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Úvod 

 

Jako téma pro svou diplomovou práci jsem si zvolil Postavení sektorového zadavatele 

veřejné zakázky. Během své praxe v advokátní kanceláři, která se specializuje především na 

oblast práva veřejných zakázek, jsem měl možnost mj. spolupracovat na přípravě nabídek do 

zadávacích řízení na sektorové veřejné zakázky. Během této spolupráce jsem si všiml určitých 

specifik, které s sebou taková zadávací řízení nesla. V zájmu detailnějšího pochopení oblasti 

sektorových veřejných zakázek jsem se rozhodl vybrat si toto téma. 

 

Předkládaná diplomová práce se pokouší o komplexní uchopení oblasti sektorových 

veřejných zakázek a předložení uceleného obrazu zadávání sektorových veřejných zakázek 

v České republice ve světle nové právní úpravy, tj. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016. Na 

mnoha místech této práce si pak pro zdůraznění některých skutečností pomohu komparací nové 

právní úpravy s právní úpravou předchozí. 

 

Vzhledem ke značně specifické oblasti, za kterou lze zadávání sektorových veřejných 

zakázek zcela jistě považovat, se v průběhu vypracování této práce budu muset vypořádat s 

nedostatkem zdrojů, které se předmětem této práce podrobněji zabývají. Na druhou stranu si 

budu alespoň moci utvořit vlastní nijak nezaujatý názor na danou problematiku. 

 

Jedním z hlavních důvodů přijetí nové právní úpravy byla povinnost České republiky 

implementovat do svého právního řádu nově přijaté evropské zadávací směrnice z roku 2014, 

které upravují oblast veřejných zakázek.1 Lze podotknout, že současná právní úprava vychází 

ze značné části ze shora uvedených evropských směrnic a je v současné době s právem 

Evropské unie v oblasti veřejných zakázek plně harmonizována. Výhodou obecného právního 

rámce, který předmětné evropské směrnice zákonu poskytují, je možnost jejích podpůrného 

využití např. v případě interpretace některých pojmů, které zákon zcela opomíjí. Takovým 

příkladem může být vymezení odlišností mezi zvláštními či výhradními právy.

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

zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, 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 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 

2014 o udělování koncesí. 
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Centrem této diplomové práce bude vytyčení konkrétních specifik oblasti zadávání 

sektorových veřejných zakázek upravené v části sedmé zákona oproti obecné právní úpravě 

zadávání veřejných zakázek. Na začátku této práce bude však nutné vymezit nejprve některé 

obecné pojmy, které jsou pro předmět této diplomové práce stěžejní, tj. pojmy jako „zadavatel“, 

„sektorová veřejná zakázka“, „zvláštní či výhradní právo“, „dominantní vliv“ či „relevantní 

činnost“. Bez vymezení a rozboru shora uvedených pojmů jen těžko pochopit specifické 

postavení zadavatele sektorové veřejné zakázky.  

 

V souvislosti s postupným otevíráním národních hospodářských trhů jednotlivých států 

Evropské unie v rámci volného trhu Evropské unie a s tím související vzrůstající míře 

konkurence nejen v hospodářských oblastech, které jsou pro sektorové veřejné zakázky typické, 

tedy oblasti energetiky, dopravy, vodního hospodářství apod., se současně hodlám podrobněji 

zabývat myšlenkovými pochody Evropské komise při jejím rozhodování o vyjmutí některých 

činností z působnosti směrnice 2004/17/EU. Shora uvedené budu demonstrovat zejména na 

dvou rozhodnutích z let 2008 – 2011, které se týkaly žádosti České republiky o vyjmutí 

dobývání černého uhlí a výroby elektřiny z působnosti směrnice 2004/17/EU. Ačkoli byla 

v těchto případech Česká republika se svými žádostmi neúspěšná, tj. nepodařilo se jí prokázat, 

že by činnost v oblastech dobývání černého uhlí a výroby elektřiny v České republice byla 

přímo vystavena hospodářské soutěži, nebyla Evropskou komisí vyloučena možnost, že se tak 

nestane v budoucnu. 

 

Za nejvýraznější novinku v oblasti zadávání sektorových veřejných zakázek lze dle 

mého názoru v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek označit zavedení 

systému kvalifikace, který předchozí právní úprava vůbec neosahovala, ačkoli na evropské 

úrovni se o novinku nejedná. V této práci se tak dále pokusím zmapovat právní rámec a 

samotnou možnost využití systému kvalifikace v oblasti zadávání sektorových veřejných 

zakázek a případně se zamyslím nad jeho možným širším využitím, tedy nad jeho aplikací nejen 

na sektorové veřejné zakázky, ale na veřejné zakázky všeobecně. 

 

Pokud jde o další konkrétní specifika týkající se sektorových veřejných zakázek, 

podrobně se hodlám zabývat jednotlivými výjimkami pro zadávání sektorových veřejných 

zakázek a následně budu chtít upozornit především na významný posun zákona oproti 

předcházející právní právě v tom smyslu, že nově nejsou podlimitní sektorové veřejné zakázky, 



 

3 

resp. sektorové veřejné zakázky malého rozsahu zcela vyjmuty z působnosti zákona, ale tyto 

pouze není zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku povinen zadat v zadávacím 

řízení, tj. v konečném důsledku je i v takovém případě zadavatel povinen dodržet základní 

zásady zadávání veřejných zakázek dle ustanovení § 6 zákona.  

 

V druhé polovině této práce pak rozeberu jednotlivé druhy zadávacích řízení, ve kterých 

jsou zadavatelé oprávněni sektorovou veřejnou zakázku zadat s přihlédnutím ke konkrétním 

odlišnostem oproti zcela zřejmě přísnějšímu režimu zadávání veřejných zakázek dle části čtvrté 

zákona.  

 

Na závěr pak neopomenu upozornit na možnost zadavatele zadávajícího sektorovou 

veřejnou zakázku stanovit zadávací podmínky na předmětnou veřejnou zakázku odlišně od 

obecné právní úpravy veřejných zakázek, ačkoli ne zcela libovolně, a pozastavím se také nad 

možností zrušení zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku, které dle nového zákona 

již nelze zrušit zcela bez udání důvodu. 

 

Cílem této diplomové práce je snaha o komplexní uchopení oblasti sektorových 

veřejných zakázek a předložení uceleného obrazu zadávání sektorových veřejných zakázek 

v České republice s důrazem na zhodnocení právní úpravy oblasti sektorových veřejných 

zakázek jako celku. 
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1. Základní pojmy – právní úprava, veřejná zakázka, zadavatel 

 

1.1. Právní úprava 

Oblast veřejných zakázek je v České republice upravena zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tento zákon byl 

vypracován v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie, které na oblast veřejných zakázek 

přímo či nepřímo dopadají a současná právní úprava dopadající na oblast veřejných zakázek 

tak byla přijetím nového zákona plně harmonizována. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016 a 

přinesl s sebou řadu změn oproti předchozí právní úpravě,2 které se dotkly i oblasti zadávání 

sektorových veřejných zakázek. 

 

1.2. Vliv evropského práva, důvod přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek 

V souvislosti s přijetím 3 nových směrnic regulujících oblast zadávání veřejných 

zakázek Radou EU v únoru 2014, tj. 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 

veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2014/18/ES, 

• 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 a 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 

o udělování koncesí, 

byla Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, povinna tyto transponovat 

do svého právního řádu nejpozději do 18. dubna 2016. V této souvislosti je na místě zmínit, že 

směrnice je pro členské státy Evropské unie závazná pouze co do výsledku, jehož má být dle 

směrnice dosaženo, přičemž způsob a prostředky dosažení daného výsledku si volí každý 

členský stát samostatně.3 

 

 Hlavním cílem přijetí nové právní úpravy tak bylo především zajištění souladu 

s evropskou právní úpravou za současné snahy o snížení administrativní náročnosti procesů 

zadávání veřejných zakázek a „nastavení jasných pravidel, které by v míře dovolující 

                                                 
2  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
3  Viz čl. 288 SFEU. 
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předmětem zákona zabránily korupci, garantovaly hospodárné nakládání s veřejnými 

prostředky, rychlou realizaci potřebných veřejných projektů a férovou soutěž dodavatelů.“4 

 

 Do přijetí nového zákona byla oblast zadávání veřejných zakázek v České republice 

komplexně upravena zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a oblast zadávání koncesí samostatně zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních 

smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke 

značné provázanosti obou shora uvedených oblastí, kterou mj. dokládá skutečnost, že nové 

směrnice, co se týče základních definic a postupů, obsahují množství identických textů,5 zvolil 

zákonodárce jako způsob transpozice těchto směrnic přijetí jednoho kodexu, který v nejširší 

možné míře reflektuje evropskou právní úpravu zadávání veřejných zakázek. 

 

1.3.Veřejná zakázka 

Pozitivní vymezení pojmu „veřejné zakázky“ vychází především z definice tohoto 

pojmu uvedené ve směrnici 2014/24/EU, dle které se „veřejnými zakázkami“ nebo „smlouvami 

na veřejné zakázky“ rozumějí úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo 

více hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je 

provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb.“6 

 

Dikce zákona vychází především z definice pojmu „veřejné zakázky“ dle směrnice 

2014/24/EU, přičemž obsah tohoto pojmu dále definuje také prostřednictvím jeho negativního 

vymezení. Dle dikce ustanovení § 2 odst. 1 zákona se o veřejnou zakázku bude jednat v případě 

kumulativního splnění níže uvedených podmínek: 

• zakázku zadává zadavatel definovaný dle zákona; 

• výsledkem zadání zakázky je uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a 

dodavatelem; 

• jedná se o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce; 

• výsledkem zadání zakázky není uzavření smlouvy, kterou se zakládá 

pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci 

zadavatele při zadávání veřejné zakázky. 

 

                                                 
4  VLÁDA. Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
5  Tamtéž. 
6  Viz čl. 2 odst. 1 bod 5) směrnice 2014/24/EU. 
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1.4. Zadavatel veřejné zakázky 

Ustanovení § 4 zákona definuje pojem „zadavatel“. Zadavatele lze dělit do 4 skupin, 

přičemž z důvodu určitých specifik jednotlivých skupin zadavatelů pak předmětná právní 

úprava obsahuje množství výjimek, které na jednotlivé zadavatele při zadávání veřejných 

zakázek dopadají. Pro snadnější rozlišení jednotlivých skupin zadavatelů lze současně vyjít ze 

starší právní úpravy,7 která kladla větší důraz na osobní vymezení zadávání veřejných zakázek, 

tj. na konkrétní vymezení jednotlivých zadavatelů s důrazem na specifické vlastnosti a znaky 

těchto osob, které v konečném důsledku od sebe jednotlivé zadavatele odlišovaly. V novém 

zákoně se naproti tomu přeneslo těžiště definice např. na přesné vymezení pojmu „sektorová 

veřejná zakázka“.  V ZVZ se tak s vymezením pojmu „sektorová veřejná zakázka“ jako je tomu 

v současné právní úpravě setkat nelze. Ve smyslu shora uvedeného a s přihlédnutím ke 

kategorizaci jednotlivých skupin zadavatelů dle ZVZ však i dle současné právní úpravy 

rozlišujeme zadavatele veřejných zakázek na: 

• Veřejné zadavatele8 

• Dotované zadavatele9 

• Sektorové zadavatele10 

• +  jiné osoby, které zahájily zadávací řízení, ačkoli k tomu nebyly povinny, a to ve 

vztahu k tomuto zadávacímu řízení a do jeho ukončení.11 

 

Dle ustanovení § 4 zákona je veřejným zadavatelem: 

a) Česká republika 

b) Česká národní banka, 

c) státní příspěvková organizace, 

d) územní samosprávný celek a jeho příspěvkové organizace, 

e) jiná právnická osoba, která 

1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které 

nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a 

2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv 

nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním 

orgánu. 

                                                 
7  Ustanovení § 2 ZVZ. 
8  Ustanovení § 4 odst. 1 zákona. 
9  Ustanovení § 4 odst. 2 zákona. 
10  Ustanovení § 4 odst. 3 zákona. 
11  Ustanovení § 4 odst. 5 zákona. 
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Zadavatelem ve smyslu zákona je také „dotovaný zadavatel“12, tj. osoba, která zadává 

minimálně podlimitní veřejnou zakázku, jejíž předmět plnění je alespoň částečně financován 

z rozpočtu veřejného zadavatele, Evropské unie či veřejného rozpočtu cizího státu,13 přičemž 

výše finančních prostředků poskytnutých z takového rozpočtu činí více než 50% z celkových 

finančních prostředků či více než 200 000 000 Kč.  

 

Za zadavatele se pro účely zákona14 považuje dále osoba,15 která zadává sektorovou 

veřejnou zakázku dle ustanovení § 151 zákona, resp. sektorovou koncesi dle § 176 odst. 3 

zákona, při výkonu relevantní činnosti, a tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního 

nebo výhradního práva, či nad touto osobou může veřejný zadavatel uplatňovat dominantní 

vliv. 

 

Zákon současně označuje za zadavatele kteroukoli jinou osobu, která ačkoli k tomu 

nebyla dle zákona povinna, přesto zahájila zadávací řízení dle zákona. Jako k zadavateli se 

v takovém případě přistupuje k této osobě pouze ve vztahu k takto zahájenému zadávacímu 

řízení a pouze do jeho ukončení.16 

 

Podstatou shora uvedeného dělení zadavatelů do jednotlivých kategorií (a v případě 

veřejného zadavatele též subkategorií) je skutečnost, že zákon stanoví jednotlivým kategoriím 

zadavatelů odlišný režim procesu zadávání veřejných zakázek. Lze konstatovat, že zákon v této 

souvislosti navazuje na směrnici 2014/24/EU, která veřejné zadavatele dělí na dvě 

subkategorie,17 a to kategorii „ústřední orgány státní správy“ (tj. Česká republika, Česká 

národní banka a státní příspěvkové organizace) a subkategorii zbytkovou s názvem „veřejní 

zadavatelé na nižší úrovni“ (tj. územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace 

či jiná osoba naplňující znaky dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona). Jako nejpřísnější18 

pak lze vnímat režim zadávání veřejných zakázek zadávaných Českou republikou, Českou 

národní bankou a státní příspěvkovou organizací. O něco mírnější právní úprava dopadá na 

subkategorii veřejných zadavatelů na nižší úrovni atp. 

  

                                                 
12  Ustanovení § 4 odst. 2 zákona. 
13  Předmět plnění veřejné zakázky musí být současně realizován na území Evropské unie. 
14  Ustanovení § 4 odst. 3 zákona. 
15  Dle terminologie ZVZ dříve označován jako „Sektorový zadavatel“. 
16  Ustanovení § 4 odst. 5 zákona. 
17  Čl. 2 směrnice 2014/24/EU. 
18  Např. stanovením nižších finančních limitů dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních 

limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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2. Sektorová veřejná zakázka, sektorový zadavatel 
 

V zájmu zachování principu označovaného jako 3E – efektivnost, hospodárnost a 

účelnost – při vynakládání finančních prostředků, kterého lze mj. dosáhnout prostřednictvím 

transparentní, rovné a otevřené soutěže, dopadá zákon také na veřejné zakázky, které jsou 

zadávány zadavateli ve specifických oblastech,19 kde je z principu vyloučena konkurence, a to 

zejména prostřednictvím různých administrativních překážek. K oprávněnosti právní regulace 

v těchto oblastech přispívá fakt, že služby zde poskytované, bývají zpravidla poskytovány 

veřejnosti a stát má tak na jejich řádném poskytování značný zájem. 

 

Jak již bylo naznačeno výše, v souvislosti s přijetím zákona došlo ke změně ve smyslu 

vymezení sektorové veřejné zakázky a současně k upuštění od jejího osobního vymezení přes 

osobu zadavatele. Ze zákona byla vypuštěna definice pojmu „sektorový zadavatel“, jak jej 

definovala předchozí právní úprava20 a nově zákon upravuje v ustanovení § 151 vymezení 

pojmu „sektorová veřejná zakázka“. V souvislosti se shora uvedeným však nutno konstatovat, 

že koncepční pojetí zadávání veřejných zakázek v sektorových oblastech zůstalo de facto 

zachováno a vypuštění terminologického označení zadavatelů odlišných od veřejného 

zadavatele21 nemá na zadávání sektorových veřejných zakázek výrazný dopad.  

 

Na první pohled viditelnou změnou v oblasti sektorových veřejných zakázek je však 

odlišné systematické pojetí oproti předcházející právní úpravě, kdy zadávání sektorových 

veřejných zakázek v současné době upravuje ucelená zvláštní část zákona.22 Při zadávání 

sektorových veřejných zakázek zadavatel subsidiárně využívá i ostatních částí zákona (obecná 

ustanovení, základní ustanovení o zadávacích řízeních, nadlimitní režim apod.) avšak vždy 

s přihlédnutím ke zvláštním pravidlům, která sedmá část zákona upravuje.23 Naproti tomu v 

ZVZ byla právní úprava související se zadávání sektorových veřejných zakázek značně 

                                                 
19  Např. v oblasti plynárenství, vodárenství, elektroenergetiky atd. 
20  Ustanovení § 2 odst. 6 ZVZ. 
21  „Ačkoli ZVZ [zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek] již předmětné terminologické dělení 

zadavatelů neobsahuje, věcně jsou kategorie dotovaného i sektorového zadavatele de facto zachovány. ZVZ je však 

definuje pomocí určitých vlastností, jako „osoba, která….“. Formálně je tedy obecný pojem zadavatel rozdělen 

na veřejné zadavatele a jiné osoby.“ Viz DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr, ŠEBESTA, 

Milan a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 27. ISBN 

978-80-7400-651-7. 
22  Část sedmá zákona – Postup při zadávání sektorových veřejných zakázek. 
23  Zejména ustanovení § 158 a násl. zákona. 
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roztříštěna v rámci celého ZVZ.24 Je nutno v této souvislosti konstatovat, že současná právní 

úprava zadávání sektorových veřejných zakázek je přehlednější a ucelenější, což může 

v konečném důsledku vést mj. k menšímu počtu pochybení zadavatelů při zadávání veřejných 

zakázek obecně. 

