
Výsledky ankety uspořádané na konferenci AVZ „Jak se žije se ZZVZ? Zřejmě 

lépe než se čekalo“ 18. – 19. října 2018 

(Konference se zúčastnilo cca 175 účastníků z řad odborné veřejnosti.) 

Anketní  otázky: 

 
 

 
 

72% 

7% 

17% 

4% 

1. Je dle Vašeho názoru dostatečné požadovat od osob odpovědných za 
plnění stavebních prací, které svou kvalifikaci získaly v zahraničí, osvědčení 
o registraci hostující/usazené osoby až jako smluvní podmínku stanovenou 

pro plnění veřejné zakázky? 

Ano Ne Ne z jiného důvodu Nevím 

39% 

61% 

2. Je dle Vašeho názoru možné podle stávající úpravy ZZVZ zadat veřejnou 
zakázku na rozvoj existujícího informačního systému v jednací řízení bez 

uveřejnění? 

A. Ano B. Ne 



 
 

 

30% 

60% 

3% 
7% 

3. Kterou z následujících situací dle Vašeho názoru vede nejčastěji ke vzniku tzv. 
Vendor lock-inu (závislosti zadavatele na jediném dodavateli) u VZ na vývoj IS? 

 

A. Absence smluvní povinnosti předat zadavateli komentované zdrojové kódy nového IS 

B. Žádná nebo úzce vymezená licence na užití IS bez výslovného sjednání možnosti úpravy IS třetí 
osobou 

C. Zadání vývoje IS bez současného zadání souvisejícího provozu pořizovaného IS 

D. Jiný výše neuvedený důvod 

25% 

72% 

3% 

4. Jaký je Váš názor na provoz představené Platformy FEN, kým by měla být 
spravována? 

A. MMR, protože je gestorem ZZVZ a FEN je v zásadě realizací opatření Strategie elektronizace 
2016 až 2020 

B. Společně soukromými provozovateli elektronických nástrojů, protože mají více zkušeností z 
praxe a mohou pružněji platformu rozvíjet bez nutnosti každou změnu soutěžit apod. 

C. Nevím 



 

 

 

37% 

10% 

50% 

2% 1% 

5. Co by dle Vašeho názoru nejvíce pomohlo širšímu prosazení hodnocení kvality 
v zadávací praxi? 

A. Metodická podpora MMR 

B. Více vzdělávacích seminářů na téma kvality se sdílenými příklady best practices 

C. Nějaká reflexe problematiky ze strany dohledových orgánů 

D. Možnost poradit se s certifikovanými odborníky na danou problematiku 

E. Něco jiného výše neuvedeného 

60% 
23% 

17% 

6. Jaká hodnotící kritéria podle Vás v budoucí běžné zadávací praxi převládnou? 

A. Stará dobrá nejnižší nabídková cena jako jediné kritérium 

B. Jednoduše počitatelná kritéria – bez ohledu na jejich vliv na kvalitu 

C. Metoda Best Value Added a její deriváty 



 

 

 

 

46% 

13% 

4% 2% 

35% 

7. Využíváte výhradu změny závazků dle § 100 ZZVZ a z jakého důvodu nejčastěji? 

A. Ano, nejčastěji ve vztahu k rozšíření množství/jednotek plnění nebo navýšení ceny 

B. Ano, nejčastěji ve vztahu k věcně vymezenému rozšíření/zúžení plnění 

C. Ano, nejčastěji ve vztahu k  pořízení dodatečných prací/služeb v JŘBU 

D. Ano, využíváme z jiných výše neuvedených důvodů 

E. Ne, nevyužíváme anebo jen doma vůči manželce/manželovi/dětem :) 

19% 

10% 

44% 

27% 

8. V jakých případech dle Vaší zkušenosti ÚOHS přistupuje k vydání předběžného 
opatření před vydáním prvostupňového rozhodnutí? 

A. Automaticky vždy, když se blíží konec blokační lhůty, bez ohledu na okolnosti případu 

B. Pouze pokud se blíží konec blokační lhůty a současně jsou objektivně dány důvody 
pro uložení nápravného opatření, prakticky tak ÚOHS „prozrazuje“ budoucí rozhodnutí 

C. Zcela nepředvídatelně, nepodařilo se mi vypozorovat žádnou jednotnou rozhodovací 
praxi 

D. Nevím 



 
 

 

3% 

97% 

9. Je dle Vašeho názoru účelné nakupovat podíl/závod v zadávacím řízení dle 
ZZVZ? 

A. Ano B. Ne 

27% 

8% 65% 

10. Co si myslíte o závěrech rozsudku NSS čj. 10 As 219/2016-51, Mega Trans, 
resp. o vydání předběžného opatření dohledovým orgánem? 

A. Vydání předběžného opatření, i z moci úřední, by mělo být pravidlem 

B. Vydání předběžného opatření by mělo být pravidlem, ale pouze na návrh 

C. K vydání předběžného opatření by mělo dojít pouze tehdy, pokud pro to jsou konkrétní 
vážné důvody v dané věci 


