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Úvod 
Problematika veřejných zakázek je častým tématem v tisku, jelikož se jejich 

prostřednictvím nakládá s peněžními prostředky daňových poplatníků. Toto veřejné nakupování 

bývá někdy i zneužíváno ve prospěch soukromých subjektů, které se na veřejné zakázce podílí 

jak v roli jejího zadavatele, tak v roli uchazečů o ni, k čemuž dochází navzdory značně 

formalistické a složité právní úpravě, která navíc podléhá i regulaci práva Evropské unie.  

Primární pramen českého práva v oblasti veřejných zakázek, zákon č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), však obsahuje i řadu výjimek pro veřejné 

zakázky, jejichž zadávání se ocitá mimo režim zákona a není tak upraveno ani na unijní úrovni.1 

Mezi takové výjimky se řadí i téma této diplomové práce, veřejné zakázky malého rozsahu. 

Smyslem této výjimky je především úspora času a administrativních nákladů zadavatelů. 

Na pořizování statků získávaných prostřednictvím veřejných zakázek plyne v České 

republice zhruba 12 % hrubého domácího produktu (dále jen „HDP“) ročně.2 Značná část této 

sumy (okolo 27 %) prochází mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.3 Při zadávání 

veřejných zakázek může docházet ke značným ekonomickým ztrátám při vynakládání veřejných 

prostředků. Za účinnosti zákona byla více jak polovina počtu veřejných zakázek zadaných 

v režimu malého rozsahu.4 Zadávání veřejných zakázek v režimu nacházejícího se mimo 

působnost zákona je tedy mnohem více ohroženo rizikem ztráty a zadavateli podceňováno. Právě 

mezi jejich nejčastější pochybení se řadí porušování obecných zásad zákona,5 které výslovně 

regulují veřejné zakázky malého rozsahu, a nesprávné rozdělení předmětu veřejné zakázky do 

jejich vyššího počtu.6 Veřejné zakázky malého rozsahu však představují důležité obchodní 

příležitosti pro malé a střední podniky v celé EU,7 tudíž je důležité znát a správně aplikovat 

pravidla pro jejich zadávání. 

Právní úprava tohoto institutu v zákoně je minimální, což by mohlo vést k závěru, že 

veřejné zakázky malého rozsahu nejsou právem téměř vůbec regulovány. Cílem této práce je 

ověřit uvedenou premisu a případně najít odpověď na otázku, jaká pravidla se uplatňují při 

                                                
1 § 29 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
2 Vypočteno z dat Českého statistického úřadu a Informačního systému o veřejných zakázkách 
3 Veřejná konzultace k výši limitů pro veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj (2019). In komora.cz [online]. 

[cit. 2019-05-20]. Dostupné z: https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-
limit%C5%AF-VZ-2.pdf  
4 Databáze Informačního systému o veřejných zakázkách 
5 § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
6 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018. In: portal-vz.cz [online]. [cit. 2019-10-
15]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/1a3cd915-5aea-4f1f-8a41-90565a2efe36/Vyrocni-zprava-o-
stavu-verejnych-zakazek-v-Ceske-Republice-za-rok-2018_f.pdf 
7 Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se 
plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02) 

https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-limit%C5%AF-VZ-2.pdf
https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-limit%C5%AF-VZ-2.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/1a3cd915-5aea-4f1f-8a41-90565a2efe36/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-v-Ceske-Republice-za-rok-2018_f.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/1a3cd915-5aea-4f1f-8a41-90565a2efe36/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-v-Ceske-Republice-za-rok-2018_f.pdf
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zadávání těchto veřejných zakázek a jak probíhá kontrola a přezkum tohoto procesu. Tato 

pravidla budou následně předmětem zhodnocení. Z metodického hlediska se tedy aplikují 

zejména deskripce s použitím případových studií (vnitřní předpisy konkrétních zadavatelů) a 

analýza doplněná syntézou. S ohledem na velmi stručnou zákonnou úpravu čerpá tato diplomová 

práce zejména z odborné literatury, stanovisek orgánů veřejné moci, relevantní judikatury a 

v určité míře i z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

V první kapitole se diplomová práce zabývá účelem zákona o zadávání veřejných 

zakázek, pojmem a vývojem právní úpravy institutu veřejných zakázek malého rozsahu 

s důrazem na výši finančních limitů předpokládané hodnoty, jenž odděluje tyto veřejné zakázky 

od ostatních režimů. 

Druhá kapitola se věnuje zásadám, které se uplatňují při zadávání veřejných zakázek a 

jsou hlavní východiskem regulace veřejných zakázek malého rozsahu. Zákon jejich obsah 

nedefinuje, tudíž se tato část opírá o judikaturu soudních orgánů, rozhodnutí orgánu dohledu a 

názory odborné veřejnosti. K těmto obecným zásadám se nezbytně připojují i principy 

finančního řízení označované jako 3E.8 

Třetí kapitola se zaměřuje na samotný postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. Jelikož si zadavatelé mohou s určitým omezení tvořit vlastní pravidla pro jejich 

zadávání, obsahuje kapitola příklady a zhodnocení těchto pravidel u konkrétních zadavatelů.  

Poslední kapitola této diplomové práce se zabývá problematikou kontroly a dohledu nad 

zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu. Zvláštní pozornost je věnována Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, jehož role se dle judikatury při přezkumu veřejných zakázek 

malého rozsahu v průběhu času měnila. 

Pro účely této diplomové práce se režim zadávání veřejných zakázek (včetně režimu 

malého rozsahu) označuje jako „zadávací postup“ z důvodu jeho odlišení od pojmu „zadávací 

řízení“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 
  

                                                
8 Zkratka vychází z anglických pojmů economy, efficiency a effectiveness 
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1 Pojem, účel a vývoj 
Pro naplňování cílů této diplomové práce je třeba se nejdříve podívat na pojmové znaky 

veřejných zakázek malého rozsahu, které se v průběhu času měnily. Proto je v této kapitole 

věnována pozornost zejména vývoji a východiskům právní úpravy s důrazem na finanční limity 

vymezující režim těchto veřejných zakázek.  

 

 Právní úprava v České republice 

Institut veřejných zakázek malého rozsahu reguluje na vnitrostátní úrovni zákon o 

zadávání veřejných zakázek z roku 2016, představující čtvrtou ucelenou právní úpravu veřejných 

zakázek od zařazení České republiky ke státům s tržním hospodářstvím. Největší význam jejich 

regulace představují zásady vyjmenované v § 6 zákona a další principy vyplývajících z jiných 

zákonů, které jsou předmětem kapitoly 2 této diplomové práce. 

 

1.1.1 Účel zákonné úpravy a zařazení do systému práva 
Jelikož při zadávání veřejných zakázek dochází k vynakládání veřejných prostředků, 

vyznačuje se tento proces vysokou formalizací a regulací a ve značné míře omezuje smluvní 

volnost zadavatele ve vztahu k výběru druhé smluvní strany. Veřejné prostředky tvoří finance ze 

státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací nebo rozpočtů územních 

samosprávných celků, případně z prostředků soukromoprávních subjektů.9  

Právní úprava veřejných zakázek reguluje postup zadavatele před uzavřením smlouvy a 

samotný kontraktační proces odchylným způsobem od obecné úpravy občanského zákoníku. 

Důvodem pro tato omezení je základní účel právní úpravy, jímž je úspora veřejných prostředků 

při zabezpečování potřeb veřejného charakteru, jinými slovy jde o zajištění hospodárnosti, 

efektivnosti a účelnosti (označované jako principy 3E) nakládání s veřejnými prostředky. 

Vyplývá to z kontextu zákona, protože základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková 

cena či ekonomická výhodnost nabídek dodavatelů.10  

Proto musí zadavatel dbát na to, aby veřejné zadávání se uskutečnilo za podmínek 

hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí. Tento účel není v zákoně o zadávání veřejných 

zakázek výslovně vyjádřen, ale je dovozován judikaturou.11 Dosažení hospodářské soutěže je 

zajišťováno prostřednictvím základních zásad zadávání veřejných zakázek, zejména zásady 

                                                
9 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
10 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 26. 1.2017, sp. zn. ÚOHS-S0730/2016/VZ-
02805/2017/522/PKř 
11 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. ledna 2013, sp. zn. 5 Afs 43/2012 
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transparentnosti, rovného zacházení a přiměřenosti. Bezprostředním cílem právní úpravy 

veřejných zakázek je pak uzavření kvalitního a vyváženého smluvního vztahu, jehož splněním 

dojde k naplnění výše uvedených cílů.12    

Právní úprava veřejných zakázek v České republice je inspirována historickými předpisy 

platnými na jejím území již od roku 1920 a vychází z legislativy Evropské unie.13 Je rovněž v 

souladu s pravidly Světové obchodní organizace, zejména pak s Dohodou o vládních zakázkách, 

jež na půdě této organizace byla uzavřena.14 Ustanovení Dohody o vládních zakázkách se 

nicméně vztahují pouze na zadávání určitých nadlimitních veřejných zakázek, tudíž se na veřejné 

zakázky malého rozsahu se neuplatní. 

Zákon upravuje primárně postupy od zahájení zadávacího řízení do okamžiku uzavření 

smlouvy. Tyto postupy zajišťují správný výběr dodavatele z uchazečů o veřejnou zakázku a 

stanovují proces hodnocení jejich nabídek. Zákon o zadávání veřejných zakázek je právním 

předpisem smíšeného charakteru, protože v něm dochází k prolínání soukromoprávních a 

veřejnoprávních prvků.15 Smíšený charakter zákona vyplývá z jeho § 1 (předmět úpravy), podle 

nějž „upravuje  

a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich 

zadání, 

b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech 

předcházejících jejich zadání, 

c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách, 

d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek, 

e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky, 

f) informační systém o veřejných zakázkách, 

g) systém kvalifikovaných dodavatelů, 

h) systém certifikovaných dodavatelů, 

i) dozor nad dodržováním zákona.“ 

Oblasti úpravy c), f) až i) jsou převážně veřejnoprávního charakteru a spadají do oblasti 

správního práva. Samotná právní úprava zákona však otázku zařazení zadávání veřejných 

                                                
12 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
13 Jedná se o směrnice EU uvedené v § 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mezi nimiž je 

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

zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 
14 Sdělení č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), Ministerstva 
zahraničních věcí 
15 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
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zakázek do systému práva výslovně neřeší. Zákon o zadávání veřejných zakázek neobsahuje 

žádné výslovné ustanovení, které by stanovovalo právní režim smluv, k jejichž uzavření 

zadávací řízení směřuje.16 Naopak vztah mezi zadavatelem a dodavateli při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu je spíše soukromoprávní povahy. V jejich případě lze totiž užít k řešení 

sporných otázek obecnou úpravu právního jednání a dalších institutů občanského zákoníku.17 

K soukromoprávnímu charakteru se přiklání rozhodovací praxe ÚOHS, judikatura správních 

soudů18 i odborná literatura.19 Tedy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu postupují 

zadavatelé podle obecných předpisů upravujících oblast závazkových vztahů. Pro 

obchodněprávní smlouvy platí obecně ustanovení občanského zákoníku. Uzavírání smluv se tedy 

řídí soukromoprávními předpisy a kraj v těchto případech vystupuje jako právnická osoba podle 

soukromého práva (§ 118 a násl. OZ).20 

Na okraj je třeba zmínit, že veřejné zakázky malého rozsahu nejsou upraveny pouze 

českými vnitrostátními předpisy, ale i ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“), jejíž obecné principy se aplikují na všechny veřejné zakázky bez ohledu na jejich 

předpokládanou hodnotu. Judikatura Soudního dvora EU totiž upozorňuje, že i když jsou některé 

veřejné zakázky vyňaty z oblasti působnosti zadávacích směrnic EU, musejí zadavatelé 

uzavírající tyto veřejné zakázky přesto dodržovat základní zásady stanovené ve SFEU.21 Při 

výkladu ustanovení zákona tedy nelze vycházet jen z jeho ustanovení, ale je třeba respektovat i 

eurokonformní výklad Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“). Tuto rozhodovací praxi přitom 

respektují i rozhodnutí ÚOHS a českých soudů.22  

SFEU neobsahuje žádná konkrétní ustanovení týkající se zadávání veřejných zakázek; 

upravuje však čtyři základní principy, které se aplikují na všechny veřejné zakázky v rámci 

Evropské unie (princip nediskriminace na národnostním základě, volný pohyb zboží, právo 

občana jedné členské země podnikat a žít v jiné zemi EU a svoboda poskytování služeb). 

Uvedené čtyři základní pilíře a svobody jsou sice pojaty jako základní zásady a principy celého 

právního řádu EU, ale uplatní se i při vynakládání veřejných prostředků pod prahovými 

                                                
16 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 
Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
17 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
18 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2008, sp. zn. 62 Ca 28/2008 
19 MAREK, Karel.: Dnešní a budoucí uzavírání smluv (a v procesu zadávání veřejných zakázek), Veřejné zakázky a 

PPP projekty, č. 2/2012, s. 100. 
20 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
21 Např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. 10. 2005, C-264/03 
22 MAREK, Karel. Vývoj v právní úpravě veřejných zakázek v ČR (podle předpisů EU/ES). Právny obzor. 2010, 

93(1), 36-56. ISSN 0032-6984. 
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hodnotami směrnic a vždy zavazují zadavatele v členských státech EU udělovat veřejné zakázky 

na základě objektivních kritérií.  

Právní úprava veřejných zakázek v České republice tedy musí obecně respektovat 

základní zásady vyplývající ze SFEU i pro ty vztahy, které nejsou právními akty EU přímo 

upraveny, tj. veřejné zakázky malého rozsahu. Evropská komise  se těmito základními zásadami 

blíže zabývala ve svém interpretačním sdělení o právních předpisech Společenství použitelných 

pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „interpretační sdělení“).23 Přestože je toto sdělení je nezávazného charakteru, 

jeho obsahem by se měla řídit interpretace základních zásad primárního práva EU promítajících 

se také v českém právním řádu.24 Podle interpretačního sdělení jsou např. zásady 

transparentnosti a nediskriminace pojímány tak, že zadavatel by měl i u zakázek, na které se 

nevztahují zadávací směrnice, zajistit odpovídající stupeň zveřejnění umožňující otevření trhu 

hospodářské soutěži ve prospěch každého potenciálního dodavatele s tím, že veřejní zadavatelé 

mohou přijmout opatření k omezení počtu žadatelů na přiměřenou úroveň prostřednictvím např. 

objektivních faktorů, jako jsou zkušenosti žadatelů v dotyčném odvětví, velikost a infrastruktura 

jejich podniku, jejich technická a odborná způsobilost nebo jiné faktory. 

Z výše uvedeného závěrem vyplývá, že jsou veřejné zakázky malého rozsahu upraveny 

zákonem o zadávání veřejných zakázek a jejich zadávání je mimo jiné ovládáno i zásadami 

evropského práva. V kontraktačním postupu se uplatní smluvní závazkové právo dle občanského 

zákoníku. 

