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Úvod 

Oblast veřejných zakázek a podmínky celého procesu zadávání veřejných zakázek 

jsou zastřešeny složitými a komplexními právními regulacemi, jelikož v rámci 

veřejných zakázek dochází k manipulaci s veřejnými prostředky a jedná se tak o velmi 

citlivé téma. Cílem právní úpravy veřejných zakázek je předejít neefektivnímu 

nakládání se státními financemi, udržení relativní rovnosti hospodářské soutěže 

a v neposlední řadě také ochrana slabší strany. 

Z těchto důvodů zákonodárce zakotvil do právní úpravy vysoce formalizovaný 

proces zadávání veřejných zakázek, jenž zadavatel při vynakládání veřejných 

prostředků, tedy v případě poptávky služeb, dodávek či stavebních prací, je povinen 

podstoupit. Na druhou stranu však právě z důvodu zachování efektivního nakládání 

s prostředky veřejných rozpočtů vymezil, ač za předem stanovených podmínek, několik 

výjimek. V určitých situacích je jak pro zadavatele, tak z pohledu hospodářské soutěže, 

přijatelnější uzavírat smlouvy na poskytnutí služeb, dodávek či stavebních prací 

vně působnosti zákona. Za takové smlouvy považujeme mimo jiné ty, které zadavatel 

uzavřel právě na základě in-house zadání zakázky a plánuje tak využít svých vlastních 

kapacit, respektive kapacit subjektů, které ovládá. 

Cílem této diplomové práce je podrobná analýza celého procesu in-house 

zadávání zakázek, nejdříve z pohledu jeho vývoje na úrovni Evropské unie a kvality 

převzetí této úpravy do vnitrostátních zákonů, poté se zaměřením na problematické 

aspekty jeho obou forem (postupu vertikální spolupráce a postupu formou sektorového 

in-house modelu). 

Tato diplomová práce je složena ze čtyř hlavních kapitol, přičemž se v krátké 

úvodní kapitole pokusím v rychlosti uvést obecný smysl a definování obou forem 

samotného in-house zadávání. 

První hlavní kapitola bude obsahovat rozbor počátku a vývoje in-house zadávání 

v právních předpisech Evropské unie a relevantní judikatuře Soudního dvora Evropské 

unie, která je dodnes zásadní pro výklad aktuální právní úpravy. 



 6 

Ve druhé kapitole se zaměřím na zakotvení podmínek in-house zadávání v právní 

úpravě České republiky a analýzu správnosti transpozice evropské právní úpravy 

do té vnitrostátní s důrazem na posouzení případných rozporů. 

Druhá polovina diplomové práce se blíže zabývá samotným in-house zadáváním, 

tak, jak je v současnosti upraven, přičemž třetí kapitola je věnována vertikální 

spolupráci a čtvrtá (poslední) kapitola se zaměří na sektorový in-house model. V rámci 

těchto dvou kapitol posoudím jednotlivé zákonem stanovené podmínky pro použití in-

house zadávání, jejich přizpůsobení současné praxi, pokusím se o zodpovězení určitých 

sporných otázek a zamyslím se nad způsobem nastavení vztahu mezi zadavatelem a jím 

ovládanou osobou (v případě, kdy je ovládaná osoba akciovou společností), aby bylo 

dosaženo splnění zákonných podmínek. V této části diplomové práce se mimo jiné 

u obou forem in-house zadávání zamyslím nad postoupením svěřeného plnění 

poddodavateli. 

V rámci vypracování této diplomové práce budu informace získávat zejména 

z právních předpisů vnitrostátních i evropských, z odborných komentářů a článků 

pojednávajících o právní úpravě veřejných zakázek, také z internetových zdrojů 

a rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie a Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže. Při vypracování se chystám použít zejména deskriptivně analytický přístup, 

jazykovou, komparativní a teleologickou metodu výkladu. 

Tato diplomová práce vychází z právní úpravy ve stavu ke dni 1. 1. 2019. 
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1. Vymezení základních pojmů 

Vzhledem ke komplexnosti oblasti veřejných zakázek a problematiky jejich 

zadávání jsem za účelem pochopení obsahu této diplomové práce uvážila za vhodné 

na začátek uvést kapitolu, která v krátkosti popíše, co samotný pojem in-house zadávání 

představuje. 

V obecné rovině je možné konstatovat, že naplňuje-li nějaký subjekt definici 

zadavatele ve smyslu právní úpravy, ať už vycházející z evropského práva či práva 

národního, je povinen při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat postupy 

dle pravidel tam stanovených. Při uzavírání úplatných smluv, jejichž předmětem 

je provedení stavebních prací, dodávek či služeb, je pravidlem poptávat provedení 

těchto jednotlivých plnění formou zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Zákon o zadávání veřejných 

zakázek“ nebo „ZZVZ“)
1
. 

V průběhu vývoje právní úpravy zadávání veřejných zakázek se však 

zformulovala řada výjimek z takového pravidla. Při splnění určitých přesně 

definovaných podmínek je zadavatel oprávněn postupovat mimo oblast působnosti 

zákona. Seznam takových výjimek je však striktně taxativní a tyto výjimky je nutné 

vykládat pouze restriktivně a není možné je dále volně rozšiřovat.
2
 Jednou z těchto 

výjimek, které může zadavatel za určitých předpokladů využít, je postup 

prostřednictvím in-house zadání. V takovém případě je zadavatel oprávněn přímo, tedy 

bez povinnosti realizace zadávacího řízení, uzavřít smlouvu s dodavatelem, jemuž 

zadává určité plnění. Tato výjimka vychází zejména ze skutečnosti, že zadavateli 

by mělo být umožněno při uspokojování svých potřeb a uskutečňování cílů, využití 

jemu dostupných vlastních technických, administrativních či personálních prostředků.
3
 

                                                 
1
 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 

2016, částka 51, s. 2346-2464. ISSN 1211-1244. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=134&r=2016 
2
 Rozsudek Soudního dvora C-199/85 ze dne 10. března 1987, Komise Evropských společenství proti 

Italské republice, EU:C:1987:115. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské 

unie. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0199, 

bod 14 
3
 ROMANOVÁ, Hana. Spolupráce mezi veřejnými zadavateli – nová výjimka pro zadávání veřejných 

zakázek. Právní rozhledy [online]. 2012 č. 4, s. 127 [cit. 2019-01-29]. ISSN 1210-6410. Dostupné 

v právním informačním systému beck-online 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=134&r=2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0199


 8 

Ve své podstatě rozlišujeme dva postupy in-house zadání, a to formou vertikální 

spolupráce a sektorového in-house modelu. Následující dvě podkapitoly krátce popisují 

základ obou postupů, přičemž detailní posouzení bude rozvedeno v kapitolách 4 a 5 této 

diplomové práce. 

1.1. Pojem vertikální spolupráce 

Pojmem vertikální spolupráce rozumíme takový postup veřejného zadavatele, při 

kterém uzavře smlouvu napřímo bez realizace zadávacího řízení s osobou, která je sice 

formálně, ale ne fakticky na veřejném zadavateli nezávislá.
4
 Veřejný zadavatel tak 

vstoupí do určitého smluvního vztahu s jinou osobou, která mu bude plnit – poskytne 

dodávky, služby či stavební práce, přičemž tato osoba se jeví interním subjektem tohoto 

veřejného zadavatele, ačkoliv je formálně oddělena jako samostatná právnická osoba. 

Touto osobou může být společnost, kterou za účelem interního poskytování služeb, 

dodávek či stavebních prací založil sám veřejný zadavatel. V praxi se může jednat 

o společnost založenou obcí za účelem nakládání s odpady vyprodukovanými v dané 

obci. Jindy to může být také situace, kdy veřejný zadavatel společně s jinými veřejnými 

zadavateli založí takovou společnost, aby poskytovala služby, dodávky či stavební 

práce pro všechny tyto zadavatele zároveň.
5
 Znamená to, že převážná část činnosti 

vykonávaná takovou osobou je vykonávána právě pro tohoto veřejného zadavatele 

a veřejný zadavatel disponuje touto osobou jako výlučný majitel sám či spolu s dalšími 

veřejnými zadavateli.
6
 Dochází tedy k zadání zakázky od veřejného zadavatele jemu 

ovládané (podobně, jako ovládá své organizační složky) osobě. 

                                                 
4
 COMISSION STAFF WORKING PAPER concerning the application of EU public procurement law to 

relations between contracting authorities ('public-public cooperation'). In: Rejstřík dokumentů Komise 

[online]. 4. 10. 2011 [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=2&year=2011&number=1169&version

=ALL&language=en, s. 6 
5
 ARROSMITH, S. In ARROSMITH, S., P. B. FAUSTINO, J. FEJØ, B. HEUNICKX a S. TREUMER. 

EU Public Procurement Law: An Introduction [online]. University of Nottingham, 2010 [cit. 2019-01-

29]. Dostupné z: https://www.nottingham.ac.uk/pprg/publications/downloads/eu-public-procurement-law-

an-introduction.aspx, s. 113 
6
 SCHELLEOVÁ, Anna. Nejčastější problémy ve veřejných zakázkách nejen pro sektorové zadavatele. 

Praha: Linde Praha a.s., 2014. ISBN 978-80-7201-857-4, s. 106 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=2&year=2011&number=1169&version=ALL&language=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=2&year=2011&number=1169&version=ALL&language=en
https://www.nottingham.ac.uk/pprg/publications/downloads/eu-public-procurement-law-an-introduction.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/pprg/publications/downloads/eu-public-procurement-law-an-introduction.aspx
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1.2. Pojem sektorový in-house model 

Zatímco zadání formou vertikální spolupráce může využít pouze veřejný 

a „dotovaný“ zadavatel
7
, na základě sektorového in-house zadání mohou postupovat 

i ostatní typy zadavatelů. Za veřejného zadavatele zjednodušeně považujeme Českou 

republiku, její organizační složky, státní příspěvkové organizace a další právnické 

osoby, které byly vytvořeny pro uspokojování požadavků veřejného zájmu a financuje 

je jiný veřejný zadavatel.
8
 Postup sektorového in-house zadávání se od vertikální 

spolupráce odlišuje také tím, že se jedná o metodu využívanou v oblasti zadávání 

sektorových veřejných zakázek. Podle ZZVZ za sektorovou veřejnou zakázku 

považujeme takovou zakázku, kterou zadavatel zadává v souvislosti s výkonem některé 

z takzvaných relevantních činností. Takovou relevantní činností může být například 

činnost v oblasti teplárenství, plynárenství nebo vodárenství.
9
 

Obecně není zadavatel povinen zadávat sektorovou veřejnou zakázku 

v zadávacím řízení, a to pokud předpokládaná hodnota této sektorové zakázky je nižší, 

než hodnota pro nadlimitní veřejnou zakázku, tedy zadavatel nikdy nezadává 

v zadávacím řízení podlimitní sektorovou veřejnou zakázku.
10

 Finanční limity pro 

nadlimitní veřejné zakázky se rozlišují podle druhů veřejných zakázek a druhů 

zadavatelů je zadávajících a jsou vymezeny v nařízení vlády o stanovení finančních 

limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
11

, které vychází 

z předpisů Evropské unie. 

V zásadě je jako sektorové in-house zadávání označován postup, při kterém 

zadavatel v rámci výkonu relevantní činnosti zadává nadlimitní zakázku přímo své 

přidružené osobě či ji zadává společnému podniku bez uskutečnění zadávacího řízení.
12

 

                                                 
7
 Výraz „dotovaný zadavatel“, který byl specifikován v § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, již nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek neužívá, avšak zadavatel 

v § 4 odst. 2 je vymezen stejně, jako byl vymezen dotovaný zadavatel v předchozí právní úpravě 
8
 Viz ustanovení § 4 odst. 1 ZZVZ 

9
 Viz ustanovení § 151 ve spojení s § 153 odst. 1 ZZVZ 

10
 Viz ustanovení § 158 odst. 1 ZZVZ 

11
 Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek. In: Sbírka zákonů. 2016, částka 66, s. 2834-2842. ISSN 1211-1244. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=172&r=2016 
12

 ARROWSMITH, Sue. The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK. 

Volume 2. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2018. ISBN 978-0-414-02491-5, s. 347 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=172&r=2016
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2. Vývoj právní úpravy in-house zadávání na úrovni 

Evropské unie 

Ačkoliv jsou metody vertikální spolupráce a sektorového in-house zadávání 

založeny na podobných principech a podmínkách použití, jejich právní úprava 

se vyvíjela zvlášť a lze říci, že nezávisle na sobě. 

Právo Evropské unie chápeme jako relativně ucelený a nezávislý právní systém, 

který upravuje institucionální soustavu členských států, pravidla společného trhu 

a strategie Evropské unie z pohledu společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
13

 

Obecně lze právo Evropské unie rozdělit na dvě základní složky, a to primární právo 

a sekundární právo. Primární právo tvoří především zřizovací smlouvy Evropských 

společenství, jako je například Pařížská smlouva, Římské smlouvy nebo Maastrichtská 

smlouva. Sekundárním právem jsou právní akty vzniklé na základě primárního práva, 

tedy na základě zřizovacích smluv. Tyto právní akty Evropské unie jsou vydávány 

ve formě nařízení, směrnic, rozhodnutí, stanovisek či doporučení. Zvláštní, doplňující 

úlohu v právu Evropské unie hraje judikatura Soudního dvora Evropské unie, dříve 

Evropského soudního dvora („Soudní dvůr EU“).
14

 Právě rozhodnutí Soudního dvora 

EU sehrála zásadní roli v samotném začátku používání metody in-house zadávání 

formou vertikální spolupráce. 

2.1. Právní úprava Evropské unie v oblasti vertikální spolupráce 

2.1.1. Úprava do roku 2014 

Směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek 

na stavební práce, dodávky a služby
15

 byla v době do roku 2014, kdy byly Evropským 

parlamentem a Radou přijaty nové zadávací směrnice Evropské unie, základním 

                                                 
13

 SUM, Tomáš. Výklad pojmu právo Evropské unie. In: epravo.cz [online]. 9. 6. 2005 [cit. 2019-01-28]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vyklad-pojmu-pravo-evropske-unie-33552.html 
14

 Sources of European Union law. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 

Evropské unie, poslední aktualizace 13. 12. 2017 [cit. 2019-01-28]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14534 
15

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při 

zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. In: Úřední věstník, L 134, 30. 4. 2004, 

s. 114—240. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32004L0018 

https://www.epravo.cz/top/clanky/vyklad-pojmu-pravo-evropske-unie-33552.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14534
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14534
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32004L0018
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právním aktem Evropské unie, který reguloval dosavadní obecná pravidla v oblasti 

zadávání nesektorových veřejných zakázek. Tato zadávací směrnice, stejně jako 

všechny předchozí zadávací směrnice, však problematiku in-house zadávání formou 

vertikální spolupráce naprosto opominula a nikterak pravidla použití této metody 

neupravila. Neznamená to však, že by zadávání formou vertikální spolupráce bylo úplně 

bezprizorní. 

Podmínky aplikace této in-house metody byly na úrovni práva Evropské unie 

vytvořeny a rozvíjeny pouze v rámci rozhodovací praxe Soudního dvora EU. Judikatura 

Soudního dvora EU přinesla základní pravidla v oblasti vertikální spolupráce, která byla 

později převzata do nových evropských zadávacích směrnic. 

Stěžejním rozhodnutím vydaným Soudním dvorem EU, jež stanovil obecné 

základy vertikální spolupráce, byl rozsudek Teckal
16

. Soudní dvůr EU v rozsudku 

Teckal konstatoval, že v zásadě by zadávací směrnice měly dopadat na jakékoli 

smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a osobou od zadavatele právně odlišnou. Avšak 

na druhou stranu Soudní dvůr EU zde také uvedl, že za splnění určitých podmínek 

je taková smlouva vyňata z působnosti zadávacích směrnice. Stanovil dvě kumulativní 

kritéria, a to:  

a) zadavatel nad touto osobou vykonává kontrolu obdobnou kontrole, kterou 

vykonává nad svými vlastními organizačními jednotkami; a zároveň 

b) převážná část činností, které jsou prováděny touto osobou, musí být 

vyhrazena tomuto konkrétnímu zadavateli či zadavatelům.
17

 

Rozsudek Teckal tak poprvé pokryl situace, kdy zadavatel uzavírá smlouvu 

s osobou, v jejíž kapitálu se nenachází žádný soukromoprávní prvek a ona tak plně 

organizačně i finančně závisí na zadavateli. Soudní dvůr EU později dalšími dvěma 

                                                 
16

 Rozsudek Soudního dvora C-107/98 ze dne 18. listopadu 1999, Teckal Srl proti Comune di Viano 

a Azieda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, EU:C:1999:562. In: EUR-Lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=CELEX:61998CC0107 
17

 Viz rozsudek Teckal, bod 50 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61998CC0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61998CC0107
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rozsudky ve věci Coditel
18

 a ve věci Sea Srl
19

 upřesnil, že kritéria stanovena v rozsudku 

Teckal mohou být splněna i za situace, kdy je osoba ovládaná více než jedním 

zadavatelem současně, přičemž kritérium kontroly je splněno i tehdy, když není 

vykonávána každým zadavatelem zvlášť, avšak společně s ostatními.  Pokud například 

zadavatel disponuje pouze minoritním podílem ve společnosti vlastněné čistě veřejnými 

orgány, pak kontrola, kterou tyto orgány vykonávají, se pokládá za obdobnou kontrole 

vykonávané nad jejich organizačními útvary za předpokladu, že je kontrola společná.
20

 

V rozsudku Stadt Halle
21

 se Soudní dvůr EU zabýval otázkou, zda může zadavatel 

v podřízené osobě vykonávat kontrolu obdobnou kontrole vykonávané nad svými 

organizačními jednotkami v případě, že je tato osoba zčásti vlastněna soukromými 

subjekty. Soudní dvůr EU stanovil, že účast soukromého subjektu v kapitálu této osoby, 

ať je jakkoli velká, automaticky potlačuje možnost zadavatele vykonávat kontrolu 

obdobnou kontrole vykonávané nad svými organizačními jednotkami. Vztah mezi 

zadavatelem a jeho organizačními útvary je totiž specifický tím, že se řídí veřejným 

zájmem. Naopak soukromé zájmy se svou povahou liší. Tahle podmínka 

by se pravděpodobně uplatnila i v případě, kdy by soukromý podnik pořizoval akcie 

této osoby. 

