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NEWSFLASH  10/2016 

 

Protože nový zákon o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek) nabyl účinnosti 1. 10. 2016, rádi bychom upozornili všechny případné uchazeče o 

veřejné zakázky, že zákon nově stanoví podmínky, za nichž může zadavatel vyloučit účastníka 

ze zadávacího řízení, a to kdykoli v průběhu zadávacího řízení (§ 48). Jedná se o následující 

důvody: 

- nesplňují-li doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávací 

podmínky, nebyly-li doloženy / objasněny anebo doplněny anebo neodpovídají-li 

skutečnosti; 

- neprokázal-li účastník složení požadované jistoty / nezajistil-li jistotu po celou 

dobu trvání zadávací lhůty; 

- obsahuje-li nabídka účastníka mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla 

účastníkem zdůvodněna; 

- prokáže-li zadavatel účastníkovu nezpůsobilost (z důvodů stanovených v § 48 

odst. 5, např.: plnění nabízené účastníkem by vedlo k nedodržení povinností 

vyplývajících z právních předpisů, došlo by ke střetu zájmů, došlo by k narušení 

hospodářské soutěže, atd.); 

- je-li účastník akciovou společností nebo má-li právní formu obdobnou akciové 

společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie 

Zejména u posledního bodu, tedy možnosti zadavatele vyloučit uchazeče, je-li akciovou 

společností (společností obdobnou akciové společnosti) a nemá-li vydány výlučně 

zaknihované akcie, bychom chtěli uchazeče o veřejné zakázky upozornit, aby na daný 

zákonný požadavek kladli zvýšenou pozornost. Zákonodárce sice formuluje možnost 

vyloučení uchazeče jako závislou na zadavateli (tedy „může vyloučit“), ale současně mu klade 

povinnost, aby si v obchodním rejstříku ověřil naplnění důvodu pro vyloučení a pokud z 

obchodního rejstříku vyplývá naplnění tohoto důvodu, je zadavatel povinen účastníka ze 

zadávacího řízení vyloučit. 

Přestože by měl být výše rozepsaný důvod spíše doplňkový k případům, kdy uchazeč nebude 

schopen prokázat svého skutečného majitele, zdá se, že zákonodárce přistoupil k daleko 

přísnější úpravě. Proto doporučujeme všem případným uchazečům o veřejné zakázky, kteří 

mají formu akciové společnosti, aby změnili své stanovy a formu akcií a nechali tak své akcie 

zaknihovat. Alternativou je sice i změna právní formy (např. na s.r.o.), nicméně takový proces 

je ještě náročnější, a aby jej podnikatelé podstupovali, měl by mít pro ně i jiné pozitivní přínosy. 

V případě dotazů se prosím na nás neváhejte obrátit.  

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NABYL ÚČINNOSTI 

DNE 1. 10. 2016! 
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Our publications are prepared for general guidance on 

matters of interest only, and do not constitute professional 

advice. They do not and cannot take into account any specific 

circumstances, financial situation or needs of any reader; our 

readers should not act upon the information contained in this 

publication without obtaining independent professional 

advice first. No representation or warranty (express or 

implied) is given as to the accuracy or completeness of the 

information contained in this publication, and, to the extent 

permitted by law, bpv Braun Partners s.r.o., its members, 

employees, cooperating attorneys and tax advisers do not 

accept or assume any liability, responsibility or duty of care 

for any consequences of the reader, or anyone else acting, or 

refraining to act, in reliance on the information contained in 

this publication or for any decision based on it. 
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