IMVPMII

>>

březen 2016

<
cn

o
LU
N

Zřejmě již opravdu poslední
novela ZVZ a nové finanční limity
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vězně
ní pozdějších předpisů (ZVZ) se těsně před koncem své
platnosti - v legislativním procesu je nový zákon o za
dávání veřejných zakázek (NZVZ) - dočkal ještě ne
čekané a legislativně nepříliš zdařilé novely. Konkrét
ně se jedná o část čtrnáctou zákona č. 375/2015 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému po
jištění vkladů. Zákon byl uveřejněn ve Sbírce zákonů
28. prosince 2015 a hned k 1. lednu 2016 nabyl účin
nosti. Seznamte se tedy podrobněji s tím, jaké změny
v oblasti veřejných zakázek přináší.

vedená novela rozšířila zá
kladní kvalifikační před
poklady a vložila do § 53
odst. 1 ZVZ nové písmeno I), které
zní: „vůči němuž nebyla v posled
ních 3 letech zavedena dočasná
správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize
podle zákona upravujícího ozdravné
postupy a řešení krize na finančním
trhu." Zároveň tato novela v § 53
odst. 3 ZVZ stanovila, že uvedený
předpoklad se prokazuje čestným
prohlášením. Zákonem, na který
§ 53 odst. 1 písm. I) ZVZ odkazuje,
je zákon č. 374/2015 Sb., o ozdrav
ných postupech a řešení krize na fi
nančním trhu.
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Sasová působnost
íío.

všiv
Uvedená novela neobsahuje žád
né přechodné ustanovení, které
by její aplikaci časově omezova-

lo až na zadávací řízení zahájená
po nabytí účinnosti této novely,
tj. po 1. lednu 2016 (obdobná situ
ace nastala již jednou v souvislos
ti s novelami ZVZ na přelomu let
2011/2012). Vyvstala proto praktic
ká otázka, jak na přijetí novely re
agovat v případě zadávacích řízení,
jež byla zahájena před 1. lednem
2016 a v nichž dosud neskončila
lhůta pro prodání nabídek či žá
dostí o účast.
Striktně jazykovým výkladem
a s ohledem na § 52 ZVZ bychom
totiž mohli dojít k závěru, že tuto
změnu je nutné u takových řízení
od 1. ledna 2016 aplikovat, tj. for
mou dodatečných informací zada
vatele (bez předchozí žádosti dle
§ 49 odst. 4 ZVZ) tento požadavek
do zadávací dokumentace doplnit
a jeho splnění kontrolovat při posu
zování kvalifikace nebo přinejmen
ším jeho prokázání požadovat do
datečně postupem dle § 59 odst. 4

Mgr. David Dvořák,
LL.M., Ph.D.
Advokátní kancelář MT Legal

ZVZ. Praktickým problémem však
je, že kvůli krátké legisvakanci a vá
nočním svátkům neměli zadavatelé
u zadávacích řízení, u nichž končila
lhůta krátce po Novém roce, mož
nost tuto změnu vůbec do zadáva
cích podmínek promítnout.
Máme nicméně za to, že při
výkladu účinků novely nelze rezig
novat na další metody interpretace
právních předpisů (např. § 2 občan
ského zákoníku), respektive základ
ní zásady právního státu, zejména
princip právní jistoty a předvídatelnosti práva, případně i princip
rozumné aplikace právních předpi
sů (např. rozsudek Krajského sou
du v Brně, sp. zn. 62 Af 50/2010).
V souladu s těmito principy by pak
měl být požadavek uplatňován až
u zadávacích řízení zahájených nej
dříve 1. ledna 2016.
Kromě toho nelze odhléd
nout ani od skutečnosti, že zákon
č. 374/2015 Sb. (zákon, k němuž se
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druh veřejné zakázky

dodávky a služby

stavební práce

nový finanční limit
od 1.1.2016

původní finanční limit
do 31.12.2015

ČR, státní příspěvkové
organizace

3 686 000

3 395 000

územně samosprávné
celky, jejich příspěvkové
organizace, jiné
právnické osoby,
dotovaní zadavatelé

5 706 000

5 244 000

sektoroví zadavatelé

11 413 000

10 489 000

všichni

142 668 000

131 402 000

druh zadavatele

nový kvalifikační předpoklad vzta
huje) je jednak nový (tudíž dočasná
správa nebo opatření k řešení krize
podle něj zatím zavedeny být ne
mohly), jednak se vztahuje na ome
zený okruh subjektů působících
na finančním trhu. Proto lze pro ur
čitou budoucí dobu předpokládat,
že všichni uchazeči tento kvalifikač
ní předpoklad splňují, respektive
velká část dodavatelů ho bude spl

n.
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MMR a Úřad pro ochranu

hospodářské soutěže v průběhu
ledna 2016 vydaly a na svých in
ternetových stránkách, respektive
na Portálu o veřejných zakázkách
a koncesích uveřejnily Společné
stanovisko Ministerstva pro místní
rozvoj a Úřadu pro ochranu hospo
dářské soutěže k aplikaci nového
základního kvalifikačního před
pokladu podle § 53 odst. 1 písm. I)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (ZVZ), které v zásadě rov
něž vychází z námi výše vznesených
argumentů a konstatuje, že nový
základní kvalifikační předpoklad
se uplatní až v zadávacích řízeních
zahájených po nabytí účinnosti no
vely,^, od 1. ledna 2016.

