavatele poskytnout dodávky, slu�by nebo
stavební práce. Za zadání veøejné zakázky se nepo-
va�uje uzavøení smlouvy, kterou se zakládá pracov-
nìprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy
upravující spolupráci zadavatele pøi zadávání veøej-
né zakázky podle § 7 a� 12, § 155, 156, 189 a 190.

(2) Veøejnou zakázkou je veøejná zakázka na
dodávky podle § 14 odst. 1, veøejná zakázka na
slu�by podle § 14 odst. 2, veøejná zakázka na staveb-
ní práce podle § 14 odst. 3, koncese na slu�by podle
§ 174 odst. 3 nebo koncese na stavební práce podle
§ 174 odst. 2.

(3) Zadavatel je povinen zadat veøejnou za-
kázku v zadávacím øízení, není-li dále stanoveno ji-
nak. Tato povinnost se pova�uje za splnìnou, po-
kud je veøejná zakázka zadána na základì rámcové
dohody postupem podle èásti šesté hlavy II, v dyna-
mickém nákupním systému podle èásti šesté hla-
vy III nebo poøizována od centrálního zadavatele
nebo jeho prostøednictvím podle § 9.

§ 3
Druhy zadávacích øízení

Zadávacím øízením se pro úèely tohoto zákona
rozumí
a) zjednodušené podlimitní øízení,
b) otevøené øízení,
c) u�ší øízení,
d) jednací øízení s uveøejnìním,
e) jednací øízení bez uveøejnìní,
f) øízení se soutì�ním dialogem,
g) øízení o inovaèním partnerství,
h) koncesní øízení, nebo
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1) Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veøejných zakázek a o zrušení smìrni-
ce 2004/18/ES.
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty pùsobícími v odvìtví
vodního hospodáøství, energetiky, dopravy a poštovních slu�eb a o zrušení smìrnice 2004/17/ES.
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udìlování koncesí.
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. èervence 2009 o koordinaci postupù pøi zadávání nìkterých
zakázek na stavební práce, dodávky a slu�by zadavateli v oblasti obrany a bezpeènosti a o zmìnì smìrnic 2004/17/ES a
2004/18/ES.
Smìrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních pøedpisù týkajících se pøezkumného øízení pøi zadá-
vání veøejných zakázek na dodávky a stavební práce (89/665/EHS).
Smìrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních pøedpisù týkajících se uplatòování pravidel
Spoleèenství pro postupy pøi zadávání zakázek subjekty pùsobícími v odvìtví vodního hospodáøství, energetiky, dopravy a tele-
komunikací.
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mìní smìrnice Rady 89/665/EHS a
92/13/EHS, pokud jde o zvýšení úèinnosti pøezkumného øízení pøi zadávání veøejných zakázek.
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci pøi zadávání veøejných
zakázek.



i) øízení pro zadání veøejné zakázky ve zjednodu-
šeném re�imu.

§ 4
Zadavatel

(1) Veøejným zadavatelem je
a) Èeská republika; v pøípadì Èeské republiky se

organizaèní slo�ky státu2) pova�ují za samostat-
né zadavatele,

b) Èeská národní banka,
c) státní pøíspìvková organizace,
d) územní samosprávný celek nebo jeho pøíspìv-

ková organizace,
e) jiná právnická osoba, pokud

1. byla zalo�ena nebo zøízena za úèelem uspo-
kojování potøeb veøejného zájmu, které ne-
mají prùmyslovou nebo obchodní povahu, a

2. jiný veøejný zadavatel ji pøevá�nì financuje,
mù�e v ní uplatòovat rozhodující vliv nebo
jmenuje nebo volí více ne� polovinu èlenù v
jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradì
nadlimitní nebo podlimitní veøejné zakázky pou�ije
více ne� 200 000 000 Kè, nebo více ne� 50 % pe-
nì�ních prostøedkù, poskytnutých z
a) rozpoètu veøejného zadavatele,
b) rozpoètu Evropské unie nebo veøejného roz-

poètu cizího státu s výjimkou pøípadù, kdy je ve-
øejná zakázka plnìna mimo území Evropské
unie.
(3) Pøi zadávání sektorových veøejných zaká-

zek podle § 151, vèetnì sektorových koncesí podle
§ 176 odst. 3, je zadavatelem také osoba uvedená v
§ 151 odst. 2.

(4) Pokud zadavatel podle odstavcù 1 a� 3 za-
hájí zadávací øízení, i kdy� k tomu nebyl povinen, je
povinen ve vztahu k zadávané veøejné zakázce do-
dr�ovat tento zákon.