K posouzení, zda se v kapitálu společnosti, se kterou byla uzavřena smlouva 

v rámci in-house zadání, nachází soukromý podíl, se z hlediska právní jistoty 

dle Soudního dvora EU přistupuje v okamžiku uzavření takové smlouvy.
22

 Jak by se ale 

mělo postupovat v situaci, kdy částečná privatizace nastane až po zadání takové 

zakázky? Dle Soudního dvora EU, nehledě na uvedené pravidlo, že se existence 

soukromého kapitálu posuzuje v době zadání zakázky, mohou zvláštní okolnosti 

                                                 
18

 Rozsudek Soudního dvora C-324/07 ze dne 13. listopadu 2008, Coditel Brabant SA proti Commune 

D`Uccle a Région de Bruxelles-Capitale, EU:C:2008:621. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad 

pro publikace Evropské unie. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0324 
19

 Rozsudek Soudního dvora C-573/07 ze dne 10. záři 2009, Sea Srl proti Comune di Ponte Nossa, 

EU:C:2009:532. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62007CA0573 
20

 Viz rozsudek Sea Srl, bod 63 
21

 Rozsudek Soudního dvora C-26/03 ze dne 11. ledna 2005, Stadt Halle a RPL Recyclingpark Lochai 

GmbH proti Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall-und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, 

EU:C:2005:5. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62003CJ0026 
22

 Viz rozsudek Sea Srl, bod 47 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62007CA0573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62003CJ0026
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zapříčinit, že se zohlední i události, které nastaly později, a to například v situaci, kdy 

k převodu podílu na soukromý subjekt došlo krátce po zadání in-house zakázky.
23

 

Důležité je posouzení, zda byla vyhlídka převodu podílu na soukromý subjekt známa již 

v době uzavírání smlouvy.
24

 Pokud by totiž zadavatel založil společnost, jejíž plnění 

poté využije v rámci in-house zadání, s úmyslem privatizace ihned po uzavření 

smlouvy, zdál by se takový postup jako účelný a došlo by tak k narušení zásad rovnosti 

hospodářské soutěže, a tedy k obcházení zadávacích směrnic. Nicméně v případech, kdy 

vstoupí do společnosti soukromý kapitál v průběhu plnění zakázky zadané formou in-

house spolupráce, mění tato skutečnost základní předpoklady uzavřené smlouvy a tyto 

okolnosti podmiňují vyhlášení zadávacího řízení.
25

 

Z mého pohledu je stanovená podmínka neexistence sebemenšího soukromého 

podílu na kapitálu společnosti příliš přísná a požadovaný rozsah kontroly automaticky 

nemusí být zmařen, a to například v situaci, kdy je společnost zčásti vlastněna 

soukromým subjektem, avšak tento nedisponuje žádnými právy ovládání. 

Je nutné poznamenat, že ačkoliv stoprocentní vlastnictví osoby, s níž zadavatel 

uzavřel smlouvu formou in-house zadání, indikuje skutečnost, že zadavatel kontroluje 

tuto osobu obdobným způsobem, jakým kontroluje své organizační jednotky, nelze však 

splnění prvního kritéria z rozsudku Teckal zakládat pouze na této okolnosti. Soudní 

dvůr EU se v rozsudku Parking Brixen
26

 zabýval případem, kdy obec (zadavatel), 

přestože byla výlučným majitelem společnosti plnící na základě in-house zadání, měla 

omezenou kontrolu a společnost byla nadána určitou mírou samostatnosti. O obdobnou 

kontrolu jde tehdy, kdy zadavatel má „možnost rozhodujícího vlivu jak nad 

strategickými cíli, tak nad důležitými rozhodnutími“
27

. Kontrolu vykonávanou 

zadavatelem také zpochybňuje i situace, kdy se ovládaná osoba stane tržním subjektem 

a disponuje tak určitou mírou nezávislosti. Pro vyloučení pochybností se přezkoumá jak 

                                                 
23

 Rozsudek Soudního dvora C-29/04 ze dne 10. listopadu 2006, Komise Evropských společenství proti 

Rakouské republice, EU:C:2005:670. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 

Evropské unie. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2005:670 
24

 Viz rozsudek Sea Srl, bod 50 
25

 Viz rozsudek Sea Srl, bod 53 
26

 Rozsudek Soudního dvora C-458/03 ze dne 13. října 2005, Parking Brixen GmbH proti Gemeinde 

Brixen a Stadtwerke Brixen AG, EU:C:2005:605. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro 

publikace Evropské unie. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62003CJ0458  
27

 Viz rozsudek Parking Brixen, bod 65 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2005:670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62003CJ0458
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územní, tak hmotný rozsah jejího působení, společně s možností navazovat určitá 

spojení se soukromými podniky.
28

 

Možnost navazování vztahů se soukromými subjekty ovládanou osobou je oblast, 

na kterou se zaměřilo druhé kritérium zakotvené v rozsudku Teckal, a to kritérium 

výkonu činnosti. Aby bylo dané hledisko splněno, musela být podstatná část všech 

činností vykonávaných ovládanou osobou (tedy osobou plnící zakázku zadanou formou 

vertikální spolupráce), poskytována ve vztahu k ovládajícímu zadavateli, či v případě 

společného ovládání, k více zadavatelům. Veškeré ostatní činnosti musejí nést pouze 

marginální význam. Soudní dvůr EU v rozsudku Carbotermo
29

 konstatoval, že není 

přitom rozhodující, kdo z takových činností těží nebo je hradí, přihlíží se ke všem 

činnostem osoby vykonávaným na základě zakázky zadané ze strany zadavatele.
30

 

Rozhodovací praxe Soudního dvora EU však nedospěla k exaktnímu vymezení, jaký 

by tedy poměr vykonávané činnosti pro zadavatele a ostatní činnosti měl být. Rozsudek 

Carbotermo s odkazem na požadovaný restriktivní výklad výjimek z působnosti 

zadávacích směrnic vyloučil aplikaci limitu 80 % celkového obratu, jenž byl stanoven 

v zadávací směrnici upravující zadávání sektorových veřejných zakázek
31

 jako limit, při 

jehož splnění sektorové zakázky zadávané přidruženým osobám nespadaly 

do působnosti zadávacích směrnic. Dále se Soudní dvůr EU v rozsudku 

Carbotermo zabýval situací, jak nahlížet na splnění kritéria výkonu činnosti v případě 

společného ovládání osoby více zadavateli. Stanovil, že se nemusí nutně posuzovat 

činnosti poskytnuté jednotlivým ovládajícím zadavatelům zvlášť, ale lze vzít v úvahu 

všechny činnosti prováděné osobou pro všechny ovládající zadavatele jako celek. 

Z důvodu roztříštěnosti právní úpravy vertikální spolupráce na úrovni evropských 

právních předpisů Evropská komise publikovala v roce 2011 pracovní dokument, který 

                                                 
28

 Viz rozsudek Sea Srl, bod 73 
29

 Rozsudek Soudního dvora C-340/04 ze dne 11. května 2006, Carbotermo SpA a Consorzio Alisei proti 

Comune di Busto Arsizio a AGESP SpA, EU:C:2006:308. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad 

pro publikace Evropské unie. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0340 
30

 Tamtéž, body 63-67 
31

 Rozsudek Carbotermo odkazoval na Směrnici Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci 

postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy 

a telekomunikací, nicméně limit 80 % je stanoven i v novějších sektorových směrnicích. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0340
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měl alespoň obecně představit a shrnout dosavadní zásadní judikaturu Soudního dvora 

EU týkající se podmínek využití vertikální spolupráce.
32

 

2.1.2. Úprava s příchodem nových zadávacích směrnic 

Významný průlom v oblasti evropské právní úpravy vertikální spolupráce nastal 

v březnu roku 2014, kdy po dvouleté debatě Evropská unie zpřístupnila tři nové 

zadávací směrnice v Úředním věstníku Evropské unie, které měly nahradit dosavadní 

úpravu. Mimo jiné poprvé došlo ke stanovení jednoznačných pravidel pro in-house 

zadávání formou vertikální spolupráce, a to ve Směrnici 2014/24/EU o zadávání 

veřejných zakázek
33

 („Klasická směrnice“). Vyjasnění a definici pravidel, kdy na 

smlouvy uzavřené mezi subjekty veřejného sektoru dopadají podmínky stanovené 

zadávacími směrnice a kdy ne, si Klasická směrnice dala za cíl již v preambuli. 

Evropská komise si uvědomovala, že existuje značný nesoulad ve výkladu rozhodovací 

praxe Soudního dvora EU, a to jak z pohledu členských státu, tak samotných 

zadavatelů.
34

 Klasická směrnice do svých pravidel pro vyjmutí vertikální spolupráce ze 

své působnosti převzala základní předpoklady využití in-house výjimky stanovené 

rozsudky Soudního dvora EU. 

Klasická směrnice zařadila výjimku in-house zadávání do svého článku 12. 

V prvním odstavci byly vymezeny podmínky, které ve své podstatě reflektují podmínky 

uvedené v rozsudku Teckal. Jedná se o: 

a) podmínku kontroly, tedy požadavek ovládání osoby zadavatelem 

na obdobné úrovni, na jaké zadavatel ovládá své organizační útvary; 

b) podmínku výkonu činnosti, spočívající v požadavku podstatné části 

činností vykonávaných ovládanou osobou ve vztahu k zadavateli; a 

                                                 
32

 COMISSION STAFF WORKING PAPER concerning the application of EU public procurement law to 

relations between contracting authorities ('public-public cooperation'). In: Rejstřík dokumentů Komise 

[online]. 4. 10. 2011 [cit. 2019-02-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=2&year=2011&number=1169&version

=ALL&language=en 
33

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných 

zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES In: Úřední věstník, L 94, 28. 3. 2014, s. 65—242. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0024 
34

 Viz odst. 31 preambule Klasické směrnice 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=2&year=2011&number=1169&version=ALL&language=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=2&year=2011&number=1169&version=ALL&language=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0024
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c) podmínku neexistence soukromého kapitálu v ovládané osobě. 

Článek 12 Klasické směrnice však v tomto ohledu přinesl určité uvolnění 

a vyjasnění, které nebylo dosud rozhodovací praxí Soudního dvora EU dořešeno. 

Podmínka kontroly zůstala relativně zachována tak, jak se vyvíjela v judikatuře 

Soudního dvora EU. Požaduje se „(…) rozhodující vliv na strategické cíle i významná 

rozhodnutí ovládaní právnické osoby.“
35

. 

Ve vztahu ke kritériu výkonu činnosti byl konečně stanoven přesný procentní 

poměr a také způsob jeho výpočtu, díky čemuž byly odstraněny nejasnosti posouzení 

vycházející z rozhodnutí Soudního dvora EU. Ovládaná právnická osoba musí 

vykonávat alespoň 80 % své činnosti pro ovládajícího zadavatele či pro další právnické 

osoby, které tento zadavatel ovládá.
36

 Ustanovení upřesnilo, že činnosti nemusí být 

vykonávány pouze přímo pro ovládajícího zadavatele, ale i pro jiné zadavatelem 

ovládané právnické osoby. Otázkou však zůstává, zda hraje nějakou roli podíl činností 

ve vztahu k jednotlivým osobám a záleží na Soudním dvoře EU, jak se k tomuto 

rozšíření postaví a zda přinese nějaké omezení týkající se činností pro tyto další 

ovládané právnické osoby. 

Co se týče požadavku neexistence soukromého kapitálu, přinesla Klasická 

směrnice relativně flexibilní úpravu, které se nedrží striktních podmínek definovaných 

v dosavadní judikatuře Soudního dvora EU a došlo tak k mírnému odklonění. Klasická 

směrnice zakazuje pouze přímou účast soukromého kapitálu v ovládané právnické 

osobě. Výklad tohoto ustanovení by tedy mohl být takový, že není vyloučena nepřímá 

účast, stejně tak není vyloučeno soukromé vlastnictví části kapitálu v ovládajícím 

zadavateli a evidentně ani další typy soukromé účasti, které s sebou nenesou možnost 

vlivu na ovládanou osobu. Z úpravy v Klasické směrnici dokonce vyplývá, že není 

vyloučena ani přímá účast soukromého kapitálu, a to tehdy, když takový požadavek 

vyplývá z vnitrostátního zákona.
37

 Doslovně článek 12 říká „(…) s výjimkou kapitálové 

                                                 
35

 Viz článek 12 odst. 1 Klasické směrnice 
36

 Viz článek 12 odst. 1 písm. b) ve spojení s odst. 5 Klasické směrnice 
37

 RAFAJ, Petr a Vítězslava FRIČOVÁ. Vybrané instituty práva veřejných zakázek v judikatuře 

Soudního dvora EU a jejich úprava v nových zadávacích směrnicích. Bulletin advokacie [online]. 23. 5. 

2015 [cit. 2019-02-02]. ISSN 1805-8280. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vybrane-

instituty-prava-verejnych-zakazek?browser=mobi 

http://www.bulletin-advokacie.cz/vybrane-instituty-prava-verejnych-zakazek?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/vybrane-instituty-prava-verejnych-zakazek?browser=mobi
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účasti, s níž není spojeno ovládání ani možnost blokovat a již v souladu se Smlouvami 

vyžadují vnitrostátní právní předpisy, přičemž taková účast nezakládá rozhodující vliv 

na ovládanou právnickou osobu.“
38

. Původní návrh Klasické směrnice předložený 

Evropskou komisí s touto flexibilní úpravou nepočítal a kopíroval tak podmínky 

stanovené judikaturou Soudního dvora EU.
39

 

Klasická směrnice umožnila použití vertikální spolupráce i v případě, kdy 

zakázku zadává ovládaná osoba svému ovládajícímu zadavateli (dalo by se nazvat 

„obrácená“ vertikální spolupráce) či jiné, tímto zadavatelem ovládané osobě.
40

 Mohlo 

by se tak jednat o situaci, kdy dceřiná společnost zadá zakázku mateřské či sesterské 

společnosti, což Soudní dvůr EU dosud nejudikoval. Jde si však povšimnout, že daný 

odstavec, přinášející tuto významnou možnost, nedovodil doslovný požadavek kritéria 

výkonu činnosti. Bude se tedy tato podmínka požadovat v takovém případě? 

Pravděpodobně ano, jelikož odkaz na první odstavec napovídá, že by se měla tato 

ustanovení užívat ve spojení. Výslovná absence požadavku výkonu činnosti ve vztahu 

k „obrácené“ vertikální spolupráci však může způsobit výkladové potíže a v případných 

nejasnostech leží posouzení na bedrech Soudního dvora EU. 

Mimo jiné Klasická směrnice zakotvila přesné podmínky společného ovládání 

právnické osoby více zadavateli současně a zadávání zakázek této osobě. Klasická 

směrnice v tomto ohledu navázala na otázku projednávanou v rámci rozsudku 

Econord
41

, a to, zda může veřejný zadavatel zadat zakázku osobě společně ovládané 

více zadavateli současně, když přitom předmětný zadavatel nad touto osobou 

nevykonává žádnou kontrolu. V takové situaci je podmínka kontroly naplněna tehdy, 

když se řídící orgán osoby skládá ze zástupců těchto zúčastněných ovládajících 

zadavatelů, kteří se přitom mohou vzájemně zastupovat. 

 Předpokládám, že i přes minimální nejasnosti posouzené výše je zakotvení 

výjimky pro zadávání formou vertikální spolupráce do evropské úpravy zadávání 

                                                 
38

 Viz článek 12 odst. 1 písm. c) Klasické směrnice 
39

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek. In: EUR-

Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-02-02]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2011:0896:FIN 
40

 Viz článek 12 odst. 2 Klasické směrnice 
41

 Rozsudek Soudního dvora C-182-11 ze dne 29. listopadu 2012, Econord SpA proti Comune di Cagno 

a další, EU:C:2012:758. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A62011CJ0182 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2011:0896:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A62011CJ0182
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veřejných zakázek velkým přínosem, tímto krokem byla zajištěna vyšší míra právní 

jistoty a byla tak významně omezena možnost odlišného výkladu v jednotlivých 

členských státech Evropské unie. 

2.2. Právní úprava Evropské unie v oblasti sektorového in-house 

modelu 

2.2.1. Úprava do roku 2014 

Na rozdíl od vývoje právní úpravy vertikální spolupráce pouze v rámci 

rozhodovací praxe Soudního dvora EU, podmínky sektorového in-house zadávání 

v zadávacích směrnicích Evropské unie zakotveny byly. První zmínka o in-house 

zadávání zakázek přidružené osobě a společnému podniku, na které se úprava směrnice 

nevztahuje, najdeme v článku 13 sektorové zadávací směrnice z roku 1993 („Sektorová 

směrnice 1993“)
 42

, avšak tento článek pojednával pouze o zakázkách na služby. 

Přestože z výkladu článku 13 Sektorové směrnice 1993 vyplývá, že na zakázky 

na dodávky a stavební práce se daná výjimka nevztahuje a budou tak muset být 

zadávány na základě pravidel pro zadávací řízení, došlo díky tomuto článku k položení 

základů pro zadávání sektorových zakázek formou sektorového in-house modelu. 

V průběhu následujících let docházelo k upřesnění a rozšíření úpravy sektorového in-

house zadávání, avšak smysl byl zachován stejný. 

Směrnice 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty 

působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 

(„Sektorová směrnice 2004“)
 43

 převzala ustanovení článku 13 Sektorové směrnice 

1993 týkající se zakázek na služby a následně jej rozšířila i na zakázky na dodávky 

a stavební práce. 

                                                 
42

 Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty 

působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. In: Úřední věstník, 

L 199, 9. 8. 1993, s. 84—138. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0038 
43

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při 

zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních 

služeb. In: Úřední věstník, L 134, 30. 4. 2004, s. 1—113. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX:32004L0017 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32004L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32004L0017
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Sektorová směrnice 2004 již v preambuli definovala potřebu stanovit podmínky 

vynětí zakázky zadávané formou sektorového in-house modelu ze své působnosti. 

