
Postup po vyloučení vybraného dodavatele v případě elektronické aukce 

 

Základní pravidla pro hodnocení a provedení elektronické aukce  

 

Zadavatel hodnotí nabídky na základě jejich ekonomické výhodnosti (§ 114 odst. 1). Zadavatel 

zároveň může po hodnocení nabídek provést elektronickou aukci (§ 120 odst. 1).  

 

Základními podmínkami pro použití elektronické aukce jsou:  

 vyhrazení provedení elektronické aukce v oznámení o zahájení zadávacího řízení (§ 120 odst. 

1, věta první), 

 nemožnost vzájemně identifikovat účastníky zadávacího řízení do skončení elektronické aukce 

(§ 120 odst. 1, věta druhá), 

 zákaz použití elektronické aukce u těch veřejných zakázek, u nichž nesmí být stanovena 

ekonomická výhodnost na základě nejnižší nabídkové ceny (§ 114 odst. 3),  

 stanovení minimálních náležitostí, které musí být zadavatelem pro elektronickou aukci uvedeny 

v zadávací dokumentaci (§ 120 odst. 4). 

 

Před zahájením elektronické aukce zadavatel musí provést (§ 121 odst. 1) 

 posouzení, zda nabídky odpovídají zadávacím podmínkám, 

 vyloučení všech účastníků zadávacího řízení, u nichž zadavatel zjistí, že jsou naplněny důvody 

vyloučení podle § 48 odst. 2 nebo může prokázat naplnění důvodů pro nezpůsobilost podle § 

48 odst. 5 písm. a) až c) a  

 hodnocení nabídek. 

 

Zadavatel následně vybírá k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek nebo výsledku 

elektronické aukce, pokud byla použita (§ 122 odst. 1).  

 

Postup po vyloučení vybraného dodavatele podle § 125 odst. 1 

 

Podle § 125 odst. 1, věta první platí, že pokud dojde k  vyloučení vybraného dodavatele, může 

zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá 

z výsledku původního hodnocení nabídek nebo elektronické aukce nebo z výsledku nového 

hodnocení. Podle věty druhé § 125 odst. 1 ZZVZ však zadavatel musí provést nové hodnocení 

v případech, kdy by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního 

pořadí nabídek.   

 

Z výsledků původní elektronické aukce však lze vycházet , tj. vyzvat k uzavření smlouvy dalšího 

účastníka zadávacího řízení v pořadí, pouze v případě, že 

 předmětem elektronické aukce byla všechna kritéria hodnocení stanovená zadavatelem 

v konkrétním zadávacím řízení a současně 

 zadavatel předem (v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě podle § 121 odst. 2) stanovil, že 

nebude elektronická aukce v případě vyloučení vybraného dodavatele opakována.  

 

V ostatních případech, tedy  

 pokud jsou nabídky hodnoceny jak na základě kritérií, která nejsou předmětem elektronické 

aukce a zároveň na základě kritérií, která jsou předmětem elektronické aukce, nebo  

 předmětem elektronické aukce byla všechna kritéria hodnocení stanovená zadavatelem 

v konkrétním zadávacím řízení, ale zadavatel předem nestanovil, že bude vycházet z  výsledků 

původní elektronické aukce i při vyloučení vybraného dodavatele,  

nemůže nastat situace podle 125 odst. 1, věty první,  jelikož vyloučením vybraného dodavatele dojde 

ke změně výchozího stavu pro elektronickou aukci (v prvním výše uvedeném případě) a ke změně 



chování účastníků zadávacího řízení v průběhu elektronické aukce (v obou uvedených případech by 

účastníci zadávacího řízení mohli podávat jiné aukční hodnoty). V těchto případech  

 tedy musí být provedeno hodnocení nové postupem podle § 125 odst. 1, věta druhá nebo  

 se zadavatel může rozhodnout, že zadávací řízení zruší podle § 127 odst. 2 písm. b).  

 

Zadavatel není povinen si v zadávací dokumentaci předem vyhradit, že provede nové hodnocení 

postupem podle § 125 odst. 1, věta druhá v případě vyloučení vybraného dodavatele, neboť tato 

možnost vyplývá přímo ze zákona. Pokud nedojde ke vzájemné identifikaci účastníků elektronické 

aukce, může být v takovém případě elektronická aukce opakována. Pokud však došlo k vzájemné 

identifikaci účastníků elektronické aukce, zadavatel musí zrušit zadávací řízení podle § 127 odst. 2 

písm. b) ZZVZ. Opakování elektronické aukce přitom nebrání situace, kdy je prozrazena identita 

vítěze původní aukce, pokud bude vyloučen a opakované aukce se již nezúčastní. V této souvislosti je 

však třeba upozornit, že povinnou přílohou oznámení o výběru podle § 123 písm. a) ZZVZ je také 

zpráva o hodnocení nabídek, v níž se uvádí seznam hodnocených nabídek. Po odeslání oznámení o 

výběru tedy není opakování elektronické aukce již možné.  

 

V případě, že zadavatel provede po vyloučení vybraného dodavatele nové hodnocení, pak 

 zadavatel „přepočítá“ kritéria hodnocení, která nebyla předmětem elektronické aukce (pokud se 

nejedná o případ, kdy předmětem elektronické aukce jsou všechna kritéria hodnocení), přičemž 

v rámci uvedeného přepočtu by do hodnocení nebyl zahrnut vyloučený vybraný dodavatel . 

Zároveň tyto přepočítané hodnoty budou sloužit jako vstupní hodnoty (výchozí stav) pro novou 

elektronickou aukci; 

 provede opětovnou (novou) elektronickou aukci.  

 

 