(5) Za zadavatele se pova�uje také jiná osoba,
která zahájila zadávací øízení, aèkoliv k tomu nebyla
povinna, a to ve vztahu k tomuto zadávacímu øízení
a do jeho ukonèení.

§ 5
Dodavatel

Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí po-
skytnutí dodávek, slu�eb nebo stavebních prací,
nebo více tìchto osob spoleènì. Za dodavatele se
pova�uje i poboèka závodu; v takovém pøípadì se
za sídlo dodavatele pova�uje sídlo poboèky závodu.

§ 6
Zásady zadávání veøejných zakázek

(1) Zadavatel pøi postupu podle tohoto záko-
na musí dodr�ovat zásady transparentnosti a pøimì-
øenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelùm musí zadavatel
dodr�ovat zásadu rovného zacházení a zákazu dis-
kriminace.

(3) Zadavatel nesmí omezovat úèast v zadá-
vacím øízení tìm dodavatelùm, kteøí mají sídlo v
a) èlenském státì Evropské unie, Evropského

hospodáøského prostoru nebo Švýcarské kon-
federaci (dále jen „èlenský stát“), nebo

b) jiném státì, který má s Èeskou republikou nebo
s Evropskou unií uzavøenu mezinárodní smlou-
vu zaruèující pøístup dodavatelùm z tìchto státù
k zadávané veøejné zakázce.
(4) Zadavatel je pøi postupu podle tohoto zá-

kona, a to pøi vytváøení zadávacích podmínek, hod-
nocení nabídek a výbìru dodavatele, povinen za
pøedpokladu, �e to bude vzhledem k povaze a smys-
lu zakázky mo�né, dodr�ovat zásady sociálnì odpo-
vìdného zadávání, environmentálnì odpovìdného
zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svùj
postup je zadavatel povinen øádnì odùvodnit52).

HLAVA II
SPOLUPRÁCE ZADAVATELE

PØI ZADÁVÁNÍ VEØEJNÉ ZAKÁZKY

§ 7
Spoleèné zadávání

(1) Zadavatelé mohou veøejnou zakázku za-
dat spoleènì. Zadavatel mù�e veøejnou zakázku za-
dat také spoleènì s osobou, která nemá povinnost
postupovat podle tohoto zákona.

(2) Pøed zahájením zadávacího øízení uzavøou
osoby, které se budou úèastnit spoleèného zadávání,
písemnou smlouvu, která upraví jejich vzájemná
práva a povinnosti související se zadávacím øízením a
stanoví zpùsob jednání vùèi tøetím osobám.

(3) Za dodr�ení tohoto zákona odpovídají pøi
spoleèném zadávání zúèastnìní zadavatelé spoleè-
nì s výjimkou úkonù, které provádí zúèastnìný za-
davatel pouze svým jménem a na svùj úèet.

§ 8
Spoleèné zadávání za úèasti zadavatelù

z rùzných èlenských státù
(1) Zadává-li veøejnou zakázku více zadava-

telù spoleènì a alespoò jedna z tìchto osob je zada-
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2) Zákon è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

52) Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veøejných zakázek a o zrušení smìrni-
ce 2004/18/ES.
Usnesení vlády è. 531 ze dne 24. èervence 2017 o pravidlech uplatòování odpovìdného pøístupu pøi zadávání veøejných zakázek
a nákupech státní správy a samosprávy.
Pravidla pro uplatòování odpovìdného pøístupu pøi zadávání veøejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, èást III ma-
teriálu èj. 781/17, schválená vládou na základì návrhu Ministerstva práce a sociálních vìcí a Ministerstva �ivotního prostøedí.



vatelem podle práva jiného èlenského státu, je roz-
hodným právem pro zadávání veøejné zakázky a
jeho pøezkum právo Èeské republiky nebo právo
takového èlenského státu. Rozhodné právo se urèí
a) mezinárodní smlouvou, nebo
b) dohodou osob zúèastnìných na spoleèném za-

dávání, nepostupuje-li se podle písmene a).
(2) Zadává-li veøejnou zakázku osoba, kterou

zalo�il nebo zøídil zadavatel spoleènì se zadavate-
lem se sídlem v jiném èlenském státì, dohodnou se
tito zadavatelé, �e rozhodným právem pro zadávání
veøejné zakázky a jeho pøezkum je právo èlenského
státu, ve kterém takto zalo�ená nebo zøízená osoba
a) má sídlo, nebo
b) vykonává svou èinnost.