 

Sektorovou veřejnou zakázkou je dle zákona taková veřejná zakázka: 

• kterou zadává veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti,25 nebo 

• kterou zadává jiná osoba při výkonu relevantní činnosti,  

o pokud tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního nebo výhradního 

práva či  

o nad touto osobou může veřejný zadavatel uplatňovat dominantní vliv.26 

 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, aby se jednalo o sektorovou veřejnou zakázku, musí 

být bezpodmínečně naplněny shora uvedené definiční znaky, přičemž podmínky výkonu 

relevantní činnosti na základě zvláštního nebo výhradního práva a dominantní vliv veřejného 

zadavatele mohou být naplněny alternativně. Společným a esenciálním znakem je skutečnost, 

že zadavatel veřejnou zakázku zadává při výkonu relevantní činnosti.27 Samotný výkon 

relevantní činnosti však k označení veřejné zakázky za sektorovou nestačí. 

 

Sektorovou veřejnou zakázku může při výkonu relevantní činnosti zadávat 

• veřejný zadavatel, tj. zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona nebo 

• jiná osoba, nad kterou může veřejný zadavatel uplatňovat dominantní vliv, a to ať už 

přímo, či nepřímo, popřípadě 

• jiná osoba, která předmětnou relevantní činnost vykonává na základě zvláštního nebo 

výhradního práva.28 

 

  

                                                 
24  Např. ustanovení § 19 ZVZ - Výjimky z působnosti zákona pro sektorové zadavatele, ustanovení § 41 

ZVZ - Lhůty v zadávacím řízení platné pro sektorové zadavatele, ustanovení § 63 ZVZ a násl. - Požadavky 

sektorového zadavatele na kvalifikaci, ustanovení § 87 ZVZ – Pravidelné předběžné oznámení sektorového 

zadavatele apod. 
25  Ustanovení § 151 odst. 1 zákona. 
26  Ustanovení § 151 odst. 2 zákona. 
27  Ustanovení § 153 zákona. 
28  Ustanovení § 152 zákona. 
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2.1. Dominantní vliv 

Dle ustanovení § 151 odst. 3 zákona se za dominantní vliv ve smyslu zákona považuje 

případ, kdy veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo drží většinový podíl na upsaném základním 

kapitálu jiné osoby, disponuje s většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu na jiné osobě, 

nebo může jmenovat více než polovinu členů statutárního nebo kontrolního orgánu jiné osoby. 

 

Ačkoli se shora uvedená definice dominantního vlivu ve smyslu zákona nápadně blíží 

definici většinového vlastníka, resp. ovládající osoby dle ustanovení § 73 a násl. zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 

znění pozdějších předpisů, nelze tyto mezi sebou zaměňovat. Zatímco zákon o obchodních 

korporacích stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že za osobu ovládající se považuje ten, 

kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech ve výši min. 40% všech hlasů, zákon v daném 

případě požaduje většinu (tedy více jak 50% všech hlasů), přičemž taková osoba/veřejný 

zadavatel již má na jinou osobu dominantní vliv, bez nutnosti dalšího dokazování 

(nevyvratitelná právní domněnka).  

 

Shora uvedená definice dominantního vlivu vychází ze Směrnice 2014/25/EU, přičemž 

tato zavádí v souvislosti s jinou osobou pod dominantním vlivem veřejných zadavatelů pojem 

„veřejný podnik“.29 

 

Nutno konstatovat, že není relevantní, zda je dominantní vliv nad jinou osobou 

uplatňován veřejným zadavatelem přímo, či nepřímo, což ostatně dokládá jak samotná dikce 

zákona, tak i četná rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, když tento např. 

ve svém rozhodnutí Č. j.: ÚOHS-S47/2013/VZ-8411/2013/513/PPo ze dne 7. 5. 2013, ve 

vztahu k zadavateli, tj. společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., konstatoval, že zadavatel je 

pod nepřímým dominantním vlivem České republiky, coby nejvýznamnějšího veřejného 

zadavatele, který Česká republika uplatňuje prostřednictvím jiné osoby, tj. společnosti ČEZ, 

a.s., přičemž zadavatel tak dle ÚOHS jednoznačně naplnil jednu z podmínek pro označení za 

sektorového zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 odst. 6 písm. b) ZVZ. 

  

                                                 
29  Viz. čl. 4 odst. 2 směrnice 2014/25/EU. 



 

11 

2.2. Zvláštní nebo výhradní práva 

Zadavatel, který není veřejným zadavatelem, či nad kterým veřejný zadavatel přímo, či 

nepřímo nevykonává dominantní vliv, bude povinen zadat veřejnou zakázku jako sektorovou 

podle zákona pouze v případě, že tento vykonává relevantní činnost na základě zvláštního či 

výhradního práva.30 

 

Zákon vymezuje pojem „zvláštního či výhradního práva“ jak pozitivním, tak negativním 

způsobem. V souvislosti s přijetím zákona došlo k přesnějšímu vymezení pojmů zvláštního či 

výhradního práva oproti předcházející právní úpravě spočívající především v detailnějším 

vymezení situací, kdy se o zvláštní či výhradní právo jednat nebude. Ustanovení § 152 odst. 1 

zákona tedy stanoví, že subjekt, vykonávající relevantní činnost na základě oprávnění, které mu 

bylo uděleno v souladu s příslušným právním předpisem orgánem veřejné moci, přičemž toto 

právo podstatně ovlivňuje možnost dalších subjektů vykonávat příslušnou relevantní činnost, 

provádí tuto činnost na základě zvláštního či výhradního práva. 

 

Rozdíl mezi zvláštními a výhradními právy stanovuje směrnice 2014/23/EU.31 Zatímco 

výhradním právem je právo výlučně udělené pouze jedinému subjektu, zvláštním právem je 

právo udělené nejméně dvěma subjektům. Společným znakem zvláštních či výhradních práv je 

skutečnost, že jejich udělení příslušnými orgány členského státu podstatně ovlivňuje možnost 

jiných subjektů vykonávat tuto činnost de facto ve smyslu úplného vyloučení těchto subjektů z 

výkonu takové činnosti. Typicky se tak bude jednat např. o licenci, koncesi či povolení. 

 

Z dikce zákona, resp. shora uvedené směrnice vyplývá, že osoba, resp. osoby, kterým 

bylo zvláštní či výhradní právo uděleno a které vykonávají v souvislosti s tímto právem 

relevantní činnost na určitém území, jsou oproti ostatním osobám bez příslušného práva ve 

výhradním postavení. Podstatným znakem těchto práv je totiž skutečnost, že na takové právo 

nevzniká právní nárok, a to ani při splnění všech podmínek, které udělení příslušného práva 

vyžaduje.32 Důsledkem je úplné vyloučení či alespoň podstatné omezení hospodářské soutěže 

na daném území, přičemž danou oblast zadávání veřejných zakázek je tak za účelem efektivního 

a hospodárného vynakládání finančních prostředků nutno přiměřeným způsobem právně 

regulovat. 

                                                 
30  Srov. ustanovení § 151 odst. 1 a 2 zákona. 
31  Čl. 5 odst. 10 a 11 směrnice 2014/23/EU. 
32  DVOŘÁK a kol., op. cit., s. 842. 
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Dle dikce ustanovení § 17 písm. p) ZVZ se za zvláštní či výhradní právo nepovažovalo 

takové právo, „které může nabýt při splnění objektivních a nediskriminačních podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem jakákoliv osoba.“ Zákon nově v rámci zpřesnění 

negativní definice pojmů výhradních či zvláštních práv dle ustanovení § 152 odst. 2 zákona za 

taková práva nepovažuje práva, „která byla udělena postupem, u něhož bylo zajištěno vhodné 

uveřejnění a jejichž udělení bylo založeno na objektivních kritériích.“ Takovým postupem se 

rozumí především zadávací řízení umožňující účast neomezenému okruhu dodavatelů, nebo 

řízení podle jiných právních předpisů uvedených v příloze č. 5 zákona.  

 

Ve světle shora uvedeného nelze považovat za zvláštní nebo výhradní právo například 

takové právo, které bylo uděleno na základě řádně uveřejněného transparentního zadávacího 

řízení, kterého se mohou hospodářské subjekty volně účastnit. Typickým příkladem tak bude 

například otevřené či užší zadávací řízení, naproti tomu právo udělené na základě jednacího 

řízení bez uveřejnění lze za zvláštní či výhradní právo při splnění ostatních podmínek 

považovat. Nad rámec výše uvedeného pak příloha č. 5 zákona přímo vymezuje řízení dle 

konkrétních právních předpisů na základě kterých dochází k udělení oprávnění poskytovat 

určité činnosti, která se za zvláštní či výhradní práva pro účely zákona nepovažují. Zvláštním 

či výhradním právem ve smyslu shora uvedené přílohy č. 5 zákona tak nebude licence udělená 

za účelem podnikání v energetických odvětvích na území České republiky ve smyslu 

ustanovení § 3 odst. 3 energetického zákona, poštovní licence udělená za účelem zajišťování 

základních služeb ve smyslu § 22 zákona o poštovních službách, povolení nabyté v řízení o 

stanovení dobývacího prostoru ve smyslu § 28 horního zákona či smlouva o veřejných službách 

v přepravě cestujících ve smyslu ustanovení § 9 zákona o službách v přepravě.  

 

Dle důvodové zprávy k ustanovení § 152 s přijetím zákona a tím souvisejícího 

zpřesněním definice zvláštních či výhradních práv došlo ke značnému zúžení působnosti 

případů sektorových veřejných zakázek, neboť hospodářské subjekty, které vykonávají 

relevantní činnost na základě takto vyňatých oprávnění již definici zvláštních či výhradních 

práv splňovat nebudou. Se shora uvedeným tvrzením nelze než souhlasit, přičemž takovým 

příkladem jsou osoby, které vykonávaly relevantní činnost v oblasti elektroenergetiky na 

základě licence udělené Energetickým regulačním řadem dle energetického zákona, přičemž s 

odkazem na přílohu č. 5 zákona se tato licence nově za zvláštní či výhradní právo nepovažuje. 

Pokud tak daná osoba nenaplňuje definici veřejného zadavatele, či osoby, nad kterou veřejný 

zadavatel vykonává dominantní vliv, nelze veřejné zakázky zadávané touto osobou považovat 
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za sektorové, a to ani v případě, že tato osoba bude veřejné zakázky zadávat při výkonu 

relevantní činnosti.   
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3. Relevantní činnost 
 

Jedním ze základních znaků sektorové veřejné zakázky je skutečnost, že je veřejná 

zakázka zadávána zadavatelem při výkonu relevantní činnosti. Zákon přímo pojem „relevantní 

činnost“ ve svých výkladových ustanoveních nijak nevymezuje, poskytuje však základní rámec 

tohoto pojmu ve smyslu, co lze za relevantní činnost pro účely zákona považovat.33 Pro 

upřesnění výše uvedeného současně zákon uvádí, co se naopak za určitých specifických 

podmínek za relevantní činnost nepovažuje.34 Výčet jednotlivých relevantních činností je v 

zákoně vymezen zcela v souladu se směrnicí 2014/25/EU a s přihlédnutím k pojmosloví 

jednotlivých specifických zákonů s tím souvisejících.35 

 

S výkladem pojmu a samotnou aplikací jednotlivých ustanovení zákona pomáhá četná 

judikatura, především pak rozhodnutí ÚOHS při výkonu dozoru nad zadáváním veřejných 

zakázek a zvláštními postupy.36 Dle výkladu ÚOHS „je relevantní činnost třeba chápat jako 

takovou činnost, která souvisí s poskytováním služeb v určitém odvětví (sektoru). Tato odvětví 

jsou přitom velice různorodá. Jejich společným znakem je však skutečnost, že subjekty, jež 

vykonávají relevantní činnost, tuto činnost vykonávají ve veřejném zájmu. Smyslem relevantní 

činnosti je tudíž zajištění plnění takového druhu, které by bylo možné soukromými aktivitami 

jen stěží dosáhnout, nebo je takové plnění soukromému sektoru prakticky zcela zapovězeno.“37 

 

Z výše uvedené definice pojmu „relevantní činnost“ vyplývají jeho podstatné znaky, 

které ho ve svém součtu definují. Lze shrnout, že relevantní činností je činnost, která: 

• souvisí s poskytování služeb v určitém odvětví (sektoru), 

• subjekty, vykonávající tuto činnost, ji vykonávají ve veřejném zájmu a 

• smyslem je zajištění plnění takového druhu, které by bylo možné soukromými 

aktivitami jen stěží dosáhnout, nebo je takové plnění soukromému sektoru 

prakticky zcela zapovězeno. 

 

                                                 
33  Pozitivní vymezení dle § 153 odst. 1 zákona. 
34  Ustanovení § 153 odst. 2 a § 154 zákona. 
35  Viz např. zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
36  Ustanovení § 248 a násl. zákona. 
37  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 10. 2015, č. j.: ÚOHS-S0001/2014/VZ-32300/2015/531/JDo, bod 51. 



 

15 

 

3.1 Odvětví, sektor 

Relevantní činnost je činnost, která souvisí s poskytováním služeb v určitém odvětví 

(sektoru) – tedy v určitých specificky vymezených oblastech hospodářství (plynárenství, 

vodárenství, elektroenergetika atd.), přičemž zákon, resp. směrnice 2014/25/EU předpokládá, 

že tyto specifické oblasti hospodářství nepodléhají standartnímu konkurenčnímu prostředí na 

trhu. Omezení hospodářské soutěže v těchto odvětvích je způsobeno např. skutečností, že stát 

má možnost do rozhodování subjektů na těchto trzích působících přímo zasahovat, a to ať již 

prostřednictvím kapitálové účasti nebo zastoupením v jejich správních, řídících nebo dozorčích 

orgánech,38 či je uzavřený charakter trhů způsobený tím, že stát shora uvedeným subjektům 

prostřednictvím vnitrostátních orgánů uděluje zvláštní nebo výhradní práva k poskytování 

dotčených služeb.39 

 

Z výše uvedených důvodů a s ohledem na dodržení zásad vyplývajících mj. z 

evropského práva,40 tj. zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace, vzájemného uznávání, 

transparentnosti aj., bylo nutné vytvořit právní rámec pro zadávání zakázek subjekty působícími 

v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, který zajistí otevřené 

zadávání veřejných zakázek ve shora uvedených odvětvích a s tím související hospodárné 

vynakládání veřejných prostředků. 

 

Výčet jednotlivých odvětví, resp. konkrétních činností, na které právní úprava zadávání 

sektorových veřejných zakázek dopadá, se v průběhu času mění s ohledem na postupné 

otevírání těchto činností hospodářské soutěži. V minulosti tak např. do působnosti právní 

úpravy sektorových veřejných zakázek spadaly určité zakázky zadávané zadavateli působícími 

v odvětví telekomunikací, přičemž tyto byly postupně, především v důsledku zavedení účinné 

hospodářské soutěže v tomto odvětví, tj. jak právní, tak faktické, vyjmuty. 

 

V současné době zákon, který v rámci vymezení relevantní činnosti vychází ze směrnice 

2014/25/EU41 s přihlédnutím k příslušným vnitrostátním právním předpisům (energetický 

zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o poštovních službách), označuje za 

relevantní činnost specifické činnosti poskytované v níže uvedených odvětvích: 

                                                 
38  Jako je tomu např. v případě společnosti ČEZ, a.s. Viz Struktura akcionářů společnosti ČEZ, a.s. [online]. 
39  Srov. bod (2) směrnice 2014/25/EU. 
40  Např. čl. 26 a 56 SFEU. 
41  Čl. 8 – 14 směrnice 2014/25/EU. 
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a) plynárenství, 

b) teplárenství, 

c) elektroenergetiky, 

d) vodárenství, 

e) dopravy, 

f) poštovních služeb a 

g) činnosti související s využíváním území pro účely hornické a dále vodní a letecké 

dopravy. 

 

 

3.1.1. Relevantní činnost v odvětví plynárenství 

Relevantní činností v odvětví plynárenství se rozumí poskytování nebo provozování 

přepravní nebo distribuční soustavy, těžebního plynovodu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a to 

v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí plynu, nebo dodávka plynu do přepravní 

nebo distribuční soustavy, těžebního plynovodu, přičemž za dodávku plynu se považuje výroba 

nebo jiná forma produkce a prodej.42 

 

Lze si povšimnout, že zákon na rozdíl od předchozí právní úpravy43 výslovně neuvádí, 

že shora uvedené služby jsou poskytovány ve veřejném zájmu, avšak daná skutečnost je přímo 

uvedena ve výkladových pravidlech energetického zákona. Nelze tak např. naplnit znaky pojmu 

„distribuční soustavy“ ve smyslu shora uvedeném bez toho, aniž by distribuční soustava nebyla 

zřizována a provozována ve veřejném zájmu.44 Lze namítnout, že v rámci těžebního plynovodu 

daná skutečnost přímo v energetickém zákoně uvedena není, i tak však na předmětnou právní 

úpravu dopadá směrnice 2014/25/EU, která danou povinnost, tj. poskytování daných služeb 

veřejnosti, přímo stanovuje.  