 

1.1.2 Znaky veřejných zakázek malého rozsahu 
Zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje v obecných ustanoveních svou věcnou a 

osobní působnost. V tomto ohledu je tedy nejdříve nutné definovat, co se myslí veřejnou 

zakázkou. Ta je pozitivně vymezena v § 2 odst. 1 zákona, podle kterého se veřejnou zakázkou 

rozumí „úplatná smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele 

poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce“. Veřejnou zakázkou je tedy fakticky plnění 

jednoho subjektu pro druhý, k němuž dochází na základě smlouvy, přičemž je dále definováno, 

mezi kterými subjekty se veřejné zakázky uskutečňují a co je jejich předmětem.25 

                                                
23 Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se 

plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 2006/C 179/02 
24 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2017, sp. zn. 2 Afs 208/2016 
25 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
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Osobní působnost vymezuje, kdo je povinen veřejnou zakázku zadat postupem podle 

zákona, tedy v zadávacím řízení. Tímto subjektem je osoba zadavatele jako pojmový znak 

veřejné zakázky. Na druhou stranu naplněním podmínky osobní i věcné působnosti zákona na 

určitou zakázku neznamená, že všechny veřejné zakázky musí zadavatel zadávat postupem dle 

zákona. Z této povinnosti totiž existuje řada výjimek.  

Veřejné zakázky malého rozsahu představují v praxi nejvíce využívanou výjimku z 

působnosti zákona ohledně aplikace zadávacího řízení. Důvodem jejich vynětí z věcné 

působnosti zákona bylo ulehčení činnosti zadavatelů. Zadavatel tedy není povinen zadat tuto 

veřejnou zakázku v zadávacím řízení.26 Proto se na ně většina ustanovení zákona nevztahuje. 

Veřejné zakázky malého rozsahu však z povahy věci podléhají jeho obecným ustanovením 

zejména v první části zákona, např. ustanovení § 16 a násl.,27 která stanoví, jak se určí 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky, což je rozhodující pro to, aby mohly být jako veřejné 

zakázky malého rozsahu označeny.28 Stále se však jedná se o veřejné zakázky, a nikoliv o 

zakázky vyloučené z věcné působnosti zákona, jak tomu bylo u předchozí úpravy zákona o 

veřejných zakázkách z roku 2004, která stanovila finanční limit jako hranici pro definici veřejné 

zakázky (viz podkapitola 1.2.3). Veřejné zakázky malého rozsahu proto spadají do působnosti 

zákona, přestože nemusejí být zadávány v zadávacím řízení. 

Pojem veřejné zakázky malého rozsahu vymezuje § 27 zákona. Aby se jednalo o 

veřejnou zakázku malého rozsahu, nesmí předpokládaná hodnota takové veřejné zakázky 

dosáhnout v případě zakázek na dodávky a služby částky 2.000.000 Kč bez daně z přidané 

hodnoty a v případě zakázek na stavební práce částky 6.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty 

(dále jen „DPH“). 

Zákon předpokládanou hodnotou veřejné zakázky rozumí zadavatelem předpokládanou 

výši úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřené v penězích (bez DPH) a obvykle se stanovuje na 

základě informací o stejných nebo podobných veřejných zakázkách či na základě průzkumu trhu. 

S determinací předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou spojena hojná pochybení, kterými 

jsou umělá dělení veřejných zakázek na více zdánlivě samostatných zakázek, které samy o sobě 

nepřekročí hranici veřejné zakázky malého rozsahu.29 Kdysi byl takový postup výslovně 

zakázán. V nynější právní úpravě vyplývá ze zákazu obcházet zákon.30  Za nezákonné rozdělení 

                                                
26 § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
27 Dále se aplikují především § 6, § 27, § 31 a § 248 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
28 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1364/2016 
29 BERNÁŠEK, Michal a Matěj VÁCHA. Veřejné zakázky malého rozsahu. Právní rádce. 2007, 15(1), 42-46. ISSN 
1210-4817. 
30 § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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veřejné zakázky může Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložit pokutu či dokonce 

zneplatnit smlouvu na příslušnou veřejnou zakázku.31  

Postup při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek je upraven zákonem, 

ale pro veřejné zakázky malého rozsahu takový postup stanoven není. Proto je třeba si v 

této souvislosti klást otázku týkající se vztahu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 

„správní řád“) k zadávání zakázek malého rozsahu, jelikož představuje obecný právní předpis 

v oblasti správního práva procesního. Ustanovení § 1 odst. 1 a 2 správního řádu se na postup 

orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a 

fyzických osob vztahuje, pouze pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Při 

zadávání zakázek a následném uzavírání smluv však tyto orgány veřejnou moc nevykonávají. 

Kraj či obec vystupuje při zadávání těchto zakázek v rovném postavení s dodavateli, na rozdíl od 

postavení a postupu kraje podle správního řádu, dle kterého vystupuje kraj jako správní orgán v 

nadřazeném postavení ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám. Navíc správní řád vymezuje 

i svou negativní působnost kdy uvádí, že se „nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a 

pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního 

samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.“32 Ustanovení správního řádu se proto 

v tomto případě nepoužijí.33  

Veřejná zakázka se provádí na základě úplatné smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a 

dodavatelem či dodavateli. Musí jít o smlouvy úplatné; právní úprava se tedy nevztahuje na 

smlouvy, které úplatné nejsou, např. na smlouvy darovací. K tomu, aby mohlo jít o veřejnou 

zakázku, musí být zadavatel tou stranou smlouvy, která vynakládá peněžité prostředky za 

poskytnuté dodávky, služby a stavební práce.34 Předchozí úprava ZVZ 2006 obligatorně 

stanovovala pro tyto smlouvy písemnou formu.35 Nynější zákon takovou podmínku nestanovuje, 

nicméně povinnost uzavřít písemnou smlouvu u většiny veřejných zakázek (včetně těch malého 

rozsahu) implicitně vyplývá z ustanovení zákona č.  340/2015 Sb., o registru smluv. Výkladem a 

contrario ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) tohoto zákona, lze totiž dospět k závěru, že 

soukromoprávní smlouvy, jejichž stranou jsou konkrétní veřejnoprávní subjekty,36 se povinně 

                                                
31 § 264 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
32 § 1 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
33 DVOŘÁK, David. Kontraktační proces veřejných zakázek malého rozsahu. Sborník příspěvků z mezinárodní 
konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17. – 19.5.2012 v Brně. V Brně: Tribun EU s.r.o., 

2012. ISBN 978-80-210-5929-0 
34 MAREK, Karel. Vývoj v právní úpravě veřejných zakázek v ČR (podle předpisů EU/ES). Právny obzor. 2010, 

93(1), 36-56. ISSN 0032-6984. 
35 § 7 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
36 Česká republika, územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného 

statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná 

výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, 
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uveřejňují prostřednictvím registru smluv, pokud výše hodnoty jejich předmětu převyšuje částku 

50.000 Kč bez DPH. Nadto jsou veřejní zadavatelé povinni na svém profilu uveřejnit smlouvu 

uzavřenou na veřejnou zakázku (včetně všech jejích změn a dodatků), jejíž cena je vyšší nebo 

rovna 500.000 Kč bez DPH.37 

Zákon o zadávání veřejných zakázek výslovně neobsahuje pravidla pro postup zadavatelů 

při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedinou výjimku představuje § 31 zákona, který 

veřejnému zadavateli ukládá povinnost dodržet základní zásady zadávacího řízení uvedené v § 6 

zákona (zásada transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a s ním 

souvisejícím zákazem omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo 

místo podnikání v určitých státech)38 i v případě veřejných zakázek malého rozsahu. Většina 

zadavatelů má metodické pokyny a vnitřní směrnice či instrukce pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, ve kterých mají stanoven postup při jejich poptávání. Podobná situace se 

odehrává v německém právním řádu, kde dokonce ani neexistuje speciální zákon o veřejných 

zakázkách, tudíž se veřejné zakázky řídí různými právními předpisy, a to v závislosti na 

předpokládané hodnotě.39  Zadavatel je při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu povinen 

dodržovat tyto případné závazné postupy stanovené vnitřním řídícím aktem. Pokud je zakázka 

hrazena z účastí státního rozpočtu na financování projektu, je nutné respektovat i požadavky 

správce rozpočtové kapitoly. Vnitřní předpisy zadavatele nebo dotační podmínky mohou ukládat 

zadavateli provádět při zadání veřejné zakázky malého rozsahu soutěž, která přestavuje zvláštní 

způsob uzavírání smlouvy podle občanského zákoníku (veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, § 

1772 a násl. občanského zákoníku). V případě, že je veřejná zakázka malého rozsahu 

financována z prostředků fondu EU, je nutné dodržet pravidla příslušného fondu. Byť původ 

finančních prostředků je shodný, má každý fond jiná pravidla.40  

Odborná literatura doporučuje pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu používat 

Metodiku zadávání veřejných zakázek zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj, který je 

                                                                                                                                                       
příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným 
celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo 
národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo právnická osoba, v níž má stát nebo 

územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i 

prostřednictvím jiné právnické osoby 
37 § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
38 Členské státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarská konfederace a ostatní státy, které 
mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto 

států k zadávané veřejné zakázce  
39 Public procurement – Study on administrative capacity in the EU - Germany Country Profile. In: ec.europa.eu 
[online]. [cit. 2020-02-16]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-
investment/public-procurement/study/country_profile/de.pdf 
40 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/de.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/de.pdf
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ústředním orgánem státní správy pro oblast veřejných zakázek.41 Uvedený dokument však není 

závazný.  

Obecně se dodavatel může bránit proti nesprávnému postupu zadavatele v souvislosti 

s veřejnou zakázkou prostřednictvím institutu námitek. V případě veřejných zakázek malého 

rozsahu není možné se takové ochrany domoci, neboť jejich režim není výslovně zahrnut do 

výčtu veřejných zakázek, v souvislosti s jejichž zadáváním dodavateli hrozí nebo vznikla újma.42 

Pokud si však dodavatel stěžuje na zadávací postup veřejné zakázky malého rozsahu 

v souvislosti s nesprávně zvoleným režimem nebo protizákonné směřování mimo zadávací 

řízení, námitku podle zákona podat může.43 

Co se týká přezkumu výše předmětného postupu, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

vykonává dozor nad zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu pouze v tom případě, že 

zadavatel dobrovolně zahájil podle § 4 odst. 4 zákona zadávací řízení za účelem zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu.44 V tomto ohledu se daná veřejná zakázka ve smyslu § 248 odst. 2 

zákona považuje za podlimitní veřejnou zakázku.45  

Na základě výše uvedeného jsou pojmovými znaky veřejných zakázek malého rozsahu 

tyto charakteristiky: 

 jsou veřejnými zakázkami dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

 jejich předpokládaná hodnota je nižší než částka 2.000.000 Kč bez DPH v případě 

zakázek na dodávky a 6.000.000 Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce;  

 nezadávají se v zadávacím řízení a výslovný postup jejich zadávání není zákonem 

upraven (neuplatní se ani správní řád); 

 zadavatel musí dodržovat zásady uvedené v § 6 zákona;46 

 zadavatel je vázán svým vnitřním předpisem (pokud existuje); 

 smlouvy s cenou nad 500.000 Kč bez DPH musí veřejní zadavatelé uveřejnit na svém 

profilu zadavatele;  

 nelze podat námitky k zadavateli dle zákona;47 

                                                
41 POREMSKÁ, Michaela. Veřejné zakázky: právní minimum při jejich zadávání. Olomouc: ANAG, c2014. Právo. 

ISBN 978-80-7263-908-3. 
42 § 241 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
43 § 241 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
44 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 12.2016, sp. zn. ÚOHS-S0732/2016/VZ- odst. 
48710/2016/531/VNe    
45 Otázka kontroly a přezkumu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je podrobněji rozpracovaná v kapitole 4 
této diplomové práce. 
46 Nejedná se však o jediné zásady, které musí zadavatel při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dodržovat; 

viz kapitola 2. 
47 Některé vnitřní předpisy zadavatelů upravují možnost podat námitky proti zadávání veřejné zakázky malého 

rozsahu, nejde však o námitky dle zákona (viz podkapitola 4.1.2). 
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 nelze podat návrh na přezkum u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.48 

 

 Vývoj institutu a finančních limitů 
Pokud se zjednoduší pojem veřejných zakázek malého rozsahu na zakázky, jejichž 

úprava zadávání je zákonem zredukována na minimum, lze nalézt v historii českého právního 

řádu velmi podobné instituty. Poprvé byly však veřejné zakázky malého rozsahu výslovně 

zakotveny zákonem až v roce 1996.49 

 

1.2.1 Od první republiky do konce socialismu 
Právní regulace zadávání veřejných zakázek má historický původ v úpravách a postupech 

zakotvených a užívaných např. ve Francii a jejím stavebním řádu z 16. století, má tedy dlouhou 

tradici.  

V Československé republice se vláda inspirovala rakouskou úpravou a v roce 1920 přijala 

zadávací řád ve formě nařízení vlády č. 667/1920 Sb. (dále jen „zadávací řád“). Zakázky na 

dodávky a práce byly zadávány úřady státní správy a jimi spravovanými ústavy, podniky a 

fondy. Zadávací řád měl zajistit účelné a efektivnější hospodaření se státními prostředky 

prostřednictvím konkurenčního plnění a vyloučení korupce a nekvalitního provedení zakázek.50 

Veřejné zakázky malého rozsahu připomíná jeho institut „zadání z volné ruky“, který byl 

upraven v § 5 písm. e) zadávacího řádu jako možnost zadat bez soutěže dodávky, jejichž úhrnná 

hodnota nepřesahovala tehdejších 20.000 Kč (zhruba 100.000 Kč v dnešních cenách)51, a práce, 

jichž úhrnná hodnota nepřesahovala 50.000 Kč. Další podobnou výjimku představovalo zadání 

dodávek a prací, jejichž úhrnná hodnota nepřesahovala 80.000 Kč. V tomto případě však byli 

vyzváni k podání nabídky nejméně tři uchazeči.52  

Za trvání socialismu, kdy neexistovalo tržní hospodářství, byly zakázky přidělovány 

státním podnikům s monopolním postavením v rámci centrálně řízeného hospodářství, právní 

úprava zadávání proto nebyla nutná. V této době existovaly pevně stanovené ceny (někdy i 

dotované), a tudíž by veřejné soutěžení nemělo velký význam. Nicméně stavební práce měly 

                                                
48 Tato otázka byla za účinnosti předchozí právní úpravy nejasná (viz podkapitola 4.6.1.). 
49 Zákon č. 148/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb. 
50 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-
443-8. 
51 Přepočteno přes zlatý standard 
52 Nařízení vlády republiky Československé č. 667/1920 Sb., o zadávání státních dodávek a prací. 
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svou rámcovou úpravu ve Všeobecných stavebních podmínkách z roku 1947 a následně pak 

v rámci hospodářského zákoníku.53 

 

1.2.2 Období transformace ekonomiky 
Po roce 1989 došlo na území České republiky ke změně politického systému a s ní i k 

postupné přeměně z plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku. V roce 1991 byl přijat 

zadávací řád staveb jako prováděcí předpis hospodářského zákoníku. O rok později došlo 

k širšímu uplatnění zadávání při obstarávání veřejných zakázek a rozšíření zadání formou 

soutěže na celou oblast předmětů zakázek (dodávky, práce, služby a výkony). Přesto se 

vzhledem k nárůstu objemu veřejných zakázek jevilo jako nezbytné přijmout zákonnou úpravu 

zadávání, což také vyplývalo ze závazků našeho státu k EU.54  

V roce 1995 nabyl účinnosti zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „ZZVZ 1994“). Jednalo se o první právní předpis na úrovni zákona, který upravoval 

zadávání veřejných zakázek v České republice. Veřejné zakázky malého rozsahu ZZVZ 1994 ze 

začátku neupravoval. Obsahoval institut podobný, a to uzavření smlouvy na podkladě písemné 

výzvy zaslané zadavatelem zájemcům o veřejnou zakázku v případech veřejných zakázek, kdy 

výše peněžitého závazku bez DPH byla nižší než 5.000.000 Kč (nemovitosti s výjimkou nájmu 

nebo soubor strojů a zařízení tvořících samostatný funkční celek) a 1.000.000 Kč v ostatních 

případech.55 V souladu s doporučením hospodářského výboru Parlamentu byl tedy stanoven 

rozsah limitů, kdy nebyla soutěž povinná. Smyslem uvedených limitů bylo nevydávat finanční 

prostředky na organizaci a průběh soutěže tam, kde by to nebylo ekonomické.56  

Veřejné zakázky malého rozsahu byly poprvé výslovně zakotveny novelizací ZZVZ 1994 

k 1. červenci 1996. U veřejných zakázek do výše budoucího peněžitého závazku 100.000 Kč bez 