§ 9
Centrální zadavatel

(1) Centrálním zadavatelem je zadavatel podle
§ 4 odst. 1 nebo 3 anebo zadavatel podle práva jiného
èlenského státu, který provádí centralizované zadává-
ní spoèívající v tom, �e provádí zadávací øízení nebo
zvláštní postupy podle èásti šesté, v nich�
a) poøizuje dodávky èi slu�by, které následnì pøe-

nechá jednomu nebo více zadavatelùm za cenu
nikoliv vyšší, ne� za kterou byly poøízeny, nebo

b) jiný zadavatel nebo zadavatelé poøizují dodáv-
ky, slu�by nebo stavební práce.
(2) Za dodr�ení tohoto zákona odpovídá pøi

centralizovaném zadávání centrální zadavatel. Za-
davatel však odpovídá za dodr�ení tohoto zákona,
pokud samostatnì zadává veøejné zakázky
a) v rámci dynamického nákupního systému pro-

vozovaného centrálním zadavatelem, nebo
b) na základì rámcové dohody uzavøené v rámci

centralizovaného zadávání.
(3) Okruh zadavatelù, pro které je centralizo-

vané zadávání provádìno, musí být vymezen v zadá-
vací dokumentaci, a to jejich výètem nebo jiným
zpùsobem, který umo�ní úèastníkùm zadávacího øí-
zení jejich identifikaci; to neplatí pro zadávací øíze-
ní, kterým se zavádí dynamický nákupní systém.

(4) Centrální zadavatel a zadavatel, pro nì-
ho� má být centralizované zadávání provedeno,
jsou povinni nejpozdìji do okam�iku zadání veøej-
né zakázky uzavøít písemnou smlouvu, v ní� upraví
svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s cent-
ralizovaným zadáváním; tím není dotèen § 132
odst. 2. Tato smlouva mù�e zahrnovat i další slu�by
poskytované centrálním zadavatelem spojené se
zadáváním veøejných zakázek.

(5) Provádí-li centrální zadavatel centralizo-
vané zadávání výluènì sektorových veøejných zaká-
zek, postupuje podle ustanovení tohoto zákona,
která upravují sektorové veøejné zakázky.

(6) Centrální zadavatel mù�e poøizovat v
rámci centralizovaného zadávání dodávky, slu�by
nebo stavební práce i pro sebe.

(7) Je-li centrální zadavatel zadavatelem po-
dle práva jiného èlenského státu, je rozhodným prá-
vem pro zadávání veøejné zakázky zadávané cen-
trálním zadavatelem a jeho pøezkum právo èlenské-
ho státu, ve kterém má sídlo.

§ 10
Zákaz spolupráce nebo volby práva

(1) Postup podle § 8 nebo 9 není mo�ný v pøí-
padì koncesí podle § 174. V pøípadì veøejných za-
kázek v oblasti obrany nebo bezpeènosti podle
§ 187 nelze postupovat podle § 8. Volba jiného prá-
va èlenského státu podle § 8 nebo centrální zadává-
ní podle § 9 není mo�ná také, pokud by mìla takto
zadávaná veøejná zakázka být zadávána postupem
pro sektorovou veøejnou zakázku, aèkoliv se o
sektorovou veøejnou zakázku podle èásti sedmé
nejedná.

(2) Prostøednictvím spolupráce zadavatele
pøi zadávání veøejné zakázky se zadavatel nesmí vy-
hýbat dodr�ování jiných právních pøedpisù.

§ 11
Vertikální spolupráce

(1) Za zadání veøejné zakázky se nepova�uje
uzavøení smlouvy, kterou uzavírá veøejný zadavatel
s jinou právnickou osobou jako dodavatelem,
pokud
a) sám nebo spoleènì s jinými veøejnými zadavate-

li ovládá tuto osobu obdobnì jako své vnitøní
organizaèní jednotky,

b) v takto ovládané osobì nemá majetkovou úèast
jiná osoba ne� ovládající veøejný zadavatel nebo
ovládající veøejní zadavatelé a

c) více ne� 80 % celkové èinnosti takto ovládané
osoby je provádìno pøi plnìní úkolù, které jí
byly svìøeny ovládajícím veøejným zadavatelem
nebo ovládajícími veøejnými zadavateli nebo ji-
nými právnickými osobami, které ovládající ve-
øejný zadavatel nebo veøejní zadavatelé rovnì�
ovládají jako své vnitøní organizaèní jednotky.
(2) Veøejný zadavatel ovládá právnickou oso-

bu obdobnì jako své vnitøní organizaèní jednotky,
pokud má rozhodující vliv na strategické cíle i vý-
znamná rozhodnutí takto ovládané právnické oso-
by. K takovému ovládání mù�e docházet i ze strany
jiné právnické osoby, která je sama tým� veøejným
zadavatelem ovládána obdobnì jako jeho vnitøní
organizaèní jednotka.

