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Přehled novelizací zákona o VZ (I/II)
►

Celkem 8 novelizací
►

76/2008 Sb. (15. 3. 2008)
►

►

407/2009 Sb. (1. 1. 2010)
►
►
►
►
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výše limitů pro VZ uveřejňována nařízením vlády
Úprava kvalifikace (Rejstřík osob se zákazem plnění VZ, možnost
doplňování kvalifikace)
Úprava nabídky (vypuštění prohlášení o vázaností nabídkou)
Možnost sdělit výši nabídkové ceny při otevírání nabídek
Úprava podávání námitek a přezkumu (námitky 15 dnů od zjištění
domnělého porušení zákona, po uzavření smlouvy pouze návrh k
ÚOHS proti uzavření smlouvy bez zadávacího řízení/ proti zákazu
uzavření smlouvy, zákaz plnění ze smlouvy)

Přehled novelizací zákona o VZ (II/II)
►

179/2010 Sb. (15. 9. 2010)
►
►
►

Profil zadavatele na IS VZ
Možnost použít slovenštinu bez překladu
Úprava základní kvalifikace
►
►
►

►
►
►
►
►
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Seznam společníků nebo členů
Seznam zaměstnanců nebo členů statutárního orgánu, kteří v posledních 3
letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí
Pouze akcie na jméno a předložení aktuálního seznamu akcionářů

Úprava kvalifikace (standardně v prostých kopiích, protokol o
posouzení kvalifikace)
Subdodavatelé i ve více nabídkách
Pořizování kopií či opisů ze zprávy o posouzení a hodnocení
Úprava opčního práva (max. 30 % původní zakázky)
Povinnost sdělit výši nabídkové ceny při otevírání nabídek

Připravované změny (I/II)
►

Technická novela
►
►

►

Velká novela
►
►
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Úprava základní kvalifikace (zrušení povinnosti mít akcie na jméno,
předložení seznamu akcionářů s podílem vyšším než 10 %)
Na konci září schváleno PS Parlamentu ČR, předpokládaná účinnost
– leden 2011
MMR ustavilo pravidla diskuse (minitýmy)
Návrh do vlády cca červen 2011

Připravované změny (II/II)
►

Velká novela
►
►
►
►
►
►
►
►
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Zvýšení objemu zakázek uveřejňovaných dle ZVZ (z 2 mil. Kč za 1 mil.
Kč, přehodnocení systému výjimek)
Povinné uveřejňování zakázek malého rozsahu na profilu zadavatele
Zadávání zakázky vs. investiční proces (vyšší informovanost o
realizaci VZ)
Další elektronizace VZ
Dohled na veřejnými zakázkami malého rozsahu, vč. platnosti
výkladových stanovisek ÚOHS
Přezkum hodnocení ekonomické výhodnosti
Zvýšení odpovědnosti za chyby ve VZ
Detailnější úprava střetu zájmů u zaměstnanců zadavatele

Další aktivity – pravidla pro uchazeče
►
►
►

Aktivita AmCham
Zvýšení transparentnosti ze strany uchazečů
Uchazeč / vítězný uchazeč
►
►
►
►
►
►
►

►
►
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Část nabídky týkající se hodnotících kritérií, vč. nabídkové ceny
Smluvené hodnoty hodnotících kritérií, případně celou smlouvu
Veškeré změny smlouvy
Zápisy z jednání se zadavatelem
Informace o majetkovém či personálním propojení
Informace o poskytnutém firemním pohostinství
Seznam zadavatelů, pro které realizoval VZ

www.transparentnizakazky.cz
www.asociacevz.cz
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