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Základní otázky

1. Pokud se dodavatel dopustil pochybení při plnění 

závazku ze smlouvy v důsledku pandemie COVID-19 

a/nebo s ní souvisejících opatření, znemožňuje to 

zadavateli aplikaci § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ?

2. Nastane-li některý „liberační důvod“* dle NOZ, 

znemožňuje to zadavateli aplikaci § 48 odst. 5 písm. d) 

ZZVZ?

* zánik závazku pro nemožnost plnění, zproštění povinnosti k náhradě škody, 

vznik práva smluvní strany domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o 

smlouvě, prodlení věřitele bránícího prodlení dlužníka atd
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§ 48 odst. 5 písm. d) a odst. 8 ZZVZ

§ 48

Vyloučení účastníka zadávacího řízení

(5) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud 

prokáže, že

(…) 

d) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení 

zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího 

smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným 

veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení 

smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,

(…) 

(8) Vybraného dodavatele zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud 

zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle odstavce 2 nebo může prokázat 

naplnění důvodů podle odstavce 5 písm. a) až c).
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Právo zadavatele, nikoliv povinnost

• zadavatel není povinen účastníka pro nezpůsobilost 

spočívající v dřívějších pochybeních vyloučit

• ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) není zařazeno do výčtu 

případů uvedených v ustanovení § 48 odst. 8 ZZVZ, který 

toto „právo“ zadavatele transformuje v některých situacích 

[viz § 48 odst. 2 a odst. 5 písm. a) až c) ZZVZ] na povinnost 

(je-li účastník vybraným dodavatelem)

• ostatní účastníci ZŘ se nemohou dovolat vyloučení jiného 

účastníka dle § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ
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Podmínky a pravidla při vyloučení účastníka 
ze ZŘ – I.

Ustálená rozhodovací praxe (např. ÚOHS-04235/2020/522/Kče, 

6. 2. 2020)

1. Časová podmínka – max. 3 roky před zahájením ZŘ

2. Podmínka intenzity pochybení – závažnost či dlouhodobost

3. Podmínka subjektu smluvního vztahu – zadavatelův smluvní 

vztah nebo smluvní vztah jiného veřejného zadavatele

4. Podmínka kvalifikovaného následku – NŠ, předčasné 

ukončení smlouvy, srovnatelná smluvní sankce

5. Podmínka opakovanosti / plurality – min. 2 pochybení
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Podmínky a pravidla při vyloučení účastníka 
ze ZŘ – II.

6. Není nutné pravomocné soudní či správní rozhodnutí

ÚOHS-S0198/2018/VZ-21654/2018/512/TDv, 24. 7. 2018.

7. Důkazní břemeno na straně zadavatele

8. Důkazní prostředky v rozhodnutí o vyloučení

ÚOHS-R0093/2019/VZ-20435/2019/321/Oma, 25. 7. 2019

ÚOHS-S0176/2019/VZ-16309/2019/521/Opi, 11. 6. 2019
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Dopad liberačních důvodů dle NOZ

• následná nemožnost plnění 

- § 2006 a násl. NOZ – zánik závazku

• podstatná změna okolností 

- § 1765 odst. 1 NOZ – obnovení jednání o smlouvě

- § 1765 odst. 2 NOZ – převzetí nebezpečí změny 

okolností 

• prodlení věřitele

- § 1968 NOZ

• zproštění se povinnosti k náhradě škody
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Zproštění se povinnosti k náhradě škody

• § 2913 odst. 2 NOZ

• § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ – „vznik škody“

• čl. 57 odst. 4 písm. g) směrnice 2014/24/EU – „náhrada 

škody“ („damages“, „Schadenersatz“)

→ Eurokonformní výklad: Je-li následkem pochybení dodavatele pouze vznik 

škody, avšak nikoliv její náhrada, není naplněna podmínka kvalifikovaného 

následku. Tj. pokud by se dodavatel dle NOZ účinně zprostil povinnosti k náhradě 

škody, pak pro jeho vyloučení pro nezpůsobilost nestačí, že tato škoda vznikla.

! Neznamená nutně zánik povinnosti dokončit plnění, případně zánik povinnosti 

hradit smluvní pokuty – pozor na péči řádného hospodáře, zákaz podstatné 

změny závazku dle § 222 ZZVZ.

8



Přiměřenost, self-cleaning, námitky

• aplikace zásady přiměřenosti vs. pacta sunt servanda

• námitky

• self-cleaning

- § 76 ZZVZ

- „přiznat“ pochybení, sdělit a prokázat nápravná opatření

- ÚOHS-S0108/2019/VZ-24785/2019/523/DFi, 6. 9. 2019, 

potvrzeno ÚOHS-R0167/2019/VZ-32866/2019/321/Edo, 28. 

11. 2019

- kdykoliv v průběhu ZŘ – při podání nabídky, nejčastěji s 

námitkami proti vyloučení
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Děkuji za pozornost.

profousova@mt-legal.com
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