(3) Veøejní zadavatelé spoleènì ovládají práv-
nickou osobu podle odstavce 1 písm. a), pokud
a) orgány s rozhodovacím oprávnìním takto ovlá-

dané právnické osoby jsou slo�eny nebo ustave-
ny na základì jednání ve shodì všech spoleènì
ovládajících veøejných zadavatelù,

b) ovládající veøejní zadavatelé mají spoleènì roz-
hodující vliv na strategické cíle a významná roz-
hodnutí takto ovládané právnické osoby a
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c) takto ovládaná právnická osoba nesleduje
�ádné zájmy, které jsou v rozporu se zájmy ovlá-
dajících veøejných zadavatelù.
(4) Za zadání veøejné zakázky se nepova�ují

pøípady, kdy právnická osoba ovládaná podle od-
stavce 1 písm. a) uzavøe smlouvu s dodavatelem, v
nìm� nemá pøímou majetkovou úèast �ádná sou-
kromá osoba a který je
a) veøejným zadavatelem, který ji ovládá, nebo
b) jinou právnickou osobou ovládanou veøejným

zadavatelem podle písmene a).
(5) Pro úèely odstavce 4 se soukromou oso-

bou rozumí jiná osoba ne� stát, veøejnoprávní kor-
porace, jiná právnická osoba zøízená zákonem nebo
právnická osoba, v ní� mají úèast pouze stát, veøej-
noprávní korporace nebo jiná právnická osoba zøí-
zená zákonem.

(6) Odstavce 1 a� 5 se pou�ijí obdobnì i pro
zadavatele podle § 4 odst. 2.

§ 12
Horizontální spolupráce

Za zadání veøejné zakázky se nepova�uje uza-
vøení smlouvy výluènì mezi veøejnými zadavateli,
pokud
a) tato smlouva zakládá nebo provádí spolupráci

mezi veøejnými zadavateli za úèelem dosahová-
ní jejich spoleèných cílù smìøujících k zajiš�ová-
ní veøejných potøeb, které mají tito veøejní zada-
vatelé zajiš�ovat,

b) se spolupráce podle písmene a) øídí pouze ohle-
dy souvisejícími s veøejným zájmem a

c) ka�dý z tìchto veøejných zadavatelù vykonává
na trhu ménì ne� 20 % svých èinností, kterých
se spolupráce podle písmene a) týká.

§ 13
Podíl èinnosti

(1) Pro urèení podílu èinností podle § 11
odst. 1 písm. c) nebo § 12 písm. c) se bere v úvahu
prùmìrný obrat, pokud je èinnost, která je pøedmì-
tem smlouvy, hrazena jejími pøíjemci v plné výši.
Není-li mo�no urèit tento obrat, pou�ijí se jako zá-
klad pro výpoèet v pøípadì vertikální spolupráce
celkové náklady právnické osoby a v pøípadì hori-
zontální spolupráce náklady vzniklé v souvislosti s
èinností, kterých se tato spolupráce týká.

(2) Podíl èinností se vypoèítá v souhrnu za
3 úèetní období pøedcházející úèetnímu období, ve
kterém došlo k uzavøení smlouvy. Vznikla-li nebo
zahájila-li právnická osoba pøíslušnou èinnost poz-
dìji nebo došlo k reorganizaci jejích èinností, posta-
èí, �e dosa�ení podmínek podle odstavce 1 je vìro-
hodné, zejména na základì plánù èinnosti.

HLAVA III
DRUHY A RE�IMY

VEØEJNÝCH ZAKÁZEK

Díl 1

Druhy veøejných zakázek

§ 14
(1) Veøejnou zakázkou na dodávky je veøejná

zakázka, jejím� pøedmìtem je poøízení vìcí, zvíøat
nebo ovladatelných pøírodních sil, pokud nejsou
souèástí veøejné zakázky na stavební práce podle
odstavce 3. Poøízením se rozumí zejména koupì,
nájem nebo pacht.

(2) Veøejnou zakázkou na slu�by je veøejná
zakázka, jejím� pøedmìtem je poskytování jiných
èinností, ne� uvedených v odstavci 3.