 

S přihlédnutím k ustanovení § 153 odst. 3 zákona se naopak o relevantní činnost jednat 

nebude v případě, kdy je do distribuční sítě dodán plyn, který byl vyroben při výkonu jiné než 

relevantní činnosti a příjem z takto dodaného plynu současně nedosahuje více než 20% 

                                                 
42  Ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) zákona, resp. § 153 odst. 2 zákona. 
43  Srov. § 4 odst. 1 písm. a) ZVZ. 
44  Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) bod 1 energetického zákona. 
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průměrného obratu zadavatele za předcházející 3 roky včetně aktuálního roku (dané se však 

uplatní pouze v případě jiných osob ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 zákona).45 Pro 

posouzení, zda se jedná o relevantní činnost, pak není relevantní, zda je zadavatel vlastníkem 

či pouze provozovatelem předmětné distribuční soustavy.  

 

Nad rámec shora uvedeného lze uvést, že zadavatel není povinen zadat sektorovou 

veřejnou zakázku v zadávacím řízení v případě, že vykonává relevantní činnost v odvětví 

plynárenství a předmětem této veřejné zakázky je dodávka paliva pro výrobu energie, nebo 

dodávka energie včetně dodávek na nákup podpůrných služeb podle energetického zákona.46 

 

3.1.2. Relevantní činnost v odvětví teplárenství 

Na relevantní činnost v odvětví teplárenství taktéž dopadá úprava energetického zákona. 

Relevantní činností se v sektoru teplárenství rozumí poskytování nebo provozování soustavy 

zásobování tepelnou energií dle energetického zákona, a to v souvislosti s výrobou a rozvodem 

tepelné energie, nebo dodávka tepelné energie v soustavě zásobování tepelnou energií, přičemž 

za dodávku tepelné energie se rozumí její výroba nebo jiná forma produkce a prodej.47 Stejně 

jako v případě plynu musí i v daném případě být služby poskytovány ve veřejném zájmu.  

 

Za relevantní činnost se naopak nepovažuje, avšak pouze v případě, že případnou 

veřejnou zakázku zadává osoba odlišná od veřejného zadavatele, prodej tepelné energie do 

rozvodného tepelného zařízení, která vznikla jinou než relevantní činností a současně její 

ekonomické využití nepřesahuje 20% průměrného obratu zadavatele za předcházející 3 roky 

včetně aktuálního roku.48 Ani v případě relevantní činnosti v odvětví teplárenství není 

rozhodující, zda předmětnou veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti zadává vlastník, 

či pouze provozovatel tepelného zdroje či rozvodného tepelného zařízení, kterému jsou tato 

zařízení svěřena do správy.  

 

Obdobně jako je tomu v případě vykonávání relevantní činnosti v odvětví plynárenství, 

není zadavatel povinen zadat sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení v případě, že 

vykonává relevantní činnost v odvětví teplárenství a předmětem této veřejné zakázky je 

                                                 
45  Ustanovení § 153 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona. 
46  Ustanovení § 159 písm. b) zákona. 
47  Ustanovení § 153 odst. 1 písm. b) zákona. 
48  Ustanovení § 153 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona. 
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dodávka paliva pro výrobu energie, nebo dodávka energie včetně dodávek na nákup 

podpůrných služeb podle energetického zákona.49 

 

3.1.3. Relevantní činnost v odvětví elektroenergetiky 

Posledním sektorem, na který dopadá působnost energetického zákona v rámci zákona, 

je sektor elektroenergetiky.  O relevantní činnost v odvětví elektroenergetiky půjde v případě 

poskytování nebo provozování přenosové nebo distribuční soustavy podle energetického 

zákona, a to v souvislosti s výrobou, přenosem nebo distribucí elektřiny, nebo v případě 

dodávky elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy. Za dodávku elektřiny se považuje 

její výroba nebo jiná forma produkce a prodej.50 O sektorovou veřejnou zakázku půjde 

v případě naplnění ostatních podmínek jak v případě, že bude tuto veřejnou zakázku zadávat 

vlastník přenosové či distribuční soustavy, tak její provozovatel, který má danou síť svěřenou 

do správy (podmínkou je, aby byla veřejná zakázka zadávána při výkonu této relevantní 

činnosti).  Výklad pojmů přenosové a distribuční soustavy v elektroenergetice upravuje 

energetický zákon, přičemž podstatným rozdílem je výše napěťové hladiny dané soustavy. 

Zatímco přenosová soustava operuje s napětím v rozsahu 400kV, 220kV, resp. vybranými 

zařízeními a vedeními 110kV, distribuční soustava se skládá ze zařízení a vedení s napěťovou 

hladinou 110kV a nižší.51 Za zmínku stojí fakt, že provoz přenosové soustavy má na starosti 

v podmínkách České republiky výhradně společnost ČEPS, a.s., která danou službu poskytuje 

na základě výhradní licence udělené na základě energetického zákona.52   

 

Za relevantní činnost se ve smyslu shora uvedeném a s tím související možnost 

zadavatele postupovat při zadávání veřejných zakázek mimo právní úpravu zákona, nebude 

považovat taková činnost, která bude zadavatelem prováděna za účelem jiné než relevantní 

činnosti a současně bude splněna podmínka, že vlastní spotřeba elektřiny bude u takového 

zadavatele alespoň 70% průměrné celkové výroby za předcházející 3 roky včetně aktuálního 

roku.53 Předmětná výjimka se stejně jako v předcházejících 2 odvětvích nebude vztahovat na 

veřejného zadavatele ale pouze na jinou osobu, ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 zákona. 

 

                                                 
49  Ustanovení § 159 písm. b) zákona. 
50  Ustanovení § 153 odst. 1 písm. c) zákona, resp. § 153 odst. 2 zákona. 
51  Srov. § 2 odst. 2 energetického zákona. 
52  Viz O společnosti ČEPS, a.s. [online]. 
53  Ustanovení § 153 odst. 3 písm. b) zákona. 
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Nad rámec shora uvedeného není zadavatel povinen zadat sektorovou veřejnou zakázku 

v zadávacím řízení v případě, že vykonává relevantní činnost v odvětví elektroenergetiky a 

předmětem této veřejné zakázky je dodávka paliva pro výrobu energie, nebo dodávka energie 

včetně dodávek na nákup podpůrných služeb podle energetického zákona.54 

 

3.1.4. Relevantní činnost v odvětví vodárenství 

Za relevantní činnost v sektoru vodárenství se ve smyslu zákona považuje poskytování 

nebo provozování vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů nebo dodávka pitné vody, přičemž dodávkou se rozumí výroba nebo jiná 

forma produkce a prodej.55 Dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. e) zákona se za relevantní činnost 

v daném odvětví dále považuje činnost zadavatele vykonávajícího činnost dle předchozí věty 

související  

• s projekty děl vodního hospodářství,56 zavlažováním, nebo odvodňováním půdy za 

předpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody představuje více než 

20% celkového množství vody, která má být takovými projekty nebo zavlažovacími či 

odvodňovacími zařízeními získána, nebo 

• s odvodem odpadních vod kanalizací nebo čištěním a úpravou odpadních vod. 

Za relevantní činnost tak např. nelze požadovat případ, kdy zadavatel pouze provozuje 

kanalizaci za účelem odvodu odpadních vod, avšak tuto např. neprovozuje současně 

s vodovodem sloužícímu veřejné potřebě. Za relevantní činnost nebude považována ani činnost 

zadavatele související s výrobou pitné vody pro jiné účely, než je relevantní činnost a jeho 

vlastní spotřeba činí alespoň 70% průměrné celkové výroby pitné vody za předcházející 3 roky 

včetně aktuálního roku.57 Relevantní činnost tak nebude vykonávat např. subjekt, který vyrábí 

pitnou vodu pro vlastní účely, přičemž přebytek této produkce současně poskytuje do 

vodovodu, který slouží veřejné potřebě.58 Dané se však uplatní pouze v případě jiné osoby ve 

smyslu ustanovení § 151 odst. 2 zákona. Za předpokladu, že by tak shora uvedeným subjektem 

byl veřejný zadavatel, o relevantní činnost by se naopak jednalo.59 

                                                 
54  Ustanovení § 159 písm. b) zákona. 
55  Ustanovení § 153 odst. 1 písm. d) zákona, resp. § 153 odst. 2 zákona. 
56  Pojem „vodní dílo“ je definován v ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
57  Ustanovení § 153 odst. 3 písm. b) zákona. 
58  DVOŘÁK a kol., op. cit., s. 854. 
59   Ustanovení § 153 odst. 3 písm. b) bod 2 zákona. 
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Za předpokladu, že zadavatel vykonává relevantní činnost v odvětví vodárenství a 

předmětem veřejné zakázky je nákup vody, není zadavatel povinen zadat sektorovou veřejnou 

zakázku v zadávacím řízení.60 

 

3.1.5. Relevantní činnost v odvětví dopravy 

Relevantní činností ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona se rozumí 

poskytování činností souvisejících s poskytováním či provozováním sítí určených 

k poskytování služeb veřejnosti v oblasti železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové ve 

smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

drahách“) nebo veřejné autobusové dopravy ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Z dikce zákona lze konstatovat, že dané ustanovení se 

bude vztahovat jak na provozovatele, tak na správce, či vlastníka dopravních sítí. 

 

Dle shora uvedeného ustanovení zákona musí být naplněna podmínka, že předmětná 

činnost musí být poskytována za podmínek stanovených drážním, resp. dopravním řádem. 

Těmito podmínkami jsou tak např. získání povolení, licence na příslušnou linku či osvědčení o 

oprávnění k podnikání apod. 

 

3.1.6. Relevantní činnost v odvětví poštovních služeb 

Za relevantní činnost se v daném odvětví považuje činnost související s poskytováním 

• poštovních služeb, které spočívají v podání, třídění, přepravě a dodávání poštovních 

zásilek bez ohledu na to, jde-li o základní služby ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 

29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních 

službách), ve znění pozdějších předpisů, či 

• jiných než poštovních služeb, za předpokladu, že jsou tyto služby poskytovány osobou, 

která poskytuje některou ze shora uvedených poštovních služeb. 

 

Zákon přímo definuje pojem poštovní zásilky jako zásilku označenou adresou bez 

ohledu na její hmotnost, nebo hodnotu.61 Směrnice 2014/25/EU pak v dané souvislosti dále 

upřesňuje, že poštovní zásilkou mohou být kromě listovních zásilek např. knihy, katalogy, 

                                                 
60  Ustanovení § 159 písm. a) zákona. 
61  Ustanovení § 153 odst. 1 písm. h) bod 1 zákona. 
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noviny, časopisy a poštovní balíky obsahující zboží s obchodní hodnotou, či bez ní, bez ohledu 

na jejich hmotnost.62 

 

3.1.7. Činnosti související s využíváním území pro účely hornické a dále vodní a letecké 

dopravy 

Relevantní službou se rozumí také činnost související s využíváním území pro účely 

• „provozování letišť pro letecké dopravce nebo přístavů, přístavišť nebo překladišť pro 

námořní dopravce a dopravce na vnitrozemských vodních cestách“63; 

V souvislosti se shora uvedeným nutno konstatovat, že předmětná právní úprava se 

nevztahuje na letecké, námořní či vnitrozemské dopravce na vnitrozemských vodních 

cestách, jejichž činnost se tak za relevantní z hlediska zákona nepovažuje, ale naopak 

dopadá na samotné provozovatele letišť, přístavů, přístavišť nebo překladišť.  

 

• „těžby ropy nebo zemního plynu nebo“64 

• „průzkumu nebo těžby uhlí nebo jiných tuhých paliv.“65 

V souvislosti s otevřením relevantního trhu týkajícího se průzkumu nalezišť ropy a 

zemního plynu hospodářské soutěži, není již potřeba, aby zadávání zakázek 

souvisejících s průzkumem nalezišť ropy, resp. zemního plynu podléhalo zákonu, resp. 

směrnici 2014/25/EU, přičemž z daného důvodu je nutno rozlišovat průzkum a 

samotnou těžbu. Zatímco průzkumem se ve smyslu shora uvedené směrnice rozumí 

činnost prováděná za účelem prověření toho, zda se ropa či zemní plyn v určité oblasti 

nachází, a pokud ano, je-li komerčně využitelná, těžbou je pak samotná produkce 

předmětné suroviny.66 

 

3.2. Veřejnost, veřejný zájem 

Neopominutelným znakem relevantních činností je, že tyto jsou vždy poskytovány 

veřejnosti, resp. ve veřejném zájmu. Ačkoli dané již přímo nevyplývá ze zákona, jako tomu 

bylo u předchozí právní úpravy, plyne povinnost naplnění této podmínky, pro účely označení 

                                                 
62  Čl. 13 odst. 2 písm. a) směrnice 2014/25/EU 
63  Ustanovení § 153 odst. 1 písm. g) zákona. 
64  Ustanovení § 153 odst. 1 písm. i) bod 1 zákona. 
65  Ustanovení § 153 odst. 1 písm. i) bod 2 zákona. 
66  Bod (25) směrnice 2014/25/EU. 
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činnosti za relevantní, ze Směrnice 2014/25/EU a současně z jednotlivých složkových zákonů, 

v jejichž smyslu je nutno ustanovení zákona týkající se relevantních činností vykládat 

(energetický zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích apod.).  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon ani Směrnice 2014/25/ES legální definici pojmu 

veřejnost, resp. veřejný zájem, nenabízí, musí být v případě posuzování, zda je relevantní 

činnost poskytována veřejnosti, resp. ve veřejném zájmu či nikoli, postupováno s přihlédnutím 

ke specifickým skutečnostem každého jednotlivého případu. Rozhodovací praxe přitom 

problém v podobě absence definice shora uvedených pojmů v zákoně řeší nejčastěji 

prostřednictvím jejich negativního vymezení, tj. v případě, že služby nejsou poskytovány jedné 

osobě, či více osobám, které lze dostatečně zřetelně předem identifikovat (tj. tyto osoby tvoří 

de facto předem uzavřený kruh), bude se v takovém případě jednat o služby poskytované 

veřejnosti.67 

 

S ohledem na shora uvedené tak lze konstatovat, že veřejnost ve smyslu zákona zahrnuje 

všechen lid, tedy neurčitý počet osob, pro něž je relevantní činnost prováděna. Tento neurčitý 

počet osob je tak současně konečným konzumentem služeb, které jsou v rámci výkonu 

relevantních činností poskytovány. Za službu poskytovanou veřejnosti tak s přihlédnutím ke 

shora uvedenému nelze považovat takovou službu, která je poskytována za účelem 

uspokojování vlastních potřeb, např. v rámci jednoho podniku, tj. omezenému počtu osob. 

 

3.3. Vyjmutí relevantní činnosti z působnosti směrnice 2014/25/ES a zákona 

Dle ustanovení § 154 odst. 1 zákona se za relevantní činnost nepovažuje činnost, která 

je přímo vystavena hospodářské soutěži na trhu, na nějž není přístup omezen. O možnosti 

vyjmutí konkrétní činnosti rozhoduje Evropská komise na žádost Ministerstva pro místní rozvoj 

či zadavatele, který danou relevantní činnost vykonává. Daná právní úprava by tak měla 

umožnit relativně pružně reagovat na otevírání jednotlivých odvětví hospodářské soutěži 

v souladu s právem Evropské unie. 

 

Níže uvedená rozhodnutí nastiňují, jakým způsobem Evropská komise při svém 

rozhodování postupuje a které skutečnosti při posuzování o vynětí konkrétních relevantních 

činností z působnosti směrnice 2014/25/EU zohledňuje. Skutečnost, že níže uvedená 

                                                 
67  Viz např. rozhodnutí ÚOHS ze dne 13. 3. 2015, č. j. ÚOHS-S1125/2014/VZ-6895/2015/512/VKa, bod 

50. 
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rozhodnutí byla vydána na základě předchozí platné právní úpravy, tj. 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 (dále jen „směrnice 2004/17/ES“) není v daném případě podstatná, neboť směrnice 

2014/25/EU z předchozí platné právní úpravy z podstatné části vychází, přičemž v platné 

právní úpravě byla také zohledněna ustálená praxe a judikatura.68 Pro účely této práce pak není 

relevantní také fakt, že prováděcí rozhodnutí týkající se těžby černého uhlí v České republice 

pozbylo v souvislosti s přijetím nové zadávací směrnice v roce 2014 platnosti, neboť postupy a 

úvahy Evropské komise při rozhodování o vyjmutí z povinnosti zadávání veřejných zakázek 

souvisejících s příslušnou relevantní činností v souladu se zadávací směrnicí se s přijetím této 

směrnice nezměnily.69 

 

3.3.1 Výroba elektřiny v České republice70 

Předmětem tohoto rozhodnutí Komise bylo posouzení, zda se čl. 30 odst. 1 směrnice 

2004/17/ES71 vztahuje na výrobu elektřiny v České republice, tj. zda se zakázky určené pro 

umožnění výkonu činnosti výroby elektřiny v České republice neřídí shora uvedenou směrnicí, 

neboť je tato činnost přímo vystavena hospodářské soutěži na trhu, na který není přitup omezen. 

 

Skutečnosti  

Dne 3. července 2008 obdržela Komise žádost České republiky dle čl. 30 odst. 4 

směrnice 2004/17/ES, která se týkala výroby elektřiny. Tato žádost byla doplněna dopisy 

Energetického regulačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde shora uvedené 

úřady zkoumaly podmínky přístupu na relevantní trh, přičemž shodně došly k závěru, že přístup 

je neomezený, avšak neshledaly, že je splněna podmínka týkající se přímého vystavení 

hospodářské soutěži, pokud jde o výrobu elektrické energie v České republice. 

