
 
 
 

Porovnání ustanovení relevantních ve vztahu k SOVZ v jednotlivých předpisech, včetně jejich zařazení v daném předpisu. 
 
 

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
(ZVZ) 

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 
RADY 2014/24/EU (Směrnice) 

    
Dělení na 
části 

§ 98 odst. 1 ZVZ: Zadavatel může rozdělit veřejnou 
zakázku na části, připouští-li to povaha předmětu 
veřejné zakázky. 
§ 98 odst. 2 ZVZ: V případě rozdělení veřejné zakázky 
na části uvede zadavatel tuto skutečnost v oznámení či 
výzvě o zahájení zadávacího řízení a vymezí předmět 
jednotlivých částí veřejné zakázky a další požadavky 
související s rozdělením veřejné zakázky na části. 
§ 98 odst. 3 ZVZ: Pokud zadavatel rozdělil veřejnou 
zakázku na části, uvede v oznámení či výzvě o 
zahájení zadávacího řízení, zda je dodavatel oprávněn 
podat nabídku na všechny či některé části veřejné 
zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. 
§ 98 odst. 4 ZVZ: Je-li veřejná zakázka rozdělena na 
části, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se 
postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a 
povinností dodavatele na každou jednotlivou část, 
nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Ustanovení § 13 
odst. 4 tím není dotčeno. 

§ 35 ZZVZ: Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na více částí, 
pokud tím neobejde povinnosti stanovené tímto zákonem. Pokud 
zadavatel zadává více částí veřejné zakázky v jednom zadávacím 
řízení, vymezí rozsah těchto částí a stanoví pravidla pro účast 
dodavatele v jednotlivých částech a pro zadání těchto částí. 
 
§ 101 odst. 1: Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci rozdělí 
veřejnou zakázku na části, postupuje zadavatel při výběru 
dodavatele v každé části odděleně, pokud není dále stanoveno jinak. 
§ 101 odst. 2: Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 
stanoví, zda dodavatel může podat nabídku na jednu, několik nebo 
na všechny části veřejné zakázky. 
§ 101 odst. 3: Pokud je připuštěno podání nabídek na více částí, 
může zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve 
výzvě k podání žádosti o účast omezit počet částí, které lze zadat 
jednomu účastníku zadávacího řízení. V takovém případě zadavatel 
vymezí pravidla pro výběr částí, které budou zadány účastníku 
zadávacího řízení, kterému by podle pravidel pro hodnocení jinak 
mělo být zadáno více částí. 
§ 101 odst. 4: Lze-li jednomu účastníku zadávacího řízení zadat 
více částí, může zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení 
nebo ve výzvě k podání žádostí o účast stanovit pravidla pro určení 
částí, které si vyhrazuje k případnému zadání jednomu účastníku 
zadávacího řízení. 
 
§ 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ: 
Písemná zpráva musí obsahovat alespoň: 
m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, 
uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v 
zadávací dokumentaci 

Čl. 46 odst. 1 Směrnice: Veřejní zadavatelé mohou rozhodnout 
o zadání veřejné zakázky tak, že ji rozdělí na jednotlivé části, a 
mohou vymezit rozsah a předmět těchto částí.  
S výjimkou veřejných zakázek, jejichž rozdělení se stalo 
povinným na základě odstavce 4 tohoto článku, uvedou veřejní 
zadavatelé hlavní důvody pro rozhodnutí o zadání veřejné 
zakázky bez rozdělení na části; toto odůvodnění je součástí 
zadávací dokumentace nebo samostatné zprávy podle článku 
84. 
Čl. 46 odst. 2 Směrnice: Veřejní zadavatelé uvedou v 
oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k 
potvrzení zájmu, zda lze nabídky podávat pro jednu, několik 
nebo všechny části.  
Veřejní zadavatelé mohou i v případech, kdy lze nabídky podávat 
pro několik nebo všechny části, omezit počet částí, které lze 
zadat jedinému uchazeči, pokud je tento maximální počet částí 
na uchazeče uveden v oznámení o zahájení zadávacího řízení 
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu. Veřejní zadavatelé uvedou v 
zadávací dokumentaci objektivní a nediskriminační kritéria či 
pravidla, jež hodlají uplatnit k určení toho, které části budou 
zadány, pokud by použití kritérií pro zadání vedlo k tomu, že by 
jednomu uchazeči byl zadán vyšší než maximální možný počet 
částí 
Čl. 46 odst. 3 Směrnice: Členské státy mohou stanovit, že 
pokud lze jednomu uchazeči zadat více než jednu část, mohou 
veřejní zadavatelé zadávat veřejné zakázky kombinující několik 
nebo všechny části, pokud si v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu tuto možnost vyhradili, a 
uvést části nebo jejich skupiny, které lze kombinovat. 
Čl. 46 odst. 4 Směrnice: Členské státy mohou provést odst. 1 
druhý pododstavec stanovením povinnosti rozdělit veřejné 