(3) Veøejnou zakázkou na stavební práce je
veøejná zakázka, jejím� pøedmìtem je
a) poskytnutí èinnosti uvedené v oddílu 45 hlavní-

ho slovníku jednotného klasifikaèního systému
pro úèely veøejných zakázek podle pøímo po-
u�itelného pøedpisu Evropské unie3) (dále jen
„hlavní slovník jednotného klasifikaèního systé-
mu“),

b) zhotovení stavby, nebo
c) poskytnutí souvisejících projektových èinností,

pokud jsou zadávány spoleènì se stavebními
pracemi podle písmene a) nebo b).
(4) Stavbou je pro úèely tohoto zákona výsle-

dek stavebních nebo montá�ních prací vytváøející
jednotný celek, který je sám o sobì dostateèný k pl-
nìní hospodáøské nebo technické funkce. Bez ohle-
du na právní formu spolupráce mezi zadavatelem a
dodavatelem se za veøejnou zakázku na stavební
práce pova�uje rovnì� zhotovení stavby odpovídají-
cí po�adavkùm stanoveným zadavatelem, pøièem�
za odpovídající po�adavkùm stanoveným zadavate-
lem se pova�uje stavba, u ní� má zadavatel rozho-
dující vliv na druh nebo projekt stavby.

§ 15
Hlavní pøedmìt veøejné zakázky

(1) Veøejné zakázky, které v sobì zahrnují
více druhù veøejných zakázek, se zadávají v souladu
s pravidly platnými pro druh veøejné zakázky odpo-
vídající hlavnímu pøedmìtu této veøejné zakázky.

(2) Obsahují-li veøejné zakázky dodávky i
slu�by a nejedná se o veøejnou zakázku na stavební
práce, urèí se hlavní pøedmìt podle èásti pøedmìtu
veøejné zakázky s vyšší pøedpokládanou hodnotou.

(3) V ostatních pøípadech se hlavní pøedmìt
urèí podle základního úèelu veøejné zakázky.
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3) Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o spoleèném slovníku pro veøejné zakázky
(CPV), v platném znìní.



Díl 2

Pøedpokládaná hodnota

§ 16
Pøedpokládaná hodnota veøejné zakázky

(1) Pøed zahájením zadávacího øízení nebo
pøed zadáním veøejné zakázky na základì výjimky
podle § 30 stanoví zadavatel pøedpokládanou hod-
notu veøejné zakázky. Pøedpokládanou hodnotou
veøejné zakázky je zadavatelem pøedpokládaná vý-
še úplaty za plnìní veøejné zakázky vyjádøená v pe-
nìzích. Do pøedpokládané hodnoty veøejné zakáz-
ky se nezahrnuje daò z pøidané hodnoty.

(2) Do pøedpokládané hodnoty veøejné za-
kázky se zahrne hodnota všech plnìní, která mohou
vyplývat ze smlouvy na veøejnou zakázku, není-li
dále stanoveno jinak.

(3) Do pøedpokládané hodnoty veøejné za-
kázky se zahrne pøedpokládaná hodnota zmìn zá-
vazkù ze smlouvy, jejich� mo�nost byla vyhrazena v
zadávací dokumentaci podle § 100. Pokud si zada-
vatel vyhradí plnìní podle § 100 odst. 3, uvede v za-
dávací dokumentaci pøedpokládanou hodnotu vy-
hrazeného plnìní.

(4) Do pøedpokládané hodnoty veøejné zakáz-
ky se zahrne i pøedpokládaná výše cen, odmìn nebo
jiných plateb, které zadavatel poskytne dodavatelùm
v souvislosti s jejich úèastí v zadávacím øízení.

(5) Pøedpokládaná hodnota veøejné zakázky
se stanoví k okam�iku zahájení zadávacího øízení,
nebo k okam�iku zadání veøejné zakázky, pokud
nebyla zadána v zadávacím øízení.

(6) Pøedpokládaná hodnota veøejné zakázky
se stanoví na základì údajù a informací o zakázkách
stejného èi podobného pøedmìtu plnìní; nemá-li
zadavatel k dispozici takové údaje nebo informace,
vychází z informací získaných prùzkumem trhu,
pøedbì�nými tr�ními konzultacemi nebo jiným
vhodným zpùsobem.

§ 17
Provozní jednotky

(1) Zadavatel stanoví pøedpokládanou hod-
notu veøejné zakázky za všechny své provozní
jednotky.

(2) Jde-li však o provozní jednotku s funkèní
samostatností pøi zadávání veøejných zakázek nebo
nìkterých jejich kategorií, mù�e se pøedpokládaná
hodnota veøejné zakázky stanovit na úrovni této
jednotky.