 

Právní rámec 

Dle čl. 30 směrnice 2004/17/ES se zakázky určené pro umožnění výkonu jedné z 

činností, na které se směrnice vztahuje, neřídí touto směrnicí, pokud je v členském státě, ve 

                                                 
68  Bod (43) a násl. směrnice 2014/25/EU. 
69  Viz např. prováděcí rozhodnutí Evropské komise ze dne 5. 7 2018, oznámeno pod číslem C(2018) 4194 

(Úř. věstník L 205/23, 10. 8. 2018). 
70  Rozhodnutí Evropské komise ze dne 22. 12. 2008, oznámeno pod číslem K(2008) 8569 (Úř. věstník L 

19/57, 23. 1. 2009). 
71  Srov. čl. 34 odst. 1 směrnice 2014/25/EU. 
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kterém má být činnost vykonávána, přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které 

není omezen přístup. 

 

„Přímé vystavení hospodářské soutěži se posuzuje na základě objektivních kritérií 

s přihlédnutím ke zvláštnostem dotyčného odvětví. Přístup na trh se považuje za neomezený, 

pokud členský stát provedl a uplatňuje příslušné právní předpisy Společenství k otevření 

daného odvětví nebo jeho části.“72 V daném případě jsou dle přílohy XI směrnice 2004/17/ES 

relevantními právními předpisy v rámci odvětví elektrické energie směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES, která shora 

uvedenou směrnici nahradila. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika provedla a 

uplatňovala v době posuzování dané žádosti obě výše uvedené směrnice, konstatovala Komise, 

že přístup na trh by tak měl být považován za neomezený. 

 

Posouzení a závěr Komise 

Komise se nejdříve zabývala otázkou vymezení relevantního zeměpisného trhu. Žádost 

České republiky označovala za relevantní zeměpisný trh nejen vnitrostátní území, avšak také 

území Polska, Slovenska, Rakouska a Německa, přičemž jako odůvodnění výše vymezeného 

trhu uváděla existenci vysokého podílu propojovací kapacity se shora uvedenými členskými 

státy ve srovnání s domácí výrobou a poptávkou,73 vývoj směřující k cenové konvergenci mezi 

vnitrostátními trhy v České republice a Německu, jakož i vzrůstající roli energetické burzy 

Praha (PXE). Ke shora uvedeným argumentům Komise nejprve konstatovala, že velká 

propojovací kapacita a cenová konvergence nejsou pro vymezení relevantního trhu dostačující. 

Ve vztahu k dominantnímu postavení jakéhokoliv účastníka na trhu a jeho nezbytnosti na tomto 

trhu74 uvedla, že tento ukazatel může rovněž vést k vymezení trhu spíše užšího a konstatovala, 

že z informací poskytnutých českými orgány vyplývá skutečnost, že drtivá většina rostoucího 

objemu na energetické burze Praha pochází především z transakcí zahrnujících ČEZ. Nad 

rámec výše uvedeného poté Komise odkázala na její předchozí posouzení a rozhodnutí, ve 

kterých se zabývala, zda existují v rámci shora uvedených členských států relevantní zeměpisné 

                                                 
72  Rozhodnutí komise ze dne 22. 12. 2008, oznámeno pod číslem K(2008) 8569 (Úř. věstník L 19/57, 23. 1. 

2009), bod (4). 
73  Na základě poskytnutých informací bylo v této souvislosti konstatováno, že Česká republika je čistým 

vývozcem elektřiny (téměř 20 % celkového čistého množství vyrobené elektřiny). 
74  V České republice provozovatel společnost ČEZ a.s. 
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trhy týkající se výroby elektrické energie překračující jejich vnitrostátní území, přičemž vždy 

dospěla k závěru, že tyto nejsou součástí širšího zeměpisného trhu. Ve vztahu k vymezení 

relevantního zeměpisného trhu pro účely posouzení podmínek stanovených v čl. 30 směrnice 

2004/17/ES tak lze za relevantní trh považovat území České republiky. 

 

Přímé vystavení hospodářské soutěži se dle rozhodovací praxe Komise posuzuje na 

základě různých ukazatelů, z nichž žádný není sám o sobě rozhodující. Pro dané rozhodnutí se 

tak Komise zabývala těmito ukazateli - podíl hlavních účastníků na daném trhu, stupeň 

koncentrace na těchto trzích, fungování vyrovnávacího mechanismu, cenová konkurence a míra 

v jaké zákazníci mění dodavatele.  

 

Z ustálené praxe rozhodnutí Komise vyplývá, že pokud jde o výrobu elektřiny je jedním 

z ukazatelů míry hospodářské soutěže na vnitrostátních trzích celkový podíl na trhu tří 

největších výrobců,75 přičemž z posuzovaných podkladů vyplývá, že podíly 3 největších 

výrobců elektřiny v České republice činily za poslední 3 po sobě jdoucí roky přes 70% 

vyrobené elektřiny, přičemž dominantní společnost držela téměř 70% celkové instalované 

kapacity, druhá největší společnost držela 3,5% a třetí největší společnost 3% této kapacity. 

Komise v této souvislosti mj. odkázala na její dřívější rozhodnutí, které se vztahují na Finsko a 

Švédsko, kde úrovně koncentrace tří největších provozovatelů byly podobné, resp. vyšší  

(73,6% Finsko, resp. 86,7% Švédsko), nicméně současně poukázala na skutečnost, že pouze v 

České republice existuje jeden dominantní provozovatel a druhý a třetí výrobci mají tržní podíl 

v porovnání s tímto provozovatelem de facto zanedbatelný a dále odkázala na její ustálenou 

judikaturu, dle které jsou až na výjimečné případy „značně velké podíly na trhu samo o sobě 

důkazem existence dominantního postavení. To je situace kdy podíl na trhu činí 50 %.“76 

 

Ve vztahu k potencionálnímu konkurenčnímu tlaku souvisejícím s dovozem elektřiny 

do České republiky Komise uvedla, že vzhledem ke skutečnosti, že z posuzovaných podkladů 

vyplývá, že Česká republika byla každoročním čistým vývozcem elektřiny od roku 2003, nelze 

nad daným uvažovat. 

 

                                                 
75  Viz např. Rozhodnutí komise ze dne 7. 7. 2008, oznámeno pod číslem K(2008) 3382 (Úř. věstník L 

188/28, 16. 7. 2008). 
76  Rozhodnutí Evropské komise ze dne 22. 12. 2008, oznámeno pod číslem K(2008) 8569 (Úř. věstník L 

19/57, 23. 1. 2009), bod (14). 
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Na závěr se Komise zabývala posouzením zbývajících ukazatelů, tj. fungování 

vyrovnávacího mechanismu a míra, v jaké zákazníci mění dodavatele. I když u obou výše 

uvedených ukazatelů Komise došla k závěru, že tyto vyznívají pro Českou republiku kladně, 

tedy že Česká republika má v rámci elektrické energie dobře fungující vyrovnávací 

mechanismus a vysokou míru změny dodavatelů, nelze tyto bez dalšího považovat za 

jednoznačné ukazatele přímého vystavení hospodářské soutěži. 

 

Komise tak situaci ohledně výroby elektřiny v České republice shrnula takto: „celkový 

podíl tří největších výrobců na trhu je velký, ale ještě důležitější je, že největší výrobce sám o 

sobě zaujímá tržní podíl téměř 70 %, aniž by tato skutečnost byla vyrovnána dovozy elektrické 

energie, protože byla Česká republika právě naopak čistým vývozcem značných objemů 

elektřiny v uplynulých 5ti letech. (…) fungování vyrovnávacího mechanismu nepředstavuje 

překážku přímému vystavení hospodářské soutěži v oblasti výroby elektřiny a existuje vysoká 

míra změny dodavatelů. Dobře fungující vyrovnávací mechanismus a vysoká míra změny 

dodavatelů však nemohou vyrovnat poměrně vysokou úroveň koncentrace a zejména velký podíl 

největšího výrobce (…).“77 

 

S ohledem na shora uvedené Komise došla k závěru, že výroba elektřiny není v České 

republice v době vydání předmětného rozhodnutí vystavena hospodářské soutěži a z toho 

důvodu se směrnice 2004/17/ES musí nadále uplatňovat na případy, kdy zadavatelé zadávají 

zakázky, které mají umožnit výrobu elektřiny v České republice. 

 

3.3.2. Těžba černého uhlí v České republice78 

Předmětem tohoto rozhodnutí Komise bylo posouzení, zda se čl. 30 odst. 1 směrnice 

2004/17/ES79 vztahuje na dobývání černého v České republice, tj. zda se zakázky určené pro 

umožnění výkonu činnosti dobývání černého uhlí v České republice neřídí shora uvedenou 

směrnicí, neboť je tato činnost přímo vystavena hospodářské soutěži na trhu, na kterém není 

přitup omezen. 

 

Skutečnosti  

                                                 
77  Rozhodnutí komise ze dne 22. 12. 2008, oznámeno pod číslem K(2008) 8569 (Úř. věstník L 19/57, 23. 1. 

2009), bod (20). 
78  Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 20. 5. 2011, oznámeno pod číslem K(2011) 3406 (Úř. věstník L 

137/55, 25. 5. 2011). 
79  Srov. čl. 34 odst. 1 směrnice 2014/25/EU. 
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Dne 22. listopadu 2010 obdržela Komise žádost České republiky dle čl. 30 odst. 4 

směrnice 2004/17/ES, která se týkala dobývání černého uhlí v České republice. Tato žádost 

byla doplněna dopisem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde shora uvedený úřad 

zkoumal podmínky přístupu na relevantní trh, přičemž došel k závěru, že přístup je neomezený, 

avšak otázkou, zda byly splněny podmínky týkající se přímého vystavení hospodářské soutěži, 

pokud jde o dobývání černého uhlí v České republice, se úřad nezabýval. V České republice 

těží černé uhlí jediná společnost, tj. OKD a.s. 

 

Žádost České republiky (dále jen „žádost“) se týkala především tzv. primárního trhu 

černého uhlí, který zahrnuje produkci a velkoobchodní prodej, neboť trh s dobývání černého 

uhlí jako takový neexistuje. O trh jako takový se jedná až v případě uvádění vytěženého uhlí na 

trh. 

 

Právní rámec 

Dle čl. 30 směrnice 2004/17/ES se zakázky určené pro umožnění výkonu jedné z 

činností, na které se směrnice vztahuje, neřídí touto směrnicí, pokud je v členském státě, ve 

kterém má být činnost vykonávána, přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které 

není omezen přístup. 

 

„Přímé vystavení hospodářské soutěži se posuzuje na základě objektivních kritérií 

s přihlédnutím ke zvláštnostem dotyčného odvětví. Přístup na trh se považuje za neomezený, 

pokud členský stát provedl a uplatňuje příslušné právní předpisy Společenství k otevření 

daného odvětví nebo jeho části.“80 Na rozdíl od odvětví elektrické energie však příloha XI 

směrnice 2004/17/ES neuvádí žádné relevantní právní předpisy v rámci odvětví průzkumu 

ložisek uhlí a jiných pevných paliv a jejich těžby dle které, za předpokladu jejich řádné 

implementace do právního řádu členského státu, považovat dotyčný trh za volně přístupný a 

musí být tak přistup na tento trh prokázán právně i fakticky. Vzhledem ke skutečnosti, že je v 

České republice vydáváno povolení k těžbě na základě posouzení objektivních podmínek 

odborné kvalifikace žadatele a jeho technické a finanční způsobilosti bez faktické diskriminace, 

lze tak konstatovat, že přístup na trh, pokud jde o těžbu černého uhlí je právně neomezený. 

 

Posouzení a závěr Komise 

                                                 
80  Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 20. 5. 2011, oznámeno pod číslem K(2011) 3406 (Úř. věstník L 

137/55, 25. 5. 2011), bod (4). 
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Komise se nejprve zabývala otázkou vymezení relevantního trhu. Na rozdíl od výše 

uvedeného rozhodnutí týkající se výroby elektrické energie v České republice bylo v tomto 

případě nutné nejdříve relevantní trh vymezit dle výrobků a až poté zeměpisně ve vztahu ke 

každým jednotlivým výrobkům zvlášť. Výrobkový trh tak byl Komisí na základě kvality a 

především způsobu využití jednotlivých výrobků rozdělen na trh s koksovatelným uhlím, které 

slouží především pro výrobu koksu, a trh s uhlím energetickým, sloužícím výhradně jako palivo 

pro výrobu elektřiny, tepla, technologické páry a rovněž při výrobním procesu v průmyslových 

závodech. 

 

Dle žádosti České republiky je relevantní zeměpisný trh tvořen v případě 

koksovatelného uhlí vnitrostátním územím a dále poté územím Slovenska, Rakouska, Polska a 

Maďarska, v případě energického uhlí zahrnuje relevantní zeměpisný trh kromě území České 

republiky také území Slovenska, Rakouska, Polska, Maďarska a Německa. Žadatel v této 

souvislosti odkazuje na významný objem vzájemných přeshraničních dodávek, skutečnost, že 

zákazníci mění dodavatele a na neexistenci správních překážek (celní překážky, kvóty atd.). 

 

Z posuzovaných podkladů přiložených k žádosti bylo zjištěno, že Česká republika je 

čistým vývozcem jak koksovatelného, tak energického uhlí, přičemž podstatná část dovezeného 

uhlí pocházela z Polska (přibližně 90 % z celkového dovozu v případě koksovatelného uhlí, 

resp. 80 % z celkového dovozu v případě energického uhlí). Komise dále zjistila, že významní 

zákazníci společnosti OKD, a.s. se nacházejí v okruhu přibližně 350 km od místa produkce uhlí, 

když bylo zjištěno, že v rámci prodeje koksovatelného uhlí má OKD, a.s. 3 nejvýznamnější 

odběratele ve Slovensku, Rakousku a Polsku, resp. v rámci prodeje energického uhlí je 

relevantním odběratelem pouze jeden významný zákazník v Rakousku. Naprostá většina 

vytěženého uhlí je však spotřebována na domácím trhu. 

 

Dle Komise „je relevantní zeměpisný trh tvořen oblastí, ve které jsou podmínky 

hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé a kterou lze odlišit od sousedních zeměpisných 

oblastí, protože podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné.“81  Jako 

příklad Komise ve svém rozhodnutí uvádí pobřežní oblasti střední Evropy,82 které jsou 

vystaveny dovozu uhlí přepravovaného po moři a podmínky hospodářské soutěže mohou být 

                                                 
81  Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 20. 5. 2011, oznámeno pod číslem K(2011) 3406 (Úř. věstník L 

137/55, 25. 5. 2011), bod (21). 
82  Především severní Německo a severní Polsko. 
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oproti ostatním oblastem odlišné (především s přihlédnutím k odlišným sazbám za námořní a 

pozemní přepravu). Komise v této souvislosti konstatovala, že odběratelé v České republice 

nakupují uhlí především od společnosti OKD, a.s., resp. v menším množství od polských 

společností a je tak nutné za relevantní zeměpisný trh považovat území České republiky a 

Polska. 

 

Komise stejně jako v případě shora uvedené žádosti České republiky týkající se výroby 

elektrické energie konstatovala, že přímé vystavení hospodářské soutěži se dle rozhodovací 

praxe Komise posuzuje na základě různých ukazatelů, z nichž žádný není sám o sobě 

rozhodující. Pro dané rozhodnutí se tak Komise zabývala těmito ukazateli - podíl tří hlavních 

účastníků na daném trhu, stupeň koncentrace na těchto trzích a míra v jaké zákazníci mění 

dodavatele.  

 

Ve vztahu ke koksovatelnému uhlí dospěla Komise ke zjištění, že úhrnný podíl na 

relevantním trhu společnosti OKD, a.s. a dalších dvou nejvýznamnějších dodavatelů z Polska 

představoval v roce 2008 přibližně 93 %, přičemž největší konkurent společnosti OKD, a.s. má 

sám o sobě podíl na trhu přibližně 49 %. Nad rámec shora uvedeného poté komise konstatovala, 

že v případě posuzování většího relevantního zeměpisného trhu, jak požadoval žadatel, tj. 

území České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska a Maďarska, zůstává úhrnný tržní podíl 

tří nejvýznamnějších účastníků stále velmi vysoký. Ke stejnému závěru pak dochází Komise 

taktéž v případě rozboru relevantního zeměpisného trhu ve vztahu k energetickému uhlí, kde 

podíl na trhu největšího konkurenta společnosti OKD, a.s. činil téměř 50 %. Komise tak v této 

souvislosti odkázala na ustálenou judikaturu, dle které jsou až na výjimečné případy „značně 

velké podíly na trhu samo o sobě důkazem existence dominantního postavení. To je situace kdy 

podíl na trhu činí 50 %.“83 

 

Nad rámec shora uvedeného pak komise souhlasila s názorem žadatele, že zabezpečení 

a stabilita dodávek hrají v daném případě důležitou úlohu ve smluvních vztazích.84 Z toho 

důvodu tak lze konstatovat, že u tohoto produktu de facto nedochází k přechodu zákazníků mezi 

dodavateli. Těžko tak předpokládat, že by zákazník společnosti OKD, a.s. snadno změnil 

dodavatele v případě malého, ale významného zvýšení ceny. 

