Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Informace pro žadatele o dotace k odstoupení od smlouvy dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů z důvodu zavedení sankcí proti
Ruské federaci
V Praze dne 06. října 2022

V návaznosti na implementaci „pátého sankčního balíčku EU“, z něhož pro obchodní společnosti
a veřejné úřady v ČR vyplývá zákaz platit obchodním společnostem v majetku ruských občanů
uvedených na sankčním seznamu, byla provedena změna zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň nadlimitní veřejné zakázky a dotace nesmějí získat žádné společnosti ovládané z Ruské
federace.
Současně je nutné rozvázat všechny stávající smlouvy zadané/uzavřené dle ZZVZ s osobami
podléhajícími sankcím, a to v termínu nejpozději do 10. října 2022, aby se tak předešlo
případným soudním sporům.
Dne 1. září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb.,
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Výše uvedeným zákonem dochází také ke změně ZZVZ viz nový § 48a, dle kterého je nově
výslovně zakázáno zadat veřejnou zakázku dodavateli, pokud na něj, popřípadě jeho
poddodavatele, dopadají mezinárodní sankce.
Dále je do ZZVZ vložen nový odstavec 4 § 223, na jehož základě může zadavatel závazek ze
smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že
dodavatel/poddodavatel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle §
48a ZZVZ.
S odvoláním se na toto nové ustanovení ZZVZ, které zakládá zákonný důvod pro odstoupení od
smlouvy, je možné do 10. října 2022 ukončit smlouvu s osobami podléhajícími sankcím; smlouvu
je doporučeno ukončit odstoupením, které by bylo účinné dnem jeho doručení dodavateli.
Dle uvedeného ustanovení je možno postupovat i u nově uzavíraných smluv, pokud by u nich
došlo v průběhu jejich trvání k takovým skutečnostem, že zadavatel by se stal osobou, na kterou
se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a ZZVZ.
Více podrobností k uvedené novele je možné naleznout:
https://portal-vz.cz/info-forumvzdelavani/aktuality/novela-zakona-o-provadenimezinarodnich-sankci/.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z1