§ 18
Pøedpokládaná hodnota veøejné

zakázky rozdìlené na èásti
(1) Je-li veøejná zakázka rozdìlena na èásti,

stanoví se pøedpokládaná hodnota podle souètu
pøedpokládaných hodnot všech tìchto èástí bez
ohledu na to, zda je veøejná zakázka zadávána
a) v jednom nebo více zadávacích øízeních, nebo

b) zadavatelem samostatnì nebo ve spolupráci s
jiným zadavatelem nebo jinou osobou.
(2) Souèet pøedpokládaných hodnot èástí ve-

øejné zakázky podle odstavce 1 musí zahrnovat
pøedpokládanou hodnotu všech plnìní, která tvoøí
jeden funkèní celek a jsou zadávána v èasové souvis-
losti. Kromì pøípadù uvedených v odstavci 3 musí
být ka�dá èást veøejné zakázky zadávána postupy
odpovídajícími celkové pøedpokládané hodnotì
veøejné zakázky.

(3) Jednotlivá èást veøejné zakázky mù�e být
zadávána postupy odpovídajícími pøedpokládané
hodnotì této èásti v pøípadì, �e celková pøedpoklá-
daná hodnota všech takto zadávaných èástí veøejné
zakázky nepøesáhne 20 % souhrnné pøedpokláda-
né hodnoty a �e pøedpokládaná hodnota jednotlivé
èásti veøejné zakázky je ni�ší ne� èástka stanovená
naøízením vlády.

§ 19
Pøedpokládaná hodnota veøejných

zakázek pravidelné povahy
(1) Pøedpokládaná hodnota veøejné zakázky,

jejím� pøedmìtem jsou pravidelnì poøizované nebo
trvající dodávky nebo slu�by, se stanoví jako
a) skuteèná cena uhrazená zadavatelem za dodáv-

ky nebo slu�by stejného druhu bìhem pøedchá-
zejících 12 mìsícù nebo pøedchozího úèetního
období, které je delší ne� 12 mìsícù, upravená o
zmìny v mno�ství nebo cenách, které lze oèeká-
vat bìhem následujících 12 mìsícù, nebo

b) souèet pøedpokládaných hodnot jednotlivých
dodávek a slu�eb, které mají být zadavatelem
zadány bìhem následujících 12 mìsícù nebo v
úèetním období, které je delší ne� 12 mìsícù,
pokud nemá k dispozici údaje podle písme-
ne a).
(2) Má-li být smlouva uzavøena na dobu delší

ne� 12 mìsícù, upraví se pøedpokládaná hodnota
veøejné zakázky stanovená podle odstavce 1 podle
§ 20 nebo 21.

(3) Za veøejné zakázky podle odstavce 1 se
nepova�ují veøejné zakázky s takovým pøedmìtem,
jeho� jednotková cena je v prùbìhu úèetního obdo-
bí promìnlivá a zadavatel poøizuje takové dodávky
èi slu�by opakovanì podle svých aktuálních potøeb.

§ 20
Zvláštní pravidla pro pøedpokládanou
hodnotu veøejných zakázek na dodávky

Pro stanovení pøedpokládané hodnoty veøejné
zakázky na dodávky je rozhodná u smlouvy na dobu
a) urèitou pøedpokládaná výše úplaty za celou do-

bu trvání smlouvy,
b) neurèitou nebo její� trvání nelze pøesnì vymezit

pøedpokládaná výše úplaty za 48 mìsícù.
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§ 21
Zvláštní pravidla pro pøedpokládanou
hodnotu veøejných zakázek na slu�by

(1) Pro stanovení pøedpokládané hodnoty ve-
øejné zakázky na slu�by, u které se nestanoví celková
smluvnícena, je rozhodnápøedpokládanávýšeúplaty
a) za celou dobu trvání smlouvy, je-li doba trvání

smlouvy rovna 48 mìsícù nebo kratší,
b) za 48 mìsícù u smlouvy na dobu neurèitou, nebo

smlouvy s dobou trvání delší ne� 48 mìsícù.
(2) Do pøedpokládané hodnoty musí zadava-

tel také zahrnout
a) u pojiš�ovacích slu�eb pojistné, provizi a jiné

související platby,
b) u bankovních a finanèních slu�eb poplatky, pro-

vize, úroky a jiné související platby,
c) pøi projektové èinnosti honoráøe, provize a jiné

související odmìny.

§ 22
Zvláštní pravidla pro pøedpokládanou

hodnotu veøejných zakázek na stavební práce
Poskytuje-li zadavatel dodavateli dodávky,

slu�by nebo stavební práce, které jsou nezbytné pro
poskytnutí zadavatelem po�adovaných stavebních
prací, zahrne jejich hodnotu do pøedpokládané
hodnoty veøejné zakázky.