Dokonce vyloučení takových zakázek ze své působnosti označila jako přijatelné řešení.   

„Je vhodné vyloučit zakázky na služby, dodávky a stavební práce zadávané 

přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových služeb, 

dodávek nebo stavebních prací, skupině, jejíž je součástí, a nikoli jejich 

nabízení na trhu. Je též vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky 

a stavební práce zadané zadavatelem společného podniku, který je složen 

za účelem vykonávání činností, na které se vztahuje tato směrnice, z více 

zadavatelů, mezi které tento zadavatel patří. Je však nezbytné zajistit, že toto 

vyloučení nezpůsobí narušení hospodářské soutěže výhodné pro podniky 

nebo společné podniky, které jsou propojeny se zadavateli; je vhodné 

stanovit náležitý soubor pravidel, zejména pro maximální hranice, 

ve kterých mohou podniky obdržet část svého obratu z trhu a mimo které 

tyto podniky ztrácejí možnost získání zakázky bez výzvy k účasti v soutěži, 

pro složení společných podniků a stabilitu vazeb mezi těmito společnými 

podniky a zadavateli, ze kterých se skládají.“
44

 

Samotná úprava sektorového in-house modelu je obsažena v článku 23 Sektorové 

směrnice 2004 s názvem „Zakázky zadávané přidruženému podniku, společnému 

podniku nebo zadavateli, který je součástí společného podniku“.  

Článek 23 se nejprve zaměřil na definici, co se vlastně rozumí pod pojmem 

přidružený podnik, čímž byla v podstatě převzata úprava formulace článku 

1 odst. 3 Sektorové směrnice 1993. Přidruženým podnikem je: 

„podnik, jehož roční účetní závěrky jsou konsolidovány s ročními účetními 

závěrkami zadavatele v souladu s požadavky sedmé směrnice Rady 

83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založené na čl. 44 odst. 2 písm. g) 

Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách … nebo v případě subjektů, 

na které se výše uvedená směrnice nevztahuje, jakákoli subjekt, ve kterém 

může zadavatel přímo nebo nepřímo vykonávat dominantní vliv … nebo 

                                                 
44

 Viz odst. 32 preambule Sektorové směrnice 2004 
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který může vykonávat dominantní vliv nad zadavatelem, nebo který, 

společně se zadavatelem, podléhá dominantnímu vlivu jiného podniku 

v důsledku vlastnictví, majetkové účasti nebo pravidel, jimiž se řídí.“
45

.  

Společným podnikem se pro účely sektorového in-house zadávání myslí podnik, 

který byl založen zadavateli za účelem výkonu relevantní činnosti a sestává výhradně 

z těchto zakládajících zadavatelů. 

V dalších odstavcích článku 23 Sektorové směrnice 2004 byly přímo zakotveny 

podmínky sektorového in-house zadávání, při jejichž splnění se Sektorová směrnice 

2004 na zakázky zadané tímto způsobem nevztahuje. Dle tohoto článku zakázky 

na služby (resp. dodávky či stavební práce) mohly být zadány formou sektorového in-

house zadání v případě, že průměrný obrat ze služeb (resp. dodávek či stavebních prací) 

poskytnutých za poslední tři roky přidruženým podnikem, jemuž jsou tyto zakázky 

zadávány, tvoří alespoň z 80 % služby (resp. dodávky či stavební práce), které poskytl 

podnikům, k nimž je přidružen. Sektorová směrnice 2004 se na takové zakázky 

vztahovat nebude, pokud budou zadány přidruženému podniku či zadány společným 

podnikem přidružené osobě jednoho ze zadavatelů, který je členem skupiny zadavatelů, 

kteří tento společný podnik vytvořili.
46

 

Článek 23 Sektorové směrnice 2004 také vyloučil zakázky, které jsou zadány 

zadavatelem společnému podniku, a za určitých podmínek také obráceně, tedy ze strany 

společného podniku zadavateli, jenž jej založil. 

2.2.2. Úprava s příchodem nových zadávacích směrnic 

S nástupem nových evropských zadávacích směrnic v roce 2014, počítaje 

i sektorové zadávací směrnice („Sektorová směrnice 2014“)
47

, se však úprava 

podmínek použití sektorové in-house spolupráce, kromě nezásadních změn 

v uspořádání článku, významově nezměnila. Sektorová směrnice 2014 převzala původní 

                                                 
45

 Viz článek 23 odst. 1 Sektorové směrnice 2004 
46

 Viz článek 23 Sektorové směrnice 2004 
47

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek 

subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení 

směrnice 2004/17/ES In: Úřední věstník, L 94, 28. 3. 2014, s. 243—374. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0025 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0025
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úpravu do článku 29 a 30, čímž došlo k rozdělení na článek pojednávající o zadávání 

přidruženému podniku a na článek o zadávání společnému podniku.  

Zajímavé je, že při zakotvení právní úpravy vertikální spolupráce do článku 12 

Klasické směrnice (viz předchozí podkapitola) došlo k začlenění totožné úpravy 

i do článku 28 Sektorové směrnice 2014. Předpokládám, že Evropská komise tímto 

postupem chtěla zamezit případnému nedorozumění a stanovila, že postup vertikální 

spolupráce mohou veřejní zadavatelé tak využít i v případě působení v odvětví 

relevantní činnosti. Možností veřejného zadavatele využít jak vertikální spolupráci, tak 

sektorový in-house model v rámci výkonu relevantní činnosti, se zabývá podkapitola 

5.4 této diplomové práce. 
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3. Právní úprava in-house zadávání v České republice 

Zákony České republiky v oblasti zadávání veřejných zakázek by měly odrážet 

úpravu stanovenou v evropských zadávacích směrnicích. Ne vždy je však transpozice 

evropských směrnice úplně povedená. 

Jelikož posouzení jednotlivých podmínek in-house zadávání stanovených 

současnou právní úpravou České republiky je obsahem následujících kapitol této 

diplomové práce, tato kapitola má za úkol nastínit, jak se evropská právní úprava, 

vykreslená v kapitole 2 odrazila v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(„Zákon o veřejných zakázkách“ nebo „ZVZ“)
48

 a v Zákoně o zadávání veřejných 

zakázek a následně posoudit případné nejasnosti a rozdíly mezi oběma zákony. 

3.1. Právní úprava v ČR v oblasti vertikální spolupráce 

3.1.1. Vertikální spolupráce v Zákoně o veřejných zakázkách 

Zákon o veřejných zakázkách se začal připravovat z důvodu nutnosti transpozice 

evropských zadávacích směrnic z roku 2004, které přinesly řadu nových úprav, jako 

reakci na trendy tehdejší doby. Jak již však bylo rozebráno výše, vertikální spolupráce 

nebyla na úrovni evropských směrnic upravena a zabývala se jí pouze rozhodovací 

praxe Soudního dvora EU, z níž úprava vertikální spolupráce v ZVZ primárně vychází, 

což potvrzuje i důvodová zpráva k tomuto zákonu.
49

 

Postup in-house zadávání formou vertikální spolupráce podřadil český 

zákonodárce pod „Obecné výjimky z působnosti zákona“, přesněji do § 18 odst. 

1 písm. e)
50

 ZVZ, který zní:  

„Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, 

jestliže … jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních 

prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své 

                                                 
48

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 2006, 

částka 47, s. 1650-1720. ISSN 1211-1244. Dostupné z:  

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2006&cz=137 
49

 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k § 18 
50

 Do 11. 9. 2011, před účinností novely č. 258/2011 Sb., se jednalo o § 18 odst. 1 písm. j) Zákona 

o veřejných zakázkách. 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2006&cz=137
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činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný 

zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná 

majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými 

hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková 

osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní 

majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením 

takové osoby“
51

. 

Úprava vertikální spolupráce vymezená v ZVZ je tak značně strohá a omezena jen 

na dvě kritéria, a to kritérium podstatné části činnosti osoby prospěšné pro veřejného 

zadavatele a kritérium výlučných majetkových práv veřejného zadavatele v této osobě. 

Zatímco Soudní dvůr EU vyžadoval kontrolu veřejného zadavatele, která bude obdobná 

kontrole vlastních organizačních jednotek, ZVZ oproti tomu stanovil požadavek 

výlučných majetkových práv v dotčené osobě. Soudní dvůr EU hledisko výlučných 

majetkových práv neshledal jako dostatečné pro určení, zda byla naplněna daná 

podmínka.
52

 Na první pohled se může tedy zdát, že ZVZ stanovil podmínky mírněji, než 

vyplývaly z evropské rozhodovací praxe, na druhou stranu však přímo § 18 

odst. 1 písm. e) ZVZ rozvádí, že výlučnými majetkovými právy chápe zejména situaci, 

kdy veřejný zadavatel nakládá se všemi hlasovacími právy dané osoby. Z tohoto 

vyplývá, že i ZVZ požaduje vyšší míru ovládání než pouze otázku vlastnictví majetku. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) však ve svém stanovisku konstatoval, 

že podmínka výlučných majetkových práv je splněna již v případě, kdy je veřejný 

zadavatel 100% vlastníkem veškerých akcií akciové společnosti či jediným 

společníkem obchodní společnosti, přičemž nepřistoupil k posouzení, zda existují 

nějaké další skutečnosti zajišťující kontrolu veřejného zadavatele.
53

 

Zákon o veřejných zakázkách vešel v platnost již v dubnu 2006 a je tak patrné, 

že uvedené ustanovení vycházelo pouze z omezeného množství rozhodnutí Soudního 

dvora EU. Není zde například doslovně promítnuta možnost společného ovládání osoby 

více zadavateli, kterou přinesly například rozsudky Coditel Brabant z roku 2008 či Sea 

                                                 
51

 Viz ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ 
52

 Viz rozsudek Carbotermo 
53

 „IN-HOUSE“ ZADÁVÁNÍ, K výjimce z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

stanovené v § 18 odst. 1 písm. j) zákona – tzv. „in-house“ zadávání [online] In: uohs.cz  2012, [cit. 

2019-02-18] Dostupné z: https://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/inhouse.pdf 

https://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/inhouse.pdf
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Srl z roku 2009. Objevily se však názory, že v případech, kdy je tento subjekt vlastněn 

více veřejnými zadavateli najednou, kteří tak společně mají v tomto subjektu výlučná 

majetková práva, by na uzavřenou smlouvu mezi tímto subjektem a všemi veřejnými 

zadavateli daná výjimka dopadat mohla.
54

 Dle mého názoru jde ale o situaci, kdy 

je smlouva uzavřena skutečně všemi zadavateli současně, kteří se spojili za účelem 

společného zadání takové zakázky podle § 2 odst. 9 ZVZ, a na uzavření smlouvy pouze 

mezi jedním z těchto ovládajících zadavatelů a ovládaným subjektem dopadat nebude. 

V tomto ohledu tak ZVZ naplno neodrážel rozvíjející se judikaturu Soudního dvora EU. 

Stejně jako v rámci tehdejší judikatury Soudního dvora EU nebyl ani v ZVZ 

stanoven přesný limit za účelem posouzení, zda byla splněna podmínka převážné části 

činností pro veřejného zadavatele. V jednom z prvních odborných komentářů 

pojednávajících o ZVZ Jurčík vyslovil názor, že byl tak mohlo stačit, kdyby činnost pro 

veřejného zadavatele tvořila nadpoloviční většinu obratu osoby, ačkoli zde byla zmínka 

i o 80% podílu.
55

 Přestože důvodová zpráva k ZVZ považuje hranici 80 % 

za dostačující, tak Úřad ve své metodice k problematice in-house zadávání tuto úvahu 

nepodpořil.
56

 Předpokládám, že absence přesného vymezení poměru činnosti tak měla 

dát prostor reagovat na rozvíjející se polemiku ze strany Soudního dvora EU a splnění 

tohoto kritéria tak bylo odhadováno případ od případu. 

Nelze si nevšimnout, že Zákon o veřejných zakázkách označil subjekt, jemuž má 

být zadána zakázka formou vertikální spolupráce, pouze termínem „osoba“. Dle mého 

názoru je takové označení příliš obecné a dává široký prostor pro výklad, jakou právní 

formu by měla tato „osoba“ mít. Danou otázkou se zabýval již Úřad
57

 a umožnil tak 

zajímavý pohled na danou problematiku. Navrhovatel v tomto případě namítal, 

že veřejný zadavatel (Ministerstvo vnitra) zadal na základě výjimky pro vertikální 

spolupráci zakázku, ačkoliv podle názoru navrhovatele nebyly splněny podmínky pro 

                                                 
54

 KRUTÁK, Tomáš a Lenka KRUTÁKOVÁ. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady 

k 1. 4. 2013. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-778-2, s. 91-92 
55

 JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-479-1, s. 147 
56

 „IN-HOUSE“ ZADÁVÁNÍ, K výjimce z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

stanovené v § 18 odst. 1 písm. j) zákona – tzv. „in-house“ zadávání [online] In: uohs.cz  2012 Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže, [cit. 2019-02-10] Dostupné z: 

https://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/inhouse.pdf 
57

 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže S0263/2015/VZ-24352/2015/522/JKR ze dne 

21. 8. 2015. In: uohs.cz  2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13618.html 

https://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/inhouse.pdf
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13618.html


 25 

uplatnění této výjimky. Subjektem, jemuž zakázka byla zadána, byl odštěpný závod 

České pošty, s.p. Navrhovatel s odkazem na termín „osoba“ užívaný v § 18 odst. 

1 písm. e) ZVZ dovodil, že subjekt, jemuž může být na základě in-house výjimky 

zadána zakázka, může mít pouze formu fyzické či právnické osoby a logicky tak musí 

disponovat právní osobností. Odštěpný závod však není samostatným subjektem a tvoří 

s Českou poštou s.p. jeden celek, což automaticky vylučuje jeho možnost být 

dodavatelem takové zakázky. Úřad návrh navrhovatele zamítl jako nedůvodný. 

Připustil, že ačkoliv subjekt, který reálně plní zadanou zakázku, nedisponuje vlastní 

právní osobností a využívá právní osobnost jemu nadřazené (mateřské) společnosti, 

může být z pohledu výjimky vertikální spolupráce považován za legitimního 

samostatného dodavatele. Smyslem vymezení podmínek použití výjimky in-house 

zadání spočívá v zákazu narušování pravidel rovné hospodářské soutěže. Pokud by tak 

mohl mít kromě vybraného dodavatele prospěch i někdo další (v tomhle případě 

například daný mateřský subjekt – Česká pošta s.p.), mohlo by dojít k určitému 

zvýhodnění a bylo by tak nutné realizovat transparentní zadávací řízení. Za účelem 

nenarušení hospodářské soutěže je potřeba, aby subjekt, který bude fakticky plnit, 

ač nemá vlastní právní osobnost, byl v určité míře na mateřském subjektu nezávislý.  

„Jinými slovy z uvedeného lze dovodit, že podmínkou pro – z hlediska 

naplnění podmínek pro využití in-house výjimky – samostatné posuzování 

subjektu fakticky plnícího veřejnou zakázku je nutnost určitého, nikoli však 

nutně absolutního, rozhodně ale faktického, hospodářského oddělení tohoto 

subjektu od ostatních z hlediska hospodářské soutěže potenciálně 

zvýhodněných částí a činností mateřského subjektu.“
58

 

3.1.2. Vertikální spolupráce v Zákoně o zadávání veřejných zakázek 

S datem 1. 10. 2016 vešel v účinnost nový zákon regulující právo veřejných 

zakázek v České republice, a tím byl Zákon o zadávání veřejných zakázek, jehož cílem 

bylo sladění vnitrostátní úpravy s evropskou úpravou zadávání obsaženou v nově 

přijatých zadávacích směrnicích z roku 2014. Zásadním změnou byla skutečnost, 
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že podmínky vertikální spolupráce obsažené v Zákoně o veřejných zakázkách byly 

převzaty pouze z roztříštěné rozhodovací praxe Soudního dvora EU, nový Zákon 

o zadávání veřejných zakázek už tak vycházel z Klasické směrnice, která definovala 

podmínky vertikální spolupráce v článku 12. ZZVZ tak ve srovnání s dosavadní 

úpravou upřesnil a rozšířil podmínky, avšak základní myšlenka použití tohoto postupu 

zůstala stejná. 

ZZVZ prodělal řadu systematických změn a postup in-house zadávání formou 

vertikální spolupráce již tak není nadále zařazen do obecných věcných výjimek 

z působnosti zákona, jak tomu bylo v rámci Zákona o veřejných zakázkách, jejichž 

výčet je nově obsažen v § 29 až 31. Vertikální spolupráce našla své místo v nově 

definované Hlavě II ZZVZ s názvem „Spolupráce zadavatele při zadávání veřejné 

zakázky“, a je tak v současné době zakotvena v § 11 ZZVZ. 

Velkou změnou oproti úpravě v ZVZ je tedy samo materiální pojetí zakázky 

zadané na základě vertikální spolupráce. Zatímco ZVZ ji označil jako veřejnou zakázku, 

avšak ji vyjmul ze své působnosti, ZZVZ již takové uzavření smlouvy za zadání veřejné 

zakázky vůbec nepovažuje. Na tomto místě bych chtěla podotknout, že se změnou 

pojetí se váže otázka povinnosti zadavatele uveřejnit smlouvu o vertikální spolupráci 

dle § 11 ZZVZ na profilu zadavatele dle § 219 tohoto zákona. S ohledem na znění 

relevantních ustanovení ZZVZ se však tato povinnost stala nejasnou. V § 219 

odst. 1 ZZVZ je stanovena povinnost veřejného zadavatele uveřejnit na profilu 

zadavatele smlouvu, kterou uzavřel na veřejnou zakázku, a to včetně všech jejích změn 

a dodatků. Z důvodu absence definice pojmu „veřejná zakázka“ v ZZVZ není možné 

v tomto případě použít jazykový výklad daného ustanovení a o to důležitější bude 

výklad teleologický, tedy účel sledovaný zákonodárcem. 