ňovat vždy. Obdobně ostatně postupovalo v minulosti i Ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR), a to v souvislosti s nabytím účinnosti zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Do Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů splnění nového požadávku na beztrestnost dodavatele
- tuzemské právnické osoby-automaticky zapsalo.

it!cvé finanční limity
pro nadlimitní
veřejné zakázky
Jako každé dva roky, došlo i od 1. ledna 2016 ke změně finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky,

Tato změna je provedena centrálně
na úrovni Evropské unie, včetně
přepočtu výše limitů na měny států, které nejsou členy eurozóny. Pro
úplnost: Jedná se o nařízení Komise
(EU) 2015/2342 z 15. prosince 2015,
jímž se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/
/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání
veřejných zakázek, nařízení Komise
(EU) 2015/2341 z 15. prosince 2015,
kterým se mění směrnice Evrop
ského parlamentu a Rady 2004/17/
/ES ohledně prahových hodnot po
užívaných při postupech zadávání
veřejných zakázek, nařízení Komise
(EU) 2015/2340 z 15. prosince 2015,
jímž se mění směrnice Evropské-
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je

zřejmé,

došlo

s ohledem na devalvaci koruny
v předešlém období a rovněž s ohle
dem na určité oslabení eura poprvé
za dobu členství ČR v EU k podstat
nějšímu zvýšení finančních limitů,
dosavadní trend byl spíše opačný.

ho parlamentu a Rady 2009/81/
/ES ohledně prahových hodnot po
užívaných při postupech zadávání
veřejných zakázek, a sdělení Komi
se z 16. prosince 2015 Odpovídají
cí prahové hodnoty podle směrnic
Evropského parlamentu a Rady
2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/
/ES (2015/C 418/01).
Nutnost změny finančních li
mitů je dána mezinárodně-právními závazky Evropské unie v rámci
Světové obchodní organizace - Do
hodou o vládních zakázkách (tzv.
GPA), která stanoví finanční limity
v tzv. zvláštních právech čerpání
(SDR), zúčtovací jednotce Světové

obchodní organizace. Finanční limi
ty je pak třeba periodicky upravovat
podle kurzu eura, respektive násled
ně české koruny vůči SDR.
V ČR jsou pak tyto finanční li
mity vnitrostátně stanoveny naří
zením vlády č. 77/2008 Sb.( jež bylo
s účinností od 1. ledna 2016 noveli
zováno nařízením vlády č. 393/2015
Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 77/2008 Sb., o stanovení finanč
ních limitů pro účely zákona o ve

řejných zakázkách, o vymezení
zboží pořizovaného Českou repub
likou - Ministerstvem obrany, pro
které platí zvláštní finanční limit,
a o přepočtech částek stanovených
v zákoně o veřejných zakázkách
v eurech na českou měnu, ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlá
dy č. 78/2008 Sb„ kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších
předpisů.

• V souvislosti se zákonem o ozdravných postupech a řešení krize
na finančním trhu zavádí poslední novela ZVZ nový kvalifikační
předpoklad podle § 53 odst. 1 písm. I) ZVZ.
• Tento předpoklad se podle MMR a ÚOHS uplatni až v zadávacích ří
zeních zahojených po nabytí účinnosti novely, tj. od 7. ledna 2016.
• Od 1. ledna 2016 došlo také k opětovné změně finančních limitů
pro nadlimitní veřejné zakázky.
• Pro aplikaci finančního limitu je rozhodující datum zahájení zadá
vacího řízení (§ 26 ZVZ). Nové finanční limity se tak uplatní až pro
zadávací řízení zahájená po 1. lednu 2016.
• Stejné finanční limity budou platit i po nabytí účinnosti NZVZ.

Pravidelné rubriky:

Statutami

zástupce firmy

Náš host
Téma měsíce
Monitor legislativních změn
Obchodní právo
Hospodářská soutěž

První časopis na trhu pro
statutární zástupce soukromých
firem přináší přehlednou a atraktivní
formou všechny informace,
jež mají přímý dopad na správu
společností. Jednatelům, předsedům,
místopředsedům a členům
představenstev a dozorčích rad, ale
také generálním a finančním ředitelům
na

Preventivní opatření & nástroje
General management
Finanční management
Pracovní, občanské a daňové právo
Bezpečné řízení podnikových
procesů
Manažerské dovednosti
a leadership

