
 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE 
ZDRAVOTNICTVÍ: 

 
Pomůže nový zákon? 

 
 

Vlastimil Fidler 
MMR 

 



princip obecné regulace, zákon není návod 

východiskem směrnice, věcný záměr, výsledky konzultací 

od obecné části ke speciálním 

odpovědnost zadavatele 

snížení administrativy 

transparentnost, flexibilita 
 
 

Obecný přístup k novému zákonu 



 

zákon č. 134/2006 Sb. 

účinnost 1.10.2016 
 

 

 



možnost vyloučit špatného dodavatele nebo 
nedůvěryhodného dodavatele 

hodnocení kvality, týmu, nákladů životního cyklu 

nové pojetí mimořádně nízké nabídkové ceny 

možnost posouzení obratu a kvalifikovaného 
obratu 

 

 

KVALITA 



jediné kritérium 

EKONOMICKÁ VÝHODNOST 

nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality 
 (vč. poměru nákladů životního cyklu a kvality)  

nejnižší nabídkové cena nebo  

nejnižší náklady životního cyklu 

 

Hodnocení § 114 - 121 



ZÁKAZ hodnotit pouze nejnižší nabídkovou cenu 

řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o 
inovačním partnerství 

služby projektantů a architektů 

 

lze vnitřním předpisem dále zpřísnit 

 

Hodnocení 



výčet není omezen 
porovnatelnost, ověřitelnost 
kritéria kvality se mohou vztahovat k jakékoli fázi 
životního cyklu 
zákaz hodnocení sankcí a splatnosti  
 
možnost stanovit pevnou cenu a hodnotit 
pouze kvalitu nabízeného plnění 
 

 

Kritéria kvality 



technická úroveň  
estetické nebo funkční vlastnosti  
uživatelská přístupnost  
vliv předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, 
sociální důsledky vyplývající z předmětu veřejné 
zakázky nebo inovační hlediska 
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 

Kritéria kvality 



úroveň servisních služeb včetně technické pomoci  
podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění 
 

Kritéria kvality 



všechny po sobě jdoucí nebo provázané fáze, 
zahrnující výzkum a vývoj, pokud mají být 
provedeny, výrobu, obchod a jeho podmínky, 
přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu 
existence předmětu dodávky nebo stavby nebo 
poskytování služby, od získání surovin nebo 
vytvoření zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení 
služby nebo používání 

Životní cyklus 



vždy nabídková cena  
plus např. 

ostatní pořizovací náklady 
náklady související s užíváním předmětu veřejné 

zakázky 
náklady na údržbu 
náklady spojené s koncem životnosti 
náklady způsobené dopady na životní prostředí 

 

 

Náklady životního cyklu 



odpovědnost nese vždy zadavatel 

ZVZ je jen procesní normou – zadavatel musí 
dodržovat i další zákony 

Hodnotící kritéria 



DĚKUJI ZA POZORNOST  
vlastimil.fidler@mmr.cz  
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