DPH mohl zadavatel rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky za cenu obvyklou v místě 

plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání veřejné zakázky byl povinen vycházet z informací 

o trhu a svých zkušeností.57  

Postupem let se ukázalo, že je třeba výrazně zvýšit limity, při kterých je konkrétní postup 

zadání veřejných zakázek závazný. Tato změna byla vyvolána vývojem společenských a 

ekonomických podmínek. Při úpravě výše peněžitých limitů se vycházelo z poznatků zadavatelů, 

zejména z oblasti stravování a služeb sociálního charakteru, a dále z výše peněžitých limitů 

                                                
53 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-
443-8. 
54 dtto 
55 § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném do 30.6.1996 
56 Důvodová zpráva k zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
57 § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.  
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stanovených v právu EU.58 V roce 2000 byla částka 100.000 Kč násobně zvýšena, a to na částku 

500.000 Kč v důsledku růstu cenové hladiny během 90. let.59 O rok později byla hraniční částka 

znovu násobně zvýšena, tentokrát na 2.000.000 Kč.60  

Přeměna centrálně řízené ekonomiky v ekonomiku tržní nebyla jednoduchá. Nejdříve 

měla jednorázová liberalizace většiny cen v roce 1991 za následek prudké zvýšení inflace nad 

55 %. V následujících zhruba čtyřech letech se podařilo snížit inflaci pod 10 %, ale zhruba od 

poloviny 90. let se postupně znovu začínaly objevovat problémy. V roce 1997 Česká národní 

banka opustila režim fixního kurzu a nahradila ho režimem volného pohybu kurzu. Inflace v 

důsledku měnového otřesu následujícího roku převyšovala 13 %. Snížit inflaci a obnovit 

ekonomický růst se podařilo až v roce 1999. Inflace spotřebitelských cen se v následném období 

pohybovala pod 5% hranicí. Nový režim měnové politiky v podobě cílování inflace vedl 

k postupnému poklesu inflace a její následné stabilizaci na nízkých hodnotách.61 

 

1.2.3 Vstup do Evropské unie 
V souvislosti s blížícím se vstupem do EU bylo nutné splnit závazek České republiky 

k harmonizaci práva i v oblasti právní úpravy veřejných zakázek. Vládní návrh zákona byl 

Parlamentem přijat jako zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ 2004“), ale 

prošel poměrně komplikovaným legislativním procesem, protože bylo při jeho projednávání 

v Poslanecké sněmovně vzneseno přes dvě stě pozměňovacích návrhů. Navíc byl zpracován 

ve spěchu, neboť v případě jeho nepřijetí by se Česká republika vystavovala hrozbě nemožnosti 

čerpat od okamžiku vstupu do EU finanční prostředky z jejích fondů.62 ZVZ 2004 byl založen 

na všech tehdy platných směrnicích upravujících zadávání veřejných zakázek v EU.63  

Veřejné zakázky malého rozsahu nebyly opětovně výslovně zakotveny v zákoně. Místo 

toho ZVZ 2004 obsahoval ustanovení, že „veřejnou zakázkou je zakázka na dodávky, služby 

nebo stavební práce, […] a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 

2.000.000 Kč“.64 Z tohoto ustanovení tedy plyne, že zakázky, jejichž předpokládaná cena 

předmětu nepřesáhla zmíněný finanční limit, nebyla vůbec považovaná za veřejnou zakázku. 

                                                
58 Důvodová zpráva k zákonu č. 148/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb. 
59 Důvodová zpráva k zákonu č. 28/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb. 
60 Zákon č. 142/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb. 
61 Ekonomický vývoj na území České republiky. In: cnb.cz. [online]. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
https://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/prurezova_temata_menova_politika/1_ekonomicky_vyvoj_na_uze
mi_ceske_republiky.html 
62 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
63 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 71/304/EHS, 89/665/EHS, 92/13/EHS, 92/50/EHS, 93/36/EHS, 
93/37/EHS, 93/38/EHS, 97/52/ES, 98/4/ES a 2001/78/ES. 
64 § 6 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 

https://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/prurezova_temata_menova_politika/1_ekonomicky_vyvoj_na_uzemi_ceske_republiky.html
https://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/prurezova_temata_menova_politika/1_ekonomicky_vyvoj_na_uzemi_ceske_republiky.html
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Bylo tomu tak především proto, že požadavek písemné formy65 by nemohl být v mnohých 

každodenních případech dodržen a došlo by tak paradoxně k porušení zákona (např. nákup 

pohonných hmot do osobního automobilu se neuskutečňuje na základě písemné smlouvy). 

Zároveň umožňoval tento finanční limit zadávat jednodušší zakázky tzv. z volné ruky, což 

umožnilo snadnější nakládání s finančními prostředky vynakládanými např. na běžné nákupy 

pořizované zadavatelem při jeho každodenní činnosti.66 ZVZ 2004 tedy nepovažoval veřejné 

zakázky malého rozsahu za veřejné zakázky, ale přesto stanovil pravidlo pro jejich zadávání. 

Měly se zadávat transparentně a nediskriminačním způsobem, za cenu v daném místě 

obvyklou.67  

Nový zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ 2006“) byl přijat 

zejména v souvislosti s povinností státu promítnout úpravu nových směrnic pro sektorové a 

veřejné zakázky.68 Směrnice sice bylo možné implementovat do zákona č. 40/2004 Sb., nicméně 

ten neobsahoval vhodné legislativní konstrukce ani řešení. Bylo tedy lepší vydat nový právní 

předpis, i když se řada právních ustanovení vůbec nezměnila. ZVZ 2006 opustil koncepci 

předchozího ZVZ 2004 a začal považovat za veřejnou zakázku jakékoliv veřejné zakázky bez 

ohledu na výši jejich předpokládané hodnoty. Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota 

nedosahovala určeného finančního limitu bez DPH, se označovaly jako veřejné zakázky malého 

rozsahu. Proto i zakázky od korunových hodnot do mezního limitu pro veřejné zakázky malého 

rozsahu byly veřejnými zakázkami. Zákonodárce rozšířil plošnou výjimku pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. Předpokládaná hodnota veřejných zakázek malého rozsahu 

na stavební práce činila maximálně 6.000.000 Kč bez DPH,69 namísto max. 2.000.000 Kč 

bez DPH stanovených ZVZ 2004. Zároveň bylo stanoveno, že veřejný zadavatel není tento typ 

veřejných zakázek povinen zadávat podle ZVZ 2006, ale veřejný zadavatel byl povinen 

respektovat základní zásady uvedené v jeho § 6.70 ZVZ 2006 tedy oproti ZVZ 2004 veřejné 

zakázky malého rozsahu považoval za veřejné zakázky, ale pokyny ke způsobu jejich zadání 

neobsahoval. Měl-li však veřejný zadavatel zahájit zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 

postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, postupoval podle ustanovení 

                                                
65 § 6 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  
66 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
67 § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
68 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, a Směrnice 

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

zakázek na stavební práce, dodávky a služby 
69 § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 1.7.2006 
70 § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 12.9.2011, resp. § 18 odst. 5 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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platných pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.71 Pro veřejné zakázky malého rozsahu tak 

byla explicitně stanovena výjimka z působnosti zákona. Finanční limity pro rozlišení 

nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek odpovídaly finančním limitům (a jejich 

přepočtům na národní měny členských států, které nejsou členy eurozóny) stanoveným v 

právních předpisech EU (po zaokrouhlení dolů na tisíce).72  

Rozdíl mezi názvy zákonů z roku 1999, 2004 a zákonem z roku 2006 nebyl věcný, ale 

pouze sémantický a jejich koncepční řešení se shodovala. Nový zákon byl přijat z důvodů jeho 

modernizace (elektronizace v oblasti zadávání veřejných zakázek i přihlašování do nich) a 

harmonizace s legislativou EU. Normy byly zjednodušeny, byly eliminovány problémy, které 

přinášely předchozí úpravy, a byla dána jasnější specifikace zadávacích postupů. Zákonu byla 

přesto stále vytýkána zbytečná byrokracie (tiskopisy, podzákonné normy evropské i české).73 

 

1.2.4 Novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
V roce 2008 byl ZVZ 2006 novelizován v oblasti finančních limitů veřejných zakázek. 

Zatímco u veřejných zakázek malého rozsahu byly ponechány stejné limity v pevné výši, u 

zbývajících veřejných zakázek nebyly finanční limity zákonem stanoveny přesně a zákon 

odkazoval na nařízení vlády.74 To bylo způsobeno požadavkem EU, jelikož měla Evropská 

komise ověřovat finanční limity každé dva roky od nabytí účinnosti zadávací směrnice a v 

případě potřeby je upravit ve formě sdělení.75 Vzhledem k výše popsanému harmonogramu 

vyhlašování nových finančních limitů bylo nutné zajistit co nejpružnější a nejrychlejší 

mechanismus jejich transpozice do českého právního řádu, aby se předešlo situaci, kdy nové 

limity nebudou včas transponovány a český právní řád se tak dostane do rozporu s evropským 

právem. Z tohoto pohledu nebyla dosavadní právní úprava, dle níž byla výše finančních limitů 

výslovně uvedena přímo v textu zákona, vhodná, neboť by každé dva roky musel být zákon o 

veřejných zakázkách novelizován.76  

Celkový finanční objem veřejných zakázek malého rozsahu se v roce 2007 odhadoval ve 

výši cca 260 miliard Kč (okolo 6 % HDP).77 Opakovaně diskutovanou možností posílení 

transparentnosti při zadávání veřejných zakázek bylo snížení finančního limitu pro ohraničení 

                                                
71 § 26 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
72 Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
73 HAVLÍČEK, Jan. Právní rámec a praktické otázky zadávání veřejných zakázek ve světle vybraných rozhodnutí 

Evropského soudního dvora a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Obchodní právo. 2009, 18(5), 16-27. ISSN 
1210-8278. 
74 § 2 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb. 
75 Čl. 78 směrnice 2004/18/ES a čl. 69 směrnice 2004/17/ES 
76 Důvodová zpráva k zákonu č. 76/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
77 Odhad trhu veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2007 
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veřejných zakázek malého rozsahu. Byl zpracován odhad dopadů spojených se snížením 

finančního limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu na polovinu. Ten ukázal, že snížení 

finančního limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu na polovinu znamená značné navýšení 

administrativních nákladů na straně veřejných zadavatelů (v minimální variantě 523 milionů Kč, 

v maximální dokonce více než 3 miliardy Kč ročně). S přechodem těchto zadávacích řízení do 

podlimitního režimu by se výrazně zvýšily i náklady na dohled a přezkum zadávacích řízení. 

Otázkou zůstalo, zda úprava limitů přinese účelnější a efektivnější využití finančních prostředků 

na straně zadavatelů, či zda bude pouze věnována větší pozornost formální stránce zadávání 

veřejných zakázek na úkor dodržování principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. V dané 

situaci proto Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo zachování současných finančních limitů a 

posílení metodického tlaku a zlepšení organizačních podmínek pro implementaci komplexního 

legislativního rámce do zadávacích postupů v organizacích jednotlivých zadavatelů, tj. vytvoření 

jasných a přehledných metodických postupů zaměřených zejména na zpracování interních 

předpisů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu či na uplatňování principů 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v postupech zadávání.78 

Další novela zákona v roce 2012 byla spojena s větším očekáváním ve vztahu k větší 

transparentnosti a omezení korupce v oblasti veřejných zakázek. Chtěla toho dosáhnout tím, že 

režimu zákona podřadila větší počet zadavatelů a veřejných zakázek a rovněž zavedla menší 

prostor pro vlastní rozhodování při zadání veřejné zakázky a nové instituty popisné povahy, tedy 

podřadila zadávání veřejných zakázek větší státní regulaci a s tím spojené větší administrativní 

náročnosti zadávání veřejných zakázek.79 Dle cenového kritéria (podle předpokládané hodnoty) 

rozdělil zákon veřejné zakázky do tří kategorií, a to veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní 

veřejné zakázky a nadlimitní veřejné zakázky, z nichž pouze poslední dvě podléhaly režimu 

zákona.80 Hraniční finanční limity veřejných zakázek malého rozsahu byly proto dvojnásobně 

sníženy. Navrhovatel novely to odůvodnil mimo jiné i patrným poklesem počtu zadávacích 

řízení ihned za limitem 2.000.000 Kč, z čehož dovodil, že veřejní zadavatelé mají snahu 

v případě možnosti spíše zakázku soutěžit v režimu zakázek malého rozsahu, a tak uměle sníží 

předpokládanou hodnotu zakázky, která by v případě neexistence limitu byla zřejmě vyšší. 

V případě přijetí všech legislativních opatření a realizace všech nelegislativních opatření byl 

podle odhadů dán prostor pro každoroční úsporu veřejných finančních prostředků ve výši cca 

15 % z objemu veřejných zakázek. Odhad finančních dopadů na zadavatele veřejných zakázek 

                                                
78 Důvodová zpráva k zákonu č. 179/2010 Sb. 
79 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
80 Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
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značně souvisel s konečnou výší vnitrostátních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu, a to s 

ohledem na zvýšení administrativní zátěže na straně zadavatelů.81 Statistické údaje o veřejných 

zakázkách zadaných v době snížených limitů však neprokázaly dopad na zvýšení 

transparentnosti při jejich zadávání s ohledem na objem investovaných veřejných prostředků. 

Došlo sice k významnému zvýšení počtu zadaných veřejných zakázek, ovšem souhrnná hodnota 

těchto zakázek byla nižší než v předchozím období, kdy byly limity vyšší.82 

Jeden rok po nabytí účinnosti novely z roku 2012 vrátilo zákonné opatření Senátu 

č. 341/2013 Sb. limity zpět na původní hranici. Argumentem byla možná transparentnost a 

kontrolovatelnost zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, i když nebudou podléhat režimu 

zákona. Navrhovaná úprava korespondovala se stávajícími zákonnými limity, jevila se jako 

přiměřená a odpovídala potřebám a prostředí České republiky a nepředpokládalo se, že návrh 

svým rozsahem bude vybočovat z již uplatňovaných aktuálních postupů.83  

Pro přehlednost je níže uvedeno tabulkové shrnutí vývoje hraničních hodnot finančních 

limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu. 