 
 

zakázky na jednotlivé části za podmínek stanovených v souladu 
s jejich vnitrostátním právem a s ohledem na právo Unie. Za 
těchto okolností se použije také odst. 2 první pododstavec a 
podle okolností i odstavec 3. 
 

Sociální 
podmínka 

§ 44 odst. 10 ZVZ: Zadavatel může v zadávacích 
podmínkách uvést též požadavky týkající se 
zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a 
to zejména v sociální oblasti, v oblasti 
zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí. 
§ 46 odst. 4 ZVZ: Technické podmínky může 
zadavatel stanovit formou požadavků na výkon nebo 
funkci, které mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z 
hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto požadavky a 
charakteristiky musí být dostatečně přesné, aby 
uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět 
zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. 
§ 46 odst. 8 ZVZ: Jestliže zadavatel stanoví 
charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí 
formou požadavků na výkon nebo na funkci podle 
odstavce 4, může použít podrobné specifikace nebo 
jejich části, jak jsou vymezeny evropskými, národními, 
nadnárodními nebo jinými systémy pro udělování 
ekoznaček, za předpokladu, že tyto specifikace jsou 
vhodné pro vymezení charakteristik výrobků nebo 
služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky. 
§ 46 odst. 9 ZVZ: Zadavatel může uvést, že u výrobků 
a služeb opatřených ekoznačkou podle odstavce 8 se 
má za to, že splňují technické podmínky stanovené v 
zadávací dokumentaci. Zadavatel však musí přijmout 
jakýkoli jiný vhodný důkaz, zejména technickou 
dokumentaci výrobce nebo zkušební protokol vydaný 
uznaným orgánem. 

§ 37 odst. 1 ZZVZ: Podmínky účasti v zadávacím řízení musí 
souviset s předmětem veřejné zakázky a zadavatel je může stanovit 
jako 
a) podmínky kvalifikace 
b) technické podmínky včetně podmínek nakládání s právy 
k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti 
s plněním smlouvy na veřejnou zakázku, 
c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky, nebo 
d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména 
v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, 
sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, 
hospodářské oblasti nebo inovací. 

Čl. 70 Směrnice: 
Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní podmínky pro 
plnění veřejné zakázky za předpokladu, že souvisí s 
předmětem veřejné zakázky ve smyslu čl. 67 odst. 3 a že jsou 
uvedeny ve výzvě k účasti v soutěži nebo v zadávací 
dokumentaci. Tyto podmínky mohou zahrnovat hospodářské, 
inovační, environmentální, sociální nebo se zaměstnáním 
související aspekty. 