ZZVZ definuje pouze pojem „zadávání veřejné zakázky“, a to v § 2. Dle § 11 

„za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný 

zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem (…)“
59

, pokud jsou splněny 

podmínky tímto paragrafem stanovené. Veřejný zadavatel v případě uzavření in-house 

smlouvy tak není povinen dodržovat postup stanovený ZZVZ, jelikož zde není naplněna 

věcná působnost. Takový závěr potvrdila i důvodová zpráva k ZZVZ, podle které 
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je smlouva uzavřená postupem in-house spolupráce vyňata z režimu ZZVZ, jelikož jeho 

působnost se dle § 1 písm. a) a b) vztahuje na „zadávání veřejných zakázek“ a taková 

smlouva se pravděpodobně skutečně nebude považovat za veřejnou zakázku. Takové 

smlouvy jsou tedy úplně vyloučeny z působnosti ZZVZ a jde o jinou situaci než 

u výjimek dle § 29 až 31 ZVZ, jelikož tyto jsou vyňaty pouze z povinnosti postupovat 

při zadávání v zadávacím řízení.
60

 V takových případech je tak zachována povinnost 

zadavatele (až na výjimky stanovené § 219 odst. 1 ZZVZ) k jejich uveřejnění na profilu 

zadavatele. Domnívám se tedy, že v případě, kdy jsou smlouvy uzavřené formou in-

house spolupráce zcela vyňaty z působnosti ZZVZ, nebude tak na ně dopadat ani 

povinnost uveřejnit takovou smlouvu na profilu zadavatele. 

 Jak již bylo řečeno výše, oproti předchozí právní úpravě přinesl § 11 ZZVZ také 

řadu upřesnění. Jedním z nich je například srozumitelnější označení osoby, se kterou 

bude na základě vertikální spolupráce uzavřena smlouva a ZZVZ tak již pojednává 

o „právnické osobě“. Dalšími novinkami je i výslovné zakotvení možnosti individuální 

i společné kontroly ovládané právnické osoby, stanovení minimální hranice 80 % jako 

podstatné části činností prováděné právnickou osobou pro veřejného zadavatele 

či veřejné zadavatele a také možnost uzavření smlouvy ovládané právnické osoby 

s mateřskou či sesterskou společností, tedy takzvaná „obrácená“ vertikální spolupráce. 

V době účinnosti ZVZ existovala povinnost pro členy vlády a jim podřízené 

orgány a organizace a další ústřední orgány státní správy informovat vládu ČR, dřív než 

přistoupí k zahájení jednání, o záměru uzavřít smlouvu na nadlimitní veřejnou zakázku, 

při jejímž zadání bude využita výjimka dle § 18 ZVZ.
61

 Když dne 1. 10. 2016 vstoupil 

v účinnost ZZVZ, nedošlo ihned k novelizaci dané povinnosti a jejímu přizpůsobení 

novému zákonu a nebylo tak zřejmé, zda informační povinnost ve vztahu k uzavřeným 

smlouvám o vertikální spolupráci stále trvá. Dne 22. 3. 2017, tedy téměř po půlroční 

účinnosti ZZVZ, bylo přijato nové usnesení vlády, díky kterému byla povinnost 
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přizpůsobena ZZVZ a došlo tak k odstranění nejasností. Vláda tedy musí být 

informována o veškerých záměrech uzavřít smlouvu na základě vertikální spolupráce 

stanovené v § 11 ZZVZ převyšující limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, 

a to ze strany členů vlády i dalších ústředních správních úřadů.
62

 

3.2. Právní úprava sektorového in-house modelu 

3.2.1. Sektorový in-house model v Zákoně o veřejných zakázkách 

Stejně jako v případě in-house zadávání formou vertikální spolupráce, bylo 

sektorové in-house zadávání zařazeno v Zákoně o veřejných zakázkách mezi výjimky 

z působnosti zákona, konkrétně v § 19 „Výjimky z působnosti zákona pro sektorové 

zadavatele“. Jelikož sektorový in-house model v Sektorové směrnici 2004 zakotven byl 

(na rozdíl od vertikální spolupráce veřejných zadavatelů pouze na úrovni rozhodovací 

praxe Soudního dvora EU), vycházel tak zákonodárce z této úpravy.  

Můžeme říct, že podmínky pro sektorový in-house model stanovené v § 19 ZVZ, 

konkrétně odstavce 3 až 7, až na drobné formulační odlišnosti poměrně úspěšně 

převzaly pravidla stanovená v článku 23 Sektorové směrnice 2004. V rámci převzetí 

podmínky 80 % průměrného obratu, která je blíže definována v podkapitole 2.2.1, však 

došlo k modifikaci. Zatímco Sektorová směrnice 2004 stanovila, že zakázky na služby 

(resp. dodávky či stavební práce) mohou být zadány formou sektorového in-house 

zadání v případě, že průměrný obrat za služby (resp. dodávky či stavební práce) 

poskytnuté za poslední tři roky přidruženým podnikem, jemuž jsou tyto zakázky 

zadávány, tvoří alespoň z 80 % služby (resp. dodávky či stavební práce), které poskytl 

podnikům, k nimž je přidružen. Avšak § 19 odst. 4 ZVZ danou podmínku pozměnil tak, 

že alespoň 80 % průměrného obratu z příslušných služeb (resp. dodávek či stavebních 

prací) poskytnutých za poslední tři roky přidruženou osobou musely tvořit služby (resp. 

dodávky či stavebních práce) poskytnuté osobě, k nimž je přidružena. Příslušné služby 
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Košťál charakterizuje pouze jako služby, které svým plněním souvisejí s předmětem 

zadávané zakázky.
63

 

Další odlišností je volba jiného způsobu definice přidružené osoby. Zatímco 

Sektorová směrnice 2004 v prvním odstavci článku 23 požaduje konsolidaci účetních 

uzávěrek, ZVZ odkazuje na § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
64

 

Navíc, v rámci transpozice Sektorové směrnice 2004 nedošlo k převzetí pojmu 

„společný podnik“ a dle důvodové zprávy k Zákonu o veřejných zakázkách není 

k takovému převzetí ani důvod. Pojem společný podnik nenalézá v české právní úpravě 

své vymezení, a tak místo toho je takový subjekt označován jako „sdružení sektorových 

zadavatelů“.
65

 

3.2.2. Sektorový in-house model v Zákoně o zadávání veřejných 

zakázek 

Zákon o zadávání veřejných zakázek vydělil veškerá ustanovení týkající 

se sektorových veřejných zakázek do samostatné části, a to části sedmé s názvem 

„Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek“. Právní úprava podmínek použití 

sektorového in-house modelu se nachází v § 155 a § 156 ZZVZ a při jejich tvorbě 

vycházel zákonodárce z článků 29 a 30 Sektorové směrnice 2014. 

Úprava sektorového in-house modelu v rámci ZZVZ se v podstatě shoduje 

s úpravou zakotvenou v Sektorové směrnici 2014. Jedná se tak o modernější úpravu než 

v ZVZ. 

Srovnatelně jako s novelizací úpravy vertikální spolupráce, došlo i v oblasti 

sektorového in-house zadávání ke změně pojetí samotné takto zadávané zakázky. 

Vzhledem ke skutečnosti, že postup in-house zadávání formou sektorového in-house 

modelu, stejně jako forma vertikální spolupráce, již nepatří do seznamu věcných 

výjimek z působnosti ZZVZ vyjmenovaných v § 29 až 31 ZZVZ, opět se takto uzavřená 
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smlouva vůbec nepovažuje za veřejnou zakázku, v tomto případě za sektorovou 

veřejnou zakázku. ZVZ sice stanovil, že se na tyto smlouvy působnost zákona vztahovat 

nebude, ale označoval je pojmem nadlimitní veřejné zakázky. Dovolím si v souvislosti 

s tím dovodit, že povinnost uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku na profilu 

zadavatele tak nebude dopadat ani na smlouvy, které byly uzavřeny veřejným 

zadavatelem při výkonu relevantní činnosti postupem sektorového in-house modelu.
66

 

Rozdílně od úpravy v ZVZ, avšak v souladu s úpravou v Sektorové směrnici 

2014, je vymezeno, kdo se rozumí přidruženou osobou. ZZVZ v § 155 odst. 1 převzal 

definici přidružené osoby ze sektorových zadávacích směrnic. 

Co se týče podmínky 80 % průměrného obratu přidružené osoby, ZZVZ svoji 

úpravu opět přizpůsobil znění stanoveného v evropských zadávacích směrnicích. Byl 

tak vypuštěn pojem „příslušné“ v označení, z jakého průměrného obratu se dané 

požadované procento bude počítat. Ustanovení § 155 odst. 2 ZZVZ tak zakotvilo 

podmínku, že do výpočtu 80 % průměrného obratu se již zahrnou všechny služby (resp. 

dodávky či stavební práce), které přidružená osoba za poslední tři roky poskytovala. 

Zajímavé je, že odborné komentáře k ZZVZ se k této změně v rámci nové úpravy 

sektorového in-house modelu staví různě. Košťál považuje takovou úpravu podmínky 

za příznivější, jelikož se výpočet dle něho bude provádět z většího objemu služeb (resp. 

dodávek či stavebních prací)
67

, naopak Kruták shledává novou úpravu přísnější než 

tu původní.
68

  

Osobně se přikloňuji k názoru, že je současná úprava mírnější. Na druhou stranu 

by posouzení toho, zda je úprava příznivější či ne, mohlo záviset na jednotlivých 

situacích. Pokud se přidružený podnik zaměřuje pouze na jeden určitý druh služeb, 

který poskytuje převážně jednomu zadavateli, byla by pro něj příhodnější právní úprava 

stanovená v ZVZ. Pokud má přidružená osoba široký okruh prováděných činností pro 

široký okruh zadavatelů, mohla by pro takovou osobu být naopak příznivější nová 

úprava. Když se současná úprava aplikuje na příklad z praxe, v němž zadavatel chce 
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 Viz podkapitola 3.1.2 této diplomové práce, s. 25 
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 KOŠŤÁL, K. In: MACEK, I., R. DERKOVÁ, D. BARTOŇ, K. KOŠŤÁL, 

E. MAREČKOVÁ a P. ZATLOUKAL. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář 

s judikaturou, 2017. op. cit., s. 550 
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 KRUTÁK, T., L. KRUTÁKOVÁ a J. GERYCH. Zákon o zadávání veřejných zakázek k 1. 10. 2016. 

Olomouc: ANAG, 2016. ISBN 978-80-7554-040-9, s. 453 
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uzavřít in-house smlouvu s přidruženou osobou například na instalace, nebude muset 

v rámci obratového kritéria přihlížet pouze ke službám jemu v minulosti poskytnutým 

pouze v souvislosti s instalacemi, ale i ke všem ostatním službám. V takovém 

konkrétním případě rozhodně shledávám současnou právní úpravu za příznivější. Stejně 

tak došlo s novou úpravou dle mého ke zjednodušení samotného posuzování, jelikož 

nemuselo být vždy snadné určit, co „příslušné“ služby, dodávky či stavební práce 

znamenají a do jaké míry se mohou za „příslušné“ označit. 

V ZZVZ se již objevil termín „společný podnik“
69

. Přestože pojetí společného 

podniku je stejné, jako bylo v ZVZ, byla daná úprava podmínek přeformulována, a tím, 

dle mého názoru, došlo k mírnému zpřísnění podmínek použití sektorového in-house 

modelu ve vztahu ke společnému podniku. Odborné komentáře k ZZVZ se k této 

formulační změně však nevyjádřily.
70

 Původní úprava stanovila, že za účelem vynětí 

zakázky z působnosti zákona, kterou zadává sektorový zadavatel sdruženým 

sektorovým zadavatelům (tzn. společnému podniku) a přitom je jedním z nich, muselo 

se takové sdružení sektorových zadavatelů sdružit nejméně na tři roky, a zároveň 

se závazkem neopustit takové sdružení po dobu tří let. Pokud však sdružení zadavatelů 

zadávalo zakázku jednomu z těchto sdružených zadavatelů, z výkladu ustanovení 

zřejmě vyplývá, že pravidlo tří let dodrženo být nemuselo.
71

 ZZVZ však 

přeformulováním původní úpravy podmínku tří let dosadil na obě „cesty“ zadávání. 

                                                 
69

 Viz ustanovení § 156 ZZVZ 
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 Viz např. DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání 

veřejných zakázek. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-651-7 
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 Viz ustanovení § 19 odst. 7 písm. a) a b) ZVZ 
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4. In-house zadávání formou vertikální spolupráce 

Pro lepší přehlednost si dovoluji na začátku zopakovat základní myšlenku 

vertikální spolupráce. Vertikální spolupráce představuje výjimku, kdy při naplnění 

jistých podmínek není veřejný zadavatel povinen řídit se pravidly Zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Jedná se o možnost veřejného zadavatele za předpokladu, že naplní 

podmínky stanovené v § 11 ZZVZ, uzavřít smlouvu na plnění svých potřeb s jinou 

právnickou osobou bez nutnosti zadání veřejné zakázky dle ZZVZ, tedy takzvané in-

house zadání. 

Postup vertikální spolupráce je možností využitelnou primárně pro veřejné 

zadavatele definované v § 4 odst. 1 ZZVZ, nicméně je připuštěno využití vertikálně 

spolupráce i „dotovanými“ zadavateli, tedy takovými, kteří zadávají zakázky hrazené 

z více než 50 % z veřejných rozpočtů, či na úhradu takové zakázky použijí více než 

200 milionů Kč z veřejných rozpočtů.
72

 „Dotovaní“ zadavatelé často přistupují 

k separaci své podnikatelské činnosti od svých ostatních neziskových aktivit 

a za účelem výkonu těchto neziskových aktivit si ustavují oddělenou právnickou osobu, 

v podobě dceřiné společnosti, s níž poté uzavírají smlouvy na základě vertikální 

spolupráce.
73
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 Viz ustanovení § 11 odst. 6 ve spojení s § 4 odst. 2 ZZVZ 
73

 NEZPĚVÁK, Lukáš. Dotovaný zadavatel a vertikální spolupráce v rámci nové právní úpravy zadávání 
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Základní podoba vztahu vertikální spolupráce vypadá následovně: 

 
Obr. č. 1 - základní podoba vertikální spolupráce

74
 

4.1. Obecné podmínky 

„Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá 

veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud 

a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu 

obdobně jako své vnitřní organizační jednotky, 

b) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než 

ovládající veřejná zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatele a 

c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při 

plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem 

nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými 

osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé 

rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky.“
75
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 HILL, Karen. In-house Procurement and Public/Public Co-operation. In: sigmaweb.org [online]. 

09/2016  OECD [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-

Procurement-Policy-Brief-39-200117.pdf, s. 10 
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 Viz ustanovení § 11 odst. 1 ZZVZ 
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Tyto tři podmínky, uvedené v § 11 ZZVZ, musí být pro legitimní využití 

vertikální spolupráce, aniž by musel veřejný zadavatel zahajovat zadávací řízení, 

splněny všechny současně.
76

 

4.1.1. Podmínka výlučných majetkových práv a podmínka ovládání 

Z textu Zákona o zadávání veřejných zakázek i judikatury Soudního dvora EU 

vyplývá, že majetkový podíl veřejného zadavatele v ovládané společnosti musí být 

100% a nesmí být připuštěn sebemenší podíl soukromého kapitálu.
77

 Pokud 

by se v kapitálu takové osoby vyskytoval podíl soukromé osoby s přímou účastí, došlo 

by tak v případě využití vertikální spolupráce k nezákonné konkurenční výhodě tohoto 

subjektu před jinými osobami vyskytujícími se na stejném trhu.
78

 

ZZVZ však v § 11 výslovně nezohlednil úpravu stanovenou Klasickou směrnicí, 

která povoluje nepřímou majetkovou účast soukromého kapitálu v ovládané společnosti 

a takové rozšíření do vnitrostátní úpravy nebylo výslovně přejato. Nepřímou účastí 

se rozumí taková účast, s níž se nepojí žádná možnost vlivu na rozhodování, a zároveň 

je podmíněna vnitrostátními předpisy. Dle odborného komentáře by existence takové 

účasti neměla způsobit konkurenční výhodu.
79

 ZZVZ v § 11 odst. 5 stanovil, kdo 

se považuje za soukromou osobu, respektive který subjekt rozhodně soukromou osobou 

není. Ačkoliv je daném odstavci doslovně uvedeno, že se vztahuje k odstavci 4 stejného 

paragrafu, Dvořák je toho názoru, že by se daný výčet měl použít i pro účely obecných 

podmínek pro použití vertikální spolupráce.
80

 Pokud by skutečně bylo možné vztáhnout 

dané vymezení subjektů, které se nepovažují za soukromé osoby, na obecnou podmínku 

výlučných majetkových práv veřejných zadavatelů, výklad této podmínky by se tak 

o něco více přiblížil evropské úpravě. Takové uplatnění je však spekulativní, zejména 

z důvodu přesného odkazu na určitý odstavec. 

                                                 
76

 MAREČKOVÁ, E. In: MACEK, I., R. DERKOVÁ, D. BARTOŇ, K. KOŠŤÁL, 
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 Viz rozsudek Stadt Halle, bod 52 
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 Viz odst. 32 preambule Klasické směrnice 
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Podešva v komentáři k ZZVZ připustil, že by neměla způsobit problém ani 

krátkodobá účast kapitálu soukromé osoby, a to v případě, že byl dopředu vymezen její 

krátkodobý charakter. Může se jednat například o krátkodobou účast soukromého 

kapitálu ve vztahu s formálně ohraničenou částí dodavatele, se kterou veřejný zadavatel 

nespolupracuje a zbylá část dodavatele by tak podmínky in-house výjimky nadále 

splňovala.
81

 

Ačkoliv ZZVZ výslovně nestanovil dobu, po kterou by měla být podmínka 

výlučných majetkových práv splněna, s ohledem na povinnost eurokonformního 

výkladu národních předpisů by dle mého názoru měly být v tomto ohledu aplikovány 

závěry Soudního dvora EU, jejichž podrobný rozbor je obsahem podkapitoly 2.1.1 této 

diplomové práce. Splnění podmínky se tedy obvykle posuzuje ke dni uzavření smlouvy 

postupem in-house zadání a existence výlučných majetkových práv musí být současně 

dána i po celou dobu realizace smlouvy uzavřené na základě in-house výjimky. 