                                                 
83  Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 20. 5. 2011, oznámeno pod číslem K(2011) 3406 (Úř. věstník L 

137/55, 25. 5. 2011), bod (30). 
84  Smlouvy o dodávkách uhlí jsou zpravidla dlouhodobého charakteru. 
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Komise tak situaci ohledně dobývání černého uhlí v České republice shrnula takto: „v 

případě energetického i koksovatelného uhlí jsou úhrnné tržní podíly tří největších konkurentů 

v rámci zeměpisného trhu vymezeného pro účely tohoto rozhodnutí vysoké a ještě důležitější je, 

že největší producent má sám o sobě podíl na trhu téměř 50 %, a proto by dotyčné trhy měly 

být považovány za trhy s vysokou koncentrací, přičemž (…) převážná většina vytěženého uhlí 

se spotřebovává na místním trhu. Informace o míře, v jaké zákazníci mění své dodavatele, 

nevedou k závěru, že by některý odběratel černého uhlí hodlal nebo mohl snadno přejít k jinému 

dodavateli v případě malého, ale významného zvýšení ceny.“85 

 

Nad rámec výše uvedeného Komise konstatovala, že sám žadatel rovněž připouští, že 

vyjma míst, která se již k těžbě černého uhlí v současné době využívají, není těžba černého uhlí 

rentabilní, což dokládá skutečnost, že za posledních 5 let přede dnem podání žádost není 

zaznamenán vstup dalšího subjektu na daný trh. Fakticky tak lze přístup na dotčený trh 

považovat za omezený. 

 

S ohledem na shora uvedené Komise došla k závěru, že trh v oblasti dobývání černého 

uhlí není v České republice v současné době vystaven hospodářské soutěži a z toho důvodu se 

směrnice 2004/17/ES musí nadále uplatňovat na případy, kdy zadavatelé zadávají zakázky, 

které mají umožnit dobývání černého uhlí v České republice. 

 

3.3.3. Shrnutí 

Dle ustanovení § 154 odst. 1 za relevantní činnost nelze považovat takovou činnost, 

která je přímo vystavena hospodářské soutěži na trhu, na který není omezen přístup. Pro vyjmutí 

takové činnosti z působnosti zákona, resp. směrnice 2014/25/EU, musí být kumulativně 

naplněny 2 základní podmínky, tj. skutečnost, že činnost je přímo vystavena hospodářské 

soutěži a dále existence relevantního trhu, na který není omezen přístup ostatním subjektům.  

 

Ze shora uvedených rozhodnutí vyplývá, že Komise při posuzování omezenosti přístupu 

na relevantní trh nejprve vychází ze skutečnosti, zda členský stát provedl a uplatňuje předpisy 

EU k otevření daného sektoru nebo jeho části. V případě, že tak členský stát učinil, považuje 

se přístup za trh za neomezený. V opačném případě je nutno zkoumat, zda je či není přístup na 

                                                 
85  Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 20. 5. 2011, oznámeno pod číslem K(2011) 3406 (Úř. věstník L 

137/55, 25. 5. 2011), bod (33). 
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dotčený trh omezen právně ale i fakticky. Za omezený přístup na trh lze pokládat např. situaci, 

kdy činnost v rámci předmětného trhu bude prováděna na základě licence či povolení, na které 

nemají hospodářské subjekty i v případě splnění všech kritérií právní nárok.  

Skutečnost, zda je činnost přímo vystavena hospodářské soutěži, zahrnuje důkladné 

posouzení relevantních ukazatelů. Jak vyplývá z četné rozhodovací praxe Komise za takové 

ukazatele lze považovat zejména celkový podíl tří největších účastníků na trhu, stupeň 

koncentrace, fungování vyrovnávacího mechanismu, cenovou konkurenci, míru v jaké 

zákazníci mění své dodavatele apod. V této souvislosti je na místě podotknout, že tyto ukazatele 

musí být zohledněny ve svém součtu, neboť žádný není sám o sobě rozhodující. Současně však 

lze uvést, že za základní ukazatel míry konkurence na daném trhu je považován podíl tří 

největších účastníků na trhu s přihlédnutím ke stupni jejich koncentrace. Např. podíl 

hospodářského subjektu na trhu ve výši nad 50 % bude až na výjimečné případy známkou 

narušení přirozeného konkurenčního prostředí.  

 

Neméně důležitým faktorem pro rozhodování Komise o vyjmutí činnosti z působnosti 

směrnice 2014/25/EU je samotné vymezení relevantního trhu. Relevantní trh ve smyslu 

směrnice 2014/25/EU tvoří trh s dotčenými činnostmi a referenční zeměpisný trh.86 

  

                                                 
86  Viz čl. 34 směrnice 2014/25/EU 
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4. Souběh činností 
 

V praxi může dojít k situaci, kdy zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku, jejíž 

jednotlivé části lze zadat dle rozdílných částí zákona. Takovým příkladem může být situace, 

kdy předmět plnění veřejné zakázky naplňuje zčásti znaky sektorové veřejné zakázky a z části 

znaky veřejné zakázky. Zákon shora uvedenou situaci označuje jako souběh činností, přičemž 

řešení takové situace nabízí ustanovení § 210 zákona, které poskytuje zadavatelům návod, 

jakým způsobem v takovém případě postupovat, tj. jakým způsobem předmětnou veřejnou 

zakázku zadat.  

 

 Ustanovení § 210 zákona operuje především s pojmem objektivní (ne)oddělitelnost 

takových částí veřejné zakázky, jehož vymezení se pro účely využití předmětného ustanovení 

jeví jako stěžejní. Zákon přitom přímo tento pojem nijak nevymezuje a ponechává tak případné 

posouzení objektivní (ne)oddělitelnosti jednotlivých částí veřejné zakázky na samotném 

zadavateli, přičemž odpovědnost a případné zdůvodnění zákonnosti příslušného postupu 

zadavatele tím není dotčena. Příkladný návod, jakým způsobem dané posuzovat, tak poskytuje 

alespoň důvodová zpráva k ustanovení § 210 zákona, když tato uvádí, „že objektivní 

neoddělitelnost nastává za situace, kdy jednotlivé části smíšené zakázky tvoří jeden celek, který 

je nutno zadat komplexně jako jednu veřejnou zakázku, například v návaznosti na nutnost 

uzavření jedné smlouvy s jedním dodavatelem. Tato objektivní neoddělitelnost by mohla nastat 

kupříkladu za situace, kdy je potřeba uzavřít jednu smlouvu v případě výstavby budovy, jejíž 

část bude užívat přímo dotčený zadavatel a jiná část bude provozována na základě koncese, 

například jako parkovací prostory pro veřejnost. Zadavatel však musí být schopen objektivně 

prokázat nutnost uzavření právě jedné společné smlouvy.“ Obdobně jako důvodová zpráva se 

pak k dané problematice staví také směrnice 2014/24/EU, která v rámci smíšených zakázek 

apeluje na nutnost vyjasnění způsobu, kterým by zadavatelé měli určovat, zda jsou jednotlivé 

části veřejné zakázky oddělitelné či nikoli, a to především v souladu s příslušnou judikaturou 

Soudního dvora Evropské unie a v této souvislosti tak směrnice 2014/24/EU v bodě (11) mj. 

uvádí, že „určování by mělo probíhat na základě posouzení konkrétního případu, kdy by neměl 

postačovat oznámený nebo očekávaný záměr veřejného zadavatele považovat jednotlivé 

aspekty tvořící smíšenou zakázku za neoddělitelné, avšak měl by být podepřen objektivními 

podklady, jež jej mohou odůvodnit a potvrdit potřebu uzavření jediné smlouvy…(…)…Mělo by 

být vyjasněno, že potřeba uzavřít jedinou smlouvu může vyplývat z důvodů technické i 

ekonomické povahy.“ Lze uzavřít, že zákon v této souvislosti de facto ponechává zcela na 
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zadavateli, tj. současně na jeho odpovědnosti, jakým způsobem určí případnou oddělitelnost či 

neoddělitelnost jednotlivých částí veřejné zakázky. Záměrem zákonodárce bylo v této 

souvislosti nejspíše ponechat takové posouzení bez explicitní právní regulace především 

z důvodu určitých specifik konkrétních případů, na druhou stranu však v daném případě může 

docházet ke značné právní nejistotě a v konečném důsledku také k postupu jednotlivých 

zadavatelů „raději dle přísnější právní úpravy“ a s tím souvisejících zvýšených nákladů za 

administraci takových postupů, ke kterým by v případě existence předmětného vymezení 

v zákoně nemuselo docházet. 

 

 V případě, že zadavatel dojde k závěru, že jsou jednotlivé části předmětu veřejné 

zakázky objektivně oddělitelné, má zadavatel možnost postupovat dvěma způsoby. Buďto bude 

zadávat takto oddělitelné části předmětu veřejné zakázky samostatně, tj. každou část veřejné 

zakázky dle příslušné části zákona, nebo v rámci jediné veřejné zakázky s přihlédnutím k níže 

uvedeným pravidlům. Nutno v této souvislosti upozornit na skutečnost, že v případě rozhodnutí 

zadavatele zadat předmětné části předmětu plnění společně v rámci jedné zakázky, nesmí být 

tato volba učiněna za účelem obcházení zákona.87 

 

 Pro případ, kdy je veřejná zakázka současně z části sektorovou veřejnou zakázkou a tyto 

části jsou objektivně neoddělitelné, postupuje zadavatel podle pravidel pro zadávání 

vztahujících se k činnosti, které se veřejná zakázka především týká.88 

 

V případě, že si však zadavatel není jistý, resp. není schopen objektivně určit 

(ne)oddělitelnost jednotlivých částí předmětu plnění veřejné zakázky, či se zadavatel rozhodl 

předmětné objektivně oddělitelné části zakázky zadávat společně v rámci jedné zakázky, 

postupuje zadavatel dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek v případě kolize veřejné 

zakázky a sektorové veřejné zakázky, a dle pravidel pro sektorové veřejné zakázky v případě 

kolize sektorové veřejné zakázky a koncese.89 

  

  

                                                 
87  Ustanovení § 210 odst. 1 zákona. 
88  Tamtéž. 
89  Ustanovení § 210 odst. 3 zákona. 
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5. Výjimky pro sektorové veřejné zakázky 
 

I s přihlédnutím k důvodu nutnosti přiměřenosti právní regulace dopadající na 

sektorové veřejné zakázky lze obecně konstatovat, že zadávání sektorových veřejných zakázek 

podléhá méně formalizovanému procesu zadávání. Pravdivost takového tvrzení lze spatřovat 

také ve skutečnosti, že zákon upravuje vyjma obecných výjimek z povinnosti zadávat veřejné 

zakázky v zadávacím řízení stanovených v ustanovení § 29 zákona90 některé další výjimky 

pouze pro veřejné zakázky sektorové. 

 

Dle „generální výjimky“ stanovené v ustanovení § 158 odst. 1 zákona zadavatel není 

povinen zadat v zadávacím řízení sektorovou veřejnou zakázku, která není veřejnou zakázkou 

nadlimitní, přičemž za nadlimitní veřejnou zakázku se dle ustanovení § 25 zákona považuje 

taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit 

stanovený nařízením vlády.91 Výkladem a contrario je tak zřejmé, že zadavatel není povinen 

v zadávacím řízení zadat podlimitní sektorovou veřejnou zakázku, resp. sektorovou veřejnou 

zakázku malého rozsahu. 

 

Nabízí se otázka, zda je zadavatel povinen v souvislosti se zadáváním podlimitních 

sektorových veřejných zakázek a sektorových veřejných zakázek malého rozsahu dodržet 

zásady zadávání veřejných zakázek uvedené v ustanovení § 6 zákona, tj. zásady 

transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, či nikoliv. 

Pochybnost ohledně takové povinnosti zadavatele nabízí porovnání s výjimkou vztahující se na 

veřejné zakázky malého rozsahu92 uvedenou v ustanovení § 31 zákona, dle které zadavatel není 

povinen zadat takovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení, avšak tento je v takovém případě 

povinen dodržet zásady dle ustanovení § 6 zákona. Ustanovení § 158 odst. 1 zákona však 

takovou povinnost zadavateli explicitně nestanoví. Ve shora uvedené souvislosti nutno 

konstatovat, že současná právní úprava doznala oproti předchozí právní úpravě sice na první 

pohled nepatrné, avšak v konečném důsledku podstatné změny. V souladu s ustanovením § 18 

odst. 5 ZVZ byly veřejné zakázky malého rozsahu úplně vyjmuty z působnosti předmětného 

                                                 
90  Dle ustanovení § 158 odst. 3 zákona se pro sektorové veřejné zakázky neuplatní obecné výjimky dle § 29 

písm. d), § 29 písm. i) bod 1, § 29 písem. l) bod 2, § 29 písm. p) a s) zákona. 
91  Dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, je finanční limit pro účely určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na 

služby a dodávky stanoven ve výši 11 915 000 Kč a na stavební práce ve výši 149 224 000 Kč. 
92  Veřejná zakázka na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou do 2 000 000 Kč, resp. veřejná zakázka 

na stavební práce s předpokládanou hodnotou do 6 000 000Kč. 
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zákona, obdobně pak postup sektorového zadavatele v případě zadávání podlimitních veřejných 

zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu.93 Současná právní úprava však na rozdíl od 

předchozí právní úpravy výslovně stanoví, že zadavatel není povinen takovou veřejnou 

zakázku, resp. sektorovou veřejnou zakázku, zadat v zadávacím řízení, čímž nedochází 

k vyjmutí takových veřejných zakázek z působnosti zákona, ale tento pouze zadavateli 

umožňuje veřejnou zakázku zadat jiným způsobem. Zadavatel zadávající podlimitní sektorovou 

veřejnou zakázku, resp. sektorovou veřejnou zakázku malého rozsahu je tak de facto nově 

povinen postupovat dle zákona, ačkoli současně není povinen takovou veřejnou zakázku zadat 

v zadávacím řízení. S přihlédnutím ke skutečnosti, že dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona „musí 

zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti“ 

a současně pak dle odst. 2 shora uvedeného ustanovení „musí zadavatel ve vztahu k 

dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace,“ lze tak uzavřít, že i 

zadavatel zadávající podlimitní sektorovou veřejnou zakázku, resp. sektorovou veřejnou 

zakázku malého rozsahu mimo zadávací řízení, musí v takovém případě bezpodmínečně 

dodržet základní zásady zadávání veřejných zakázek. 

 

Vyjma shora uvedené „generální výjimky“ definuje zákon ve svém ustanovení § 158 

odst. 2 další případy, kdy není zadavatel povinen zadat sektorovou veřejnou zakázku 

v zadávacím řízení.  

 

První takovou výjimkou je případ, kdy zadavatel zadává sektorovou veřejnou zakázku 

za účelem následného prodeje nebo pronájmu plnění třetím osobám, nejedná se při tom o 

centrálního zadavatele ve smyslu § 9 zákona, zadavatel nepožívá zvláštního či výhradního 

práva, takový předmět lze prodat či pronajmout a současně je osoba nabývající či užívající 

takový předmět sektorové veřejné zakázky bez jakéhokoli omezení oprávněna tento dále prodat 

či pronajmout za nikoli odlišných podmínek jako zadavatel. 

 

Zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku není povinen tuto zadat v zadávacím 

řízení také tehdy, pokud je tato zadávána za jiným účelem, než je výkon samotné relevantní 

činnosti.94 V této souvislosti pak není zcela zřejmý účel předmětného ustanovení zákona a to 

především s přihlédnutím ke skutečnosti, že by se v takovém případě vůbec nemělo jednat o 

                                                 
93  Viz ustanovení § 19 odst. 1 ZVZ. 
94  Viz ustanovení § 158 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona. 
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sektorovou veřejnou zakázku.95 Jen velmi obtížně si lze představit situaci, kdy je veřejná 

zakázka zadávána sice při výkonu relevantní činnosti, avšak za jiným účelem než je výkon 

relevantní činnosti. Zadavatel současně není povinen zadat v zadávacím řízení takovou 

sektorovou veřejnou zakázku, jejímž místem plnění (tj. výkon relevantní činnosti) jsou země 

mimo Evropskou unii a současně k takovému plnění není zapotřebí fyzické využívání soustav 

nebo geografických oblastí Evropské unie.96 

 

Poslední z výjimek dle ustanovení § 158 zákona dopadá na případy, kdy se jedná o 

sektorovou veřejnou zakázku na služby zadávanou veřejnému zadavateli nebo sdružení 

veřejných zadavatelů na základě výhradního práva. 

 

  

                                                 
95  DVOŘÁK a kol., op. cit., s. 881. 
96  Viz ustanovení § 158 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona. 
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6. Druhy zadávacích řízení 
 

Obecně lze říci, že zadavatel je oprávněn zadávat sektorovou veřejnou zakázku 

v kterémkoli zadávacím řízení dle § 3 zákona. Zadavatel zadávající sektorovou veřejnou 

zakázku je tak oprávněn pro její zadání využít  

a) zjednodušené podlimitní řízení, 

b) otevřené řízení, 

c) užší řízení,  

d) jednací řízení s uveřejněním, 

e) jednací řízení bez uveřejnění, 

f) řízení se soutěžním dialogem,  

g) řízení o inovačním partnerství 

h) koncesní řízení, nebo 

i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.  

 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že režim zadávání sektorových veřejných zakázek lze 

oproti zadávání veřejných zakázek označit za méně formalistický a uvolněnější, obsahuje 

právní úprava dopadající na oblast sektorových veřejných zakázek některá specifika, resp. 

výjimky také v rámci zadávání takových zakázek za pomoci jednotlivých druhů zadávacích 

řízení. 

