
Vybrané problémy veřejných zakázek v  České republice 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je identifikovat vybrané problémy vyskytující se 

v  zadávání veřejných zakázek v  České republice. Předkládaná diplomová práce uvádí některé 

důvody nesprávného postupu zadavatelů, které působí v  dalším procesu obtíže subjektům  

zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek. Problematické aspekty jsou 

posuzovány podle principů 3E, které definují základní příčinu přijetí tohoto zákona. Záměrem 

platné právní úpravy veřejných zakázek je stanovit dostatečná pravidla, která by zajistila řádné 

vynakládání finančních prostředků z  veřejných zdrojů. Po vymezení vybraných problémů 

následuje přiblížení možných řešení. 

Úvodní kapitola shrnuje důležité momenty vývoje právní úpravy veřejných zakázek, 

která počíná již v  období Rakouska-Uherska. Zahrnuje podstatu a  důvody přijetí právních 

předpisů a  upozorňuje na určité problematické úseky pravidel, které způsobily jejich pozdější 

změnu. V  této kapitole je zařazena také základní charakteristika současně účinného zákona, 

který byl přijat v  roce 2016, aby reflektoval platné směrnice Evropské unie a  zjištěná úskalí 

předchozího zákona. 

Druhá kapitola popisuje postavení oblasti veřejných zakázek v  systému práva. 

Zadávání veřejných zakázek je procesem, který směřuje k  uzavření smlouvy. Je označováno 

jako soubor pravidel soukromoprávní povahy, avšak disponuje veřejnoprávním prvkem 

spočívajícím v  omezení výběru smluvní strany kvůli vynakládání veřejných prostředků. 

Kapitola dále obsahuje definice elementárních pojmů, které jsou v  právní úpravě veřejných 

zakázek používány. 

Poslední kapitola se soustředí na definici vybraných problémů a  nastínění možných 

východisek. Všechny uvedené problémy souvisí s  hlediskem hospodárnosti, efektivity 

a  účinnosti alokace veřejných finančních prostředků. Tato ústřední kapitola se zaměřuje  

na principy 3E a  rizika, která vyplývají z  absence definic těchto principů v  zákoně o  zadávání 

veřejných zakázek. Uváděny jsou problémy související s  veřejnými rozpočty a  jejich výdaji, 

jejichž část veřejné zakázky představují. Dalším problematickým aspektem je porušování 

zásady transparentnosti, které může vést ke vzniku korupce nebo zakázaných dohod. Velký 

prostor je věnován problematice zadávací dokumentace, která může obsahovat řadu problémů. 

K  nim jsou zařazeny instituty předpokládané hodnoty, dělení veřejných zakázek na části, 

ekonomická kvalifikace, nabídková cena, úhrada ceny plnění a  hodnocení nabídek. Poslední 



dva body této kapitoly se zabývají okruhem problémů, které plynou ze stanovení finančních 

limitů veřejných zakázek a  z  právní úpravy možnosti přezkumu zadávání veřejných zakázek. 

Mezi uváděné problémy patří omezená možnost přezkumu postupu zadavatele při zadání 

veřejných zakázek malého rozsahu a  potenciálně diskriminační ustanovení zákona,  

které upravuje podmínky přístupu dodavatelů a  veřejnosti k  dohledovým orgánům. 
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