V opačném případě by došlo ke ztrátě postavení osoby coby in-house dodavatele 

a muselo by se zahájit zadávací řízení na výběr dodavatele zbylého plnění.
82

 

Na úrovni rozhodovací praxe Soudního dvora EU však byla rovněž řešena otázka, 

zda není porušením tohoto pravidla situace, kdy stanovy ovládané společnosti 

nezakazují možnost účasti soukromých osob. V rozsudku Sea Srl bylo stanoveno, 

že samotná možnost účasti kapitálu soukromé osoby nemůže automaticky znemožnit 

splnění dané podmínky a taková skutečnost by byla v rozporu s principem právní 

jistoty. Problém by mohl nastat pouze v případě, když se s takovou účastí soukromé 

osoby počítalo už v okamžiku uzavírání smlouvy.
83

 

Z pohledu praxe, pro vyloučení jakýchkoli pochybností o splnění podmínky 

výlučného vlastnictví ze strany veřejného sektoru, by například v případě akciové 

společnosti bylo dle mého názoru rozumné přímo ve stanovách připustit majetkovou 

účast pouze veřejným zadavatelům, respektive výslovně vyloučit vstup soukromého 

investora do této společnosti. 
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Vymezení, jak ZZVZ chápe ovládání osoby obdobné ovládání vlastních 

organizačních útvarů, najdeme v § 11 odst. 2 ZZVZ: 

„Veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně jako své vnitřní 

organizační jednotky, pokud má rozhodující vliv na strategické cíle 

i významná rozhodnutí takto ovládané právnické osoby. K takovému 

ovládání může docházet i ze strany jiné právnické osoby, která je sama týmž 

veřejným zadavatelem ovládána obdobně jako jeho vnitřní organizační 

jednotka.“
84

 

Ve vztahu k potřebné míře ovládání/ kontroly (rozsahu pravomocí) nad in-house 

dodavatelem není ani v judikatuře Soudního dvora EU, ani v Klasické směrnici a jak 

vidíme, tak ani v ZZVZ, konkrétně stanoveno, kdy je tento požadavek s jistotou 

naplněn. Klasická směrnice a ZZVZ stanoví pouze obecnou domněnku, že ovládání 

je dáno, když veřejný dodavatel může v prvé řadě ovlivnit strategické řízení ovládané 

právnické osoby a její další důležitá rozhodnutí. 

Z míry ovládání stanovené v § 11 ZZVZ je patrné, že tato osoba se prakticky jeví 

jako organizační útvar ovládajícího veřejného zadavatele a jen formálně nebo prakticky 

došlo k vyčlenění tohoto útvaru do samostatné právnické osoby.
85

 

Pro konkrétnější vyjasnění potřebné míry kontroly je potřebné zohlednit mimo 

jiné i výklad Soudního dvora EU. Soudní dvůr EU obecně zastává názor, že pro 

posouzení požadavku „obdobné kontroly“ je nezbytně nutné zohlednit všechna 

relevantní právní ustanovení, a rovněž relevantní okolnosti daného případu.
86

 Při 

posuzování každého jednotlivého případu tak musí být zaručeně prokázáno, že veřejný 

zadavatel vykonává takovou kontrolu, která mu umožňuje významně ovlivnit 

rozhodování této právnické osoby, přičemž se musí jednat o vliv jak nad strategií této 

právnické osoby, tak nad důležitými rozhodnutími. 

 Soudní dvůr EU již několikrát detailně zkoumal naplnění potřebné míry ovládání 

vůči akciové společnosti a poměrně negativně se stavěl k možnosti aplikace in-house 
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výjimky v případě, kdy by in-house dodavatelem měla být obchodní společnost 

ve formě akciové společnosti, nicméně výslovně potvrdil použitelnost této výjimky 

i v případě akciové společnosti.
87

 

Forma akciové společnost z pohledu podmínky kontroly bývá problémová 

zejména v případě, kdy představenstvo, jako statutární orgán akciové společnosti, má 

příliš široké pravomoci, přičemž veřejný zadavatel je v této společnost jediným 

akcionářem. Taková situace byla řešena v rozsudku Parking Brixen a Soudní dvůr EU 

shledal, že přestože veřejný zadavatel sice měl právo jmenovat většinu členů 

představenstva i dozorčí rady, představenstvu byla na základě stanov udělena řada 

oprávnění zakládající společnosti širokou nezávislost na akcionářích. V tomto případě 

bylo dovozeno, že kontrola byla omezena na stupeň, jenž je běžně udělován většině 

společníků obchodní společnosti, a nedošlo tak ke splnění podmínek pro použití 

postupu vertikální spolupráce.
88

 Z těchto závěrů vyplývá, že pro splnění potřebné míry 

kontroly nebude dostatečný výlučný podíl veřejného zadavatele na majetku právnické 

osoby jím ovládané a ani stupeň ovládání stanovený například v § 74 a násl. zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ale musí být zřejmá reálně vykonávaná vyšší 

úroveň kontroly, než která je stanovena obecnými zákony.
89

 

Soudní dvůr EU však nestanovil, stejně tak Klasická směrnice a Zákon o zadávání 

veřejných zakázek, požadavek na zavedení opatření k posílení prvku kontroly nad 

ovládanou právnickou osobou, jsou-li však taková opatření zavedena, domnívám se, 

že se k nim při posuzování přihlíží a jsou tak zohledněny jako určitý projev zajištění 

potřebné míry kontroly. 

Pro splnění podmínky kontroly je tak vhodné zajistit, s přihlédnutím ke konkrétní 

situaci a konkrétním okolnostem daného případu, aby míra ovládání byla skutečné 

účinná a zabezpečovala veřejnému zadavateli možnost dostatečně ovlivňovat fungování 

a rozhodování ovládané právnické osoby. Pokud by byl veřejný zadavatel sice jediným 

akcionářem, ale představenstvo akciové společnosti by mohlo fungovat nezávisle 
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na tomto akcionáři, mohlo by být v krajním případě dovozeno, že podmínky pro využití 

in-house výjimky naplněny nejsou.  

Lze tak dojít k závěru, že má-li být splněna podmínka „obdobné kontroly/ 

ovládání“ v případě, kdy je in-house dodavatelem akciová společnost, neměly 

by přinejmenším stanovy akciové společnosti přiznávat představenstvu „příliš široké 

pravomoci“, ale měl by být zajištěn reálný přímý vliv ovládajícího veřejného zadavatele 

nad důležitými rozhodnutími ovládané společnosti (podřízenost představenstva akciové 

společnosti jedinému akcionáři by tak měla být značnější, než tomu bývá 

ve standardních obchodních společnostech).  

Dle mého názoru by příkladem takového zajištění mohlo být udělení oprávnění 

stanovovat strategické cíle a podnikatelský plán do působnosti valné hromady (tedy 

jediného akcionáře). Zejména klíčové by bylo udělování souhlasu s určitými 

rozhodnutími představenstva a učiněním právních jednání a takové oprávnění by typově 

mohlo být zcela jistě vhodným nástrojem k zajištění potřebné míry ovládání společnosti 

veřejným zadavatelem. Závěry Soudního dvora EU pak také naznačují, že potřebná 

míra kontroly (ovládání) je naplněna spíše v těch případech, kdy ovládající veřejný 

zadavatel jmenuje, kontroluje a odvolává členy (statutárního) orgánu, v jehož 

pravomoci je obchodní vedení společnosti a rozhodování o podnikatelských záměrech 

a provozních záležitostech. 

Možnost využití vertikální spolupráce i v případě, kdy je in-house dodavatel 

ve formě akciové společnost, připustil na vnitrostátní úrovni i Úřad v jednom ze svých 

rozhodnutí
90

, kde posuzoval, zda došlo k naplnění podmínek daných § 11 ZZVZ 

k uzavření smlouvy o vertikální spolupráci. Veřejný zadavatel v daném případě uzavřel 

in-house smlouvu s akciovou společností, v níž byl jediným akcionářem. Veřejný 

zadavatel v působnosti valné hromady, jakožto vrcholného orgánu in-house dodavatele, 

byl stanovami společnosti nadán dostatečně širokými pravomocemi, neboť mohl 

významně ovlivnit obchodní zaměření a činnosti akciové společnosti. Mezi tyto 

pravomoci patřilo oprávnění rozhodovat o strategických plánech obchodní činnosti 
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či investičních záměrech, jejichž hodnota převyšuje jednu pětinu základního kapitálu 

akciové společnosti, a zároveň měl veřejný zadavatel za úkol volit členy dozorčí rady, 

dávat pokyny představenstvu a udělovat souhlas s pravidly jeho činnosti. Úřad shledal 

takové nastavení pravomocí jako dostatečné pro splnění podmínky ovládání podle 

§ 11 odst. 1 písm. a) ZZVZ. 

Je také třeba udělit pozornost i druhé větě výše citovaného odstavce 

2 v § 11 ZZVZ, která převzala pravidla zakotvená již v článku 12 Klasické směrnice, 

a která podstatně zásadně rozšiřuje možnosti uzavření smlouvy o vertikální spolupráci. 

Bylo připuštěno vícestupňové ovládání, tedy situace, kdy veřejný zadavatel ovládá 

určitou osobu a tato osoba ovládá další osobu, tedy zde vzniká takzvaná nepřímá 

kontrola. V takovém případě může veřejný zadavatel uzavřít smlouvu o vertikální 

spolupráci s osobou, kterou ovládá jeho dceřiná společnost.
91

 Podobnou situaci 

projednával Soudní dvůr EU již v rozsudku Carbotermo, kdy veřejný zadavatel uzavřel 

smlouvu o vertikální spolupráci s osobou, kterou ovládala jeho holdingová společnost. 

Soudní dvůr EU zpochybnil přítomnost takového prostředníka, avšak Klasická směrnice 

pokládá tuto formu ovládání za dostatečnou
92

, a tedy stejně tak i Zákon o zadávání 

veřejných zakázek. 

Ačkoliv rozhodovací praxe Soudního dvora EU stanovila řadu podmínek, kdy 

je potřebná míra kontroly splněna a kdy ne, předpokládám, že by neuškodilo vnést 

do vnitrostátní právní úpravy nějaké bližší vymezení, a to zejména za účelem odstranění 

právní nejistoty. 

4.1.2. Podmínka 80 % činností pro veřejného zadavatele 

Podmínka, stanovující, že 80 % činností ovládané osoby musí být prováděno pro 

ovládajícího veřejného zadavatele, je zakotvena v § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ. 

Doslovně je v § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ požadováno, aby více než 80 % celkové 

činnosti, které tato ovládaná osoba provádí, bylo prováděno při plnění úkolů, které 

jí svěřil ovládající veřejný zadavatel. Dané ustanovení ZZVZ přináší určité upřesnění 

                                                 
91

 HERMAN, Pavel, Vlastimil FIDLER a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. vyd. 

Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7380-660-6, s. 35 
92

 WIGGEN, Janicke. Directive 2014/24/EU: the new provision on co-operation in the public sector. 

Public procurement law review. 2014 (3), ISSN 0963-8245, s. 87. Dostupné v právním informačním 

systému Westlaw 



 40 

oproti úpravě v § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ, neboť stanovilo přesnou procentní hranici 

a také způsob výpočtu, který je obsažen v § 13 ZZVZ. Účelem podmínky výkonu 

činností je zabezpečit, aby nedošlo k využívání výjimky pro vertikální spolupráci 

k uzavření smlouvy s osobou, která své hlavní prováděné činnosti nabízí na trhu 

s ostatními dodavateli.
93

 

Novinkou, kterou oproti ZVZ přinesl ZZVZ, je druhá věta tohoto odstavce, která 

stanovila, že dané činnosti ovládané osoby mohou být prováděny také při plnění úkolů, 

které jí byly zadány jinou právnickou osobou obdobně ovládanou stejným veřejným 

zadavatelem, tedy sesterskou společností ovládané osoby. V takovém případě 

se nepřihlíží na poměr mezi činnostmi pro ovládajícího veřejného zadavatele a jinou 

právnickou osobu a tyto činnosti se sčítají. 

Danou situaci znázorňuje následující nákres: 

 
Obr. č. 2 – Schéma výkonu činností

94
 

Na druhou stranu v § 11 ZZVZ není definován charakter činností, jež budou 

ovládanou osobou prováděny. Pokud si danou situaci představíme v praxi, kdy veřejný 
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zadavatel plánuje uzavřít smlouvu o vertikální spolupráci s ovládaným dodavatelem, 

jejímž předmětem bude sběr komunálního odpadu, budou se pro splnění kritéria výkonu 

činností posuzovat úplně všechny činnosti ovládaného dodavatele poskytované 

ovládajícímu veřejnému zadavateli, nikoli ty, které spočívají ve sběru komunálního 

odpadu.
95

 

Jak bylo řečeno výše, ZZVZ v § 13 upravil způsob výpočtu požadovaných 80 % 

činností. Relevantní pro dané posouzení je průměrný obrat ovládané právnické osoby, 

a to za poslední tři uzavřená účetní období, která předcházejí účetnímu období, v němž 

má být smlouva o vertikální spolupráci uzavřena. Tedy období, v němž bude uzavřena 

smlouva, se do daného výpočtu nezařadí. Účetní období nemusí mít všechny právnické 

osoby identicky stanoveno, neboť zákon č. 563/191 Sb., o účetnictví („Zákon 

o účetnictví“)
96

 v § 3 rozeznává účetní období, shodující se s kalendářním rokem 

či účetní období jako hospodářský rok
97

. V obou případech se však jedná o 12 po sobě 

jdoucích měsíců. Není nutné, aby v každém účetním období ovládaná osoba dosáhla 

hranice 80 % požadovaných činností, důležité je dosáhnout této hranice v průměru 

za všechna tři účetní období dohromady.
98

 

Z § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ, stejně tak z § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ, není zcela 

zřejmé, zda beneficientem (konečným uživatelem) činností, které ovládaná osoba 

vykonává, musí být výlučně ovládající veřejný zadavatel, respektive právnická osoba, 

která svěřila úkoly, na jejichž základě jsou činnosti prováděny. Danou otázku vyjasnil 

odstavec 32 preambule Klasické směrnice, který říká, že příjemce činností nehraje 

v tomto ohledu roli, čímž navázal na rozsudek Carbotermo. Není tedy nutné, aby 

přímou platbu za vykonávanou činnost obdržela ovládaná osoba přímo od veřejného 

zadavatele, respektive od jiné právnické osoby obdobně ovládané, jejíž úkoly plní.
99
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Ačkoliv to není na první pohled očividné, s možností úhrady činností jinými 

subjekty počítá již § 13 ZZVZ v souvislosti s výpočtem podílu činností. Základem pro 

výpočet je zajisté zejména obrat ovládané právnické osoby, avšak ten je použitelný 

pouze v případě, že platba za vykonávané činnosti plyne od osob, pro které jsou tyto 

činnosti skutečně prováděny. Může však dojít k situaci, kdy ovládaná právnická osoba 

vykonává určitou činnost, avšak z plateb za ni přijatých nelze rozeznat skutečného 

příjemce dané činnosti. V souvislosti s touto okolností ZZVZ přináší alternativu 

výpočtu, jejímž základem jsou náklady ovládané právnické osoby na výkon dané 

činnosti. Jako příklad si můžeme uvést situaci, kdy město využívá na provoz městského 

parkoviště ovládanou společnost, přičemž město této ovládané společnosti za provoz 

parkoviště nic nehradí. Příjem provozovatele parkoviště (ovládané společnosti) tvoří 

platby řidičů za využití tohoto městského parkoviště. Obrat tak z žádné části netvoří 

prostředky poskytnuté přímo ze strany ovládajícího města, z toho důvodu budou 

základem pro výpočet prováděných činnosti náklady, jež vznikly ovládané společnosti 

ve vztahu s provozem městského parkoviště. Za účelem zamezení problémů s daných 

výpočtem a pokrytí možných odchylek se pro výpočet opět použijí náklady vynaložené 

ovládanou právnickou osobou na činnosti za poslední tři uzavřená účetní období.
100

 

Může nastat situace, kdy obrat za poslední tři uzavřená účetní období ovládané 

právnické osoby nebude dostupný, a to ať z důvodu pozdějšího vzniku této právnické 

osoby, či z důvodu reorganizace jejích činností. Reorganizaci činností můžeme chápat 

například jako změnu právní formy nebo změnu primárního zaměření právnické osoby. 

V takových případech bude nezbytné věrohodně prokázat, že více než 80 % celkové 

činnosti bude při plnění úkolu svěřených veřejným zadavatelem, respektive jinou 

právnickou osobou ovládanou tímto veřejným zadavatelem, dosaženo v budoucnu, 

přičemž k prokázání dochází zejména prostřednictvím plánů činnosti ve spojení 

s potřebnými údaji o dosavadní prováděné činnosti.
101

  

Předpokládám, že pokud nebude možné vypočítat průměrný obrat za poslední tři 

účetní období, nemusí být zakotvení hlavní činnosti ovládané osoby poskytované 
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veřejnému zadavateli, respektive jiné právnické osobně obdobně ovládané, do stanov 

ovládané osoby dostatečně. Je tedy důležité přijetí takové plánů činnosti, z nějž bude 

věrohodně plynout, že i do budoucna (a to v minimální míře následujících tří let) bude 

ovládaná právnická osoba vykonávat více než 80 % ze své celkové činnosti při plnění 

úkolů, které jí budou zadány ovládajícím veřejným zadavatelem, respektive jinými 

právnickými osobami tímto zadavatelem obdobně ovládanými. 

Na tomto místě je nutné zmínit, že před přijetím ZZVZ, tedy v době platnosti 

ZVZ, Úřad ve své metodice k in-house zadávání, stanovil časové vymezení, za které je 

nutné posoudit, zda byly podmínky definované v ZVZ (výlučná majetková práva 

veřejného zadavatele a převážná část činností pro veřejného zadavatele) splněny. 