 

6.1. Zjednodušené podlimitní řízení 

S ohledem na skutečnost, že zadavatel je povinen zadat v zadávacím řízení pouze 

nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku, lze namítat, že daný druh zadávacího řízení se pro 

zadávání sektorových veřejných zakázek neuplatní. Právní úprava však nevylučuje možnost 

zadavatelů postupovat při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem, ačkoli tito k tomu 

nejsou povinni. S ohledem na ustanovení § 4 odst. 4 zákona a s přihlédnutím k dikci ustanovení 

§ 158 odst. 1 zákona pak zadavatel v případě, že zahájí zjednodušené podlimitní řízení na 

podlimitní sektorovou veřejnou zakázku, ačkoli k tomu není dle zákona povinen, bude povinen 

ve vztahu k této zakázce postupovat podle zákona. Za zmínku stojí fakt, že v takovém případě 

bude zadavatel oprávněn zrušit předmětné zadávací řízení de facto i bez udání důvodu, když 
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zákon v takovém případě explicitně umožňuje zadavateli zrušit zadávací řízení, které bylo 

zadavatelem zahájeno, i když k tomu nebyl zadavatel dle zákona povinen.97 

 

6.2. Otevřené řízení 

Při zadávání nadlimitních sektorových zakázek v otevřeném řízení postupuje zadavatel 

obdobně jako v případě zadávání veřejných zakázek.98 Zadavatel je tak oprávněn při zadávání 

sektorové veřejné zakázky využít otevřené řízení bez jakéhokoli omezení či podmínky. 

Povinnost předkládat doklady o kvalifikaci již v nabídkách dodavatelů a zákaz o podaných 

nabídkách s jednotlivými účastníky zadávacího řízení jednat zůstávají pro předmětný druh 

zadávacího řízení stále relevantní. 

 

6.3. Užší řízení 

V případě zadávání sektorových veřejných zakázek prostřednictvím užšího řízení 

postupuje zadavatel primárně v souladu s pravidly stanovenými v části čtvrté zákona. Tento má 

však možnost využít některá zvláštní specifika uvedená v části sedmé. Nutno připomenout, že 

v daném případě se jedná o možnost a nikoli povinnost zadavatele taková specifika využít. 

Tento fakt vyplývá jak ze samotné dikce zákona,99 tak ze skutečnosti, že obecná úprava 

zadávání veřejných zakázek se vyznačuje přísnějším, formálnějším režimem oproti úpravě 

zadávání sektorových veřejných zakázek a zákaz postupu zadavatele v přísnějším režimu by se 

jevil jako nelogický. 

 

Zákon tak např. umožňuje zadavateli zadávajícímu sektorovou veřejnou zakázku využit 

institutu snížení počtu účastníků v zadávacím řízení po podání žádostí o účast na základě 

zadavatelem stanoveného kritéria technické kvalifikace.100 Výzvy k podání nabídek v takovém 

případě zadavatel rozesílá pouze jím stanovenému minimálnímu počtu účastníků, přičemž 

ostatní dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí. Nabízí se otázka, proč je takový postup 

zadavatele v zadávacím řízení žádoucí a jaké výhody mohou z takového postupu zadavatele 

plynout. Neopominutelnou výhodou je skutečnost, že zadavatel v takovém případě vyzývá 

k podání nabídek ty „nejkvalifikovanější“ dodavatele, tedy dodavatele, kteří mají především 

vyšší míru zkušeností s obdobným předmětem plnění, jako je předmět plnění veřejné zakázky 

                                                 
97  Viz ustanovení § 127 odst. 2 písm. g) zákona. 
98  Možnost stanovení specifických zadávacích podmínek v souladu s ustanovením § 167 zákona tím není 

dotčena. 
99  Viz např. ustanovení § 163 odst. 1 zákona. 
100  Tamtéž. 
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či mají např. na plnění veřejné zakázky zajištěny vyšší kapacity (ať už v podobě osob, či 

nástrojů, pomůcek apod.). Možnost, že plnění takto kvalifikovaného dodavatele bude mít vady, 

může být v takovém případě o něco nižší. Opačným efektem vyloučení některých, byť de facto 

kvalifikovaných dodavatelů ze zadávacího řízení bude mít za následek méně podaných nabídek 

do zadávacího řízení, s tím související menší konkurenci a menší tlak na jednotlivé dodavatele 

nabídnout zadavateli plnění veřejné zakázky za co nejnižší nabídkovou cenu. Lze v takovém 

případě samozřejmě namítnout, že nabídková cena není jediným relevantním kritériem a 

v některých případech může tak dojít k situaci, že i přes zadavatelem správně nastavená 

kvalifikační kritéria nebude dodavatel dostatečně kvalifikovaný. Plnění nedostatečně 

kvalifikovaným dodavatelem může mít značné vady, které mohou vést k dodatečným výdajům 

zadavatele např. ve formě nutných víceprací a skutečnost, že zadavatel sice vybral dodavatele 

s nejnižší nabídkovou cenou, se může v konečném důsledku minout účinkem. Současně lze na 

institut snižování počtu účastníků zadávacího řízení nahlížet takovým způsobem, že se jedná o 

jakousi „legální možnost“ omezování hospodářské soutěže. Zákon proto dané reguluje 

způsobem explicitního stanovení minimálního počtu účastníků v zadávacím řízení na 3. 

V případě, že by žádost o účast podalo méně účastníků, než je zadavatelem stanovený 

minimální počet, ke snižování počtu těchto účastníků již zadavatel není oprávněn přistoupit.101 

 

Zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku v užším řízení je oprávněn stanovit 

lhůtu pro podání nabídek libovolně. Tato však nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů. 

Současně pak zákon umožňuje shora uvedenou lhůtu pro podání nabídek ještě více zkrátit, a to 

za předpokladu, že se zadavatel na tomto zkrácení dohodne se všemi účastníky zadávacího 

řízení. Taková lhůta pak musí být v zájmu zachování zásady nediskriminace a rovného 

zacházení ve vztahu ke všem účastníkům stanovena stejně, přičemž v případě dohody 

s účastníky zadávacího řízení není nijak limitována.102 

 

 Poslední z výjimek oproti „klasickému“ užšímu řízení je možnost zadavatele vyzvat 

jednotlivé dodavatele k podání žádostí o účast prostřednictvím zavedeného systému 

kvalifikace, či takovou výzvu spojit se zahájením užšího řízení prostřednictvím oznámení o 

zavedení systému kvalifikace.103 

 

                                                 
101  Ustanovení § 111 odst. 4 zákona. 
102  Ustanovení § 163 odst. 2 a 3 zákona. 
103  Ustanovení § 163 odst. 4 zákona. 
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6.4. Jednací řízení s uveřejněním 

Hojně využívaným typem zadávacího řízení pro zadávání sektorových veřejných 

zakázek je jednací řízení s uveřejněním. Dané je způsobeno zejména tím, že v rámci zadávání 

sektorových veřejných zakázek je tento typ řízení postaven na roveň zadávacímu řízení 

otevřenému či zadávacímu řízení užšímu v tom smyslu, že zadavatel nemusí pro jeho využití 

splnit žádné podmínky a je pouze na jeho uvážení, zda daný typ zadávacího řízení využije či 

nikoli. Zákon v rámci části sedmé explicitně stanoví, že zadavatel zadávající sektorovou 

veřejnou zakázku může jednacího řízení s uveřejněním využít vždy,104 na rozdíl od právní 

úpravy v části čtvrté, dle které je zadavatel jednací uveřejnění s uveřejněním oprávněn použít 

pouze za předpokladu, že danému zadávacímu řízení předcházelo jiné zadávací řízení (ať už 

otevřené řízení, či užší řízení), které bylo z důvodu „nevyhovujících“ nabídek zadavatelem 

následně zrušeno, či v případě specifických podmínek daných zvláštním předmětem plnění 

veřejné zakázky (inovativní řešení, nemožnost stanovení technických podmínek odkazem na 

technické dokumenty, potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných plnění 

apod.).105 V této souvislosti nutno konstatovat, že předmětná výjimka není pouhou snahou 

zákonodárce o co největší uvolnění režimu zadávání sektorových veřejných zakázek, ale 

vyplývá také ze skutečnosti, že značná část sektorových veřejných zakázek se zvláštním 

předmětem plnění úzce souvisí.  

 

Asi největší výhodou použití jednacího řízení s uveřejněním pro zadání veřejné zakázky 

je možnost zadavatele o podaných nabídkách jednotlivých dodavatelů s těmito dodavateli 

následně jednat. V této souvislosti zákon o takových nabídkách hovoří jako o nabídkách 

předběžných. Již z podstaty tohoto pojmu vyplývá, že jednotlivý dodavatelé jsou oprávněni své 

předběžné nabídky v návaznosti na vyjednávání se zadavatelem upravovat až do chvíle, kdy 

zadavatel jednání s dodavateli ukončí a tyto následně vyzve k podání nabídek upravených, 

finálních. Tento typ zadávacího řízení tak umožňuje zadavateli „vyjednat“ si s jednotlivými 

dodavateli takové podmínky (obchodní, technické, aj.), které budou zcela odpovídat jeho 

potřebám. Stinnou stránkou možnosti jednání zadavatele s dodavateli o jejich předběžných 

nabídkách je však určité popření transparentnosti takových zadávacích řízení. S ohledem na 

skutečnost, že zadavatel má možnost jednat s jednotlivými dodavateli zcela individuálně, 

dochází v praxi v některých případech k nekalým praktikám způsobujících deformaci 

přirozeného soutěžního prostředí. U zadávání sektorových veřejných zakázek je pak tento jev 

                                                 
104  Ustanovení § 161 zákona. 
105  Viz. ustanovení § 60 zákona. 
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o to častější s ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku 

může takovou veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním zadat bez jakýchkoli omezení.  

 

Zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku je oprávněn zahájit jednací řízení 

s uveřejněním nejen odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejněním dle § 212, 

ale obdobně jako v případě užšího řízení také prostřednictvím zavedeného systému 

kvalifikace.106 

 

Obdobně jako v případě užšího řízení je zadavatel postupující podle části sedmé zákona 

oprávněn stanovit lhůtu pro podání předběžných nabídek oproti „standardní“ úpravě odlišně. 

V případě, že se zadavatel se všemi dodavateli nedohodne na lhůtě kratší, musí být tato 

stanovena alespoň v minimální délce 10 ti dní ode dne odeslání výzvy k podání nabídek.107 

 

 

6.5. Jednací řízení bez uveřejnění 

Jednací řízení bez uveřejnění je specifickým druhem zadávacího řízení, které svou 

povahou de facto vylučuje soutěž o veřejnou zakázku. Postup zadavatele v jednacím řízení bez 

uveřejnění zákon de facto neupravuje, když tento pouze klade důraz na to, aby zadavatelem 

vymezené zadávací podmínky byly měněny v průběhu jednání pouze v takovém rozsahu, aby 

předmětná změna zadávacích podmínek stále opravňovala zadavatele jednací řízení 

s uveřejněním použít a nedocházelo tak k obcházení zákona.108 Vzhledem k této skutečnosti lze 

předmětné zadávací řízení použít pouze při naplnění taxativně vymezených podmínek 

stanovených zákonem. Nejinak je tomu i v případě, že daný typ zadávacího řízení hodlá využít 

zadavatel zadávající veřejnou zakázku sektorovou. I v daném případě však zákon pro sektorové 

veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění stanovuje specifické výjimky, za 

kterých lze předmětné zadávací řízení využít. 

 

První z těchto výjimek je skutečnost, že zadavatel sektorové veřejné zakázky je 

oprávněn zadat sektorovou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v případě, kdy 

v předchozím zadávacím řízení nebyly podány žádné nabídky, resp. tyto podány byly, ale žádná 

nesplňovala požadavky zadavatel na předmět veřejné zakázky, nebo nebyly podány žádné 

                                                 
106  Ustanovení § 164 odst. 1 zákona. 
107  Ustanovení § 163 odst. 2 a 3 zákona. 
108  Ustanovení § 67 odst. 2 zákona. 



 

42 

žádosti o účast, resp. tyto opět podány byly, avšak žádná z těchto žádostí nesplňovala podmínky 

zadavatele pro účast v předmětném zadávacím řízení. Zákon tak v této souvislosti na rozdíl od 

obecné úpravy v části čtvrté neuvádí, jaký druh zadávacího řízení musí jednacímu řízení bez 

uveřejnění předcházet.109 Záměr v odchylné úpravě může být dán mj. skutečností, že zadavatel 

je při zadávání sektorové veřejné zakázky oprávněn vždy využít nejen otevřené či užší řízení 

ale také jednací řízení s uveřejněním, které v obecné úpravě uvedeno není.  

 

Zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku je oprávněn předmětné zadávací 

řízení použít také v případě, že se jedná o sektorovou veřejnou zakázku na dodávky a jde o 

výhodnou koupi. Výhodnou koupí pak zákon o zadávání veřejných zakázek rozumí možnost 

pořízení takových dodávek za podstatně nižší cenu, než je tržní cena běžná, která je dána zvláště 

příznivou příležitostí dostupnou po velmi krátkou dobu.110 Shora uvedená podmínka vyvolává 

celou řadu otázek, neboť zákon předně nijak nespecifikuje, co se rozumí pojmy „cena podstatně 

nižší, než je cena tržní“ a současně „velmi krátká doba“.  

 

O vymezení shora uvedených pojmů se nepokouší ani judikatura, když např. Krajský 

soud v Brně, ve svém rozsudku ze dne 9. 4. 2013, sp. zn. 31Af 54/2012, k pojmu ceny uvádí 

následující: „Co se týče otázky cenové výhodnosti, zákon o veřejných zakázkách nikde 

nestanoví, co se rozumí „cenou podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena“ například 

procentuálním vyjádřením či jiným způsobem. Jde o neurčitý právní pojem, který musí být v 

každém případě vyložen individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem toho kterého 

případu. Rozhodnutí žalovaného ani navazující rozhodnutí předsedy žalovaného pojem 

„podstatně nižší ceny“ přesně nevymezilo (ostatně to ani není žádoucí), nicméně dospěli k 

závěru, že cenový rozdíl ve výši 38 % (mezi ICx a Railjety s lokomotivou) již lze považovat za 

dostatečný. Určení této hranice je správním uvážením žalovaného. Soud přezkoumá pouze, zda 

žalovaný svévolně nevybočil z mezí správního uvážení. V daném případě se tak nestalo. Hranice 

mezi 30 až 40 % se soudu v daném případě jeví jako legitimní“, přičemž k pojmu „velmi krátké 

doby“ v předmětném rozhodnutí dále dodává, že „žalovaný správně posoudil, že pojem „velmi 

krátká doba“ zákon o veřejných zakázkách nikde nedefinuje a nelze jej tedy obecně vymezit. 

Naplnění druhé podmínky je tedy také nutno posoudit vždy jen jednotlivě ve vztahu ke 

konkrétnímu případu po zvážení všech relevantních skutečností, přičemž jde opět o správní 

                                                 
109  Srov. ustanovení § 63 odst. 1 zákona a ustanovení § 162 odst. 1 zákona. 
110  Ustanovení § 162 odst. 2 zákona. 
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uvážení a soudu tak přísluší hodnotit pouze to, zda správní orgány svévolně nevybočily z mezí 

své diskreční pravomoci.“ 

 

Dle názoru Krajského soudu v Brně tak není vymezení shora uvedených pojmů žádoucí, 

když ani zákon tyto pojmy nijak nevymezuje a jedná se tak o neurčité právní pojmy, které musí 

být vždy vykládány v souvislosti s konkrétními okolnostmi daného případu. Lze uzavřít, že 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že by mělo být jednací řízení bez uveřejnění při zadávání 

veřejných zakázek využíváno spíše výjimečně, a to především z důvodu značného omezování 

hospodářské soutěže, a při současném dodržení taxativně vymezených podmínek zákonem 

stanovených pro využití takového řízení, lze tak za správné vnímat neurčitost shora uvedených 

pojmů a ponechat na samotném zadavateli, zda bude schopen použití zadávacího řízení bez 

uveřejnění na základě předmětného důvodu řádně, a transparentně odůvodnit.  

 

Zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku pro účely výzkumu, pokusu, studia 

nebo vývoje, bude oprávněn zadat takovou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění 

pouze v případě, že její zadání nebude na újmu hospodářské soutěži při zadání dalších zakázek, 

tj. např. zakázek, které na takovou veřejnou zakázku budou navazovat. Na rozdíl od obecné 

úpravy jednacího uveřejnění bez uveřejnění je tak zadavatel zadávající sektorovou veřejnou 

zakázku pro účely výzkumu, pokusu, studia nebo vývoje oprávněn tuto zadat v jednacím řízení 

bez uveřejnění i v případě, že tato je současně zadávána za účelem pokrytí nákladů zadavatele 

spojených s takovým výzkumem nebo vývojem či za účelem výroby ve velkém rozsahu a k 

dosažení zisku.111 

 

Nad rámec obecných podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle části 

čtvrté zákona je zadavatel oprávněn předmětné zadávací řízení také využít nejen v případě, že 

předmětem sektorové veřejné zakázky jsou dodávky pořizované za zvláště výhodných 

podmínek od právnické osoby v likvidaci, či vůči které je vedeno insolvenční řízení ale také 

pokud se jedná o služby.112 Smyslem takové úpravy je bezpochyby vzájemná výhodnost jak 

pro zadavatele samotného, tak pro věřitele snažící se uspokojit své pohledávky za takovou 

osobou. 

 

                                                 
111  Ustanovení § 162 odst. 3 zákona. 
112  Ustanovení § 162 odst. 4 zákona. 
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Volnější režim zadávání sektorových veřejných zakázek lze spatřovat také ve 

skutečnosti, že dle ustanovení § 162 odst. 5 zákona zadavatel zadávající sektorovou veřejnou 

zakázku není v zadání sektorové veřejné zakázky na dodávky, služby, resp. stavební práce, 

v jednacím řízení bez uveřejnění za podmínek dle ustanovení § 64 písm. b), resp. § 66 zákona 

limitován žádnou lhůtou pro zahájení takového zadávacího řízení.  

