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NOVELY ZoZVZ

- novela „I“

➢ Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

➢ Stav: připomínkové řízení ukončeno k 22.02.2020

➢ Obsah: reakce na stanovisko Evropské komise ohledně

nedostatečné transpozice příslušné směrnice

➢ Kontext….?
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NOVELY ZoZVZ

- novela „I“

➢ Výjimka § 19 odst. 3 a nemocniční nákupy

➢ Současné znění § 19 odst. 3:

➢ Navrhované znění § 19 odst. 3:

„(3) Za veřejné zakázky podle odstavce 1 se nepovažují veřejné zakázky

s takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního

období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby

opakovaně podle svých aktuálních potřeb.“

„(3) Za veřejné zakázky podle odstavce 1 se nepovažují veřejné zakázky

a) u kterých je jednotková cena jejich předmětu v průběhu

účetního období proměnlivá,

b) zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně

podle svých aktuálních potřeb a

c) jejichž předpokládaná hodnota určená postupem podle

odstavce 1 nedosahuje limitu podle§ 25.“
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NOVELY ZoZVZ

- novela „II“

➢ Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

➢ Stav: čeká se na první čtení

➢ Obsah (dle vlády): reakce na aktuální potřeby v

souvislosti s epidemií COVID-19

➢ Reálné změny? → výrazné zjednodušení jednacího

řízení bez uveřejnění vypsaného v případě, „pokud je

to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou

zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (…).“



7NOVELY ZoZVZ26. června 2020

NOVELY ZoZVZ

- novela „II“

➢ Konkrétní změny:

• vyloučení akciové společnost, která nemá

výlučně zaknihované akcie- neuplatní se;

• vypuštění povinnosti prokazování základní

způsobilosti;

• vypuštění povinnosti předložit doklady o

kvalifikaci;

• vypuštěna kritéria a postupu výběru dodavatele.
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II.

PRÁVNÍ KONTEXT SFTL

&

VAZBA NA NEN (VÝJIMKA PRO MZD)
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SFTL A VAZBA NEN – VÝJIMKA PRO 

MZd26. června 2020

VÝJIMKA Z NEN – VAZBA NA SFTL

➢ žádost o výjimku z používání NEN podána v červnu 2018 x červen 2020 ….?

➢ klíčové argumenty MZd x argumenty MMR

➢ finální slovo o schválení – neschválení výjimky pro MZd bude mít vláda ČR
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III.

ROZBOR 

AKTUÁLNÍCH PŘÍPADŮ
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STANOVISKO ÚOHS K MOŽNÝM ZMĚNÁM ZÁVAZKŮ 

SMLUV V DOBĚ KORONAVIROVÉ NÁKAZY

„V souvislosti s koronavirovou nákazou se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v posledních v

posledních dnech obracejí zadavatelé s dotazy jak řešit některé problémy týkající se smluv uzavřených

na veřejné zakázky. Těmto zadavatelům je určeno toto stanovisko ÚOHS, které se týká některých vybraných

aspektů případných změn závazků ze smlouvy. “

„Vyhlášení nouzového stavu není obecně automatickým naplněním podmínek § 222 k možnému

provedení změny závazku. Vždy je tedy třeba i nadále pečlivě vážit konkrétní okolnosti každého případu

(každé smlouvy) s tím, že provedena může být pouze taková změna, která buď (1) není změnou podstatnou ve

smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, nebo (2) u které je zadavatel připraven a schopen prokázat, že byl oprávněn

aplikovat některou z výjimek dle§ 222 odst. 4-7 ZZVZ.. “
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„V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem se nabízí zejména využití § 222 odst. 6 ZZVZ (změna

závazku v důsledku nepředvídaných okolností). Je však třeba respektovat, že se může jednat jen o takovou

změnu, která je skutečně vynucena nařízenými opatřeními a kterou je nezbytně nutné provést pro provedení

závazku s ohledem na nové, nepředvídatelné okolnosti, přičemž změny nesmí být prováděny nad rámec

skutečnosti, vyplývající z nových okolností.“

„ÚOHS doporučuje proto pozornosti zadavatelů rovněž příslušná ustanovení občanského zákoníku, a to

zejména§ 2913 odst. 2 (liberační důvody v případě náhrady škody při porušení povinnosti ze smlouvy), ale

třeba i§ 2006 (následná nemožnost plnění) a§ 1765 a násl. (změna okolností, jehož aplikovatelnost je však

limitována právě ustanovením§ 222 ZZVZ).

STANOVISKO ÚOHS K MOŽNÝM ZMĚNÁM ZÁVAZKŮ 

SMLUV V DOBĚ KORONAVIROVÉ NÁKAZY
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BONUSY – nesplněný obrat v Q2/2020 nebo za pololetí 2020? 

ŘEŠENÍ – změna obratového pásma v průběhu referenčního období?

➢ mimořádnost důvodu uvést výslovně v dodatku (smlouvě) – předcházení účelovosti

(zneužití práva)

➢ 1. krok ze strany nemocnice směrem na výrobce – ideální postup

➢ nastavení snížených pásem shodně pro zbytek roku (Q2+Q3+Q4 nebo pro 1. i 2.pololetí)

+ v prosinci 2020 provést zhodnocení spolupráce a dohodnout se, jak dál

➢ účinnost vložením do registru smluv
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Děkuji za 

pozornost !

JUDr. Kateřina Davidová

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

26. června 2020 