Zvýhodněn
í OZP 

§ 101 odst. 1 ZVZ: Stanoví-li tak zadavatel v oznámení 
či výzvě o zahájení zadávacího řízení, může se 
zadávacího řízení účastnit pouze dodavatel, který 
zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním 

§ 37 odst. 6 ZZVZ: Zadavatel může vyhradit účast v zadávacím 
řízení určitým dodavatelům podle § 38. 
§ 38 odst. 1 ZZVZ: Stanoví-li tak zadavatel v oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, může se zadávacího řízení účastnit pouze 

Článek 20 Směrnice: 
Členské státy mohou vyhradit právo na účast v zadávacím řízení 
chráněným dílnám a hospodářským subjektům, jejichž hlavním 
cílem je sociální a profesní začlenění osob s postižením nebo 



 
 

postižením podle zvláštního právního předpisu z 
celkového počtu zaměstnanců dodavatele. 
§ 101 odst. 2 ZVZ: Skutečnost, že dodavatel 
zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním 
postižením podle odstavce 1, musí být dodavatelem 
uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce 
České republiky - krajské pobočky nebo pobočky pro 
hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu 
práce“) nebo s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu 
sociálního zabezpečení, která se týkají osob se 
zdravotním postižením. 
§ 101 odst. 3 ZVZ: Při použití tohoto ustanovení je 
vyloučena možnost prokazovat skutečnosti podle 
odstavce 2 prostřednictvím jiných osob. 
§ 101 odst. 4 ZVZ: Účastní-li se otevřeného řízení, 
užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení 
při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 
zaměstnanců, z nichž je více než 50 % 
zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, 
je pro hodnocení nabídek rozhodná výše 
nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. 
Ustanovení § 82 odst. 4 tím není dotčeno. 

dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech 
podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. 
§ 38 odst. 2 ZZVZ: Skutečnost, že v rámci dodavatele je na 
chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50 % osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců podle 
odstavce 1, musí být uvedena v nabídce společně s potvrzením 
Úřadu práce České republiky; rozhodným je průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí předcházející zahájení 
zadávacího řízení. 
§ 38 odst. 3 ZZVZ: Splnění podmínek podle odstavce 1 není možné 
prokázat prostřednictvím jiných osob. Při společné účasti v 
zadávacím řízení prokazuje splnění podmínek podle odstavce 1 
každý účastník zadávacího řízení samostatně. 

osob znevýhodněných, nebo mohou vyhradit plnění veřejných 
zakázek v rámci programů chráněného zaměstnání, pokud 
alespoň 30 % zaměstnanců těchto dílen, hospodářských 
subjektů nebo programů jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné. 
 

Předtržní 
konzultace 

X § 33 ZZVZ: 
Zadavatel je oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli 
s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých 
záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou 
soutěž; ustanovení § 211 odst. 1 se použije obdobně. 

Článek 40 Směrnice: 
Před zahájením zadávacího řízení mohou veřejní zadavatelé 
vést tržní konzultace s cílem připravit zadání veřejné zakázky a 
informovat hospodářské subjekty o svých plánech a požadavcích 
při zadávání veřejných zakázek. Za tímto účelem mohou veřejní 
zadavatelé například vyhledat nebo přijmout poradenství od 
nezávislých odborníků nebo orgánů či účastníků trhu. Toto 
poradenství mohou využít při plánování a vedení zadávacího 
řízení, pokud toto poradenství nenarušuje hospodářskou soutěž 
a nevede k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady 
transparentnosti. 

Kvalifikace § 56 ZVZ: Technické kvalifikační předpoklady 
 
Dodávky 

§ 79 ZZVZ: Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání 
 
Dodávky 

 
 



 
 

odst. 1: K prokázání splnění technických kvalifikačních 
předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na 
dodávky může veřejný zadavatel požadovat: 

písm. a) seznam významných dodávek 

realizovaných dodavatelem v posledních 3 

letech a v případě oblasti obrany nebo 

bezpečnosti v posledních 5 letech s 

uvedením jejich rozsahu a doby plnění 

písm. f) doklad prokazující shodu 

požadovaného výrobku vydaný příslušným 

orgánem 

Služby 
odst. 2: K prokázání splnění technických kvalifikačních 
předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na 
dodávky může veřejný zadavatel požadovat: 

písm. a) viz odst. 1 písm. a) výše (dodávky),  
písm. e) osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a osob odpovědných 
za poskytování příslušných služeb (tým),  
písm. h) přehled nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici 

odst. 2: K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může 
požadovat: 

písm. b) seznam významných dodávek nebo významných 
služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, 
že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 
roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné 
pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže 
písm. l) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s 
požadovanou technickou normou nebo technickým 
dokumentem 