 

 

6.6. Ostatní druhy zadávacích řízení 

Na rozdíl od shora uvedeného platná právní úprava nijak nerozlišuje zadávání veřejných 

zakázek, či sektorových veřejných zakázek v řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním 

partnerství, koncesním řízení či ve zjednodušeném režimu. K zadání sektorové veřejné zakázky 

ve shora uvedených zadávacích řízení tak musí zadavatel splnit konkrétní podmínky pro daná 

zadávací řízení typická, a to bez jakýchkoli specifických výjimek či zvláštností. Tato skutečnost 

je dána především tím, že shora uvedená zadávací řízení jsou již sama o sobě určitým 

specifickým druhem zadávacího řízení (např. specifický druh předmětu veřejných zakázek dle 

přílohy č. 4 zákona v případě zjednodušeného řízení) a tyto tak zákonodárce nijak dále 

s přihlédnutím k sektorovým veřejným zakázkám nemodifikuje. 
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7. Systém kvalifikace 
 

Novinkou z pohledu zákona je možnost zavedení systému kvalifikace, který je zadavatel 

oprávněn zavést výhradně pro účely zadávání sektorových veřejných zakázek. Z pohledu 

zadavatele by pak mělo zavedení daného systému přinést značné ulehčení a snížení 

administrace při případném zadávání sektorových veřejných zakázek, pro které bude daný 

systém zaveden.  

 

Systém kvalifikace si lze představit jako určitou databázi dodavatelů, kteří se do 

takového systému na základě splnění jednotlivých kvalifikačních požadavků zadavatele 

kvalifikovali. Tito tak již nejsou v případě zadávání sektorových veřejných zakázek nuceni 

znovu v rámci konkrétních zadávacích řízení prokazovat svou kvalifikaci, v čemž lze určité 

zjednodušení zadávání zakázek sledovat. Je však otázkou, do jaké míry a zda vůbec zavedení 

systému kvalifikace samotné snížení administrace zadávání zakázek skutečně zajišťuje. Využití 

systému kvalifikace nebude smysluplné např. u ojedinělých veřejných zakázek se specifickým 

předmětem plnění a tomu odpovídajícími specifickými požadavky na kvalifikaci jednotlivých 

dodavatelů. Lze si však představit, že dané najde své uplatnění především u zakázek 

s opakujícím se předmětem plnění. 

 

V rámci systému kvalifikace je zadavatel samotný systém kvalifikace oprávněn rozdělit 

do jednotlivých kategorií, které jsou objektivně vymezeny na základě předmětu veřejných 

zakázek, či jejich územního rozsahu, přičemž možná je i kombinace obou shora uvedených 

kritérií.113 S přihlédnutím ke skutečnosti, že je zadavatel povinen zajistit, aby dodavatelé mohli 

kdykoli požádat o zápis do systému kvalifikace,114 by pak dodavatelé splňující podmínky pro 

vícero zavedených kategorií měli být zapsáni do všech takových kategorií. Zadavatel je 

současně oprávněn stanovit i různé kvalifikační stupně zejména s přihlédnutím k 

předpokládanému rozsahu zadavatelem poptávaných dodávek, služeb nebo stavebních prací. 

 

V rámci zajištění transparentnosti zadávacích řízení využívajících k zadání sektorových 

veřejných zakázek systém kvalifikace stanovuje zákon mj. povinnost zadavatele odeslat 

oznámení o zavedení systému kvalifikace do Věstníku veřejných zakázek, resp. do Úředního 

                                                 
113  Ustanovení § 165 odst. 1 zákona. 
114  Ustanovení § 165 odst. 3 zákona. 
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věstníku Evropské unie115 v případě nadlimitních veřejných zakázek. Zadavatel je současně 

povinen dané učinit také v případě změny doby použitelnosti systému kvalifikace, či v případě 

jeho ukončení. 

 

V oznámení o zavedení systému kvalifikace v souladu s ustanovením § 212 zákona je 

zadavatel povinen uvést účel zavedení takového systému kvalifikace, dobu jeho použitelnosti 

a způsob přístupu k pravidlům jeho fungování. V souvislosti s uvedením doby použitelnosti 

zákon nestanovuje žádné další požadavky na takovou dobu. Systém kvalifikace tak může být 

stanoven na dobu určitou, dobu neurčitou, či např. na určitý objem plnění. Nabízí se otázka, 

jaká doba použitelnosti bude v případě zavedení systému kvalifikace nejvhodnější z pohledu 

následné administrace spojené s jeho vedením, neboť v případě jeho zavedení na dobu 

neurčitou bude zadavatel nucen neustále průběžně posuzovat jednotlivé žádosti dodavatelů o 

jejich zařazení do daného systému. Naopak v případě stanovení nedostatečné dlouhé lhůty pak 

bude zadavatel nucen administrovat změnu doby použitelnosti takového systému 

prostřednictvím odeslání nového oznámení do Věstníku veřejných zakázek, resp. Úředního 

věstníku Evropské unie. V rámci systému kvalifikace je zadavatel povinen vést písemný 

seznam všech dodavatelů, kteří prokázali kvalifikaci v požadovaném rozsahu a byli tak 

zadavatelem do systému kvalifikace zařazeni.116 

 

Zajímavým se pak jeví umožnění využívat systém kvalifikace jiného zadavatele, které 

je de facto podmíněno pouze souhlasem takového zadavatele.117 Lze si v takovém případě 

představit, že zadavateli využívající systém kvalifikace jiného zadavatele budou v souvislosti 

s jeho vedením vznikat podstatně menší náklady než zadavateli tento systém provozujícímu. 

Otázkou je, zda ponese konečnou odpovědnost za posouzení splnění podmínek kvalifikace 

dodavatelů zadavatel využívající systém kvalifikace jiného zadavatele, když tento bude 

pokládat dodavatele uvedené v příslušné kategorii systému kvalifikace za kvalifikované, 

přičemž na samotném posouzení splnění těchto podmínek (tj. samotném posuzovaní 

jednotlivých dokladů prokazujících splnění kvalifikace) se takový zadavatel přímo podílet 

nebude. Vzhledem ke konstrukci zákona, dle kterého není zadavatel oprávněn zříct se 

odpovědnosti za dodržení pravidel stanovených tímto zákonem a s přihlédnutím ke skutečnosti, 

že zákon sám zadavatele v souvislosti s využíváním systému kvalifikace jiného zadavatele této 

                                                 
115  Ustanovení § 165 odst. 2 zákona ve spojení s ustanovením § 212 zákona. 
116  Ustanovení § 165 odst. 1 zákona. 
117  Ustanovení § 165 odst. 5 zákona. 
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odpovědnosti nijak nezbavuje, lze předpokládat, že konečnou odpovědnost ponese vždy sám 

zadavatel, a nikoli zadavatel systém kvalifikace poskytující. Daný problém lze vyřešit 

způsobem, že při poskytování písemného seznamu dodavatelů zařazených do systému 

kvalifikace bude zadavateli současně poskytnut i seznam dokladů, kterými shora uvedení 

dodavatelé prokazovali svou kvalifikaci. Nutno však konstatovat, že v případě, že bude 

zadavatel opět nucen sám posuzovat prokázání splnění kvalifikace jednotlivých dodavatelů již 

jednou zařazených do příslušného systému kvalifikace, bude tak zcela popřen samotný smysl 

využití takového systému.  

 

Základním kodexem systému kvalifikace jsou zadavatelem stanovená pravidla pro 

fungování systému kvalifikace. V rámci dodržení zásad zadávání veřejných zakázek je 

zadavatel povinen již v samotném oznámení o zavedení systému kvalifikace stanovit způsob 

k přístupu k těmto pravidlům.118 Zákon stanovuje zadavateli povinnost poskytnout pravidla 

fungování systému kvalifikace dodavatelům na jejich žádost.119 V zájmu zachování zásad 

zadávání veřejných zakázek a s přihlédnutím ke snaze minimalizovat výdaje v souvislosti 

s poskytováním těchto pravidel se nabízí jako nejsnazší způsob zpřístupnění pravidel 

jednotlivým dodavatelům prostřednictvím jejich uveřejnění na profilu zadavatele,120 které tak 

zajistí neomezený dálkový přístup k těmto pravidlům všem dodavatelům bez rozdílu. Zákon 

v souvislosti s poskytováním pravidel výslovně stanovuje možnost zadavatele požadovat 

v souvislosti s poskytnutím těchto pravidel přijetí přiměřených opatření k ochraně důvěrné 

povahy třeba jen některých částí pravidel, přičemž bez splnění takových požadavků není 

zadavatel následně povinen tyto dodavateli poskytnout. Vzhledem ke skutečnosti, že se 

v daném případě bude povětšinou jednat především o obecná pravidla fungování systému 

kvalifikace, nelze předpokládat, že dané bude zadavateli ve větší míře využíváno. Zákon 

současně klade důraz na skutečnost, aby byla pravidla pro provoz systému kvalifikace a 

pravidla pro zařazení dodavatelů do systému kvalifikace nebo vyřazení z něj stanovena 

objektivně. Smyslem předmětného ustanovení je důraz na skutečnost, že shora uvedená 

pravidla nemají bezdůvodně omezovat hospodářskou soutěž a z toho důvodu by tak měla být 

stanovena přiměřeně.  

 

                                                 
118  Ustanovení § 165 odst. 2 zákona. 
119  Ustanovení § 166 odst. 1 zákona. 
120  MIKULECKÝ, Tomáš. Systém kvalifikace – nový nástroj pro zadávání sektorových zakázek. In: 

epravo.cz Magazine. Praha: epravo.cz, a.s., 2017, 1/2017, s. 82. ISSN 1802-1492. 
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Zadavatel současně není oprávněn vyloučit možnost prokazování určité části kvalifikace 

v souvislosti se zařazením do systému kvalifikace prostřednictvím jiných osob, ačkoli zákon 

v této souvislosti výslovně uvádí, že ustanovení § 83, resp. § 85 odst. 2 zákona se použije pouze 

přiměřeně, a nikoli obdobně.121 V této souvislosti tak zákon výslovně umožňuje zadavateli 

požadovat po dodavateli ve vztahu k jiným osobám např. odlišné doklady než doklady, které 

zákon ve vztahu k jiným osobám výslovně požaduje. Nutno však připomenout, že i takový 

požadavek zadavatele by měl být přiměřený a neměl by bezdůvodně bránit ve využívání jiných 

osob k plnění veřejných zakázek. Nabízí se otázka, jakým způsobem bude zadavatel 

postupovat, pokud v zadávací dokumentaci u konkrétního zadávacího řízení bude tento chtít  

stanovit, že určité významné činnosti musí být plněny přímo vybraným dodavatelem a nikoli 

prostřednictvím jiné osoby v případě, že budou tyto činnosti přímo souviset s částí kvalifikace, 

kterou dodavatel v rámci zařazení do systému kvalifikace prokazoval prostřednictvím této jiné 

osoby. Z četné rozhodovací praxe122 přitom vyplývá, že prokazuje-li dodavatel prostřednictvím 

jiné osoby určitou část kvalifikace, musí tato jiná osoba vykonávat takové činnosti, ke kterým 

se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Ze shora uvedeného vyplývá, že dodavatel tak 

není oprávněn prokazovat určitou část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby v případě, že tato 

je současně vyloučena z možnosti poskytovat zadavatelem vymezené významné činnosti a 

zadavatel by tak byl nucen „původně“ kvalifikovaného dodavatele, z konkrétního zadávacího 

řízení vyloučit.  

 

Za zmínku stojí také fakt, že zadavatel je oprávněn zapsání do systému kvalifikace 

podmínit platbou dodavatele. Tato pak musí být přiměřená vynaloženým nákladům.123 

Takovými náklady by mohly být např. náklady spojené s posouzením příslušné kvalifikace 

dodavatele. Zákon současně nestanoví zadavateli možnost požadovat po dodavateli náklady 

vynaložené v souvislosti s jeho vedením v systému kvalifikace a tyto tak není zadavatel 

oprávněn po dodavateli požadovat. Pro rozhodnutí zadavatele o žádosti dodavatele 

v souvislosti jeho zařazením, resp. nezařazením do systému kvalifikace zákon stanovuje lhůtu 

4 měsíců ode dne podání takové žádosti. Tato lhůta může být navíc s odůvodněním prodloužena 

až na případných 6 měsíců.124 Vyvstává otázka, zda lze danou lhůtu považovat za přiměřenou. 

Dané může v některých případech vést k účelnému protahování rozhodnutí zadavatele o 

                                                 
121  Ustanovení § 166 odst. 2 zákona. 
122  Viz. např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 10. 2014, č. j. 62Af 57/2013-90, příp. rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2015, č. j. 3As 204/2014 – 46. 
123  Ustanovení § 166 odst. 3 zákona. 
124  Ustanovení § 166 odst. 5 zákona. 
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zařazení konkrétního dodavatele do systému kvalifikace za účelem nemožnosti účastnit se 

některých sektorových veřejných zakázek, zahájených v době „rozhodování zadavatele“ o 

zařazení či nezařazení konkrétního dodavatele do systému kvalifikace. Lze samozřejmě 

namítnout, že v některých případech bude daná lhůta vzhledem ke složitosti předmětu 

sektorové veřejné zakázky a s tím související složitosti prokazování kvalifikace jednotlivých 

dodavatelů přiměřená. V takovém případě by však měl zákon rozsah shora uvedené lhůty 

přesněji definovat a stanovit např. některá konkrétní kritéria, za kterých je zadavatel povinen 

rozhodnout o žádosti dodavatele např. nejpozději do jednoho měsíce.  

 

Je zvláštní, že zákon stanovuje zadavateli pouze lhůtu pro oznámení o zamítnutí žádosti 

dodavatele o zařazení do systému kvalifikace (tj. 15 dnů od rozhodnutí) a nikoli pro případ 

jejího kladného vyřízení.125 Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel není povinen písemný 

seznam dodavatelů zařazených do systému kvalifikace např. uvádět na profilu zadavatele, a 

dodavatel tak de facto nemá možnost zjistit, že již byl do systému kvalifikace zařazen, jeví se 

tento nedostatek jako ne zcela logický.  Pro vyřazení dodavatele ze systému kvalifikace pak 

zákon v ustanovení § 166 odst. 7 explicitně stanovuje, že tento musí být o vyřazení ze systému 

kvalifikace nejprve vyrozuměn a následně po uplynutí 15 ti denní lhůty je teprve dodavatel 

z předmětného systému vyřazen. Předmětné ustanovení tak navádí k myšlence, že je tímto 

dodavateli garantována lhůta minimálně 15 ti dnů takové rozhodnutí zadavatele zvrátit. V této 

souvislosti stojí za zmínku, že zákon explicitně nestanoví možnost podat proti takovému 

rozhodnutí zadavatele námitky, ačkoli dané je možné vyvozovat z dikce ustanovení § 241 odst. 

1 zákona, které opravňuje k podání námitek takového dodavatele, kterému postupem zadavatele 

souvisejícím se zadáváním nadlimitní veřejné zakázky vznikla újma, která bude v daném 

případě spočívat např. v nemožnosti plnit takové sektorové veřejné zakázky, které budou 

zadavatelem v rámci systému kvalifikace zadávány po vyřazení dodavatele z takového 

systému. 

 

Smysl systému kvalifikace lze dále spatřovat v možnosti zjednodušení zadávání 

sektorových veřejných zakázek zadávaných v užším řízení, resp. v jednacím řízení 

s uveřejněním. V takovém případě je zadavatel oprávněn odeslat výzvu k podání žádostí o účast 

prostřednictvím systému kvalifikace, a to v případě, že již má tento systém zaveden, či využívá 

systém kvalifikace jiného zadavatele. Předmětná výzva pak musí být odeslána všem 

                                                 
125  Ustanovení § 166 odst. 5 zákona. 
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dodavatelům zařazených do systému kvalifikace s přihlédnutím ke konkrétním kategoriím, 

resp. kvalifikačním stupňům. Pro případ, že zadavatel systém kvalifikace ještě nemá zaveden 

je tento oprávněn vyzvat dodavatele k podání žádostí o účast prostřednictvím oznámení o 

zavedení systému kvalifikace odesláním formuláře dle § 212 zákona, přičemž takový postup 

zadavatele se současně považuje za zahájení zadávacího řízení.126 V případě již 

kvalifikovaných dodavatelů zařazených do systému kvalifikace si lze představit, že taková 

žádost o účast bude de facto představovat pouhé vyjádření zájmu účastnit se zadávacího řízení, 

neboť tito již nejsou povinni ve svých žádostech znovu předkládat doklady za účelem jejich 

prokázání kvalifikace předmětnou sektorovou veřejnou zakázku plnit. 