Za takové rozhodné období považoval rozpočtový rok.
102

 Z důvodu absence jakéhokoli 

posouzení požadovaného časového období jak se strany Soudního dvora EU, tak 

zadávacích směrnic, mohl být východiskem pro tento výklad rozsudek Cambridge 

University
103

, jehož předmětem však byla primárně otázka naplnění definice zadavatele, 

nikoli aplikace in-house výjimky. Soudní dvůr EU v tomto rozsudku dovodil 

za potřebné, aby si zadavatel udržel svůj status po dobu 12 měsíců od začátku každého 

rozpočtového roku. Závěry, plynoucí z výše uvedeného posouzení úpravy stanovené 

v ZZVZ, však dokazují, že názor Úřadu, a tedy i metodika tyto názory obsahující, již 

nejsou s nástupem nové právní úpravy aplikovatelné. 

4.2. Společné ovládání právnické osoby 

ZZVZ v § 11 přinesl rozšíření úpravy podmínek vertikální spolupráce také v tom 

ohledu, že výslovně připustil možnost ovládání právnické osoby několika veřejnými 

zadavateli společně, čímž zákonodárce převzal úpravu stanovenou v článku 12 Klasické 

směrnice. Za účinnosti ZVZ byla tato možnost dovozována pouze z judikatury 

Soudního dvora EU, se ZZVZ již došlo k výslovnému zakotvení. Tento institut budou 

využívat veřejní zadavatelé, kteří jsou územními samosprávnými celky (například 
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obce), zejména v oblasti vodárenství, případně svozu komunálního odpadu či dalších 

technických služeb za účelem údržby chodu obce, kdy jednoho poskytovatele plánuje 

využít více obcí pro tyto potřeby.
104

 Pokud jednoho in-house dodavatele využívá 

k vertikální spolupráci více veřejných zadavatelů, jsou oprávněni postupovat při 

uzavírání smluv s tímto in-house dodavatelem individuálně, tedy záměry ostatních 

ovládajících veřejných zadavatelů uzavřít smlouvu s daným in-house dodavatelem 

by neměly hrát roli. 

Třetí odstavec § 11 ZZVZ vymezil přesné podmínky, které musí být současně 

splněny, aby mohlo být ovládání považováno za společné dle ZZVZ. Ke společnému 

ovládání právnické osoby několika veřejnými zadavateli dochází v případě, že: 

„a) orgány s rozhodovacím oprávněním takto ovládané právnické osoby 

jsou složeny nebo ustaveny na základě jednání ve shodě všech společně 

ovládajících veřejných zadavatelů, 

b) ovládající veřejní zadavatelé mají společně rozhodující vliv 

na strategické cíle a významná rozhodnutí takto ovládané právnické osoby a 

c) takto ovládaná právnická osoba nesleduje žádné zájmy, které jsou 

v rozporu se zájmy ovládajících veřejných zadavatelů.“
105

 

Pouze za splnění všech těchto podmínek může veřejný zadavatel, který je jedním 

ze společně ovládajících veřejných zadavatelů, uzavřít in-house smlouvu s ovládanou 

právnickou osobou. 

Základním předpokladem je potřeba, aby společně ovládající veřejní zadavatelé 

jednali ve shodě a měli společně možnost významného vlivu na důležitá rozhodnutí 

týkající se ovládané právnické osoby, přičemž žádnému z těchto ovládajících veřejných 

zadavatelů by taková možnost neměla být odepřena. Nebudou splněny podmínky pro 

využití vertikální spolupráce například tak v situaci, kdy ačkoliv veřejný zadavatel 
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má podíl na majetku dodavatele, neovládá však tohoto dodavatele ve smyslu 

§ 11 odst. 3 ZZVZ společně s ostatními ovládajícími veřejnými zadavateli.
106

 

Na druhou stranu není z formulace ZZVZ úplně jasné, zda budou naplněny 

podmínky in-house výjimky, pokud bude veřejný zadavatel zcela bez majetkové účasti 

na ovládané právnické osobě. Úprava podmínek pro vertikální spolupráci v případě 

společného ovládání více veřejnými zadavateli v § 11 odst. 3 ZZVZ takovou situaci sice 

nepředpokládá, ale domnívám se, že rovněž není ani vyloučena. Ustanovení 

§ 11 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle mého názoru pouze odmítá jakoukoli účast jiné osoby 

než ovládajícího veřejného zadavatele či ovládajících veřejných zadavatelů na majetku 

ovládané právnické osoby, nestanovuje však povinnost, aby se na majetku ovládané 

osoby podíleli úplně všichni společně ovládající veřejní zadavatelé. Předpokládám tedy, 

že podmínky pro využití vertikální spolupráce budou splněny i v případě, kdy 

má veřejný zadavatel zastoupení v orgánu s rozhodujícím vlivem, přitom však danou 

ovládanou právnickou osobu ani zčásti nevlastní. Odborné komentáře k ZZVZ bohužel 

možnost uplatnění vertikální spolupráce na popsanou situaci vůbec nezvažují, jen 

připouštějí, že byť i naprosto minoritní podíl na majetku ovládané právnické osoby 

je dostačující pro naplnění požadovaných podmínek.
107

 

Důležité je, aby se shoda mezi ovládajícími veřejnými zadavateli projevila již při 

ustanovení orgánů ovládané právnické osoby, v jejichž pravomoci je obchodní vedení 

společnosti a rozhodování o podnikatelských cílech či záležitostech provozu. Zejména 

prostřednictvím těchto orgánů mohou společně ovládající veřejní zadavatele projevovat 

svůj vliv na chod ovládané právnické osoby a její strategické cíle. Posouzení splnění 

dané podmínky bude záležet na konkrétních okolnostech a individuálně v každém 

takovém případě, neboť společnosti se liší nejvíce právě v organizaci ovládajících 

a vlastnických vztahů a není tedy nejspíš ani možné stanovit přísně určité předpoklady, 

které by automaticky dopadaly na všechny situace. Roli hraje jak právní forma každého 

ze společně ovládajících veřejných zadavatelů, tak uspořádání vztahů mezi ovládajícími 

veřejnými zadavateli navzájem. Stejně tak by měla být zohledněna právní forma 
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ovládané společnosti, přičemž se každý případ bude nadále muset posuzovat 

individuálně, jelikož i dvě společnosti se stejnou právní formou mohou mít různě 

rozložené pravomoci mezi jednotlivými orgány.
108

 

Při výkonu významného vlivu na důležitá rozhodnutí a hospodářské cíle společně 

ovládané právnické osoby není vyžadováno, aby probíhal ze strany každého ze společně 

ovládajících veřejných zadavatelů individuálně, ale musí být účinný. Nejenže 

by individuální vliv nebylo možné reálně uskutečnit, ale vytratil by se tak smysl 

samotného institutu společné kontroly. Tím dochází k propojení potřeby jednání 

ve shodě, a tudíž každý z těchto ovládajících veřejných zadavatelů by měl mít možnost 

projevit svoji vůli, nepostačí tedy pouze formální účast na ovládání právnické osoby, 

stejně tak nepostačí pouze ve shodě složit statutární orgány. S otázkou vlivu 

na fungování ovládané právnické osoby souvisí i poslední podmínka společného 

ovládání, a to podmínka stanovená v § 11 odst. 3 písm. c) ZZVZ spočívající 

v součinnosti a „věrnosti“ ovládané osoby vůči společně ovládajícím veřejným 

zadavatelům. Ovládaná osoba nesmí upřednostnit svoje osobní zájmy, které by mohly 

být protichůdné zájmům ovládajících veřejných zadavatelů, a to všem jako celku, ale 

i každého z nich individuálně. Taková situace by mohla nastat například tehdy, kdy 

by ovládaná osoba sledovala zejména své osobní hospodářské zájmy a upřednostnila 

by tak poskytovat plnění na trhu pro ni finančně výhodnějším před plněním pro 

ovládajícího veřejného zadavatele.
109

 

Způsob uspořádání vztahů mezi společně ovládajícími veřejnými zadavateli může 

být klíčovým ukazatelem splnění zákonných podmínek a fungujícího nastavení 

společného ovládání. Základem pro danou spolupráci by měla být především smlouva 

mezi ovládajícími veřejnými zadavateli, která stanoví pravidla fungování dceřiné 

společnosti (ovládané právnické osoby) tak, aby byly naplněny veškeré podmínky 

vertikální spolupráce. Tato smlouva mezi veřejnými zadavateli by mimo jiné měla 

upravit způsob ustanovení jednotlivých orgánů dceřiné společnosti. Vhodným 

mechanismem by mohlo být například společné zasedání zástupců všech ovládajících 
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veřejných zadavatelů, kde by byla způsobem ve smlouvě předem popsaným přijímána 

relevantní rozhodnutí, včetně obsazení dotčených orgánů. Dále by bylo vhodné přímo 

do stanov ovládané společnosti, případně do společenské smlouvy, začlenit určování, 

v jakém poměru budou v jednotlivých orgánech veřejní zadavatelé zastoupeni.  

Aby se skutečně jednalo o společné ovládání, musí být dle mého názoru 

ve smlouvě mezi ovládajícími veřejnými zadavateli nastaven mechanismus, který bude 

umožňovat veřejným zadavatelům rozhodovat o zásadních otázkách týkajících 

se činnosti dceřiné společnosti, přičemž společné zasedání a rozhodování jejich 

zástupců může být vhodným příkladem. Ve smlouvě mezi veřejnými zadavateli 

a zároveň i ve stanovách či společenské smlouvě dceřiné společnosti by mělo být také 

uvedeno, že dceřiná společnost bude sledovat jen zájmy souladné s těmi ovládajících 

veřejných zadavatelů. Současně pokládám za vhodné ve smlouvě zakotvit i další 

podmínky vertikální spolupráce, a to možnost majetkové účasti v dceřiné společnosti 

pouze pro veřejné zadavatele a pravidlo, že více než 80 % prováděných činností bude 

ovládaná právnická osoba vykonávat na základě úkolů zadaných ovládajícími veřejnými 

zadavateli. 

Podmínka provádět minimálně 80 % činností při uskutečňování úkolů zadaných 

ovládajícími veřejnými zadavateli stanovená v § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ blíže 

nerozvádí, zda je důležitý poměr mezi úkoly jednotlivých veřejných zadavatelů. 

Výkladem daného ustanovení lze tedy dovodit, že je dostatečné pro splnění podmínky 

výkonu činností, v případě ovládání více veřejnými zadavateli, aby 80% hranice bylo 

dosaženo sečtením všech činností pro všechny zadavatele.
110

 

                                                 
110

 HERMAN, Pavel, Vlastimil FIDLER a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2017. 

op. cit., s. 36 



 48 

Uzavření smlouvy o vertikální spolupráci, v případě ovládání in-house dodavatele 

společně více veřejnými zadavateli současně, bude mít typicky následující podobu: 

 
Obr. č. 3 - vertikální spolupráce v případě více ovládajících veřejných zadavatelů

111
 

4.3. Ovládaná právnická osoba jako veřejný zadavatel 

Zákon o zadávání veřejných zakázek v § 11 odst. 4 ve spojení s odst. 5 zakotvil 

možnost využití vertikální spolupráce i v takzvaně opačném směru, kdy ovládaná 

právnická osoba uzavře smlouvu s ji ovládajícím veřejným zadavatelem, jako 

dodavatelem. Smlouva uzavřená takovým způsobem tedy nebude považována za zadání 

veřejné zakázky. Typicky se jedná o situace, kdy dceřiná společnost zadává své 

mateřské společnosti, nebo příspěvková organizace zadává osobě, která ji zřídila.
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Následující nákres názorně zobrazuje takzvané „obrácené“ in-house zadání: 

 
Obr. č. 4 – „obrácené“ in-house zadání

113
 

Ustanovení § 11 odst. 4 ZZVZ umožňuje kromě „obráceného“ in-house zadání, 

kdy je na pozici dodavatele ovládající veřejný zadavatel, také další situaci, která 

se nepovažuje za zadání veřejné zakázky. Jde o proces, kdy dojde k uzavření smlouvy 

ze strany ovládané právnické osoby s jinou právnickou osobou, která je ovládána 

stejným veřejným zadavatelem obdobným způsobem, jako tento veřejný zadavatel 

ovládá svoje vlastní organizační útvary. Znamená to, že ovládaná právnická osoba 

uzavře smlouvu se svojí sesterskou společností. Tato situace je v praxi běžnější než 

první možnost, tedy než zadání zakázky ovládanou právnickou osobou svému 

ovládajícímu veřejnému zadavateli.
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Tento vztah uzavření smlouvy mezi ovládanou právnickou osobou a sesterskou 

společností, je vyobrazen na následujícím nákresu: 

 
Obr. č. 5 - uzavření smlouvy se sesterskou společností

115
 

Předpokladem pro možnost využití vertikální spolupráce v takovém typu vztahů 

je neexistence přímé účasti soukromé osoby na majetku subjektu, se kterou bude taková 

smlouva uzavřena, tedy ovládajícího veřejného zadavatele či jiné právnické osoby 

obdobně ovládané. Existence kapitálu soukromé osoby v ovládajícím veřejném 

zadavateli však dle Marečkové nebude hrát roli v případě, kdy bude ovládaná právnická 

osoba (v roli zadavatele) chtít uzavřít smlouvu se svojí sesterskou společností (v roli 

dodavatele), která je ovládána tímto stejným veřejným zadavatelem, v němž je přítomen 

soukromý kapitál. Vždy však musí tato sesterská společnost splňovat podmínky 

dle § 11 odst. 1 písm. a) ZZVZ, tedy podmínku, že je veřejným zadavatelem ovládaná 

obdobně, jako jsou ovládány jeho vlastní organizační útvary, a zároveň se v ní nesmí 

nacházet kapitál soukromé osoby.
116

 

Negativní výčet osob, které se za soukromou osobu nikdy nebudou považovat, 

je obsahem § 11 odst. 5 ZZVZ. Za soukromou osobu ve smyslu požadavku pro 

uplatnění této formy vertikální spolupráce se tak dle § 11 odst. 5 ZZVZ nepovažuje stát, 

veřejnoprávní korporace, zákonem zřízená jiná právnická osoba, stejně tak jiná 
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právnická osoba, v níž má účast pouze stát, veřejnoprávní korporace a zákonem zřízená 

jiná právnická osoba. 

Státem se v této souvislosti rozumí Česká republika a v souladu 

s § 4 odst. 1 ZZVZ je Česká republika zastupována organizačními složkami státu a ty 

jsou tedy samostatnými veřejnými zadavateli. Zákon o majetku České republiky
117

 

v § 3 odst. 1 uvedl seznam subjektů, které se rozumí organizačními složkami státu. 

Za soukromou osobu se tedy pro účely tohoto typu vertikální spolupráce nebudou stejně 

jako stát považovat ani organizační složky státu a ani jiné právnické osoby, v nichž mají 

účast pouze organizační složky státu. 

Otázkou je, zda pro využití vertikální spolupráce dle § 11 odst. 4 ZZVZ bude 

nutné splnit všechny obecné podmínky stanovené v odstavci 1 téhož paragrafu, tedy 

požadavek obdobního ovládání, výlučných majetkových práv a 80 % prováděných 

činností. Dle odborného komentáře bude splnění všech obecných podmínek 

stanovených v § 11 odst. 1 ZZVZ nevyhnutelné, a to s odkazem na článek 12 

odst. 2 Klasické směrnice. Daný odstavec článku 12 Klasické směrnice stanovil, že 

odstavec 1 článku 12 (obecné podmínky stejné jako v § 11 odst. 1 ZZVZ) se použije 

i v případě, kdy hodlá ovládaná právnická osoba uzavřít smlouvu s ovládajícím 

veřejným zadavatelem nebo se sesterskou společností. Je možné tak dovodit, 

že v případě využití vertikální spolupráce postupem, kdy bude ovládaná právnická 

osoba vystupovat jako zadavatel, se soukromý kapitál nesmí nacházet v majetku 

žádného ze subjektů tvořících strany smlouvy.
118

 

4.4. Podmínky využití poddodavatelů 

S plněním veřejné zakázky obecně úzce souvisí využití institutu poddodavatelů. 

V oblasti veřejných zakázek je naprosto běžnou praxí, že vybraný dodavatel při plnění 

předmětu veřejné zakázky využívá jednoho, případně více poddodavatelů, 

ať už z důvodu absence požadovaných oprávnění či zkušeností nebo dovedností. 
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V takovém případě si vybraný dodavatel sám vybírá svého poddodavatele, který za něj 

provede část předmětu veřejné zakázky, přičemž právní rámec pro omezení využívání 

poddodavatelů ze strany zadavatele je upraven v § 105 ZZVZ. 

Otázka využití poddodavatelů při aplikaci in-house zadávání, ať už formou 

vertikální spolupráce nebo sektorového in-house modelu (viz podkapitola 5.3), není 

však zákonem výslovně řešena. Není stanoveno, zda a za jakých podmínek je ovládaná 

právnická osoba, respektive přidružená osoba, oprávněna využít třetí osoby 

(poddodavatele), ani zda využití takové třetí osoby bude mít dopad na samotné in-house 

zadání. Nicméně vzhledem k tomu, že znění odpovídajících ustanovení dle předchozí 

(ZVZ) a stávající (ZZVZ) právní úpravy in-house zadávání jsou z věcného 

i významového hlediska srovnatelná, lze dle mého názoru analogicky odkázat 

na stávající výkladovou a rozhodovací praxi k předchozí právní úpravě. 

Využití poddodavatele v rámci in-house zadávání bylo již v minulosti několikrát 

řešeno Úřadem. V řízení pod sp. zn. 396/2012
119

 in-house dodavateli chyběla určitá 

oprávnění pro plnění smlouvy uzavřené s veřejným zadavatelem, z toho důvodu využil 

subdodavatele
120

, což bylo před Úřadem napadeno. Úřad však v rozhodnutí konstatoval, 

že v zákoně neexistuje ustanovení, které by určovalo minimální rozsah plnění, na které 

je možné využít in-house zadání. Stejně tak zákon nepožaduje, aby in-house dodavatel 

plnil sám celý předmět takto uzavřené smlouvy. V daném případě Úřad tedy rozhodl, 

že zadavatel při uzavření smlouvy na základě in-house výjimky dodržel všechny 

zákonné podmínky i přesto, že in-house dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva, nemá 

veškeré předpoklady potřebné pro plnění celého předmětu dané smlouvy. 