 
Služby 
odst. 2: K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může 
požadovat: 

písm. b) viz odst. 2 písm. b) výše (dodávky),  
písm. d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující 
se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním 
pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou 
dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve 
vztahu k jejich vedoucím pracovníkům 
písm. j) přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo 
technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění 
veřejné zakázky k dispozici 

 

Hodnocení  § 78 odst. 4 ZVZ: Rozhodne-li se zadavatel pro zadání 
veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria 
ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí 
hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné 
hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí 
vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. 
Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, 
technická úroveň nabízeného plnění, estetické a 
funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu 

§ 114 odst. 1 ZZVZ: Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že 
nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
§ 114 odst. 2 ZZVZ: Ekonomická výhodnosti nabídek se hodnotí na 
základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně 
poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může 
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší 
nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu. 
 
§ 116 odst. 1 ZZVZ: Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky 

Článek 67 odst. 1 Směrnice: Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 
právní a správní předpisy týkající se ceny některých dodávek 
nebo odměňování za určité služby, vycházejí veřejní zadavatelé 
při zadávání veřejných zakázek z ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky.  
Článek 67 odst. 2 Směrnice: Ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka z hlediska veřejného zadavatele se stanoví na základě 
ceny nebo nákladů prostřednictvím nákladové efektivnosti, 
například podle nákladů životního cyklu v souladu s článkem  68, 



 
 

na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se 
zdravotním postižením a osob se ztíženým 
přístupem na trh práce, provozní náklady, návratnost 
nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení 
dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. 
Dílčími hodnotícími kritérii mohou být také organizace, 
kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její 
plnění. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být 
smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění 
povinností dodavatele, nebo platební podmínky.“ 

podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují 
kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená 
s předmětem veřejné zakázky. 
§ 116 odst. 2 ZZVZ: Kritériem kvality mohou být zejména 
a) technická úroveň, 
b) estetické nebo funkční vlastnosti, 
c) uživatelská přístupnost,  
d) sociální, environmentální nebo inovační aspekty, 
e) organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo 
podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má 
významný dopad kvalita těchto osob, 
f) úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo 
g) podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění. 
§ 116 odst. 4 ZZVZ: Zadavatel může rovněž stanovit pevnou cenu a 
hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění. 
 
§ 117 ZZVZ 
Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou 
zahrnovat 
a)  
náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu 
předmětu veřejné zakázky, kterými mohou být zejména 
1. ostatní pořizovací náklady, 
2. náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky, 
3. náklady na údržbu, nebo 
4. náklady spojené s koncem životnosti, nebo 
b)  
náklady způsobené dopady na životní prostředí, které jsou 
spojeny s předmětem plnění veřejné zakázky kdykoli v průběhu jeho 
životního cyklu, a to v případě, že lze vyčíslit jejich peněžní hodnotu; 
mohou jimi být zejména náklady na emise skleníkových plynů nebo 
jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny 
klimatu. 
 