Hraniční hodnoty veřejných zakázek malého rozsahu v České republice (bez DPH) 

01.07.1996 - 30.04.2000    100.000 Kč 

01.05.2000 - 02.04.2001    500.000 Kč 

03.04.2001 - 30.6.2006 2.000.000 Kč 

01.07.2006 - 31.03.2012 2.000.000 Kč pro dodávky a služby 
6.000.000 Kč pro stavební práce 

01.04.2012 - 31.12.2013 1.000.000 Kč pro dodávky a služby 
3.000.000 Kč pro stavební práce 

01.01.2014 - doposud 2.000.000 Kč pro dodávky a služby 
6.000.000 Kč pro stavební práce 

zdroj: vlastní zpracování 
 

1.2.5 Nastavení finančního limitu předpokládané hodnoty 
Česká republika má v rámci Evropské unie velmi vysoko nastavené finanční limity pro 

veřejné zakázky malého rozsahu. Rozdíl se ve skutečnosti ještě prohlubuje, neboť v mnoha 

zemích je podstatně vyšší cenová hladina. Vyšší finanční limity lze identifikovat pouze v 

                                                
81 Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2012 Sb. 
82 Veřejná konzultace k výši limitů pro veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj (2019). In komora.cz 
[online]. [cit. 2019-05-20]. Dostupné z: https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-
limit%C5%AF-VZ-2.pdf 
83 HAVLÍČEK, Jan. Právní rámec a praktické otázky zadávání veřejných zakázek ve světle vybraných rozhodnutí 

Evropského soudního dvora a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Obchodní právo. 2009, 18(5), 16-27. ISSN 
1210-8278. 

https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-limit%C5%AF-VZ-2.pdf
https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-limit%C5%AF-VZ-2.pdf
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Dánsku, Finsku a Lucembursku (zde jen dodávky a služby) při nezohlednění členských států s 

minimálními finančními limity dle zadávacích směrnic EU.84 

Při řešení otázky nastavení finančních limitů je nutno porovnat možné přínosy plynoucí z 

realizace zákonem upravených zadávacích řízení a nárůst administrativních nákladů při 

výrazném navýšení počtu veřejných zakázek zadávaných v souladu s procesními pravidly zákona 

o zadávání veřejných zakázek. Cílem nastavení optimální výše předpokládané hodnoty pro 

veřejné zakázky malého rozsahu je zohlednění negativní a pozitivní stránky příliš vysokého, 

resp. nízkého, finančního limitu ve vyvážené míře. Příliš nízko nastavenou hranicí může dojít k 

nadbytečné administrativní náročnosti procesu zadávání, což by se projevilo rozšířením rozsahu 

přezkumu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ve svém důsledku by se zpomalil proces 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, což by nakonec mohlo mít nepříznivý vliv na 

efektivitu i hospodárnost činnosti zadavatele (snížila by se flexibilita řešení aktuálních potřeb 

zadavatele). Tato negativa však mohou být vynahrazena větší otevřeností zadávacího postupu a 

tím pádem vyšší transparentností vynakládání veřejných prostředků.  

Pozitiva a negativa různých nastavení výše finančních limitů předpokládané hodnoty jsou 

shrnuty v následující tabulce: 

 

Identifikace nákladů a přínosů různých nastavení výše předpokládané hodnoty 
DOPADY NA ZADAVATELE 

náklady při snížení finančního limitu zvýšení administrativních nákladů spojených se 

zadáváním veřejných zakázek 

přínosy při zvýšení finančního limitu úspory ve formě nižších administrativních nákladů 

spojených se zadáváním veřejných zakázek 
DOPADY NA DODAVATELE 

náklady při zvýšení finančního limitu 
snížení transparentnosti zadávání veřejných zakázek 

horší přístup k veřejným zakázkám 

přínosy při snížení finančního limitu 
zvýšení transparentnosti 

otevřenější přístup k veřejným zakázkám 
Vyšší míra soutěže může být jak přínosem, tak nákladem, dle konečných důsledků odvíjejících se 

od správnosti nastavení institucionálního prostředí a dle pozice dodavatele. 
DOPADY NA ORGÁNY DOHLEDU 

náklady výdaje v souvislosti s přenosem výkonu kontrolního 

dohledu dle zvolené varianty 

přínosy úspory v souvislosti s přenosem výkonu kontrolního 

dohledu dle zvolené varianty 

                                                
84 Ke srovnání finančních limitů v EU viz Tabulka 1 a Tabulka 2 v příloze této diplomové práce 
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DOPADY NA DAŇOVÉ POPLATNÍKY 

náklady při snížení finančního limitu zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek 

přínosy při zvýšení finančního limitu snížení transparentnosti zadávání veřejných zakázek 
zdroj: vlastní zpracování na základě důvodové zprávy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek 
 

Hodnocení nastavení předpokládané hodnoty malého rozsahu, provedené pro účely přijetí 

zákona z roku 2016, však ukázalo, že nižší limity nevedly ke zvýšení transparentnosti 

vynakládání veřejných prostředků, neboť nedošlo k výraznějšímu nárůstu finančních prostředků 

evidovaných ve Věstníku veřejných zakázek. Transparentnost zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu se má tedy provádět interními procesními postupy zadavatele, veřejností a 

neziskovými organizacemi zabývajícími se zadáváním veřejných zakázek.85 Naproti argumentaci 

pro vyšší nastavení předpokládané hodnoty však stojí vyšší tendence korupčního chování jak na 

straně zadavatelů, tak na straně dodavatelů. 

Před vydáním poslední kodifikace zadávání veřejných zakázek bylo znovu diskutováno 

snížení finančních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu, a to zpět na 1 mil. Kč, resp. 

3 mil. Kč v případě stavebních prací. V této souvislosti bylo upozorňováno na jedny z nejvyšších 

předpokládaných hodnot malého rozsahu České republiky v rámci celé Evropské unie.86 Toto 

postavení se za posledních 10 let nezměnilo. 

S nastavením finančních limitů předpokládané hodnoty oddělující jednotlivé režimy 

veřejných zakázek souvisí také otázka pravomocí takové hranice nastavit. V českém právním 

prostoru bylo přesné vymezení do roku 2008 v rukou zákonodárce. V souvislosti určováním 

prahových limitů Evropské komise se tato pravomoc v oblasti oddělení podlimitní a nadlimitních 

veřejných zakázek přenesla na vládu.87 Tato delegace však nemusí být jediným řešením, jak se 

stalo například ve Slovenské republice, jejíž orgán dohledu (Úřad pro veřejné zakázky) má 

pravomoc stanovit právním předpisem horní finanční limit pro veřejné zakázky na dodávku 

potravin.88  Na našem území by se dle tohoto příkladu mohl stát určovatelem hraničních 

finančních limitů vláda nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

 

                                                
85 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
86 Doporučení subkomise Národní ekonomické rady vlády proti korupci (2010). In: vláda.cz [online]. [cit. 2019-04-
25]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/Doporuceni-subkomise-NERV-
proti-korupci.pdf  
87 § 2 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb. 
88 § 5 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/Doporuceni-subkomise-NERV-proti-korupci.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/Doporuceni-subkomise-NERV-proti-korupci.pdf
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2 Zásady zadávání  
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje krátký výčet základních zásad, které 

představují generální principy, dle kterých je třeba vykládat a aplikovat ustanovení zákona a 

proces zadávání veřejných zakázek.89 Tento výčet však není uzavřený, protože je třeba přihlížet i 

k jiným zásadám, a to zejména evropského práva, které jsou stanoveny ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie či vyplývají z preambule zadávací směrnice.90 Základní zásady zadávacího řízení 

totiž přímo vychází ze zásad práva EU. Zejména se v nich promítají zásada volného pohybu 

zboží a služeb, vzájemné uznávání, rovnost a transparentnost.91  

Zadavatel je povinen dodržovat základní zásady v plném rozsahu, bez ohledu na to, zda 

zadává veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní či veřejné zakázky malého rozsahu.92 Teorie je 

rozděluje na zásady v zákoně výslovně vyjádřené (§ 6) a zásady v zákoně výslovně neobsažené 

(další zásady typické pro právní úpravu veřejných zakázek vyplývají z jejich obecných principů 

a jednotlivých ustanoveních zákona).93  

Na postup zadavatele je třeba v praxi obvykle uplatnit i některé další zásady, vyplývající 

z nejrůznějších právních předpisů. Jde hlavně o principy plynoucí ze soutěžního a rozpočtového 

práva včetně právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu a územních 

samosprávných celků.94 Zejména se jedná o principy 3E, které se s výše uvedenými zásadami 

setkávají při zadávání veřejných zakázek. Spolu s nimi platí v oblasti řízení a kontroly veřejných 

financí princip prevence, který stanovuje povinnost předcházet jednání, které by bylo v rozporu s 

principy 3E. Splnění základních zásad zákona o zadávání veřejných zakázek však automaticky 

neznamená, že budou veřejné prostředky vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně.95 

Dodržování zásad při zadávání veřejných zakázek povede k efektivnímu využívání veřejných 

prostředků, potírání korupce a klientelismu.  

 

 Zásady zákona o zadávání veřejných zakázek 

Zadavatel musí při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dodržovat zásady 

transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace a přiměřenosti. Zadavatel nesmí omezovat 

                                                
89 § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
90 Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
91 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o 

zrušení směrnice 2004/18/ES 
92 § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
93 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
94 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
95 Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR č. 3. Metodika veřejného nakupování 

(Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání). 2016. 
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účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě EU, Evropského 

hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo jiném státě, který má s Českou 

republikou nebo s EU uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto 

států k zadávané veřejné zakázce.96 Předešlá věta konkretizuje obecněji vymezené zásady 

obsažené v § 6 odst. 1 zákona tak, jak je pojímá výkladová praxe, a posiluje princip zákazu 

diskriminace vůči těmto dodavatelům. Na druhou stranu lze omezit účast dodavatelů ze zbylých 

států, které nejsou v předmětném ustanovení vymezeny. Jde o státy, které neumožňují 

tuzemským dodavatelům, aby mohli vstoupit do veřejných zakázek těchto států.97 

Bližší vymezení obsahu výše uvedených zásad není v právních předpisech obsaženo a je 

nutné je interpretovat zejména na základě judikatury SDEU a českých soudů a rozhodnutí 

ÚOHS. Ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek tyto zásady také detailněji 

nerozvádí a nedefinuje je, to však neznamená, že by zadavatelé byli oprávněni při zadávání 

mimo zadávací řízení postupovat bez jakýchkoliv pravidel. Pokud by zadavatel při zadávání 

veřejné zakázky malého rozsahu některou z uvedených zásad porušil, nešlo by o porušení § 6 

zákona, neboť neexistuje zákonný příkaz toto ustanovení přímo aplikovat, nýbrž o porušení § 31, 

věty druhé, zákona (jediného kogentního ustanovení zákona u tohoto druhu veřejných zakázek), 

tedy o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Odkaz na § 6 uvedený ve výše zmíněném 

ustanovení je pouze legislativní zkratkou, odkazující na výčet jednotlivých zásad, které musí být 

dodrženy.98 Zásadami by se zadavatel měl řídit v průběhu celého zadávacího postupu. 

Zásady vyjádřené v zákoně o zadávání veřejných zakázek vychází ze zásady ochrany 

volného trhu a jejich smyslem je zajistit otevřenost veřejného zadávání hospodářské soutěži. 

Tyto zásady míří navenek vůči potenciálním dodavatelům na trhu zboží a služeb.  

Zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona mají význam jako obecná výkladová pravidla a 

dále pak v tom, že jsou konkretizovány v jednotlivých ustanoveních zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Například povinnost zadavatele postupovat transparentně je v § 245 odst. 1 

zákona zdůrazněna výslovným požadavkem na to, aby se zadavatel v rozhodnutí o námitkách 

podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem v nich uvedeným.99 

Konkrétní způsob aplikace základních zásad je vždy třeba posuzovat ve vztahu ke 

konkrétní veřejné zakázce. Jinak bude vypadat v případě drobné nahodilé zakázky typu 

                                                
96 § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
97 JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-505-3. 
98 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 2 Afs 132/2009 
99 DVOŘÁK, David. Kontraktační proces veřejných zakázek malého rozsahu. Sborník příspěvků z mezinárodní 
konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17. – 19.5.2012 v Brně. V Brně: Tribun EU s.r.o., 

2012. ISBN 978-80-210-5929-0 
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zakoupení pohonných hmot do služebního automobilu během pracovní cesty, jinak v případě 

pořízení nových automobilů, byť jejich úhrnná hodnota v účetním období nepřesáhla hranici 

veřejných zakázek malého rozsahu.100 Zásady můžou v praxi často působit i proti sobě, což je 

způsobeno vyšší mírou jejich abstraktnosti.101  

 

2.1.1 Transparentnost 
Jako první zásadu ovládající zadávací postup všech veřejných zakázek (včetně 

zadávacího řízení) uvádí zákon zásadu transparentnosti, v jejímž souladu mají zadavatelé jednat 

co nejotevřeněji. Z uplatnění této zásady vyplývá, že by občané měli vědět, kde a za jakým 

účelem jsou jeho prostředky vynakládány. Tyto informace podporují demokratickou diskusi, 

přispívají k účasti občanů v rozhodovacím procesu, posilují institucionální kontrolu a dohled nad 

výdaji zadavatele a přispívají ke zvyšování jeho důvěryhodnosti.102 

Transparentnost celého zadávání veřejných zakázek, která tento proces zprůhledňuje a 

činí jej veřejně kontrolovatelným, se zabezpečuje co největší mírou informovanosti dotčených 

subjektů i veřejnosti o průběhu veřejných zakázek, o pravomocných rozhodnutích Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, zásadou řádně odůvodňovat veškeré úkony, které zadavatel činí, 

aby jeho postup byl předvídatelný a v souladu se zásadou právní jistoty. Otevřenost zadávacího 

postupu zamezuje nekalým praktikám jeho účastníků a zabezpečuje efektivní hospodářskou 

soutěž o veřejnou zakázku. V konkrétní rovině by její dodržování mělo zajistit, aby se co největší 

počet dodavatelů dozvěděl o veřejné zakázce malého rozsahu a mohl se zúčastnit zadávacího 

postupu.103 

Dle judikatury SDEU je zásada transparentnosti konkrétním a zvláštním vyjádřením 

zásady rovného zacházení a spočívá v zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění umožňujícího 

otevření trhu hospodářské soutěži ve prospěch každého potenciálního dodavatele.104 V České 

republice se uveřejnění výběrového řízení u veřejných zakázek malého rozsahu nevyžaduje. 

Jejich transparentnost tak bývá spíše spojována s povinností zadavatele dodržovat předem 

stanovená pravidla postupu105 a s povinností vést dostatečnou dokumentaci o výběrovém řízení, 

                                                
100 Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2017, č. j. 9 As 195/2015 
101 POREMSKÁ, Michaela. Veřejné zakázky: právní minimum při jejich zadávání. Olomouc: ANAG, c2014. Právo. 

ISBN 978-80-7263-908-3. 
102 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
103 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
104 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. 12. 2000, C-324/98 anebo rozsudek Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 18. 11. 1999, C-275/98. 
105 RAUS, David a Robert NERUDA. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. Praha: Linde, 2007. Zákony - 
komentáře. ISBN 978-80-7201-677-8. 
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aby nevznikaly pochybnosti o tom, co bylo pravým důvodem jednotlivých kroků zadavatele. 

Veškeré kroky zadavatele tak budou zpětně vysledovatelné a přezkoumatelné.106 Jen tak lze totiž 

zajistit kontrolu toho, že byly dodrženy další základní zásady zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. 