Z výše uvedeného rozhodnutí Úřadu tedy plyne, že není vyloučeno využití in-

house zadání ani v případě, kdy in-house dodavatel nebude plnit v plném rozsahu, ale 

část plnění bude prováděna prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). K obdobnému 

závěru došel ve svém výkladu i Jurčík, avšak na rozdíl od výše citovaného rozhodnutí 

Úřadu dovozuje, že in-house dodavatel by měl plnit většinu plnění zadaného na základě 
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in-house výjimky sám a subdodavatel (poddodavatel) za něj uskuteční pouze minoritní 

část.
121

 

Dalším řízením, ve kterém Úřad posuzoval využití poddodavatele v rámci in-

house zadání, bylo řízení pod sp. zn. S187/2013
122

. Úřad rozhodnutím v tomto řízení 

stanovil podmínku, že in-house dodavatel, který postoupí část svého plnění 

subdodavateli (poddodavateli), je povinen se při zadání tohoto plnění řídit příslušnými 

ustanoveními zákona, tedy realizovat při poptávce zadávací řízení. Dané pravidlo bylo 

potvrzeno i novějším rozhodnutím Úřadu z roku 2017, tedy již za účinnosti ZZVZ, kde 

Úřad v bodě 99 konstatoval, že účast třetích osob na plnění dané smlouvy nevylučuje 

aplikaci vertikální spolupráce dle § 11 ZZVZ, pokud takový postup dodržuje podmínky 

stanovené zákonem.
123

 

V případě, že by ovládaný in-house dodavatel nebyl povinen zadávat zakázky 

svým poddodavatelům dle ZZVZ, ačkoliv naplňuje definici zadavatele, pak by s velkou 

pravděpodobností došlo ke zneužívání této výjimky. Zadavatel by totiž mohl založit 

dceřinou společnost, u které by na základě in-house výjimky a mimo režim ZZVZ 

poptával plnění, jehož koneční poskytovatelé (dodavatelé) by byli vybíráni libovolně, 

a tedy i zcela netransparentně. Při zajištění plnění od třetí osoby musí in-house 

dodavatel postupovat v režimu ZZVZ tak, aby nedocházelo k nepřípustnému obcházení 

zákona. Pokud tedy bude in-house dodavatel naplňovat definic veřejného zadavatele, 

je u něj tato povinnost dána již z povahy jeho postavení. Lze tedy říct, že pokud in-

house dodavatel nebude schopen poskytovat zadavateli plný rozsah plnění zadaného 

na základě in-house výjimky, bude oprávněn zajistit část prostřednictvím třetí osoby 

(poddodavatele), nicméně ovládaný dodavatel je povinen vybrat dotčeného 

poddodavatele v některém ze zadávacích řízení dle ZZVZ. 

Požadavek na plnění alespoň části předmětu smlouvy in-house dodavatelem pak 

i odpovídá smyslu a účelu této možnosti, kterým je využití vlastních kapacit, aniž 
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by veřejný zadavatel musel vynakládat veřejné prostředky na pořizování plnění na trhu. 

Pokud by však in-house dodavatel nebyl schopen plnit vlastními kapacitami ani část 

plnění, představoval by pouze zprostředkovatele plnění, jehož účast v procesu zadání 

by se mohla v konečném důsledku prořízení plnění veřejnému zadavateli prodražit, 

a to o marži in-house dodavatele. Proto by měl in-house dodavatel reálně poskytovat 

relevantní část plnění vlastními silami (kapacitami) tak, aby byla zajištěna připadaná 

hodnota pro zadavatele. Je tudíž důležité při plánování uzavření smlouvy na základě in-

house zadání, kdy zadavatel již předem ví o neschopnosti in-house dodavatele plnit 

celou smlouvu, pečlivě zvážit veškeré okolnosti.  

Pro posouzení podmínek při výběru poddodavatelů je také relevantní, zda in-

house dodavatel postupuje na externí subjekt plnění, které mu bylo svěřeno zadavatelem 

v rámci in-house zadávání, anebo zda se jedná o jiné plnění, které s in-house smlouvou 

nesouvisí, tedy není jejím předmětem, ale in-house dodavatel takové jiné plnění 

potřebuje pro zajištění svého provozu nebo činností. 

V souvislosti s výkladem pojmu „jiné plnění“ lze zároveň přihlédnout k výkladu 

pojmu „poddodavatel“, respektive „subdodavatel“. Jurčík rozumí pod pojmem 

subdodavatel (poddodavatel) osobu, jež se s vybraným dodavatelem podílí na plnění 

veřejné zakázky tak, že za něj vykoná její jistou část, či mu k výkonu dopomůže 

poskytnutím určitých statků či práv.
124

 Můžeme dovodit, že poddodavatelem je osoba, 

která se na realizaci veřejné zakázky reálně aktivně podílí a za aktivní poddodavatelské 

plnění nebudeme považovat například dodávku energií nebo spotřebního a stavebního 

materiálu, jež nejsou předmětem veřejné zakázky, ale dodavatelem je potřebuje pro 

výkon své činnosti. Dle mého názoru je tedy za „jiné plnění“ možné považovat vše, 

co bezpečně není předmětem smlouvy zadané v rámci in-house zadávání, nebo s tímto 

přímo nesouvisí. Pokud by však v konkrétním případě vznikly pochybnosti, zda jde 

o plnění související s předmětem smlouvy, mělo by se pro jistotu postupovat 

v přísnějším režimu. 

Zároveň je dle mého názoru důležité, pro zaručení dodržení podmínek Zákona 

o zadávání veřejných zakázek a vyloučení prostoru pro napadení postupu před 

správními úřady, aby při určení objemu plnění poptávaného poddodavatelem byly 
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hodnoty všech dílčích dodávek, stavebních prací nebo služeb, které budou po dobu 

realizace in-house zadání zajišťovány poddodavatelem, sečteny bez ohledu na jejich 

časovou či věcnou souvislost. Tento předpoklad opírám o skutečnost, že pokud 

by jednotlivá plnění tvořila na úrovni zadavatele jednu veřejnou zakázku a jednalo 

by se tak o funkční celek, musel by i zadavatel taková plnění zadat v režimu 

stanoveném na základě součtu předpokládaných hodnot všech takto souvisejících 

plnění. Jestliže by se však jednalo o případ, kdy by i zadavatel mohl, respektive 

z hlediska okruhu potenciálních dodavatelů musel, zadávat jednotlivá plnění 

samostatně, nejspíš by se tak nemuselo postupovat ani v případě poddodavatele. 

V souvislosti s využitím poddodavatele in-house dodavatelem pro plnění smlouvy 

uzavřené formou vertikální spolupráce, se tak v zásadě můžeme setkat zejména 

se dvěma situacemi: 

a) In-house dodavatel postupuje poddodavateli část vlastního in-house 

plnění, které je předmětem smlouvy uzavřené s veřejným zadavatelem 

anebo s ním přímo souvisí. 

 In-house dodavatel bude povinen zadávat v zadávacím řízení veškerá 

plnění, jejichž předpokládaná hodnota odpovídá minimálně podlimitní 

veřejné zakázce stanovené v § 27 ZZVZ
125

. Pokud by plnění této částky 

nedosahovalo, mohl by jej in-house dodavatel zadat mimo režim zákona 

s dodržením základních zásah zakotvených v § 6 ZZVZ. 

b) In-house dodavatel pořizuje jiné plnění, které není předmětem smlouvy 

uzavřené s veřejným zadavatelem a ani s ním přímo nesouvisí, je ale 

potřebné k zajištění provozu in-house dodavatele. Mohlo by se jednat 

například o pracovní oděvy, mobilní telefony, energie atd. 

 Pokud in-house dodavatel nenaplní definici zadavatele dle § 4 ZZVZ 

může pořídit takové plnění mimo režim ZZVZ. 
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5. In-house zadávání formou sektorového in-house 

modelu 

Pro lepší přehled a ucelenost dané kapitoly si opět dovolím zopakovat, v čem 

spočívá in-house zadávání formou sektorového in-house modelu. Sektorovým in-house 

zadáním, podobně jako vertikální spoluprací, rozumíme další z forem uzavření 

smlouvy, přičemž taková zakázka není z pohledu ZZVZ považována za veřejnou 

zakázku (v tomto případě sektorovou).
126

 Na rozdíl od vertikální spolupráce ve smyslu 

§ 11 ZZVZ, která se vztahuje výhradně na veřejné zadavatele
127

, je sektorový in-house 

využitelný nejen pro veřejné zadavatele, ale i další osoby zadávající sektorové veřejné 

zakázky. 

Sektorové in-house zadání je postup, při němž zadavatel zadává nadlimitní 

zakázku přidružené osobě či společnému podniku, jenž založil společně s jinými 

zadavateli, a to bez předchozího provedení zadávacího řízení. Zadavatel není obecně 

povinen postupovat podle ZZVZ při zadávání sektorových zakázek, jejichž 

předpokládaná hodnota je nižší než hranice pro nadlimitní veřejnou zakázku.
128

 Tudíž 

se výjimka pro sektorové in-house zadání využívá pro zadávání nadlimitních 

sektorových zakázek. Tento postup připouští § 155 odst. 2 ZZVZ pouze 

za předpokladu, že zadavatel zadává takovou zakázku výhradně za účelem výkonu 

relevantní činnosti. Obecně je sektorová veřejná zakázka definována v § 151 ZZVZ 

jako zakázka, jež je zadavatelem zadávána za účelem výkonu relevantní činnosti, 

přičemž relevantní činností se dle § 153 ZZVZ rozumí řada aktivit v oblasti 

plynárenství, teplárenství, vodárenství a dalších. Za splnění podmínek stanovených 

v § 155 a § 156 ZZVZ se takové zakázky zadané přidružené osobě či společnému 

podniku za sektorovou veřejnou zakázku vůbec nepovažují. 

Lze obecně říci, že postupy in-house zadávání formou vertikální spolupráce 

a formou sektorového in-house modelu vycházejí z velmi podobného konceptu a nelze 
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je tak považovat za dva naprosto oddělené instituty.
129

 Obě formy in-house zadávání 

jsou založeny na myšlence, že by zadavatel neměl podléhat pravidlům pro zadávání 

veřejných zakázek, pakliže za účelem plnění svých úkolů chce využít svých vlastních 

kapacit a pro takové využití splňuje požadované předpoklady. 

Z toho důvodu je tato kapitola zaměřena na podmínky, které jsou specifické 

zejména pro sektorový in-house model a jeho použití, jelikož základní principy 

samotného in-house zadávání, které dopadají na obě formy, jsou již obsaženy 

v kapitole 4 této diplomové práce. 

5.1. Zadávání přidružené osobě a podmínky pro jeho využití 

Zákonodárce v důvodové zprávě k ZZVZ v části k § 155 upozorňuje 

na skutečnost, že je běžný výskyt situací, kdy se zadavatelé sdružují do určitých skupin, 

které jsou hospodářsky a systematicky propojeny a dané subjekty vzájemně za různými 

účely spolupracují. Takové skupiny mají v praxi běžně podobu koncernu. Z takového 

důvodu byly z působnosti ZZVZ vyňaty smlouvy uzavřené s přidruženou osobou, 

jejímž hlavním zájmem je poskytování plnění takové skupině (koncernu) a ne jejich 

nabízení na relevantním trhu.
130

 Tyto smlouvy mohou být uzavřeny na základě zakázky 

zadané jak jedním zadavatelem přidružené osobě, tak i společně více zadavateli, 

přičemž vždy musí jít o zakázky zadávané výhradně za účelem relevantní činnosti.
131

 

Kdo je přidruženou osobou definuje ZZVZ v § 155 odst. 1, jež vychází z článku 

29 Sektorové směrnice 2014. Postavení přidružené osoby je založeno na vztahu 

ovládání. Přidruženou osobou se ve smyslu ustanovení § 155 odst. 1 ZZVZ rozumí 

osoba, která je povinna podrobit se konsolidaci účetní závěrky se zadavatelem dle § 22 

Zákona o účetnictví. Povinnost osoby podrobit se konsolidaci (např. ze strany koncernu, 

jehož je součástí), je dle odborného komentáře v praxi nejčastějším potvrzením 

skutečnosti, že se jedná o přidruženou osobu.
132

 Konsolidovaná účetní závěrka 
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se provádí uvnitř určité skupiny podniků, které jsou hospodářsky sloučeny a tvoří tak 

jednu společnou entitu. Smyslem konsolidované účetní závěrky je tedy uspořádat 

výsledky, kterých dosáhlo celé hospodářské seskupení a informovat o nich orgány 

účetní jednotky.
133

 

V případech, kdy nejde o subjekt mající povinnost účastnit se konsolidované 

účetní závěrky, považuje se ve smyslu § 155 odst. 1 ZZVZ za přidruženou osobou i jiná 

osoba, která přímo nebo nepřímo může podléhat dominantnímu vlivu zadavatele, nebo 

může vykonávat dominantní vliv nad zadavatelem, nebo podléhá dominantnímu vlivu 

stejné osoby jako zadavatel. V takovém případě je potřeba přihlédnout k uspořádání 

vztahů mezi potenciální přidruženou osobou a zadavatelem. Důležité je však zdůraznit, 

že v případě posuzování postavení, zda je osoba k zadavateli přidružená nebo není, 

hraje roli pouhá možnost dominantního vlivu, tedy v danou chvíli nemusí být vliv 

ve skutečnosti prokazatelný.
134

 

Vysvětlení, co se rozumí dominantním vlivem pro účely posouzení splnění 

podmínek postavení přidružené osoby, ZZVZ zařadil do § 151 odst. 3. V tomto 

ustanovení byly vymezeny tři podmínky, přičemž při splnění alespoň jedné z nich 

je na danou osobou nahlíženo jako na přidruženou. Ve smyslu § 151 odst. 3 ZZVZ 

těmito podmínkami jsou: (i) držení většinového podílu na upsaném základním kapitálu, 

(ii) disponování s většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu, nebo (iii) možnost 

jmenování více než poloviny členů statutárního nebo kontrolního orgánu. 

Další podmínka stanovená v § 155 ZZVZ pro možnost zadání zakázky formou 

sektorového in-house modelu je požadavek určitého objemu činností, které v minulosti 

vykonala přidružená osoba pro zadavatele či pro osoby, ke kterým je zadavatel 

přidružen, tedy tzv. obratové kritérium. ZZVZ v § 155 odst. 2 stanovuje, že pokud 

je předmětem uzavírané in-house smlouvy zakázka na služby, tak minimálně 80 % 

průměrného obratu přidružené osoby ze všech služeb, které přidružená osoba 

v posledních třech letech poskytla, bylo dosaženo ve vztahu k zadavateli či osobám, 

ke kterým je zadavatel přidruženou osobou. Toto pravidlo se uplatní i v souvislosti 
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se zakázkami na dodávky a stavební práce, avšak zcela samostatně ve vztahu k druhu 

zakázky, tedy dané procento se bude vypočítávat z průměrného obratu ze všech 

dodávek či ze všech stavebních prací. V praxi jsou tak reálné situace, kdy formou 

sektorového in-house modelu bude možné s přidruženou osobou uzavírat smlouvy 

pouze na jeden druh zakázek, např. na dodávky, jelikož v ostatních druzích plnění 

nebude obratového kritéria dosaženo. 

Je důležité zmínit, že mohou nastat případy, kdy zadavateli poskytuje služby, 

dodávky či stavební práce podobného charakteru za účelem výkonu relevantní činnosti 

více přidružených osob, s nimiž tvoří jeden hospodářsky provázaný celek, jako 

je například koncern. V takových případech se do obratového kritéria zahrnou obraty 

všech těchto přidružených osob, tudíž se daných 80 % počítá z průměru celkových 

obratů dosažených za poskytnuté služby, dodávky nebo stavební práce všech těchto 

přidružených osob.
135

 V praxi je možné si představit situaci, kdy zadavateli poskytují 

obdobné dodávky tři přidružené osoby, přičemž poskytování všech dodávek zadavateli 

tvoří 70 % obratu z dodávek první osoby, 80 % obratu z dodávek druhé osoby a 90 % 

obratu z dodávek třetí osoby. I v takovém případě je kritérium splněno u všech tří osob, 

jelikož průměr 80 % je celkově dosažen. Důležité je obrat kalkulovat za jednotlivé 

druhy plnění zvlášť, stejně jak je tomu v případě samostatné přidružené osoby. 

V souvislosti s obratovým kritériem ZZVZ však nestanovil, od jakého okamžiku 

je třeba počítat počátek § 155 ZZVZ stanoveného období tří let, tedy zejména, zda 

by měl být za rozhodný považován okamžik uzavření smlouvy. Stejně tak není 

dostatečně stanoveno, zda se „předchozími třemi lety“ myslí kalendářní roky, či účetní 

období, jak je dáno v § 13 ZZVZ. Pokud dané ustanovení porovnáme právě s § 13 

ZZVZ, v němž zákonodárce výslovně stanovil, že se jedná o účetní období, lze 

na základě jazykové a srovnávací metody výkladu dovodit, že v rámci sektorového in-

house zadávání se bude naopak jednat o roky kalendářní. Obdobně jako u postupu 

formou vertikální spolupráce je nutné dosáhnout požadované hranice průměrného 

obratu za tyto tři roky celkově, tedy nebude nutné splnit limit 80 % v každém 
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jednotlivém roce.
136

 Ustanovení § 155 odst. 3 ZZVZ obsahuje stejnou úpravu, jako § 13 

odst. 2 ZZVZ pro vertikální spolupráci, a pokrývá situace, kdy obrat za poslední tři roky 

není prokazatelný z důvodu pozdějšího vzniku přidružené osoby. Opět je v takovém 

případě důležité prokázat věrohodnost dosažení požadovaného limitu do budoucna, 

a to především plány činnosti, či jinými podnikatelskými plány schopnými takovou 

skutečnost věrohodně potvrdit. 