a může zahrnovat nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou, který je 
posuzován na základě kritérií, jež zahrnují kvalitativní, 
environmentální a sociální hlediska spojená s předmětem dané 
veřejné zakázky. Mezi tato kritéria může patřit například:  
a) kvalita, včetně technické úrovně, estetických a funkčních 
vlastností, přístupnosti, konceptu pro všechny uživatele, soci-
lálních, environmentálních a inovačních vlastností, obchodu a 
jeho podmínek;  
b) organizace, kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených 
realizací dané veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění 
veřejné zakázky může mít významný dopad kvalita zapojených 
pracovníků, nebo  
c) poprodejní služby a technická pomoc, podmínky dodání, jako 
je datum dodání, postup dodání, doba dodání nebo dokončení. 
Prvek související s náklady může mít také podobu pevné ceny 
nebo nákladů, kdy hospodářské subjekty budou soutěžit pouze z 
hlediska kritérií kvality. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé nemohou použít pouze cenové či pouze nákladové 
kritérium jakožto jediné kritérium pro zadání veřejné zakázky 
nebo omezit jejich použití na určité kategorie veřejných 
zadavatelů nebo na určité typy veřejných zakázek.  
Článek 67 odst. 3 Směrnice: Má se za to, že kritéria pro zadání 
jsou spojena s předmětem veřejné zakázky, pokud se týkají 
stavebních prací, dodávek nebo služeb, které mají být 
poskytnuty v rámci dané veřejné zakázky, v jakémkoli ohledu a v 
kterékoli fázi jejich životního cyklu, a to včetně faktorů ve 
spojitosti s: a) konkrétním procesem výroby, poskytování 
stavebních prací, dodávek nebo služeb či obchodování s nimi 
nebo b) konkrétním procesem pro jinou fázi jejich životního cyklu, 
a to i v případě, že tyto faktory nejsou součástí jejich věcné 
podstaty 
Článek 67 odst. 4 Směrnice: Kritéria pro zadání veřejné 
zakázky nesmějí ponechávat veřejnému zadavateli neomezenou 
volnost výběru. Musí zajistit možnost účinné hospodářské 
soutěže a být doplněna specifikacemi, které umožňují účinné 
ověření informací poskytovaných uchazeči, aby bylo možno 
posoudit, jakou měrou nabídky splňují kritéria pro zadání. V 



 
 

případě pochybností veřejní zadavatelé fakticky ověří správnost 
informací a dokladů, které uchazeči poskytli.  
Článek 67 odst. 5 Směrnice: Veřejný zadavatel upřesní v 
zadávací dokumentaci poměrnou váhu, kterou přikládá každému 
z kritérií zvolených pro stanovení ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky, s výjimkou případů, kdy je stanovena pouze na základě 
ceny. Tato váha může být vyjádřena stanovením rozmezí s 
přiměřeným maximálním rozpětím. Pokud stanovení váhy není 
možné z objektivních důvodů, veřejný zadavatel uvede kritéria 
sestupně podle významu. 

Štítky X § 94 odst. 1 ZZVZ: Jestliže má zadavatel požadavky na vlastnosti 
dodávek, služeb nebo stavebních prací například z hlediska 
environmentálního nebo sociálního, může v zadávací dokumentaci 
požadovat předložení určitého osvědčení, že příslušné stavební 
práce, služby nebo dodávky požadovaným vlastnostem vyhovují, 
pokud 
a) se požadavky na označení štítkem týkají výhradně kritérií, která 
souvisejí s předmětem veřejné zakázky, 
b) jsou štítky vhodné pro vymezení vlastností stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, 
c) podmínky pro přidělení štítku vycházejí z objektivně ověřitelných a 
nediskriminačních kritérií,  
d) byl systém přidělování štítků zaveden v otevřené a transparentní 
proceduře, na které se mohly podílet všechny relevantní zúčastněné 
strany, včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, sociálních partnerů, 
výrobců, distributorů a nevládních organizací, 
e) jsou štítky přístupné všem osobám, které o to mají zájem, a 
f) jsou podmínky pro přidělení štítku stanoveny osobou, nad níž 
dodavatel žádající o štítek nemůže vykonávat rozhodující vliv. 
§ 94 odst. 2 ZZVZ: Zadavatel musí přijmout jakýkoli jiný vhodný 
štítek osvědčující, že dodávky, služby nebo stavební práce splňují 
rovnocenné požadavky. 
§ 94 odst. 3 ZZVZ: Pokud dodavatel prokazatelně neměl možnost 
požadovaný štítek nebo rovnocenný štítek získat a předložit, 
zadavatel přijme jakýkoli jiný vhodný důkaz, že dodávky, služby nebo 
stavební práce splňují požadavky na označení štítkem nebo 
konkrétní požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, například 