Zásada transparentnosti vyžaduje, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo 

průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně 

stanovených podmínek v oznámení veřejné zakázky nebo zadávací dokumentaci.107 Všichni 

dodavatelé tak budou přiměřeně informovaní a při vynaložení běžné péče budou moci rozumět 

jejich přesnému významu a interpretovat je shodně. Dále bude zadavatel schopen ověřit, zda 

podané nabídky splňují kritéria příslušné veřejné zakázky.108 

K povinnosti vztahující se k naplňování zásady transparentnosti česká judikatura 

poznamenává, že ji lze identifikovat v zásadě nejen v celém průběhu zadávacího postupu, nýbrž i 

po jeho ukončení, tj. v případech, kdy žadatelé ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, požadují po zadavateli veřejné zakázky poskytnout určité informace o 

uskutečněných zadávacích postupech. Smyslem této zásady pak je to, aby bylo možné bez 

dalšího odhalit a sankcionovat jakékoliv formy korupčních jednání.109 

Postup zadavatele je možné považovat za netransparentní tehdy, pokud jsou v 

zadavatelově postupu shledány takové prvky, které by zadávací řízení činily 

nekontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o 

pravých důvodech jednotlivých úkonů zadavatele.110 Typickou oblastí, kde se tato zásada 

uplatní, je nastavení konkrétních požadavků v zadávacím postupu. Zadavatel je povinen stanovit 

jeho parametry takovým způsobem, aby nedošlo k situaci, kdy by zadavatelův postup nemusel 

směřovat k naplnění účelu zákona v návaznosti na nejednoznačně stanovené podmínky průběhu 

plnění veřejné zakázky.111 Za takovou situaci lze považovat například absenci konkrétních 

dokladů, kterými mají vybraní uchazeči prokázat splnění podmínek způsobilosti. Pokud 

předmětné doklady v dokumentaci o zadávacím postupu chybějí, nelze proces zadání veřejné 

zakázky náležitě přezkoumat a nelze tak vyvodit jednoznačný závěr, že měly být jako 

nejvhodnější skutečně vybrány nabídky podané vybranými dodavateli. Archivace dokumentace o 

                                                
106 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. dubna 2004, C-496/99 P. 
107 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 62 Af 50/2011 
108 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
109 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2007, sp. zn. Ca 166/2005, nebo rozsudek Krajského soudu v 
Ústí nad Labem ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 15 Ca 89/2009 
110 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.9.2010, sp. zn. 1 Afs 45/2010  
111 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 4.2017, sp. zn. ÚOHS-S0076/2017/VZ-
12268/2017/541/MSc 

aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='15.%202.2019'
aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='15.%202.2019'
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zadávacím postupu je jediným možným způsobem, kterým lze ověřit postup zadavatele při 

zadávání veřejné zakázky a zjistit, zda byl jeho postup v souladu se zákonem. Z hlediska 

závažnosti se jedná o přestupek závažného charakteru.112 

Z judikatury dále vyplývá, že podmínkou dodržení zásady transparentnosti je průběh 

zadávacích postupů takovým způsobem, který se navenek jeví jako férový a řádný, a porušení 

této zásady nastává nezávisle na tom, zda se podaří prokázat konkrétní porušení některé 

konkrétní zákonné povinnosti.113 Podle názoru Nejvyššího správního soudu tak ke konstatování 

netransparentnosti plně postačuje, že v průběhu zadávacího postupu prokazatelně vyvstanou 

pochybnosti odporující požadavkům zákona na průhlednost a transparentnost zadávacího řízení. 

Cílem zásady transparentnosti je v zásadě vyloučit existenci rizika upřednostňování a svévole 

zadavatele.114 

Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence 

účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také 

nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením 

této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího 

postupu.115  

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k zásadě transparentnosti i v případě veřejných zakázek 

malého rozsahu. „Zadavateli na plnění veřejné zakázky malého rozsahu nelze bránit v tom, aby 

po uchazečích požadoval doložení bezdlužnosti. Stanovení podmínek bezdlužnosti uchazeče 

vůči zadavateli samotnému je takovým způsobem, který zaručí, že nebudou předem ze soutěže 

vyloučeni uchazeči s irelevantními závazky vůči zadavateli (typicky závazky zcela bagatelního 

rozsahu, jež ničeho nevypovídají o ekonomické situaci či obchodní serióznosti uchazeče).“116  

V souladu s ustálenou judikaturou je to zadavatel, kdo musí v případě pochybností unést 

důkazní břemeno o férovosti svého postupu. Transparentním postupem se rozumí takový postup, 

který nevzbuzuje pochybnosti o tom, že zadavatel jedná regulérně. Zajištění toho, aby žádné 

kroky prováděné v zadávacím postupu nepůsobily netransparentně, je vždy na zadavateli 

příslušné veřejné zakázky. Ten by měl zabezpečit, aby zadávání probíhalo korektně a aby jeho 

průběh nevyvolával žádné pochybnosti.117  

 
                                                
112 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 20. 10.2016, sp. zn. ÚOHS-S0662/2016/VZ-
42931/2016/531/MHo 
113 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2010, sp. zn. 1 Afs 45/2010  
114 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. 11.2016, sp. zn. ÚOHS-S0724/2016/VZ-
47127/2016/511/JNv 
115 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 62 Af 50/2011  
116 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 2018, sp. zn. 2 Afs 375/2017 
117 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. 62 Ca 31/2008  
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2.1.2 Rovné zacházení 
Zásada rovného zacházení vyžaduje, aby se srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno 

odlišně, není-li tato odlišnost objektivně zdůvodněna. Pro oblast veřejných zakázek je nutno 

zásadu rovného zacházení pojímat ve smyslu možnosti přístupu k veřejným zakázkám a rovnosti 

v možnosti uspět ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce. Všichni dodavatelé by měli při 

přípravě znění jejich nabídek mít stejné příležitosti, což znamená, že nabídky všech dodavatelů 

musí podléhat stejným podmínkám.118 

Zadavatel by měl vůči všem dodavatelům postupovat stejným způsobem, být neutrální a 

stanovit podmínky, které budou známé všem dodavatelům. Pokud jakýkoli dodavatel neprokáže 

splnění kvalifikace či zadávací podmínky, musí být vyloučen. Pokud byl někdo vyloučen, ač 

neměl být, bude rovněž porušena zásada rovnosti.119 

SDEU se aplikací této zásady pro oblast veřejných zakázek zabýval v několika případech 

a poznamenal, že i kdyby zadávací směrnice výslovně nezmiňovala zásadu rovného zacházení 

s uchazeči o veřejnou zakázku, povinnost dodržovat tuto zásadu je samotným jádrem zadávacích 

směrnic.120 Dále SDEU konstatoval, že dodržování zásady rovného zacházení s dodavateli 

vyžaduje, aby všechny nabídky splňovaly podmínky zadávacího postupu, aby bylo zajištěno 

objektivní srovnání nabídek podaných různými uchazeči.121  

Dle judikatury českého soudnictví vyplývá ze zásady rovného zacházení povinnost 

transparentnosti, aby mohlo být ověřeno, zda je tato zásada dodržována. Jejím cílem je v zásadě 

vyloučit existenci rizika upřednostňování a svévole zadavatele. Vyplývá z ní, že všechny 

podmínky a pravidla zadávacího postupu musí být jasně, přesně a jednoznačně stanoveny 

v oznámení veřejné zakázky nebo v zadávacích podmínkách.122  

Zadavatel musí v každém stadiu zadávacího postupu vyhovět nejen principu stejného 

zacházení se všemi uchazeči, ale také principu transparentnosti. Proto osoba, která je úzce spjata 

se zadávacím postupem a která byla dokonce posouzena jako úspěšný uchazeč, musí 

bezodkladně obdržet přesné informace týkající se stavu zadávacího postupu. 

  

                                                
118 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, sp. zn. 5 Afs 131/2007 
119 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
120 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. dubna 2004, C-496/99 P. 
121 Např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22.června 1993, C-243/89. 
122 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. května 2008, sp. zn. 5 Afs 131/2007 



 

26 
 

2.1.3 Zákaz diskriminace 
Zásada zákazu diskriminace je v podstatě zvláštní vyjádření a odvrácenou stranou zásady 

rovného zacházení.123 Je stanovena na unijní úrovni přímo v SFEU, z čehož vyplývá povinnost 

uplatňovat rovnocenný přístup i k dodavatelům z ostatních členských států EU. Evropská i česká 

právní úprava zakazuje nejenom zjevnou diskriminaci odůvodněnou státní příslušností nebo 

sídlem dodavatelů, ale všechny skryté formy diskriminace, které aplikací jiných kritérií 

rozlišování vedou ke stejnému výsledku.  Zjevnou diskriminací by byla situace, kdy zadavatel 

zaujme rozdílný přístup (např. jinými podmínkami) ke konkrétnímu dodavateli než k 

dodavatelům ostatním.  

Diskriminací skrytou se pak rozumí situace, kdy se zadavatel sice na první pohled chová 

ke všem dodavatelům stejně, ale výsledkem jeho jednání jsou obdobné právem zakázané 

důsledky (v oblasti práva veřejných zakázek tedy omezení hospodářské soutěže a konkurenčního 

prostředí mezi dodavateli) jako v případě diskriminace zjevné. Takovým způsobem se bude 

chovat zadavatel, jenž nastaví požadavky na kvalifikaci dodavatele nepřiměřeně k velikosti, 

složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, protože pak by zjevně veřejnou 

zakázku nemohli splnit někteří z potenciálních dodavatelů, kteří by jinak byli bývali k plnění 

předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilí.124 Zadavatel například nesmí vyhrazovat žádné 

veřejné zakázky na stavební práce společnostem, které mají sídlo v oblasti, kde mají být stavební 

práce provedeny či dávat přednost dočasným sdružením, které zahrnují společnosti, které mají 

hlavní aktivity v této oblasti.125 Dále je zadavatel povinen projevovat souvislé a logické chování 

vůči dodavatelům. Jakékoliv intervence různými administrativními a politickými subjekty 

neospravedlňují nesplnění závazků vůči dodavatelům.126  

Účelem zadávacích směrnic je otevření veřejných zakázek hospodářské soutěži v rámci 

EU a byl podkopán, pokud by zadavatel mohl organizovat zadávací postupy takovým způsobem, 

že by dodavatelé z ostatních států, než ve kterých jsou veřejné zakázky zadávány, byli 

odrazováni od účasti na zadávacím postupu.127 To znamená, že zákaz diskriminace mezi 

dodavateli také chrání ty, kteří jsou odrazováni od účasti na soutěži. 

Konkrétně se zákaz diskriminace promítá například v § 36 odst. 1 zákona o zadávání 

veřejných zakázek, dle kterého je zadavatel povinen stanovit zadávací podmínky takovým 

                                                
123 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008  
124 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008 
125 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. července 1992, C-360/89 
126 Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. prosince 1998, č. T-203/96  
127 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. října 2000, C-16/98 
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způsobem, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovaly 

konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.  

Nesmí být omezeni dodavatelé z určitých oblastí a nesmí být diskriminováni zahraniční 

dodavatelé. Zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jsou omezeny v § 6 zákona 

odstavcem 2, který ukládá zadavateli povinnost dodržovat tyto zásady pouze ve vztahu 

dodavatelům z EU a dalších států. Fakticky však většinu veřejných zakázek dostanou domácí 

firmy, a to i přesto, že při zadání veřejných zakázek je zadavatel povinen respektovat princip 

nediskriminace na národnostním základě.128 

Dle rozhodovací praxe ÚOHS se zadavatel dopustí porušení zásady rovného zacházení a 

zákazu diskriminace, pokud dodatkem umožní podstatnou změnu práv a povinností 

vyplývajících z uzavřené smlouvy. Deformuje tak soutěžní prostředí a znemožňuje ucházejícím 

se dodavatelům (včetně těch potenciálních) podat nabídku, která by mohla být v souladu s 

hodnotícími kritérii a s nově nastavenými podmínkami vybrána jako ekonomicky výhodnější.129 

Neodůvodňuje-li to předmět veřejné zakázky, nesmí zadavatel zvýhodnit nebo 

znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím 

přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.130  

Za diskriminaci však nelze považovat používání českého jazyka, existenci kvalifikace 

jako takové a stanovení zadávacích podmínek zadavatele, pokud uvedené požadavky zadavatele 

jsou opodstatněné, tzn. že zabezpečují výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky – vyvážený 

poměr ceny a kvality.131  

 

2.1.4 Přiměřenost 
Vedle výše uvedených zásad se v poslední přijaté právní úpravě objevila zásada 

přiměřenosti. Ta byla už obsažena v zadávacích směrnicích, ze kterých zákon o zadávání 

veřejných zakázek vychází. Zadavatel musí nastavit podmínky zadávacího postupu tak, aby 

adekvátně reflektovaly charakter veřejné zakázky.132 Ze zásady se dovozuje, že zadavatel sice 

může stanovit cíl, tedy technickou specifikaci, zvolená opatření k jeho dosažení ovšem nesmějí 

                                                
128 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
129 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 26. 1.2017, sp. zn. ÚOHS-S0730/2016/VZ-
02805/2017/522/PKř 
130 § 89 odst. 5 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
131 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
132 Veřejné zakázky v novém kabátě. In: epravo.cz [online]. [cit. 2019-10-25]. Dostupný z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/verejne-zakazky-v-novem-kabate-103255.html 

https://www.epravo.cz/top/clanky/verejne-zakazky-v-novem-kabate-103255.html
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přesáhnout hranici toho, co je k dosažení zvoleného cíle vhodné a nezbytné.133 Zadavatel tak 

například nesmí při výběru mezi dodavateli vyžadovat žádné technické, odborné nebo finanční 

schopnosti, které jsou vzhledem k předmětu veřejné zakázky nepřiměřené nebo excesivní. 

Obecnějším projevem zásady je legislativní zakotvení odlišného režimu zadávání 

veřejných zakázek podle jejich finanční hodnoty. V tomto směru má výslovně deklarovaná 

zásada přiměřenosti významný vliv pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V praxi se 

však stává, že zadavatelé na tyto zakázky uplatňují přísnější požadavky, než připouští zákon pro 

podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky.134 

Zásada přiměřenosti koriguje zbývající tři zásady tak, aby nepůsobily samoúčelně a 

nezpůsobovaly zadavatelům nadbytečnou administrativní zátěž, protože transparentnost, rovné 

zacházení ani nediskriminace nemohou být nikdy absolutní.135  

Co se týče praxe, ÚOHS nepovažuje za souladný se zásadou přiměřenosti například 

požadavek zadavatele na sjednání platnosti bankovní záruky v délce nad rámec délky zadávací 

lhůty. Postup zadavatele v souladu se zásadou přiměřenosti spočívá v nastavení takových 

parametrů v zadávacím postupu, které poskytují zadavateli záruku, že budou naplněny jeho cíle, 

směřující zejména k výběru kvalifikovaného a zkušeného dodavatele, a současně nebude 

nedůvodně docházet k omezování hospodářské soutěže. Zásada přiměřenosti je tedy uplatňována 

i při nastavení zadávacích podmínek, včetně jednotlivých lhůt.136 

 

2.1.5 Další nepojmenované zásady 
Stejně tak, jak se obecné zásady uvedené v § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek 

konkrétně promítají v dalších ustanoveních zákona, objevují se v zákoně i další zásady, které 

však již nejsou explicitně vyjádřeny. Tyto nepojmenované zásady se povinně uplatňují na 

nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky, nicméně zadávací postup veřejných zakázek malého 

rozsahu by se jimi měl řídit také, neboť funkčně souvisejí s obecnými zásadami, a hlavně 

provádějí cíle zákonné úpravy. 

Podpora rozvoje soutěže a zadávání veřejných zakázek v konkurenčním prostředí. 