§ 23
Pøedpokládaná hodnota ve zvláštních pøípadech

(1) Pro stanovení pøedpokládané hodnoty
rámcové dohody nebo dynamického nákupního sy-
stému je rozhodná souhrnná pøedpokládaná hod-
nota všech veøejných zakázek, které mohou být na
základì rámcové dohody nebo v dynamickém ná-
kupním systému zadány.

(2) V pøípadì øízení o inovaèním partnerství
zadavatel stanoví celkovou pøedpokládanou hod-
notu výzkumných a vývojových èinností, které pro-
bìhnou ve všech fázích inovaèního partnerství, a
celkovou pøedpokládanou hodnotu dodávek, slu-
�eb nebo stavebních prací, které mohou být v rámci
inovaèního partnerství vyvinuty a poøízeny; pøedpo-
kládanou hodnotou veøejné zakázky je souèet pøed-
pokládaných hodnot podle vìty první.

Díl 3

Re�im veøejné zakázky

§ 24
Re�im veøejné zakázky se urèí podle její pøed-

pokládané hodnoty, pokud nejde o zjednodušený

re�im podle § 129. Zadavatel je povinen dodr�et
re�im urèený pøi zahájení zadávacího øízení, a to i v
pøípadì, �e by byl oprávnìn pou�ít jiný re�im.

§ 25
Nadlimitní veøejná zakázka

Nadlimitní veøejnou zakázkou je veøejná zakáz-
ka, její� pøedpokládaná hodnota je rovna nebo pøe-
sahuje finanèní limit stanovený naøízením vlády za-
pracovávajícím pøíslušné pøedpisy Evropské unie4).
Nadlimitní veøejnou zakázku zadává zadavatel v
nadlimitním re�imu podle èásti ètvrté, pokud není
zadávána podle èásti páté a� sedmé, nebo u ní zada-
vatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadá-
vacím øízení.

§ 26
Podlimitní veøejná zakázka

(1) Podlimitní veøejnou zakázkou je veøejná
zakázka, její� pøedpokládaná hodnota nedosahuje
limitu podle § 25 a pøesahuje hodnoty stanovené v
§ 27.

(2) Podlimitní veøejnou zakázku zadává zada-
vatel v podlimitním re�imu podle èásti tøetí, pokud
ji nezadává ve zjednodušeném re�imu, nebo u ní ne-
uplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím
øízení.

§ 27
Veøejná zakázka malého rozsahu

Veøejnou zakázkou malého rozsahu je veøejná
zakázka, její� pøedpokládaná hodnota je rovna
nebo ni�ší v pøípadì veøejné zakázky
a) na dodávky nebo na slu�by èástce 2 000 000 Kè,

nebo
b) na stavební práce èástce 6 000 000 Kè.

§ 28
Vymezení nìkterých dalších pojmù

(1) Pro úèely tohoto zákona se rozumí
a) zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem

stanovené
1. podmínky prùbìhu zadávacího øízení,
2. podmínky úèasti v zadávacím øízení,
3. pravidla pro sní�ení poètu úèastníkù zadáva-

cího øízení nebo sní�ení poètu pøedbì�ných
nabídek nebo øešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,
5. další podmínky pro uzavøení smlouvy na ve-

øejnou zakázku podle § 104,
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4) Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veøejných zakázek a o zrušení smìrni-
ce 2004/18/ES.
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty pùsobícími v odvìtví
vodního hospodáøství, energetiky, dopravy a poštovních slu�eb a o zrušení smìrnice 2004/17/ES.
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udìlování koncesí.
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. èervence 2009 o koordinaci postupù pøi zadávání nìkterých zaká-
zek na stavební práce, dodávky a slu�by zadavateli v oblasti obrany a bezpeènosti a o zmìnì smìrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.



b) zadávací dokumentací veškeré písemné doku-
menty obsahující zadávací podmínky, sdìlova-
né nebo zpøístupòované úèastníkùm zadávací-
ho øízení pøi zahájení zadávacího øízení, vèetnì
formuláøù podle § 212 a výzev uvedených v pøí-
loze è. 6 k tomuto zákonu,

c) kvalifikací zpùsobilost a schopnost dodavatele
plnit veøejnou zakázku,

d) �ádostí o úèast údaje nebo doklady prokazující
kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal
písemnì zadavateli na základì zadávací doku-
mentace,

e) pøedbì�nou nabídkou údaje nebo doklady, kte-
ré dodavatel podal písemnì zadavateli na zá-
kladì zadávací dokumentace,