Ustanovení § 155 odst. 2 ZZVZ také připustilo možnost zadání in-house zakázky 

za účelem výkonu relevantní činnosti přidružené osobě ze strany několika zadavatelů, 

pokud je osoba přidružena alespoň k jednomu z těchto zadavatelů. ZZVZ nijak dále 

nereguluje, jak by takové sdružení zadavatelů mělo být ošetřeno, ale předpokládá se, 

že by mezi těmito zadavateli mělo existovat určité smluvní ujednání stanovující práva 

a povinnosti jednotlivých sdružených zadavatelů.
137

 Druhý typ společného působení 

zadavatelů při výkonu relevantní činnost, pakliže v takovém vztahu nevystupuje 

přidružená osoba, je zadávání společným podnikům dle § 156 ZZVZ. 

5.2. Zadávání společným podnikům 

Ustanovení § 156 ZZVZ zakotvuje druhou možnost, při níž lze uzavřít smlouvu 

postupem sektorového in-house modelu, a tím je zadání zakázky související s výkonem 

relevantní činnosti zadavatelem společnému podniku, který tento zadavatel založil 

společně s dalšími zadavateli, a který byl takto založen výhradně za účelem výkonu 

relevantní činnosti. Dané ustanovení je obdobou vertikální spolupráce na bází zadávání 

společně ovládané osobě několika veřejnými zadavateli dle § 11 ZZVZ. 

Dané spojení zadavatelů spočívá v systematicky organizovaném seskupení, které 

bylo vytvořeno například za účelem provedení určitého projektu, nebo se plánuje jeho 

fungování z dlouhodobého hlediska. Důležitým předpokladem je založení společného 

podniku výhradně za účelem relevantní činnosti či více relevantních činností, ačkoliv 

ZZVZ hovoří pouze o singuláru. Založení společného podniku za odlišným účelem, než 

je výkon relevantní činnosti, vyvrací použití výjimky pro sektorové in-house zadání. 
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Smysl takového založení nabývá významu zejména tehdy, pokud by byl výkon 

relevantních činností opakovaný a dlouhodobý.
138

 

Druhou podmínkou umožňující daný postup, je založení takového společného 

podniku pouze subjekty, jež naplňují definici zadavatele ve smyslu § 4 ZZVZ, přičemž 

nehraje roli, zda se jedná o veřejného zadavatele, nebo jiný druh zadavatele. Přítomnost 

jiného subjektu je tak zásadně vyloučena. 

Poslední podmínka spočívá v době trvání založeného společného podniku, 

respektive v době, po kterou jsou zakládající zadavatelé povinni se společného podniku 

účastnit. Minimální doba trvání by měla vyloučit situace, kdy by společný podnik byl 

založen pouze zdánlivě, tudíž za účelem obcházení zákonných pravidel.
139

 Ustanovení 

§ 156 ZZVZ zakotvilo, že společný podnik musí být založen alespoň na tři roky. Dané 

ustanovení však obsahuje i podmínku, že zakládající zadavatelé se musí na společném 

podniku účastnit alespoň pod dobu tří let od jeho vzniku. V tomto ustanovení však 

můžeme pociťovat jistý nesoulad, jelikož okamžik založení a okamžik vzniku nemusí 

být vždy totožný. Podnik je obyčejně založen okamžikem sepsání zakladatelské 

či společenské smlouvy, tedy zakladatelskou listinou. Naproti tomu vzniká až zápisem 

do obchodního rejstříku. Tento drobný rozpor by měl být ošetřen v situacích, kdy 

se společný podnik zakládá na dobu určitou, takovým způsobem, že se požadované tři 

roky budou počítat od předpokládaného data zápisu do obchodního rejstříku, čímž 

by se mělo předejít následným komplikacím.
140

 Zákon také požaduje písemné zakotvení 

povinnosti zakládajících zadavatelů účastnit se na společném podniku po dobu tří let 

od vzniku tohoto společného podniku již v zakladatelském právním jednání.
141

 

Ve vztahu k zakázkám zadávaným společnému podniku není potřeba nijak 

přihlížet ke splnění obratového kritéria, které se tak bude uplatňovat pouze u zakázek 

zadávaných přidružené osobě dle § 155 ZZVZ. Je tedy dostatečné splnění výše 

uvedených podmínek. 
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Sektorové in-house zadávání může být společným podnikem využito i v opačném 

gardu, tedy při zadání zakázky ze strany společného podniku zadavateli, který je jedním 

z těch, kteří tento společný podnik založili, nebo i více zakládajícím zadavatelům 

současně.
142

 Stále je v takovém případě zásadní splnění výše definovaných podmínek. 

5.3. Podmínky využití poddodavatelů 

Úprava sektorového in-house zadávání v ZVZ obsahovala v rámci definice 

sektorových zakázek, které nespadají do působnosti zákona, podmínku, že tyto musí být 

zadávány výhradně přidružené osobě. Jurčík v reakci na dané upřesnění pojmem 

výhradně dovodil, že v rámci sektorového in-house zadávání není přidružená osoba 

oprávněna využít pro zadané plnění poddodavatele a je povinna jej provést sama, 

přičemž opačný postup by zapříčinil obcházení zákona.
143

 ZZVZ již pojem výhradně 

vypustil, avšak názor, že by přidružená osoba neměla svěřené plnění dále postupovat, 

částečně přetrvává. Odborný komentář k ZZVZ použití poddodavatele již striktně 

neodmítá, ale je toho názoru, že by plnění mělo být provedeno především přidruženou 

osobou, s níž byla smlouva uzavřena.
144

 Předpokládám, že by pro dosažení smyslu 

výjimky pro sektorové in-house zadání bylo skutečně vhodné, aby převážná část plnění 

byla provedena přidruženou osobou, avšak v odůvodněných případech a při splnění 

zákonných podmínek, by nemělo postoupení části plnění poddodavateli použití výjimky 

znemožnit. 

Základ pro využití poddodavatele v rámci institutu in-house zadávání byl již 

detailně posuzován v podkapitole 4.4 této diplomové práce a závěry obsažené v této 

podkapitole jsou jednoznačně aplikovatelné i na sektorový in-house model. 

V případě uzavření smlouvy postupem sektorového in-house zadání bude 

postoupení výkonu činností, zajišťovaných pro zadavatele, in-house dodavatel povinen 

zadat tyto v zadávacím řízení dle ZZVZ vždy, když objem takto postupovaného plnění 

dosáhne finančního limitu pro nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku. Opět se v této 

souvislosti domnívám, že pro určení objemu plnění bude rozhodný součet hodnot všech 
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dílčích plnění, které budou in-house dodavatelem postoupeny poddodavatelům, a to bez 

ohledu na jejich případnou časovou a věcnou nesouvislost, ledaže by se jednalo o dílčí 

plnění, které by i zadavatel mohl jinak zadávat jako samostatné veřejné zakázky. 

Postupované dílčí plnění, jehož hodnota nedosáhne limitu nadlimitní sektorové 

veřejné zakázky, bude moci přidružená osoba zadat mimo zadávací řízení, přičemž musí 

být vždy dodrženy základní zásady zadávání veřejných zakázek definované 

v § 6 ZZVZ. Takový postup by nebyl možný v případě, kdyby přidružená společnost 

naplňovala definici veřejného zadavatele, a předpokládaná hodnota předmětného plnění 

by převyšovala limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu
145

, respektive když 

přidružená osoba naplní definici veřejného i sektorového zadavatele dle § 4 odst. 

3 ZZVZ (tj. veřejného zadavatele zadávajícího sektorovou veřejnou zakázku), 

a předmětné plnění nebude veřejnou zakázkou malého rozsahu, a současně nebude ani 

souviset s výkonem relevantní činnosti přidružené osoby. 

5.4. Naplnění podmínek pro vertikální spolupráci i sektorový in-

house model současně 

Ustanovení § 151 ZZVZ připouští, že se za sektorovou veřejnou zakázku 

považuje i zakázka, kterou zadává veřejný zadavatel za účelem výkonu relevantní 

činnosti. Může tak nastat situace, kdy vztah mezi zadavatelem a in-house dodavatelem 

naplňuje podmínky jak pro použití vertikální spolupráce podle § 11 ZZVZ, tak pro 

použití sektorového in-house modelu podle § 155 ZZVZ. V takovém případě, opíraje 

se o formulaci v Sektorové směrnici 2014
146

 a odborné výklady
147

, je možné při 

uzavírání smlouvy postupovat alternativně buď podle § 11 ZZVZ anebo podle § 155 

ZZVZ. Tato možnost volby se však z povahy věci týká pouze veřejných zadavatelů 

naplňujících definici dle § 4 odst. 1 ZZVZ, respektive „dotovaných“ zadavatelů podle 

§ 4 odst. 2 ZZVZ. 
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Oba způsoby uzavření smluv za splnění zákonných podmínek jsou tedy na místě, 

přičemž vertikální spolupráce podle § 11 ZZVZ předpokládá u subjektů, kteří naplňují 

definici veřejného zadavatele i zadavatele zadávajícího sektorové zakázky, použití 

primárně v případech, kdy činnosti, které jsou předmětem uzavírané smlouvy, 

nesouvisejí s výkonem relevantní činnosti, respektive pokud by se nejednalo 

o sektorovou veřejnou zakázku. 

S možností výběru režimu in-house zadání částečně souvisí i otázka použití 

poddodavatele ze strany in-house dodavatele. Domnívám se, že bude-li v rámci in-

house zadávání plnění dále pořizováno externě, v zájmu zajištění souladu se ZZVZ, 

by měl být na in-house dodavatele při výběru poddodavatelů přenesen stejný režim, 

který by jinak byl povinen dodržet zadavatel, a to bez ohledu na to, že by in-house 

dodavatel nenaplňoval znaky zadavatele ve smyslu § 4 ZZVZ. Bude-li se tedy 

v konkrétním případě jednat o sektorovou zakázku zadavatele, související s výkonem 

relevantní činnosti, měl by být režim sektorové zakázky přenesen i na výběr 

poddodavatelů ze strany in-house dodavatele, včetně limitů předpokládané hodnoty 

plnění relevantních pro vznik povinnosti zadat plnění v zadávacím řízení. Pokud by se 

naopak mělo jednat o zakázku, kterou by zadavatel zadával jako veřejný zadavatel, 

zejména proto, že nesouvisí s výkonem relevantní činnosti, měl by být režim veřejného 

zadavatele přenesen i na in-house dodavatele. 

Z tohoto pohledu je tedy irelevantní, v jakém režimu je in-house plnění zadáno – 

zda v režimu vertikální spolupráce podle § 11 ZZVZ nebo v režimu zadávání přidružené 

osobě podle § 155 ZZVZ. Rozhodující dle mého názoru bude, jaký režim by byl jinak 

povinen dodržet zadavatel, pokud by nevyužil in-house zadání. Pokud se tedy zadavatel 

alternativně rozhodne pro zadání in-house plnění v rámci vertikální spolupráce, 

a zároveň se bude jednat o sektorovou veřejnou zakázku související s výkonem 

relevantní činnosti, bude na in-house dodavatele při výběru poddodavatelů dopadat 

režim sektorové veřejné zakázky. 
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Závěr 

Ačkoliv je postup uzavření smlouvy formou in-house zadání zakázky podmíněn 

dostatečně přísnými předpoklady, nesporně se jedná z pohledu zadavatele o výhodnější 

variantu oproti formálnímu, méně flexibilnímu, administrativně a finančně náročnému 

zadávacímu řízení. 

V rámci této diplomové práce byl podrobně rozebrat vývoj institutu in-house 

zadávání a promítnutí tohoto vývoje do současné vnitrostátní právní úpravy. Co se týče 

vývoje vertikální spolupráce, zejména před zakotvením této formy spolupráce 

do evropských zadávacích směrnic, bylo velmi problematické posoudit splnění 

podmínek použití s ohledem na značnou roztříštěnost, jelikož k upřesnění těchto 

podmínek docházelo pomalu a pouze v rámci rozhodovací praxe Soudního dvora EU. 

Úprava, tak, jak ji známe dnes, vznikala postupně v rámci jednotlivých rozsudků, které 

jsou doposud při výkladu hojně užívány. Vývoj úpravy sektorového in-house modelu 

byl oproti úpravě vertikální spolupráce méně dynamický, jelikož daný institut byl 

obsažen v sektorových zadávacích směrnicích již od roku 1993 a dodnes se podmínky 

pro jeho použití významově příliš nezměnily. 

Při analýze vnitrostátní právní úpravy in-house zadávání, respektive ZVZ 

a ZZVZ, která měla být odrazem právní úpravy stanovené na evropské úrovni, jsem 

shledala řadu nejasností, a to zejména v úpravě vertikální spolupráce v ZVZ. Tuto 

skutečnost přičítám právě roztříštěnosti úpravy podmínek v rámci rozhodovací praxe 

Soudního dvora EU. S příchodem ZZVZ byl však dosažen relativní soulad 

se směrnicemi Evropské unie, a to jak v oblasti vertikální spolupráce, tak sektorového 

in-house zadávání. 

Při využití in-house zadávání je nejdůležitější ošetření toho, aby nebylo dané 

využití shledáno jako obcházení zákona. Z tohoto důvodu ZZVZ stanovilo řadu 

podmínek, bez jejichž splnění je in-house zadání nemožné. Přestože si myslím, 

že ZZVZ přinesl oproti ZVZ zajisté přesnější úpravu podmínek, stále pociťuji určité 

nejasnosti, a jejich naplnění tak nemusí být na první pohled zřejmé. Mezi tyto nejasnosti 

řadím, kromě sporné definice potřebné míry ovládaní v rámci vertikální spolupráce, 

také otázku využití poddodavatelů u obou forem postupů, která stále není z pohledu 
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zákona regulována. Jsem si jistá, že by odstranění nejasností ze současného znění ZZVZ 

bylo do budoucna užitečným krokem. 

Jelikož úprava in-house zadávání bezesporu obsahuje některé neurčité úseky, jež 

budou moci být přesně posouzeny vždy v jednotlivých konkrétních případech, bude při 

nastavení vztahů mezi zadavatelem a in-house dodavatelem hrát zásadní roli konkrétní 

definovaní práv a povinností obou stran. 

Možnost zadavatele využít výjimku pro in-house zadání, tedy postup, při kterém 

je oprávněn zužitkovat vlastní kapacity, čímž by v mnoha případech zajisté dosáhl 

příznivějšího ekonomického zhodnocení, rozhodně shledávám jako pozitivní aspekt pro 

udržení rovnováhy hospodářské soutěže, avšak za předpokladu, že není zadavateli 

zneužíván. 
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Abstrakt 

Hlavním cílem této diplomové práce je podrobná analýza celého procesu in-house 

zadávání veřejných zakázek z obecného pohledu, ale i hloubková analýza obou jeho 

forem – vertikální spolupráce a sektorového in-house modelu. Informace pro dané téma 

diplomové práce byly získávány zejména z právních předpisů České republiky 

i předpisů Evropské unie, z odborných komentářů a článků pojednávajících o právní 

úpravě veřejných zakázek a samotného in-house zadávání, z internetových zdrojů 

a rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie a Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže. Při vypracování byl použit deskriptivně analytický přístup, a zároveň jazyková, 

komparativní a teleologická metoda výkladu. 

Tato práce je členěna do čtyř hlavních kapitol, přičemž krátká úvodní kapitola 

obsahuje popis obecného smyslu a definici obou forem in-house zadávání. První hlavní 

kapitola rozebírá počátky a vývoj in-house zadávání v právních předpisech Evropské 

unie a významné relevantní judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Druhá kapitola 

je zaměřena na zakotvení podmínek in-house zadávání do právní úpravy České 

republiky, přičemž obsahuje analýzu správnosti transpozice evropské právní úpravy 

do té vnitrostátní a posouzení případných rozporů. Druhá polovina diplomové práce 

je věnována konkrétním formám in-house zadávání, třetí kapitola tak pojednává 

o vertikální spolupráci a čtvrtá kapitola je věnována sektorovému in-house modelu. 

Tyto dvě kapitoly detailně rozebírají jednotlivé zákonem stanovené podmínky pro 

využití jednotlivých forem in-house spolupráce, jsou zde posouzeny sporné otázky 

a mezery v zákonné úpravě. 

Diplomová práce je přínosná v tom ohledu, že se zaměřuje na řadu 

problematických aspektů in-house zadávání z důvodu určitých nejasností a mezer 

v právní úpravě zadávání veřejných zakázek v České republice a snaží se nabídnout 

jejich inovativní řešení. 
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Abstract 

The main aim of this diploma thesis is a detailed analysis of the whole process 

of in-house public procurement in general and also an in-depth analysis of both its 

forms – vertical cooperation and utilities in-house model. Information used for the topic 

of this diploma thesis was obtained mainly from the legal regulation of the Czech 

Republic and also the EU regulation, the expert publications and articles dealing with 

the legal regulation of public procurement and the in-house procurement itself, internet 

sources and the case law of the Court of Justice of the European Union and of the 

Office for the Protection of Competition. To complete this diploma thesis descriptive 

analytic approach was used as well as a linguistic, comparative and teleological 

methods of interpretation. 

This diploma thesis is divided into four main chapters, while the short opening 

chapter contains a description of the general meaning and definition of both forms of in-

house procurement. The first main chapter examines the beginnings and development 

of the in-house procurement in European Union law and in relevant case law of the 

Court of Justice of the European Union. The second chapter is focused on the 

conditions of the in-house procurement regulated in the legislation of the Czech 

Republic, while analyzing the quality of transposition of the European legislation into 

the legislation of the Czech Republic and the assessment of possible contradictions. The 

second half of this diploma thesis is devoted to specific forms of in-house procurement, 

the third chapter deals with vertical cooperation and the fourth chapter is devoted to the 

utilities in-house model. These two chapters analyze in detail the individual legal 

conditions for the use of both forms of in-house cooperation and some questionable 

issues and gaps in the legislation are reviewed there. 

This diploma thesis is contributive in way it focuses on a number of speculative 

aspects of in-house procurement due to certain lack of clarity and gaps in public 

procurement law in the Czech Republic and it tries to offer some innovative solutions 

in this matter. 
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