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Největší změny v Pravidlech pro výběr dodavatele: 

Bod 6) Zrušení výběrového řízení (dále jen VŘ) musí zadavatel uveřejnit shodným způsobem 

jako oznámení o zahájení VŘ a informovat o zrušení Poskytovatele dotace (nástěnka v 

eAccountu, apod.). 

Bod 7) Povinnou součástí Zadávací dokumentace (dále jen ZD) na stavební práce je 

elektronická podoba výkazu výměr. 

Bod 9) písmeno a) Nově není nutné kvalifikační předpoklady požadovat, pokud je jako 

zadavatelé požadujete, pak je možné kvalifikaci nastavit max. v rozsahu dle Zákona o 

veřejných zakázkách (dále jen ZoVZ) . 

U zakázek nad 50 mil. Kč je nutné vyžadovat alespoň základní kvalifikační předpoklady dle § 

53 ZoVZ a to včetně způsobu prokázání  (t.j. nelze doložit pouze čestným prohlášením, ale je 

nutné doložit příslušné dokumenty o bezdlužnosti/beztrestnosti apod.). 

Bod 9) písmeno f) Nově je podrobně upraveno nastavení hodnotících kritérií. Zákaz hodnot it 

záruční dobu.  

Bod 9) písmeno g) Připuštěna elektronická aukce, ale výhradně za splnění zákonných 

podmínek, v certifikovaných systémech, ze kterých je celý průběh možné transparentně 

prokázat a které garantují nemožnost ovlivnění průběhu aukce. 

Bod 9) písmena h), i), j) ZD musí obsahovat požadavek na způsob zpracování nabídkové 

ceny, dobu a místo plnění zakázky a požadavky na variantní nabídky, pokud je Zadavatel 

připouští. 

Bod 9) písmeno n) Nová podmínka u stavebních prací. ZD musí obsahovat ustanovení, které 

zajistit, že stavební dozor bude provádět subjekt nezávislý na dodavateli. 

Bod 9) písmeno o) Nová podmínka k rozsahu dokumentace VŘ na stavební práce. 

Prováděcím předpisem je myšlena vyhláška 230/2012 Sb. dokumentace nemusí být nutně 

přesná prováděcí dokumentace dle stavebního zákona, ale musí být v takovém rozsahu a 

stupni podrobnosti, aby jasně kvantitativně a kvalitativně definovala požadované plnění a 

bylo na jejím základě možné podat konkrétní nabídku. 

Bod 10) Možnost prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. U změn, které by mohly rozšířit počet 

uchazečů o zakázku, je nutné lhůtu prodloužit vždy o celou původní dobu. 

Bod 22) Podstatná změna přepočtu nabídek z cizí měny – výchozí je kurz platný k poslednímu 

dni lhůty pro podání nabídek. 

Bod 26) Rozšířeny náležitosti zprávy z VŘ zejména o informace o uchazečích vyzvaných 

k doplnění, formálních náležitostí jako jsou podpisy členů komise a souhlas zadavatele se 

závěry komise. Dále čestné prohlášení zadavatele deklarující, že na zpracování nabídky se 

nepodílel subjekt zapojený do přípravy a realizace daného VŘ a že vítězem VŘ není 

ekonomicky či personálně propojená osoba se zadavatelem. 

Bod 27) Zakotvena povinnost, že uzavřená smlouva musí respektovat smluvní podmínky 

nastavené v ZD a vítězné nabídce. 
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Bod 35) Změna limitu pro pozvání poskytovatele na jednání hodnotící komise (změna v 

souladu se ZoVZ) - Zadavatel je povinen v případě zakázek v předpokládané hodnotě vyšší 

než 1 mil. Kč 

bez DPH zaslat poskytovateli dotace prokazatelně písemnou pozvánku, a to elektronicky přes 

eAccount, na jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, a to nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním. 

Bod 38) Podrobněji upraveno předávání VŘ ke kontrole, obecně platí předkládání VŘ před 

podáním žádosti o platbu (dále jen ŽoPL). U VŘ nad 50 mil. je nutné dokumentaci předložit 

ještě před uzavřením smlouvy. Upozornění na nutnost zadávat vazbu mezi VŘ a souvisejícími 

doklady v rámci ŽoPl. 
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