f) nabídkou údaje nebo doklady, které dodavatel
podal písemnì zadavateli na základì zadávací
dokumentace,

g) identifikaèními údaji obchodní firma nebo ná-
zev, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou oso-
bu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a
pøíjmení, jde-li o fyzickou osobu,

h) vybraným dodavatelem úèastník zadávacího øí-
zení, kterého zadavatel vybral k uzavøení
smlouvy,

i) elektronickým nástrojem programové vybave-
ní, pøípadnì jeho souèásti, které jsou spojeny se
sítí nebo slu�bou elektronických komunikací a
umo�òují prostøednictvím této sítì nebo slu�by
pøíjem
1. nabídek,
2. pøedbì�ných nabídek,
3. �ádostí o úèast,
4. �ádosti o zaøazení do systému kvalifikace po-

dle § 166 odst. 5,
5. �ádostí o úèast nebo návrhù v soutì�i o návrh,

nebo
6. aukèních hodnot v elektronické aukci,
v elektronické podobì, vèetnì jejich zpracová-
ní zahrnujícího digitální kompresi a uchovává-
ní dat a poøízení záznamù o provedených úko-
nech, je� jsou nedílnou souèástí jejich progra-
mového vybavení,

j) profilem zadavatele elektronický nástroj, který
umo�òuje neomezený dálkový pøístup a na kte-
rém zadavatel uveøejòuje informace a doku-
menty ke svým veøejným zakázkám,

k) �ivotním cyklem všechny po sobì jdoucí nebo
provázané fáze, zahrnující výzkum a vývoj, po-
kud mají být provedeny, výrobu, obchod a jeho
podmínky, pøepravu, u�ívání a údr�bu, po celou
dobu existence pøedmìtu dodávky nebo stavby
nebo poskytování slu�by, od získání surovin
nebo vytvoøení zdrojù po odstranìní, likvidaci a
ukonèení slu�by nebo pou�ívání,

l) štítkem dokument, osvìdèení nebo potvrzení
dokládající, �e dodávka, slu�ba, stavební práce,
proces nebo postup splòují urèité po�adavky,

m) elektronickou aukcí opakující se elektronický
proces, v jeho� rámci úèastníci zadávacího øíze-
ní prostøednictvím elektronického nástroje
pøedkládají nové sní�ené nabídkové ceny, nebo
nové hodnoty odpovídající jiným kritériím hod-
nocení, a který umo�òuje sestavit aktuální poøa-
dí nabídek pøi pou�ití automatických metod je-
jich hodnocení,

n) vojenským materiálem zbranì, støelivo a další
materiál, který je speciálnì urèen, zkonstruo-
ván nebo pøizpùsoben pro vojenské úèely; se-
znam vojenského materiálu je uveden v pøíloze
è. 1 k tomuto zákonu,

o) mimoøádnì nízkou nabídkovou cenou nabíd-
ková cena nebo náklady uvedené úèastníkem
zadávacího øízení, které se jeví jako mimoøádnì
nízké ve vztahu k pøedmìtu veøejné zakázky,

p) sociálnì odpovìdným zadáváním postup podle
tohoto zákona, pøi kterém má zadavatel povin-
nost zohlednit napøíklad pracovní pøíle�itosti,
sociální zaèlenìní, dùstojné pracovní podmín-
ky a další sociálnì relevantní hlediska spojená
s veøejnou zakázkou,

q) environmentálnì odpovìdným zadáváním po-
stup podle tohoto zákona, pøi kterém má zada-
vatel povinnost zohlednit napøíklad dopad na
�ivotní prostøedí, trvale udr�itelný rozvoj,
�ivotní cyklus dodávky, slu�by nebo stavební
práce a další environmentálnì relevantní hle-
diska spojená s veøejnou zakázkou,

r) inovaci implementace nového nebo znaènì
zlepšeného produktu, slu�by nebo postupu
související s pøedmìtem veøejné zakázky.
(2) Pokud nebyla �ádost o úèast, pøedbì�ná

nabídka nebo nabídka zadavateli doruèena ve lhùtì
nebo zpùsobem stanoveným v zadávací dokumen-
taci, nepova�uje se za podanou a v prùbìhu zadáva-
cího øízení se k ní nepøihlí�í.

HLAVA IV
VÝJIMKY

§ 29
Obecné výjimky

Text zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných
zakázek pokraèuje v ÚZ è. 1401 na stranì 15.

Úèinnost novely:
pøedpis úèinnosti nabyl dnem
Zákon è. 543/2020 Sb. 1. ledna 2021.
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