Článek 43 odst. 1 Směrnice: Pokud veřejní zadavatelé mají v 
úmyslu nakoupit stavební práce, dodávky nebo služby, které mají 
zvláštní environmentální, sociální nebo jiné vlastnosti, mohou v 
technických specifikacích, kritériích pro zadání nebo podmínkách 
plnění veřejné zakázky vyžadovat zvláštní štítek coby doklad, že 
příslušné stavební práce, služby nebo dodávky požadovaným 
vlastnostem vyhovují, jsou-li splněny všechny následující 
podmínky: 

a požadavky na označení štítkem se týkají výhradně kritérií, 
která souvisejí s předmětem veřejné zakázky a která jsou 
vhodná pro definování vlastností stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky; 

b požadavky na označení štítkem vycházejí z objektivně 
ověřitelných a nediskriminačních kritérií; 

c štítky jsou zavedeny v otevřeném a transparentním řízení, 
na kterém se mohou podílet všechny relevantní zúčastněné 
strany, včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, sociálních 
partnerů, výrobců, distributorů a nevládních organizací; 

d štítky jsou přístupné všem subjektům, které o to mají 
zájem; 

e požadavky na označení štítkem jsou stanoveny třetí 
stranou, nad níž hospodářský subjekt žádající o štítek 
nemůže vykonávat rozhodující vliv. 

Pokud veřejný zadavatel nevyžaduje, aby stavební práce, 
dodávky nebo služby splňovaly veškeré požadavky na označení 



 
 

technickou dokumentaci výrobce. 
§ 94 odst. 4 ZZVZ: Zadavatel může požadovat splnění pouze 
některých vlastností osvědčovaných štítkem. 
§ 94 odst. 5 ZZVZ: Pokud štítek osvědčuje i vlastnosti, které 
nesouvisejí s předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí 
požadovat štítek, může však požadovat osvědčení technických 
vlastností odkazem na jednotlivé specifikace štítku, které souvisejí s 
předmětem veřejné zakázky a jsou vhodné pro definování jeho 
vlastností. 

štítky, uvede, o které požadavky se jedná. 
Veřejný zadavatel vyžadující konkrétní štítek musí přijmout 
všechny štítky, jež potvrzují, že stavební práce, dodávky nebo 
služby splňují rovnocenné požadavky na štítky. 
Pokud hospodářský subjekt prokazatelně neměl možnost získat 
v příslušné lhůtě konkrétní štítek uvedený veřejným zadavatelem 
nebo štítek jemu rovnocenný z důvodů, jež mu nelze přičítat, 
přijme veřejný zadavatel jiné vhodné doklady, jako například 
technickou dokumentaci výrobce, pokud příslušný hospodářský 
subjekt prokáže, že stavební práce, dodávky nebo služby, jež má 
poskytnout, splňují požadavky na označení konkrétním štítkem 
nebo konkrétní požadavky uvedené veřejným zadavatelem. 
Článek 43 odst. 2 Směrnice:   Pokud štítek splňuje podmínky 
stanovené v odst. 1 písm. b), c), d) a e), avšak zahrnuje i 
požadavky, které nesouvisejí s předmětem veřejné zakázky, 
nevyžadují veřejní zadavatelé štítek jako takový, avšak mohou 
definovat technické specifikace odkazem na ty podrobné 
specifikace štítku nebo v případě potřeby jejich části, které 
souvisejí s předmětem veřejné zakázky a jsou vhodné pro 
definování jeho vlastností. 

Další 
podmínky 
pro 
uzavření 
smlouvy 

X § 104 odst. 1 ZZVZ: Zadavatel může v zadávací dokumentaci 
požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro 
uzavření smlouvy 
  
a) předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění 
veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele, 
  
b) úspěšný výsledek zkoušek vzorků, 
 
e) bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy. 
 
 
§ 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ: 
Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení 
b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření 
smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104.“ 
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