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Vybrané změny v právní úpravě veřejných zakázek 

 

1. Změna v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

Zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob (tomuto zákonu jsme se podrobněji 
věnovali v našem infoservisu v prosinci 2011) byl s účinností k 1. 1. 2012 rovněž 
novelizován zákon o veřejných zakázkách (tj. zákon č. 137/2006 Sb.), a to v části týkající se 
splňování tzv. základních kvalifikačních předpokladů. U dodavatelů – právnických osob 
musí nově splňovat podmínku bezúhonnosti i samotná právnická osoba, tzn. nikoliv jen její 
statutární orgán (resp. členové jejího statutárního orgánu) jako tomu bylo dosud.   
 
Dodavatel – právnická osoba je povinen prokázat svou bezúhonnost výpisem z Rejstříku 
trestů. O výpis z Rejstříku trestů konkrétní právnické osoby může požádat kdokoliv, tedy 
nejen právnická osoba, o jejíž výpis z Rejstříku trestů se žádá, a to osobně či písemně na 
adrese sídla Rejstříku trestů v Praze. Od května 2012 by mělo být možné požádat o tento 
výpis také na všech kontaktních místech veřejné správy CzechPoint. 
 
 

2. Změna v souvislosti s novelizací zákona o zaměstnanosti 

Na základě novely zákona o veřejných zakázkách provedené s účinností ke dni 5. 1. 2012 
zákonem č. 1/2012 Sb. splňuje základní kvalifikační předpoklady jen ten  dodavatel, kterému 
nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zákona o zaměstnanosti. (Zpřísnění postihu tzv. nelegální práce jsme se 
podrobněji věnovali v našem infoservisu v únoru 2012). Dodavatel je povinen prokázat 
splnění tohoto nového základního kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením.  
 
Dle společného stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní 
rozvoj se obě výše uvedené povinnosti vztahují pouze na zadávací řízení, která byla zahájena 
po nabytí účinnosti předmětných novel zákona o veřejných zakázkách (tzn. po 31.12.2011, 
resp. po 4.1.2012). 
 
 

3. Změny provedené zákonem č. 55/2012 Sb. 

Pod č. 55/2012 Sb. byla ve Sbírce zákonů publikovaná rozsáhlá novela zákona o veřejných 
zakázkách. Většina změn nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012, některé změny pak teprve dnem 
1. 1. 2014. 
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Z pohledu dodavatelů jsou významné např. tyto změny: 

• zrušení tzv. ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů; místo 
prokazování plnění těchto předpokladů budou uchazeči povinni předložit čestné 
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku; 

• zrušení oprávnění zadavatele požadovat po dodavatelích předložení certifikátu ISO; 

• zrušení oprávnění dodavatele prokazovat u veřejných zakázek na dodávky nebo na 
služby splnění technických kvalifikačních předpokladů – referencí (tj. významných 
dodávek realizovaných či služeb poskytnutých dodavatelem) čestným prohlášením; 
pokud nebude možné získat od zákazníka (jiného než veřejného zadavatele) 
osvědčení o dodání zboží nebo poskytnutí služby, může zadavatel požadovat 
předložení smlouvy se zákazníkem a doklad o uskutečnění plnění; 

• zavedení povinnosti dodavatele předložit veřejnému zadavateli do 60 dnů od splnění 
smlouvy seznam svých subdodavatelů, jimž uhradil více než 10 % z celkové ceny 
zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu i 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu (povinnost předkládat seznam subdodavatelů se netýká zakázek 
malého rozsahu, tzn. do 1.000.000,- Kč v případě veřejných zakázek na dodávky 
nebo služby nebo do 3.000.000,- Kč v případě veřejných zakázek na stavební práce). 

 

Dle přechodných ustanovení se změny zákona o zadávání veřejných zakázek zavedené 
předmětnou novelou (tj. zákonem č. 55/2012 Sb.) vztahují pouze na zadávací řízení, která 
budou zahájena po nabytí účinnosti této novely (tj. po 31. 3. 2012, resp. po 31. 12. 2014). 