Stěžejním účelem zákona je zajištění konkurenčního prostředí a maximálního uplatnění 

soutěživosti při zadávání zakázek subjekty, kteří k tomu nejsou ekonomicky vedeny, protože 

                                                
133 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008 
134 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
135 Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR č. 3. Metodika veřejného nakupování 

(Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání). 2016. 
136 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 5.2017, sp. zn. ÚOHS-S0131/2017/VZ-
15395/2017/531/ESt 
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nejsou závislé na dosažení zisku. Zpravidla totiž není přípustné, aby se zadavatel obrátil pouze 

na jednoho dodavatele bez konkurenčních nabídek. Zákon dává přednost zadávání formou 

otevřeného či užšího řízení s tím, že užití jiných způsobů zadání, které omezují soutěž, je vázáno 

na zvláštní podmínky v zákoně definované. Konkurence nutí zájemce o veřejnou zakázku, aby si 

počínali jako v každém jiném obchodněprávním vztahu a nabídli dobrou kvalitu za odpovídající 

cenu. 

Zamezení nečestné soutěži. Právní úprava zadávání veřejných zakázek má vést k 

efektivnímu a ekonomickému využití veřejných prostředků, proto musí současně zabraňovat 

korupci. Základem bezkorupčního zadávání je nutnost zabezpečení soutěže, transparentnost 

rozhodování a efektivní kontrola nad postupem zadavatelů včetně jeho zaměstnanců. Komise 

posuzující a hodnotící nabídky musí být složena z více (kvalifikovaných) lidí, takže výběr 

příslušného dodavatele není záležitostí jedince, což samo o sobě ztěžuje korupci v této oblasti. 

Taková zásada je svázána s odděleností osob rozhodujících v zadávacím postupu. 

Zákaz zvýhodnění prostřednictvím technických požadavků. Není-li to odůvodněno 

předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí z(ne)výhodnit určité dodavatele nebo produkty 

tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím odkazu na určité dodavatele (např. obchodní 

firma) nebo produkty (specifické označení příznačné pro určitého podnikatele), nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.137 V 

opačném případě by mohlo docházet k nepřímé diskriminaci na základě státní příslušnosti, kdy 

jisté technické normy by mohli splnit např. jen jistí domácí podnikatelé.  

Střídání dodavatelů. V předchozí zákonné úpravě ZVZ 2006 existovalo zajímavé 

ustanovení, které zakazovalo zadavateli ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývat k podání 

nabídky opakující se okruh dodavatelů, pokud takový postup nebyl odůvodněn charakterem 

veřejné zakázky.138 Z tohoto jediného ustanovení vyplývala zásada střídání dodavatelů 

v zadávacím postupu a jako taková by neměla chybět ani v současné zákonné úpravě. Střídání 

dodavatelů však není v současné době nikde upraveno. Tato zásada klade důraz na to, aby 

veřejné zakázky získával širší okruh subjektů. To by bylo možné například selektivním kritériem 

při výběru kvalifikovaných dodavatelů, kdy bude vyzván ten, kdo ještě veřejnou zakázku pro 

zadavatele nerealizoval.139 

                                                
137 § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
138 § 38 odst. 3 zákona č 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  
139 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
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Formalizace zadávacích postupů. V rámci zajištění průhlednosti zadávacích postupů se 

uplatňují vysoce formalizované zadávací postupy.140 Ty zabezpečují, aby vše proběhlo 

spravedlivě a bez nekorektností. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek by jistě měla 

obsahovat i formální požadavky na celý zadávací postup.  

Důvěrnost nabídek. Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena 

důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavatel nesmí 

poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím do ukončení zadávacího řízení 

informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího 

řízení.141 Jiní dodavatelé by se tak mohli dostat k informacím o konkurenčních nabídkách. Pokud 

by se taková nekalá praktika zadavatele uskutečnila, došlo by nejen k narušení férovosti soutěže, 

ale i k úniku obchodního tajemství (know-how) anebo informace o kalkulaci, čímž by mohla být 

ovlivněna budoucí soutěž, případně nová soutěž v případě jejího opětovného zadávání.  

Výběr nejvhodnější nabídky. Důvodem existence zákona je výběr nejvhodnější nabídky, 

která nejlépe vyhovuje stanoveným požadavkům zadavatele dle jím stanovených kritérií 

hodnocení nabídek. Nejčastěji se užívá kritérium nejnižší ceny anebo jiné ekonomicky 

nejvhodnější nabídky (nejhospodárnější řešení s tím, že není rozhodující nejnižší nabídková 

cena).142 Výjimku z této zásady představují vyhrazené veřejné zakázky dle § 38 zákona.  

Zabezpečení nápravy a možného použití sankcí při porušení zákona. V neposlední řadě 

může nespokojený uchazeč podat námitky k zadavateli a v případě jejich zamítnutí návrh na 

zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS (včetně případného následného 

soudního přezkumu).143 Možnost uvedeného přezkumu lze ovšem uplatnit pouze u veřejných 

zakázek zadaných v rámci zadávacího řízení. Zásadou zabezpečení nápravy by se mělo řídit i 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V praxi lze například stanovit vnitřními předpisy 

námitky sui generis. 

 

 Zásady vyplývající z jiných zákonů 
Prostřednictvím veřejných zakázek jsou vynakládány značné finanční objemy veřejných 

prostředků, a proto je třeba k problematice veřejných zakázek přistupovat efektivně, 

                                                
140 např. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
141 § 211 odst. 2 a § 218 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
142 JURČÍK, Radek. Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. In: 

transparency.cz [online]. [cit. 2019-08-14]. Dostupné z:  https://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/vz_analyza_jurcik.pdf 
143 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
74uhzj65/00-443-8. 

https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/vz_analyza_jurcik.pdf
https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/vz_analyza_jurcik.pdf
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ekonomicky, účelně a eticky.144 I když jsou jednotlivé veřejné zakázky malého rozsahu co do 

finančního významu často nepatrné a mohlo by se zdát, že na celkový trh veřejných zakázek 

v České republice nemají významný vliv, celkově se na účelnosti, hospodárnosti a efektivitě při 

vynakládání veřejných prostředků podílí vskutku významně. Navíc mají u těchto veřejných 

zakázek zadavatelé (díky méně přísným administrativním postupům větší schopnost působit na 

jejich výslednou hospodářskou výhodnost (ať již pozitivně nebo negativně).  

Definice zásad 3E je v odborné literatuře různá a v řadě případů se jednotlivé principy 

nebo jejich části překrývají či zaměňují. Dodržování zásad 3E by mělo být vždy posuzováno 

jako celek, nikoliv jako jednotlivé dílčí aspekty. Optimální naplnění cílů zadavatele je dosaženo 

pouze při uplatnění všech tří zásad současně. Zároveň platí, že tyto zásady nelze v praxi nikdy 

absolutně změřit a beze zbytku naplnit.145 

Principy 3E vychází z řízení a kontroly veřejných financí a jejich smyslem je zajistit 

používání jakýchkoliv veřejných prostředků (nikoliv pouze prostředků vynaložených na základě 

realizace veřejných zakázek) v souladu se zásadou jejich řádného finančního řízení. Na rozdíl od 

prve uvedených zásad působí dovnitř organizace směrem k jejímu vnitřnímu fungování a 

rozhodování. 

Principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity vyplývají na unijní úrovni z nařízení, které 

upravuje finanční pravidla o souhrnném rozpočtu EU,146 a na národní úrovni ze zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. S nimi spojené povinnosti tento zákon 

stanovuje v § 4, ve kterém uvádí, že „hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat 

a) dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy […] při 

hospodaření s veřejnými prostředky […], 

b) zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným 

nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, 

neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky […], 

d) hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.“ 

Podobným způsobem jsou zásady 3E upraveny také zákonem č. 166/1993 Sb., o 

Nejvyšším kontrolním úřadu, který v § 4 stanovuje, že „při kontrole úřad prověřuje, zda 

kontrolované činnosti jsou v souladu s právními předpisy, přezkoumává jejich věcnou a formální 

správnost a posuzuje, zda jsou účelné, hospodárné a efektivní.“ Částečně jsou tyto principy 

                                                
144 dtto 
145 Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR č. 3. Metodika veřejného nakupování 
(Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání). 2016. 
146 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
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upraveny v řadě dalších zákonů, např. povinnost organizačních složek státu a příspěvkových 

organizací dbát na plnění určených úkolů nejhospodárnějším způsobem,147 a ve vztahu k 

nakládání s majetkem zejména povinnost využívat majetek účelně a hospodárně k plnění funkcí 

státu a k výkonu stanovených činností dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve svém § 38 odst. 1 

stanovuje, že „majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a 

úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.“148 V neposlední řadě tyto principy pro 

kraje a obce vyplývají z právní úpravy zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

V důsledku špatně či nevhodně nastavených smluvních podmínek může docházet k 

porušení principů 3E. Je tedy důležité zohledňovat je po celou dobu životního cyklu veřejné 

zakázky, nejen v rámci její přípravy, plánování a hodnocení. V případě ekonomické výhodnosti 

nabídky je třeba zohledňovat jak kritéria nákladová (nabídková cena, provozní náklady), tak 

kritéria užitková (kvalita a technická úroveň nabízeného řešení, funkční vlastnosti, záruční a 

pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůty).149 

Zásady 3E zároveň představují ekonomické kategorie spojené s ekonomickým řízením. 

Cílem takového řízení je zlepšení kontroly a systému odpovědnosti za realizované veřejné 

programy, zpřesnění alokace veřejných prostředků a obecně zvýšení efektivnosti veřejného 

sektoru. V praxi mnohdy řízení ekonomických systémů neprobíhá v souladu se zásadami 3E, ale 

omezuje se spíše na monitorování čerpání rozpočtových prostředků. Mezi příčiny tohoto stavu 

patří absence koncepce a strategie ekonomického řízení rozpracovaná na nižší stupně řízení, 

absence ukazatelů a měřítek hodnocení zásad 3E, nedostatečné nastavení pravidel odpovědnosti, 

stimulace a penalizace za prováděné aktivity a úkoly, vysoký stupeň centralizace řídících 

procesů, zejména delegování úkolů a poměrně malý prostor pro samostatné rozhodování na 

nižších stupních řízení, absence poptávky po ekonomickém řízení ze strany státu a vrcholových 

manažerů, případně komplikovaná a navzájem nenávazná legislativa (zejména plán, rozpočet, 

účetnictví).150  

                                                
147 § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
148 Obdobně ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze 
149 ŠUBRTOVÁ, Jana. Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. In: dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-05-21]. 
Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip-  
150 VODÁKOVÁ, J. aj., 2013. Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2013. 208 s. ISBN 978-80-7478-324-1. 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip-
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Před přijetím poslední kodifikace zadávání veřejných zakázek bylo doporučováno 

zakotvit vedle obecných zásad i zásady 3E, k čemuž ale nedošlo.151 Povinnost dodržovat tyto 

zásady sice plyne zejména ze zákona o finanční kontrole, nicméně nepokrývá celé spektrum 

zadavatelů. Dalším negativem je nemožnost subjektů, kteří se považují za poškozené v důsledku 

nedodržování těchto zásad, podávat podněty. 

V neposlední řadě je třeba k zásadám stanoveným českými vnitrostátními předpisy zmínit 

i zásady na úrovni Evropské unie, které se na české zadávací postupy uplatňují skrz pravidla 

poskytovatelů dotací, pokud mají být veřejné zakázky financované, byť i zčásti, z rozpočtu EU. 

Ty pak musí být v souladu zejména se zásadami řádného finančního řízení (plnění rozpočtu v 

souladu se zásadami 3E), rozpočtovými pravidly (jednotnost, správnost rozpočtu, roční rozpočet, 

vyrovnanost, obecnost, specifikace), univerzálnosti, neziskovosti, přehlednosti a proporcionality 

formou co nejširší veřejné soutěže a vyhlašovaní veřejné zakázky malého rozsahu vhodným 

způsobem.152 

 

2.2.1 Hospodárnost 
Hospodárností se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených cílů 

s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných 

úkolů.153 Jinými slovy jde o minimalizaci nákladů (finanční, lidské, věcné) na zdroje při plnění 

použitých k dosažení plánovaných úkolů nebo výstupů, přičemž se zároveň dodrží požadovaná 

kvalita vstupů z hlediska potřeb daného cíle a tím pádem i vykonávaných činností. Při sledování 

kritéria hospodárnosti musí zadavatel mít na zřeteli jak náklady prvotní (pořizovací), tak i 

provozní. Jejich součet (po zohlednění časové hodnoty peněz) je možné označit za náklady 

celoživotní.154 Hospodárné nakládání s veřejnými prostředky vyžaduje, aby zdroje používané 

dotčeným zadavatelem k výkonu jeho činnosti byly dány k dispozici ve správnou dobu, v 

dostatečném množství, v kvalitě odpovídající účelu, ke kterému má předmět plnění sloužit a za 

nejvýhodnější cenu dosažitelnou při dané poptávané kvalitě.155 Princip hospodárnosti se týká 

                                                
151 Doporučení subkomise Národní ekonomické rady vlády proti korupci (2010). In: vláda.cz [online]. [cit. 2019-04-
25]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/Doporuceni-subkomise-NERV-
proti-korupci.pdf 
152 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
153 § 2 písm. m) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
154 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
155 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/Doporuceni-subkomise-NERV-proti-korupci.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/Doporuceni-subkomise-NERV-proti-korupci.pdf


 

34 
 

primárně vstupů, ale je třeba zohledňovat i stanovené cíle projektu veřejné zakázky.156 V praxi 

zadávání veřejných zakázek se tedy primárně jedná o to, zda je poptávaná dodávka zboží, služba 

či stavební práce pořízena za nejlepších podmínek pro zadavatele.  

Ekonomická výhodnost nabídky nemusí vždy korespondovat s co nejnižší cenou při jasně 

stanovených technických požadavcích. Tyto technické předpoklady nelze pokaždé přesně 

definovat, a tak je vhodné aplikovat i jiná kritéria hodnocení ekonomické výhodnosti (např. 

podle nejnižších nákladů životního cyklu). Za hospodárný však nelze považovat postup, kdy je 

pro poptávaný předmět plnění nepřesně vymezena požadovaná kvalita. Přílišný tlak na 

hospodárnost konkrétní veřejné zakázky může ve svém důsledku způsobit zadavateli problémy 

s plněním (např. dosažení nižší kvality, nežli je potřeba, nebo nespolehlivost dodávek, nižší 

využitelnost výsledků externích služeb) a zapříčinit následnou celkovou nehospodárnost 

(nekvalitu výsledků v podobě veřejných služeb nebo dodatečné náklady na opravy a údržbu).  