 

Právní úprava systému kvalifikace je upravena velmi obecně a ponechává tak značnou 

míru jejího fungování na samotných zadavatelích.  O to větší důraz na konkrétnost a určitost by 

měl být kladen na samotná pravidla fungování systému kvalifikace jakožto základní kodex 

samotného fungování daného systému, která by měla být současně vymezena především 

objektivně, tedy mj. v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek. Neurčitost či obecnost 

pravidel může způsobovat značnou právní nejistotu jednotlivých dodavatelů v rámci postupu 

zadavatele v systému kvalifikace a v konečném důsledku může vést až k libovůli zadavatele 

ohledně takového postupu. V případě kvalitního zpracování pravidel pro fungování systému 

kvalifikace především s přihlédnutím k základním zásadám zadávání veřejných zakázek a 

nikoli bezdůvodném omezování hospodářské soutěže bude takový systém kvalifikace 

nástrojem sloužícím především ke zrychlení zadávání sektorových veřejných zakázek a ke 

zjednodušení samotných zadávacích řízení a s tím související možné „úspory administrace.“  

  

                                                 
126  Viz ustanovení § 163 a násl. zákona. 



 

51 

8. Zadávací podmínky 
 

Zákon dává zadavateli zadávajícímu sektorovou veřejnou zakázku možnost stanovit 

v zadávacích podmínkách téměř jakékoliv požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kteří se hodlají 

účastnit zadávacího řízení na předmětnou sektorovou veřejnou zakázku. Takový zadavatel je 

tak oprávněn stanovit kritéria kvalifikace v souladu s částí čtvrtou zákona, či kritéria 

kvalifikace odlišná.127 Nutno v této souvislosti upozornit na skutečnost, že veřejný zadavatel 

zadávající sektorovou veřejnou zakázku je na rozdíl od jiné osoby dle ustanovení § 151 odst. 2 

zákona, povinen požadovat po jednotlivých dodavatelích minimálně prokázání splnění základní 

způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilosti ve vztahu k předložení výpisu 

z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje.128 Ze samotné dikce zákona tak vyplývá, že jiná osoba dle ustanovení § 151 

odst. 2 zákona není povinna požadovat po dodavatelích prokázání kvalifikace vůbec.129 

 

V souvislosti se shora uvedeným je však nutné upozornit na skutečnost, že ani zadavatel 

zadávající sektorovou veřejnou zakázku, nemůže stanovit jednotlivá kritéria kvalifikace 

dodavatelů zcela libovolně, neboť i při zadávání sektorových veřejných zakázek a s tím 

souvisejícího postupu zadavatele dle zákona je tento vždy povinen dodržovat mj. základní 

zásady zadávání veřejných zakázek uvedené v ustanovení § 6 zákona. V návaznosti na 

dodržování zásady přiměřenosti by pak požadavky zadavatele na kvalifikaci měly být 

zadavatelem vždy stanoveny přiměřeně ve vztahu k rozsahu a složitosti předmětu zadávané 

sektorové veřejné zakázky a měla by být dána bezprostřední souvislost s předmětem této 

zakázky.130 

 

Současně pak právní úprava oblasti sektorových veřejných zakázek v části sedmé 

zákona explicitně stanoví 2 podmínky,131 které musí zadavatel v průběhu zadávání sektorové 

veřejné zakázky bezpodmínečně dodržet, tj.: 

                                                 
127  Ustanovení § 167 odst. 1 zákona. 
128  Neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění dle § 73 odst. 2 písm. a) zákona. 
129  Ustanovení § 167 odst. 2 zákona. 
130  PODEŠVA, Vilém, SOMMER, Lukáš, VOTRUBEC, Jiří, FLAŠKÁR, Martin, HARNACH, Jiří, 

MĚKOTA, Jan, JANOUŠEK, Martin. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář. 

Praha: Wolters Kluver ČR, 2016, § 79. ISBN 978-80-7552-102-6. 
131  Ustanovení § 167 odst. 1 zákona. 
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• rovnost podmínek vůči všem dodavatelům - s ohledem na povinnost zadavatelů 

dodržovat při postupu podle zákona základní zásady zadávání veřejných zakázek, 

tedy ve vztahu k jednotlivým dodavatelům jak zásadu rovného zacházení, tak zákazu 

diskriminace, jeví se shora uvedený požadavek zákona jako nadbytečný; 

• možnost požadovat předložení dokladů, zkoušek, nebo jiných dokladů opakovaně 

pouze z vážných důvodů. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelé sektorových veřejných zakázek při výkonu svých 

relevantních činností velmi často v zadávacích řízeních poptávají plnění s obdobným 

předmětem plnění, stanovuje zákon v případě, že zadavatel zahajuje zadávací řízení 

prostřednictvím předběžného oznámení, povinnost takovému zadavateli poskytnout dodavateli 

na jeho žádost již v této fázi zadávacího řízení technické podmínky zadavatele. V případě, že 

zadavatel již disponuje technickými podmínkami určenými k předmětné sektorové veřejné 

zakázce, je povinen tyto dodavateli poskytnout. V opačném případě je zadavatel povinen 

dodavateli poskytnout alespoň technické podmínky jím obvykle požadované či odkázat 

dodavatele na dokumenty, kterými již dodavatel disponuje např. z předchozího zadávacího 

řízení k dispozici.132 

 

V rámci odlišné úpravy týkající se zadávacích podmínek na sektorovou veřejnou zakázku 

není zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku povinen stanovit dobu prohlídky místa 

plnění tak, aby bylo možné prohlídku místa plnění uskutečnit nejpozději do 10 ti pracovních 

dnu před skončením lhůty pro podání nabídek.133 Ačkoli se však předmětné ustanovení části 

čtvrté zákona pro zadávání sektorových veřejných zakázek neuplatní, lze konstatovat, že ani 

v daném případě není stanovení doby prohlídky plnění ponecháno zcela na libovůli zadavatele 

především s přihlédnutím k základním zásadám zadávání veřejných zakázek a současně také 

k ustanovení § 36 odst. 5 zákona, dle kterého je zadavatel oprávněn stanovit lhůty potřebné 

k průběhu zadávacího řízení, přičemž délka lhůt musí být stanovena tak, aby byla zajištěna 

přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů. 

  

                                                 
132  Ustanovení § 167 odst. 3 zákona. 
133  Ustanovení § 167 odst. 4 zákona ve spojení s ustanovením § 97 písm. a) zákona. 
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9. Zrušení zadávacího řízení 
 

Oproti obecné úpravě zrušení zadávacího řízení stanovené v ustanovení § 127 zákona 

nabízí zákon zadavateli zadávajícímu sektorovou veřejnou zakázku možnost zadávací řízení 

zrušit i z důvodu v zákoně neuvedeném a to pouze za předpokladu, že si tuto možnost zadavatel 

vyhradil v zadávací dokumentaci a současně zadavatel takový postup řádně v oznámení o 

zrušení zadávacího řízení odůvodní.134 Nutno upozornit, že dané však neznamená, že by obecná 

právní úprava zrušení zadávacího řízení na zadavatele zadávajícího sektorovou veřejnou 

zakázku nedopadala. Tento je tak stejně jako zadavatel zadávající veřejnou zakázku nucen 

zadávací řízení zrušit v případě, když po uplynutí lhůty pro podání nabídek, předběžných 

nabídek či žádostí o účast není v zadávacím řízení žádný účastník. Současně je zadavatel 

zadávající sektorovou veřejnou zakázku oprávněn zadávací řízení zrušit např. v případě, že 

neobdržel dotaci, z níž měla být zakázka hrazena, či z důvodu, že účast vybraného dodavatele 

v zadávacím řízení po jeho vyloučení zanikla atp. Umožnění zrušit zadávací řízení týkající se 

zadání sektorové veřejné zakázky a to s „jakýmkoli“ odůvodněním jde tak nad rámec úpravy 

obecné a je dalším z důkazů volnějšího režimu zadávání sektorových veřejných zakázek. Nad 

rámec shora uvedeného však nutno konstatovat, že oproti předchozí právní úpravě135 týkající 

se zadávání sektorových veřejných zakázek došlo přijetím zákona k určitému „zpřísnění“ v tom 

smyslu, že dle předchozí právní úpravy mohl zadavatel zadávací řízení zrušit, pokud si tuto 

možnost vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení, a to i bez udání důvodu. V této 

změně zákona lze spatřovat především snahu zákonodárce o zvýšení transparentnosti nejen 

samotného zrušení takového zadávacího řízení ale i zadávacího řízení a postupu zadavatele jako 

celku. Současně pak zákon o zadávání veřejných zakázek touto změnou dává možnost 

účastníkům zadávacího řízení se proti postupu zadavatele, který odporuje zásadám zadávání 

veřejných zakázek, tj. je v rozporu se zákonem, bránit prostřednictvím námitek, neboť do přijetí 

současné právní úpravy de facto nebylo na čem odůvodnění případných námitek proti zrušení 

zadávacího řízení na základě příslušného ustanovení ZVZ „stavět“. Lze tak uzavřít, že se jedná 

o krok správným směrem, když je dle platné právní úpravy alespoň částečně umožněna 

„přezkoumatelnost“ tak zásadního úkonu zadavatele v zadávacím řízení, kterým je jeho zrušení.  

                                                 
134  Ustanovení § 170 zákona. 
135  Srov. ustanovení § 84 odst. 5 ZVZ. 
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Závěr 
  

Úmyslem zákonodárce v dané oblasti práva je především regulace hospodářských trhů 

ve specifických odvětvích (odvětví energetiky, dopravy, vodního hospodářství apod.), na 

kterých dochází ať už z jakýchkoli důvodů k deformaci přirozeného konkurenčního prostředí 

mezi jednotlivými hospodářskými subjekty na nich působícími a s tím souvisejícího omezení 

hospodářské soutěže. K zajištění alespoň částečného fungování těchto trhů je tyto nutné 

přiměřeně právně regulovat, neboť bez takové právní regulace by mohlo např. docházet k 

libovolnému zneužívání monopolního postavení subjektů na těchto trzích působících. 

Přiměřenost zásahů do fungování těchto trhů se pak jeví jako zásadní a nelze si tak představit, 

že by právní úprava oblasti sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek obecně nebyla 

v důsledku rozdílnosti těchto zadavatelů alespoň v některých ohledech odlišná. Touto odlišností 

se pak rozumí především o něco volnější režim zadávání sektorových veřejných zakázek, který 

spočívá především v množství konkrétních výjimek či „úlev“ pro takové zadavatele oproti 

režimu zadávání zakázek veřejných. Rizikem „volnějšího režimu“ zadávání sektorových 

veřejných zakázek však může být např. diskriminace dodavatelů na základě zadavatelem 

stanovených specifických kvalifikačních kritériích odlišných od kritérií uvedených v části 

čtvrté zákona. Dle mého názoru však žádným právním předpisem nelze skutečně beze zbytku 

postihnout veškerá specifika a skutečnosti vyvstávající při zadávání ať už sektorových či 

veřejných zakázek obecně a současnou právní úpravu tak hodnotím až na pár drobností spíše 

kladně. 

 

Nový zákon s sebou přinesl celou řadu změn, které dopadají i na oblast zadávání 

sektorových veřejných zakázek. Z celkového pohledu lze dle mého názoru tyto změny hodnotit 

především pozitivně. A to zejména s přihlédnutím ke snaze zjednodušit celkový proces 

zadávání nejen sektorových veřejných zakázek, tak s přihlédnutím ke snaze o snížení také s tím 

související administrativní náročnosti jednotlivých zadávacích řízení. Takovým typickým 

příkladem bude zcela jistě nově zavedený systém kvalifikace. Je samozřejmě na samotných 

zadavatelích, zda budou, a to ať již ve spojení s jiným zadavateli či sami, oprávnění zavést 

systém kvalifikace nakonec pro zadávání sektorových veřejných zakázek skutečně využívat. 

V souvislosti se shora uvedeným pak vyvstává spíše otázka, z jakého důvodu není systém 

kvalifikace zaveden na národní úrovni pro veřejné zakázky všeobecně. Lze si zcela jasně 

představit, že by se jednotliví dodavatelé registrovali do národního kvalifikačního systému, 

který by byl ve vztahu k základní a části profesní způsobilosti obdobný již z minula 
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zavedenému systému kvalifikovaných dodavatelů, přičemž ve vztahu k technické kvalifikaci 

by jednotliví dodavatelé do tohoto systému vkládali konkrétní údaje z příslušných referenčních 

osvědčení řazených např. dle podrobných CPV kódů. Při zadávání jednotlivých veřejných 

zakázek by za takových okolností zcela odpadl zdlouhavý proces posuzování kvalifikace a 

způsobilosti u jednotlivých dodavatelů a celý proces zadávání veřejných zakázek by tak dle 

mého názoru nejen značně urychlil, ale byl by také o mnoho administrativně méně náročný. 

Jsem si však vědom skutečnosti, že národní právní úprava nejen oblasti sektorových veřejných 

zakázek vychází z podstatné části z právní regulace Evropské unie a případná úprava na národní 

úrovni tak za daných okolností připadá v úvahu pouze v případě změny na úrovni nadnárodní 

(EU). 

 

Jako snadno opominutelná změna se může jevit nově stanovená povinnost zadavatele 

zadávajícího sektorovou veřejnou zakázku v případě zrušení takového zadávacího řízení bez 

naplnění zákonem stanovených důvodu dané zrušení řádně odůvodnit. Uvedenou změnu oproti 

předcházející právní úpravě lze vnímat pouze jako krok správným směrem především z pohledu 

zajištění transparentnosti předmětných zadávacích řízení ale i z pohledu případné obrany 

účastníků zadávacího řízení ve formě námitek, resp. posléze prostřednictvím podání návrhu na 

ÚOHS. Je však otázkou, do jaké míry je takové zrušení zadávacího řízení fakticky napadnutelné 

zejména s ohledem na skutečnost, když zákon sám „libovolné“ zrušení zadávacího řízení na 

sektorovou veřejnou zakázku fakticky umožňuje. 

 

Z pohledu zadavatele zadávajícího sektorovou veřejnou zakázku pak tento zcela jistě 

také ocení novou systematiku zákona, spočívající v koncentraci právní úpravy týkající se 

oblasti sektorových veřejných zakázek v samostatné části zákona – části sedmé. 

 

 Lze uzavřít, že vývoj právní úpravy oblasti zadávání nejen sektorových veřejných 

zakázek se ubírá dle mého názoru správným směrem, ale velkým nedostatkem je jeho 

neschopnost pružně reagovat na daleko rychlejší vývoj v praxi. 
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Postavení sektorového zadavatele veřejné zakázky 

Abstrakt 
  

Tématem této diplomové práce je postavení sektorového zadavatele veřejné zakázky. 

Ačkoli nová právní úprava, tj. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „zákon“), již pojem „sektorový zadavatel“ explicitně neobsahuje, koncepční 

pojetí zadávání veřejných zakázek v sektorových oblastech zůstalo de facto zachováno. Pro 

zdůraznění nejen této ale i některých dalších skutečností, dochází pak v této práci na několika 

místech k porovnání platné právní úpravy s právní úpravou předchozí.  

 

Práce se současně pokouší o komplexní uchopení oblasti zadávání sektorových 

veřejných zakázek a s tím souvisejících specifik zejména prostřednictvím komparace právní 

úpravy dopadající na zadávání sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek obecně. 

 

V první polovině práce dochází k vymezení obecných pojmů, které jsou pro předmět 

této práce stěžejní, tj. pojmy jako „zadavatel“, „veřejná zakázka“, „dominantní vliv“, „zvláštní 

či výhradní práva“, „relevantní činnost“ apod. Kapitola třetí je nad rámec shora uvedeného 

doplněna dvěma praktickými příklady rozhodování Evropské komise o vyjmutí některých 

činností z působnosti směrnice 2004/17/ES. Kapitola čtvrtá pak neopomíjí vyzdvihnout 

důležitost právní regulace v případě zadávání veřejné zakázky, které současně z části naplňuje 

znaky veřejné zakázky sektorové. 

 

Druhá polovina práce se již věnuje především konkrétním specifikům a „úlevám“ při 

zadávání sektorových veřejných zakázek. Postupně tak nejprve upozorňuje na povinnost 

zadavatele zadat v zadávacím řízení pouze nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku, přičemž 

následně probírá konkrétní výjimky pro zadání sektorových veřejných zakázek v jednotlivých 

druzích zadávacích řízení. Zvláštní pozornost je kladena na nově zavedený institut systému 

kvalifikace. 

 

Závěr je věnován zhodnocení právní úpravy oblasti sektorových veřejných zakázek jako 

celku a zhodnocení některých změn, které s sebou přijetí nové právní úpravy přineslo. 

Klíčová slova: sektorový zadavatel, sektorová veřejná zakázka, zadávací řízení
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The status of persons placing public contracts in specific sectors 

Abstract 
 

The topic of the thesis is the position of the utilities contracting authority. Although the 

new regulation, ie Act No. 134/2016 Coll., On Public Procurement, as amended (the "Act") 

does not explicitly include the term "utilities contracting authority", the concept of public 

procurement regarding utilities has remained de facto preserved. To emphasize not only this 

but also some other vital facts, the thesis compares the contemporary legislation with the 

previous legal regulation of the matter. 

 

At the same time, the thesis attempts to take a comprehensive approach to the area of 

public sector (utilities) procurement and its specifics, in particular through comparisons of 

legislation affecting the award of utilities public procurement and oteher public procurement in 

general. 

 

In the first part of the thesis I define concepts that are fundamental to the subject of this 

thesis, ie terms such as "contracting authority", "public contract", "dominant influence", 

"special or exclusive rights"or "relevant activity. 

 

Other parts of the thesis are devoted mainly to utilitis specifics and "reliefs". Gradually, 

I first draw attention to the obligation of the contracting authority to award only an above the 

treshold utilities public procurement in the procedure according to the Act, and then I am 

discussing specific exceptions for the award of utilities public contracts in individual types of 

award procedures. Particular attention is paid to the newly established qualification system 

institute. 

 

The conclusion is devoted to the evaluation of the legal regulation of the utilities 

contracts and the evaluation of essential changes brought about by the adoption of the new 

regulation. 

 

Keywords: Utilities contracting authority, utilities public procurement, 

procurement procedure 


