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Co v současné době hýbe zakázkami?
• Inflace

• Dodací lhůty
• Dostupnost zboží
• Mezinárodní sankce

• Skuteční majitelé

• Dotační projekty

Aktuální regulace
Mezinárodní sankce
• Nadlimitní VZ - individuální a ekonomické sankce
• Ostatní zakázky vč. ZMR – individuální sankce
• Probíhající plnění: individuální a ekonomické sankce
• V pochybnostech poradí FAÚ (do 30 dnů)
• Orientační info: Datlab – sankce
Není nutné promítat do zadávacích podmínek
Doporučení: ČP „..na osobu dodatele se nevztahují sankce..“
Do smlouvy: zákaz plnění podléhajícího sankcím

Střet zájmů
§44 134/2016 Sb. o zadávání VZ
§4 a násl. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
Nestrannost nebo nezávislost je ohrožena zájmem získat osobní
výhodu nebo snížit prospěch zadavatele
Zjištění - zadavatel přijme opatření k nápravě
ÚOHS dozoruje pouze ZZVZ

Skuteční majitelé
Evidence skutečných majitelů https://esm.justice.cz/
Povinnost zjišťovat (§122), zakládat do dokumentace
Vyloučení v případě střetu zájmů
Možnost vypovězení smlouvy v případě zjištění, že o dodavateli
byly v evidenci skutečných majitelů uvedeny nepravdivé údaje

Růst ceny plnění
Před zahájením
vyhrazené změny závazku (§ 100 odst. 1) = jednoznačně popsaný
mechanismus změny v ZP a smlouvě
Použití: pokud jsou podmínky pro změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a
změna nemění celkovou povahu zakázky.
Změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny
nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.
Cenu změny nutno započítat do PH.

Růst ceny plnění
Při realizaci
navýšení ceny bez faktického věcného protiplnění: změna závazku ze smlouvy (§ 222 ):
odst. 4 (změna de minimis):
• nemění povahu/plnění VZ,
• hodnota změny < než 10 % původního závazku (15% stavební práce) a zároveň
• nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ
nebo odst. 6 (nepředvídané změny):
• potřebu změny nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat,
• nemění se celková povaha VZ a
• hodnota změny nepřekročí 50 % hodnoty původního závazku
Posouzení nepředvídatelnosti k tíži zadavatele – oprávněnost požadavků, okamžik
podání nabídek, zásady 3E
Dodavatel - obchodní profesionál, větší znalost trhu, odborná péče, předvídavost změn

Opakované plnění,
cena nabídková a skutečná
Opakované dodávky a služby realizované podle aktuálních potřeb
NC = modelový výpočet za předpokládané množství
jednotkové ceny, postupné objednávky
Realizace pouze v objemu NC , tj. ukončení po vyčerpání částky před uplynutím
soutěžené doby plnění = zbytečné omezení
Není nutné, aby NC byla stropní cenou skutečného čerpání.
skutečná cena za plnění x nabídková cena (celková)
NC je upravena, aby odpovídala předpokládanému rozsahu plnění
Skutečná cena uhrazená zadavatelem za odebrané plnění, známa až po realizaci VZ
Rozhodnutí NSS:
Skutečnost, že se modelově vypočtená nabídková cena může (oproti okamžiku
hodnocení nabídek) při následném plnění změnit, nemůže sama o sobě zpochybnit
konkrétní výši nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek. Případné změny ceny
během reálného plnění zakázky již nejsou z hlediska ZVZ relevantní.

Inflační doložka
Rizika inflační doložky:
• netrefí se do navýšení, jakou míru?
• stropovat ano/ne?, za 12 měsíců/kalendářní rok?
• kritické navýšení se může týkat jen marginální části plnění
• vysoká inflace dopadne plošně na celou smluvní cenu
Navýšení ceny za předmět plnění může být navázáno na vývoj
cen konkrétních výrobků nebo na vývoj cen v určitých oborech.

Smluvní pokuty
Povinnost zadavatele smluvní pokutu vymáhat:
• povinnost péče řádného hospodáře
• zásady 3E
• právo na náhradu škody či právo na vydání bezdůvodného
obohacení, požadavek na úroky z prodlení a sjednané smluvní
sankce
Nevymáhání pokuty může být posouzeno jako umožnění
podstatné změny závazku ze smlouvy na VZ v rozporu
s podmínkami § 222 ZZVZ

Děkuji za pozornost