Hospodárnost vynaložených nákladů by měla být vždy posuzována ve vztahu k celému 

životnímu cyklu předmětu plnění, nejen ve vztahu k jeho pořizovací ceně. K tomu by měl 

zadavatel vzniku dodatečných nákladů aktivně předcházet kontrolou plnění všech smluvních 

povinností ze strany dodavatele a včasným uplatňováním reklamací a smluvních pokut.157 

Příklad naplnění hospodárnosti představují instituty nejnižší nabídkové ceny a minimální 

provozní náklady v průběhu životního cyklu, což jsou nákladová kritéria. Plnit principy 3E lze 

nejen vhodným výběrem hodnotících kritérií, ale i určením jejich podílu na konkrétním 

hodnocení. Váhy těchto kritérií mohou nastavit oslovení odborníci, kteří by rozdělili 100 bodů 

jednotlivým kritériím podle důležitosti. U hodnocení celkové ceny lze navrhnout váhy hodnocení 

pro dodací cenu zařízení, ceny následné údržby, licencí, servisu, uživatelské podpory apod. Pro 

konkrétní volbu, jak v tomto případě postupovat, bude hrát roli poměr cen mezi dodaným 

zařízením a cen následného provozu.158 

V neposlední řade je třeba upozornit, že zásada hospodárnosti nemůže mít automaticky 

aplikační přednost před splněním striktních podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek, a to 

zvláště tehdy, pokud zadavatel nemá k dispozici důkladný ekonomický rozbor svědčící o takové 

výhodnosti.159 Účelem zákona je zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky právě 

                                                
156 ŠUBRTOVÁ, Jana. Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. In: dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-05-21]. 
Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip- 
157 Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR č. 3. Metodika veřejného nakupování 

(Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání). 2016. 
158 ŠUBRTOVÁ, Jana. Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. In: dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-05-21]. 
Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip- 
159 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn.3 As 18/2015 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip-
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip-
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prostřednictvím dodržování postupů nastavených zákonem. Sama zásada hospodárnosti nemůže 

mít aplikační přednost před zásadou transparentnosti.160 

 

2.2.2 Účelnost  
Účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru 

dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.161 Jde tedy o vztah mezi zamýšlenými cíli a 

skutečnými dopady vykonané činnosti, tj. zda byla uspokojena potřeba, která danou veřejnou 

zakázku vyvolala.162 Předpokladem účelnosti je správné nastavení vztahu mezi činnostmi 

v rámci veřejné zakázky a jejími výsledky a dopady. Dosažené výsledky mají odpovídat 

stanovené a prokázané potřebě. Primárně se jedná o naplnění cílů zadavatele, které danou 

potřebu vyvolaly. Účelnost se týká zejména výstupů nebo vazby mezi dosaženými výstupy, cíli a 

jejich dopady. Příklad naplnění účelnosti představují instituty návratnosti nákladů a náklady na 

jednotku výstupu.163 

V praxi zadávání veřejných zakázek se primárně jedná o to, jestli je poptáváno správné 

zboží či služba. Aby bylo možné posoudit, zda je něco účelné, musí být jasně identifikovatelná 

potřeba, kterou chce zadavatel zadáním veřejné zakázky zajistit. Již v tomto okamžiku si je 

zadavatel vědom nejvhodnějšího způsobu zajištění dané potřeby. Předtím, než zadavatel 

přistoupí k definici potřeby, kterou chce zadáním veřejné zakázky uspokojit, musí zvážit možné 

varianty řešení dané potřeby. Fakticky pak zadavatel jasně určí, co, proč a v jakém množství 

bude potřebovat, což je nezbytné pro posouzení dodržení účelnosti i pro ohodnocení veřejné 

zakázky. Zároveň je však třeba mít na paměti, že v případě, kdy bylo daného účelu dosaženo 

nikoli díky realizované veřejné zakázce, ale např. působením vnějších vlivů, které s danou 

veřejnou zakázkou nikterak nesouvisí, nelze prostředky vynaložené na veřejnou zakázku 

považovat za účelně vynaložené. Důležité je pro naplnění principu účelnosti zejména obecně 

specifikovat potřebné zboží nebo služby, aby bylo možné uspokojit cíle více způsoby (s ohledem 

na technologii nebo postup). Zvýhodnění určité technologie nebo postupu může vytvářet 

bezdůvodně překážky hospodářské soutěže, a tím omezuje možnou konkurenci a způsobuje 

nejenom neefektivitu, ale i nehospodárnost.164 

 
                                                
160 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2015, sp. zn. 62 Af 112/2013  
161 § 2 písm. o) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
162 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
163 ŠUBRTOVÁ, Jana. Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. In: dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-05-21]. 
Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip- 
164 Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR č. 3. Metodika veřejného nakupování 

(Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání). 2016. 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip-
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2.2.3 Efektivnost 
Efektivností se rozumí takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše 

možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků 

vynaložených na jejich plnění.165 Jinými slovy se poměřují užité zdroje (náklady) a výstup 

(zboží, služby či stavební práce). Efektivností dochází k optimalizaci vstupů užitých 

k uspokojení potřeb zadavatele.166 Efektivní činností dochází k optimalizaci finančních 

prostředků zadavatele, ať už vlastních či z poskytnuté dotace, při tvorbě výstupů, tj. jsou 

zajištěny maximální výsledky z daných vstupů, či dojde k dosažení daného výsledku s minimem 

zdrojů při zachování kvality výstupu. Princip se tedy uplatňuje na vstupy i na výstupy.  

Příklad naplnění efektivnosti představuje v případě kvantitativních kritérií nejlepší 

hodnota dané nabídky.167 Prakticky se tedy u veřejných zakázek primárně jedná o to, zda byly 

daná dodávka zboží, služba či stavební práce poptávány správně, tj. zda zadavatel využil veškeré 

možnosti, které přispívají k maximalizaci přínosů z vynaložených prostředků. Dosažení 

efektivity znamená i nemožnost dosáhnout lepších výsledků použitím vynaložených prostředků. 

Pro zhodnocení naplnění zásady efektivnosti v praxi je podstatné, zda dodané zboží, 

služba či stavební práce skutečně přispěly k uspokojení potřeb v míře odpovídající vynaloženým 

nákladům včetně úsilí spojeného s jejich pořízením. Mezi základní předpoklady pro naplnění 

principu efektivity patří zejména přiměřené plánování (co a v jakém množství bude pořízeno, 

které veřejné zakázky je lepší spojit, kdy bude která veřejná zakázka zadávána) a racionální 

příprava zadávacích podmínek (na jak dlouho je vhodné uzavřít smlouvu, jak bude definována 

požadovaná kvalita, jak budou nastavena kritéria kvalifikace a pravidla pro hodnocení nabídek, 

jak budou nastaveny smluvní podmínky, za jakých podmínek a v jaké formě bude možné 

realizovat změny závazku ze smlouvy, které mohou v průběhu realizace vzniknout atd.).  

Pro naplnění principu efektivity jsou důležité i postupy zadavatele ve fázi výběru 

dodavatele. Doporučuje se uzavírat dohody, které nevedou k dlouhodobé závislosti zadavatele na 

jednom dodavateli, protože řešit takovou nastalou závislost, je velmi složité jak po právní, tak po 

technické stránce. K dosažení efektivity by měl zadavatel vzniku dodatečných nákladů aktivně 

předcházet kontrolou plnění všech smluvních povinností ze strany dodavatele a včas uplatňovat 

reklamace a smluvní pokuty.168 

                                                
165 § 2 písm. n) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
166 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
167 ŠUBRTOVÁ, Jana. Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. In: dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-05-21]. 
Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip- 
168 Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR č. 3. Metodika veřejného nakupování 

(Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání). 2016. 
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3 Postup zadavatele při zadávání 
Na základě definice pojmu veřejné zakázky malého rozsahu a bližšího vymezení zásad a 

principů ovládajících jejich zadávání je nyní možné věnovat se samotnému zadávacímu postupu, 

jeho východiskům a praxi. Jeho úprava vychází jak ze závazných pokynů vrchnostenských 

orgánů, tak z metodik doporučujícího charakteru, které se promítají ve směrnicích zadavatelů, 

jež regulují zadávání veřejných zakázek malého rozsahu toho kterého zadavatele. 

 

 Průběh zadávacího postupu 
Tato podkapitola popisuje samotný zadávací proces ještě před jeho zahájením až po 

uzavření smlouvy na veřejnou zakázky malého rozsahu se zaměřením na povinnosti a 

doporučení pro zadavatele. 

 

3.1.1 Předzadávací postup  
Právní úprava veřejných zakázek malého rozsahu nereguluje proces veřejné zakázky od 

vzniku potřeby realizace určité dodávky, služby či stavební práce až do realizace příslušného 

plnění. Zákon o zadávání veřejných zakázek působí na veřejnou zakázku od zahájení zadávacího 

postupu a jeho použití končí zadáním veřejné zakázky, čímž zákon rozumí rozhodnutí zadavatele 

o výběru nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.  

Aplikaci zadávacího postupu veřejných zakázek malého rozsahu předchází schvalování 

rozpočtu zadavatele, reagující na zabezpečení jeho potřeb, které bude vyžadovat od externích 

dodavatelů. V návaznosti na schválený rozpočet zadavatel schvaluje plán veřejných zakázek a 

vymezuje předmět plnění veřejné zakázky. Teprve poté začíná se zadáním veřejné zakázky 

malého rozsahu v zadávacím postupu podle zásad zadávání a vnitřních předpisů. Zákon navazuje 

na předpisy rozpočtového práva a jeho prostřednictvím se vynakládá část prostředků z rozpočtu 

zadavatele. Nejprve je tedy nutné zajistit finanční krytí veřejné zakázky, poté připravit zadání 

veřejné zakázky po administrativní stránce, spočívající zejména ve vymezení předmětu veřejné 

zakázky, stanovení předpokládané hodnoty dle pravidel § 16 a násl. zákona, ve volbě zadávacího 

postupu, zvolení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek a přípravě oznámení včetně 

zadávacích podmínek.169 

 

                                                
169 Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR č. 3. Metodika veřejného nakupování 

(Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání). 2016. 



 

38 
 

3.1.2 Pravidla pro zadávací postup 
Povinnost dodržet základní zásady uvedené v § 6 zákona nepředstavuje komplexní právní 

úpravu zadávacího postupu pro veřejné zakázky malého rozsahu, ale kombinují se s nimi i další 

zásady jmenované v předchozí kapitole.  

Pokud organizační složka státu využívá výjimku v podobě zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu, uplatní se i zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, včetně jeho § 12 upravujícího zásady, které musí organizační 

složky státu respektovat při nabývání majetku pro stát. Důraz se klade zejména na hospodárnost 

a efektivnost při vynakládání prostředků státu.170 Požadavek účelnosti, hospodárnosti a 

efektivnosti vynaložených prostředků už je však upraven v jiných právních předpisech (viz 

podkapitola 2.2). Tyto zásady umožňují širokou škálu variací dle konkrétní situace, a to 

od přímého zadání veřejné zakázky (v odůvodněných případech) přes jednoduchou výzvu 

konkrétním subjektům k podání nabídky až po řízení s uveřejněním výzvy k podání nabídek, 

otevřené neurčitému počtu subjektů a blížícího se zadávacím řízením dle části druhé zákona. 

Dále je také zřejmé, že se při zadávacím postupu uplatní obecná právní úprava pro uzavírání 

smluv občanského zákoníku.171 V souladu s výše uvedeným a s úpravou stanovení výše 

předpokládané hodnoty musí zadavatel zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu 

obvyklou v místě a čase jejich zadání.172 

Zadavatel se ocitá v situaci, kdy má poměřovat celkovou sumu veřejných prostředků 

s potřebou vynaložit je na nezbytné záležitosti. Nutnost a výši výdajů ovlivňuje význam veřejné 

zakázky. K tomu se přidává charakter trhu (počet potenciálních dodavatelů, velikost trhu) a 

geografické umístění plnění. V úvahu pak připadají i dodavatelé z jiných členských zemí EU. 

Odmítnutí jejich zapojení musí zadavatel objektivně zdůvodnit.173 

Na veřejné zakázky malého rozsahu nebo na základě výjimek definovaných zákonem se 

ročně alokuje 27 % finančních prostředků vynaložených na trhu veřejných zakázek. To ale 

neznamená, že by prostředky na veřejné zakázky malého rozsahu byly vynakládány bez jakékoli 

kontroly či evidence. Jsou totiž evidovány v účetních systémech jednotlivých zadavatelů. 

Uplatňuje se zde také silná regulace pomocí vnitřních předpisů, ze strany poskytovatelů dotací, v 

                                                
170 DVOŘÁK, David. Kontraktační proces veřejných zakázek malého rozsahu. Sborník příspěvků z mezinárodní 
konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17. – 19.5.2012 v Brně. V Brně: Tribun EU s.r.o., 

2012. ISBN 978-80-210-5929-0 
171 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
172 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1364/2016 
173 BERNÁŠEK, Michal a Matěj VÁCHA. Veřejné zakázky malého rozsahu. Právní rádce. 2007, 15(1), 42-46. 
ISSN 1210-4817. 
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rámci e-tržišť apod.174 V případě, že je zadavatel příjemcem nějaké formy finanční podpory 

z veřejných prostředků, je obvykle součástí dotačního titulu i podmínka, aby zadavatel 

postupoval dle zákona o zadávání veřejných zakázek i v případě veřejných zakázek malého 

rozsahu.175 

Zadávací postup je vhodné zahájit uveřejněním informace o veřejné zakázce malého 

rozsahu.176 Opačné jednání by mohlo vést k porušení základních zásad pro zadávání, neboť by 

mohla nastat situace, kdy by zahraniční dodavatelé bez takových informací neměli možnost 

sledovat český trh, což představuje diskriminační chování. Způsob uveřejnění by měl upravovat 

jednotný vnitřní postup platný pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.177 V souladu 

s usnesením vlády č. 467 ze dne 21.6.2017, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický 

nástroj při zadávání veřejných zakázek, je zadavatel povinen zadávat až veřejné zakázky s 

předpokládanou hodnotou přesahující 500.000 Kč bez DPH prostřednictvím NEN, což je 

elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny 

kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů provozovaný Ministerstvem pro 

místní rozvoj.178 Výše uvedená povinnost se nevztahuje na zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, které naplňují stejné podmínky pro využití výjimky z povinnosti zadat podlimitní 

veřejnou zakázku nebo nadlimitní veřejnou zakázku v zadávacím řízení.179 Z hlediska obecného 

požadavku na transparentnost se jeví jako více riziková skupina zakázek zadávaných mimo 

režim zákona, kde není žádná zákonná záruka, že bude zveřejněno určité informační minimum.  

Zadavatel je povinen informovat se o cenách a dalších podmínkách dodání předmětu 

plnění veřejné zakázky. To lze chápat jako povinnost zadavatele vycházet z informací o trhu a ze 

svých zkušeností tak, aby dodržel základní zásady zákona. Ke každé povinnosti stanovené 

vnitřním předpisem by měl zadavatel důsledně archivovat veškeré podklady pro doložení 

povinností zde stanovených. Pak může zadavatel pro případnou kontrolu správních orgánů 

jednoduše dokázat, proč se rozhodl pro příslušného dodavatele. Zadavatel tak např. může 

                                                
174 Veřejná konzultace k výši limitů pro veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj (2019). In komora.cz 
[online]. [cit. 2019-05-20]. Dostupné z: https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-
limit%C5%AF-VZ-2.pdf 
175 BALÝOVÁ, Lucie. Veřejné zakázky. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-560-2. 
176 Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se 

plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02) 
177 POREMSKÁ, Michaela. Veřejné zakázky: právní minimum při jejich zadávání. Olomouc: ANAG, 2014. Právo. 

ISBN 978-80-7263-908-3. 
178 https://nen.nipez.cz/ 
179 Usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při 

zadávání veřejných zakázek. 

https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-limit%C5%AF-VZ-2.pdf
https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-limit%C5%AF-VZ-2.pdf
https://nen.nipez.cz/
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uchovávat internetové nabídky, e-mailové nabídky, cenové katalogy, úřední záznamy, kde 

zaznamenal informace při průzkumu trhu telefonem.180  

 

3.1.3 Zadávací postupy v praxi 
Příprava a zadávací postup u veřejných zakázek malého rozsahu klade na zadavatele při 

absenci konkrétně zákonem stanovených kroků vyšší nároky. Pak je tedy na každém zadavateli, 

aby si je sám stanovil pomocí vnitřního předpis či metodikou. Rovněž v takovém případě ale 

musí zadavatel pozorně sledovat dodržování základních zásad.181 

V praxi se uplatňuje rozdělování zadávacích postupů pro veřejné zakázky do více pásem 

ohraničených finančním limitem. Vyšší předpokládaná hodnota bývá spojována s přísnějšími 

požadavky a způsoby zadávání. Jedná se o přímé zadání, uzavřenou výzvu nebo otevřenou 

výzvu.182  

Přímým zadáním se většinou zadávají drobné (bagatelní) zakázky např. do 50.000 Kč, 

které se pořizují maloobchodně. Jde o nákup potravin, drobných kuchyňských a kancelářských 

spotřebičů či pohonných hmot. Přímým zadáním se neprovádí žádná soutěž, protože by 

představovala přílišnou administrativní zátěž, a takový postup by byl neefektivní. Uzavřená 

smlouva také nemusí být v písemné formě a postačí uchování objednávky a faktury. 

V dalších zmíněných poptávkových řízeních zjišťuje zadavatel na základě výzvy 

obvyklou cenu za předmětnou zakázku v místě plnění a zájem oslovených subjektů uzavřít o 

předmětné zakázce se zadavatelem smlouvu. Při uzavřené výzvě zadavatel osloví uzavřený 

okruh možných dodavatelů a vybere nejvhodnější nabídku. Použitím otevřené výzvy zadavatel 

vhodným způsobem uveřejní svůj záměr uzavřít smlouvu neomezenému okruhu uchazečů. 

Zadavatelé mají nejrůznější druhy a typy poptávkových řízení, jde v podstatě o zvláštní způsoby 

uzavírání smlouvy v obchodněprávních vztazích, na které se může odvolávat dodavatel v 

konkrétní veřejné zakázce, pokud se v ní zadavatel zavázal, že je bude respektovat. Účelem 

výběrového řízení je posoudit, který návrh na uzavření smlouvy je zejména ekonomicky 

nejvhodnější (pokud je základním kritériem hodnocení ekonomická výhodnost nabídky). S 

dodavatelem, který předložil nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu, respektive 

akceptuje jím předložený návrh smlouvy zpracovaný na základě zadání veřejné zakázky.  

                                                
180 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
181 BERNÁŠEK, Michal a Matěj VÁCHA. Veřejné zakázky malého rozsahu. Právní rádce. 2007, 15(1), 42-46. 
ISSN 1210-4817. 
182 Veřejná konzultace k výši limitů pro veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj (2019). In komora.cz 
[online]. [cit. 2019-05-20]. Dostupné z: https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-
limit%C5%AF-VZ-2.pdf 

https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-limit%C5%AF-VZ-2.pdf
https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/v%C3%BD%C5%A1e-limit%C5%AF-VZ-2.pdf
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Není výjimkou ani zadávání veřejných zakázek na elektronickém tržišti. Při uskutečnění 

výběru prostřednictvím elektronického tržiště probíhá vyhodnocení nabídek podle pravidel 

elektronického tržiště.183 

 

3.1.4 Povinnosti zadavatele 
Právní předpisy nestanoví mnoho konkrétních povinností pro zadavatele veřejných 

zakázek malého rozsahu. Ty spíše implicitně vyplývají ze zmíněných zásad a účelu zákona a 

stanovují hranice, ve kterých se takový zadavatel musí pohybovat. I bez výslovné zákonné dikce 

musí zadavatel stanovit již od začátku pravidla pro zadávací postup, která by neměl v průběhu 

procesu jednostranně měnit. Zadavatel musí zajistit, aby pravidla a postup zadání byly předem 

přístupné všem dodavatelům, a to za stejných podmínek v souladu se zásadu rovného 

zacházení.184 Při tom by měl zohledňovat i významnost zakázky z hlediska fungování 

společného vnitřního trhu EU, zvláštnosti dotyčného odvětví (např. velikost a strukturu trhu nebo 

obchodní zvyklosti) či zeměpisnou polohu místa plnění veřejné zakázky. U veřejné zakázky s 

místem plnění v příhraniční oblasti lze očekávat zájem dodavatelů z jiných členských států i v 

případě veřejných zakázek malého rozsahu. 

Jeden z prvních úkolů představuje správné vymezení předmětu veřejné zakázky malého 

rozsahu. Často se stává, že zadavatel stanoví pro plnění příliš specifické požadavky, např. místo 

původu. Pokud k tomu ale nejsou objektivní důvody, budou takové požadavky kvalifikovány 

jako porušení zákazu diskriminace. Z toho plyne požadavek pro zadavatele vymezovat předmět 

veřejné zakázky malého rozsahu spíše obecným způsobem.185  

Ze zásady transparentnosti zadavatelům vyplývá povinnost publikovat informace o 

veřejné zakázce v takové míře, která zaručí dostatečné otevření trhu pro konkurenci. Oznámení o 

zahájení zadávacího postupu by mělo být každému potenciálnímu dodavateli přístupné. 

Současně by měl zadavatel stanovit dostatečnou lhůtu k předkládání nabídek tak, aby každý 

potenciální dodavatel měl dostatek prostoru projevit svůj zájem. Výjimečně je možné se 

povinnosti uveřejňování zprostit, pokud lze tuto liberaci ospravedlnit extrémní časovou tísní 

způsobenou nepředvídatelnými okolnostmi. Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu nemusí 

oznámení publikovat ani v případě, kdy zadává veřejnou zakázku malého rozsahu přímo, 

                                                
183 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
184 BERNÁŠEK, Michal a Matěj VÁCHA. Veřejné zakázky malého rozsahu. Právní rádce. 2007, 15(1), 42-46. 
ISSN 1210-4817. 
185 Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se 

plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02) 
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nicméně takový způsob by se měl uplatňovat pouze u zakázek velmi nízké hodnoty, aby nedošlo 

k porušení zásady zákazu diskriminace.  

U veřejných zakázek, které s ohledem na svůj ekonomický význam objektivně nemohou 

být předmětem zájmu dodavatelů z jiných členských států, nejsou nároky na publikaci tak 

vysoké. Spolu s hodnotou zakázky se snižuje i nutnost informace o zakázce zveřejňovat.186 

Mezi klíčové informace potřebné pro účinnou kontrolu, které jsou často zadavateli i 

veřejností opomíjené a nezveřejňované, patří investiční záměr (co se zadavatel v budoucnu 

chystá vyhlásit), zadávací dokumentace (alespoň zvláštní kvalifikační předpoklady a hodnotící 

kritéria), protokol o obsahující způsob hodnocení a výsledné pořadí nabídek, základní smluvní 

podmínky (vybraný dodavatel, cena, termíny, rozsah), případné smluvní dodatky, stručné 

vyhodnocení, zda dodavatel dodržel všechny smluvené podmínky, případně zdůvodnění 

odchylek).187  

Zveřejňování informací o veřejných zakázkách malého rozsahu dává možnosti kontroly 

zadavatelů i ze strany veřejnosti, novinářů, kontrolních orgánů apod. Z těchto informací by bylo 

možné zjistit, jaký konkrétní dodavatel získal veřejné zakázky a v jakém rozsahu u konkrétního 

zadavatele. Uvedené údaje by měly být brány v potaz v boji proti korupci jak v rovině 

trestněprávní, tak i v oblasti možné politické odpovědnosti, zejména při veřejné diskusi ve 

sdělovacích prostředcích.188 Z důvodu právní jistoty a v souladu se zásadou proporcionality by 

měly být dle EU upřesněny situace, kdy by k uveřejnění nemělo dojít. Uveřejňovány by neměly 

být například informace o určitých zakázkách velmi nízké hodnoty nebo o finanční podpoře pod 

určitou prahovou hodnotou poskytnuté prostřednictvím finančních nástrojů.189 

Právo dodavatelů požadovat vysvětlení zadávací dokumentace se sice ze zákona u 

veřejných zakázek malého rozsahu neuplatňuje, ale i v jejich případě se v souladu se zásadou 

transparentnosti doporučuje. To samé platí u pravidel pro změnu či doplnění zadávací 

dokumentace, nicméně v těchto případech by se měla uplatnit zásada přiměřenosti, tudíž i v 

                                                
186 BERNÁŠEK, Michal a Matěj VÁCHA. Veřejné zakázky malého rozsahu. Právní rádce. 2007, 15(1), 42-46. 
ISSN 1210-4817. 
187 CHMELÍK, Jan. TOMICA, Zdeněk. KORUPCE A ÚPLATKÁŘSTVÍ - charakteristika, způsoby páchání, právní 

aspekty, postupy při vyšetřování, protikorupční opatření, mezinárodní dokumenty. Praha: Linde, 2011. ISBN: 978-
80-7201-866-6 
188 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-
443-8. 
189 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
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těchto případech by měl zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby nebyli 

poškozováni dodavatelé.190 

Zadavatelé veřejných zakázek malého rozsahu by měli dále řádně dokumentovat 

jednotlivé kroky zadávacího postupu a archivovat všechny takové doklady (včetně 

korespondence) zejména pro účely případné kontroly prováděné podle zákona o finanční 

kontrole nebo vzhledem k pravomocem Nejvyššího kontrolního úřadu.191  

U veřejných zakázek malého rozsahu je striktně stanovena odpovědnost zadavatele za 

úkony činěné v zadávacím postupu. Za výběr nejvhodnějšího dodavatele a uzavření smlouvy s 

ním, nastavení zadávacích i smluvních podmínek, odpovídá zadavatel.192 

Obchodní společnost, ve které člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 

25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí jako zájemce účastnit zadávacího 

postupu na veřejnou zakázku malého rozsahu. Takové jednání by bylo neplatné.193 Jelikož 

zadavatelem ve smyslu zákona o střetu zájmů je celá řada subjektů a popsaný zákaz se vztahuje 

na všechny z nich, je nutné, aby si každý, kdo zadává veřejné zakázky podle zákona o střetu 

zájmů, vždy zjistil vlastnické poměry všech dodavatelů, kterým hodlá zadat veřejnou zakázku 

malého rozsahu. Podle zákona je zadavatel s výjimkou zadávání zakázek malého rozsahu 

povinen zjišťovat majetkovou strukturu dodavatele. V případě veřejných zakázek malého 

rozsahu toto zmocnění nemá zadavatel k dispozici a musí zjišťovat vlastnické poměry jiným 

vhodným způsobem.194 

Se základními zásadami musí být v souladu i samotné rozhodnutí uzavřít smlouvu na 

základě výsledků zadávacího postupu. Pokud došlo již během procesu zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu k porušení základních zásad, pak ani samotné rozhodnutí nemůže být správné.195 

 

3.1.5 Uzavření smlouvy 
Požadavek na uzavření smlouvy je jedním ze základních pilířů definice veřejné zakázky, 

protože dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek se „zadáním veřejné 

                                                
190 Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. In: epravo.cz 
[online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-
dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html 
191 POREMSKÁ, Michaela. Veřejné zakázky stručně a prakticky. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-
697-7. 
192 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
193 § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
194 JANTOŠ, Michal, Václav TĚŽKÝ a Petr POSPÍŠIL. Zákon o střetu zájmů: praktický komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-349-7. 
195 BERNÁŠEK, Michal a Matěj VÁCHA. Veřejné zakázky malého rozsahu. Právní rádce. 2007, 15(1), 42-46. 
ISSN 1210-4817. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
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zakázky […] rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem […].“ 

Zadavateli je tedy stanovena zákonná kontraktační povinnost. Obecně se právní úprava zadávání 

veřejných zakázek v oblasti kontraktačního procesu vyznačuje mnohem větší regulovaností než 

úprava obecná a ve značné míře omezuje smluvní volnost zadavatele ve vztahu k výběru druhé 

smluvní strany, a to s ohledem na zajištění hospodářské soutěže a efektivní vynakládání 

veřejných prostředků.  

Zákon o zadávání veřejných zakázek modifikuje proces kontraktace upravený jinak 

obecnými soukromoprávními předpisy, který zadavatel musí dodržet. Smlouvy uzavřené na 

základě tohoto zákona jsou standardními soukromoprávními smlouvami, které podléhají pouze 

obecnému režimu občanského zákoníku. V případě jejich změn však je třeba vzít v úvahu, že 

byly uzavřeny na základě zadávacího postupu a nesmí proto být v rozporu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek či jej obcházet. Je tedy nutné identifikovat, jakému režimu tyto 

smlouvy podléhají a v jaké míře a za jakých podmínek jsou jejich změny možné a přípustné.196 

Smlouva na veřejnou zakázku není zvláštním smluvním typem pojmenovaným jako 

„smlouva na veřejnou zakázku“ a podobně, ani není z pohledu zákona o zadávání veřejných 

zakázek třeba jakýkoli konkrétní smluvní typ podle právních norem soukromého práva 

dodržet.197 Vzhledem ke značné rozmanitosti předmětu plnění jsou uzavírány různé typy smluv 

obsažené v občanském zákoníku (např. smlouva o dílo, kupní smlouva, příkazní smlouva, 

smlouva o zprostředkování) nebo smlouvy nepojmenované v režimu tohoto právního předpisu.198 

Zadáním veřejné zakázky dochází k uzavření smlouvy, na jejímž základě vzniká mezi 

zadavatelem a vybraným dodavatelem závazkový právní vztah, který je ve veřejných zakázkách 

vztahem synallagmatickým, přičemž základní dvojice vzájemných práv a povinností musí 

odpovídat zákonné definici veřejné zakázky. Zadavatel má tedy právo na plnění (dodávky, 

služby, stavební práce), které je dodavatel povinen poskytnout, a dodavatel má právo na úplatu 

za toto plnění, již je povinen poskytnout zadavatel.  

Z hlediska subjektů jsou závazkové právní vztahy ve veřejných zakázkách dvojstranné 

mezi zadavatelem a dodavatelem. Zákon přitom definuje, kdo může být subjektem těchto vztahů 

na straně zadavatele, neboť tato skutečnost zároveň vymezuje osobní působnost zákona a je 

                                                
196 POREMSKÁ, Michaela. Veřejné zakázky: právní minimum při jejich zadávání. Olomouc: ANAG, c2014. Právo. 

ISBN 978-80-7263-908-3. 
197 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
198 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-
443-8. 
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jedním z definičních znaků veřejné zakázky. Pro závazkové vztahy ve veřejných zakázkách je 

dále typické, že rozhodující vliv na formulaci jejich předmětu a obsahu má zadavatel.199 

Aby se jednalo o veřejnou zakázku, musí být splněna podmínka úplatnosti směřující od 

zadavatele k dodavateli. Výše úhrady za splnění veřejné zakázky je zásadně shodná s cenou 

obsaženou v nabídce dodavatele a platba je uskutečňována přímo zadavatelem, k jeho tíži a 

v penězích. Nicméně je-li úhrada plnění podle uzavřené smlouvy uskutečněna na základě jiného 

mechanismu, neznamená to, že by takové plnění nemělo být veřejnou zakázkou pro nesplnění 

podmínky úplaty ze strany zadavatele. Určující je, zda úhrada byla oproti věcnému plnění 

nějakou formou ve prospěch dodavatele uskutečněna. Byla-li, pak do celkové předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky je pak zapotřebí zahrnout veškeré plnění vyjádřitelné v penězích. 

Naplnění znaků veřejné zakázky může být založeno i kombinací několika soukromoprávních 

jednání s využitím řady právních institutů, pokud z nich vyplyne zadavatelova povinnost 

poskytnout plnění, jež je vyjádřitelné v penězích a jež je svojí povahou zadavatelovým 

výdajem.200 

Ustanovení § 9 odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že „soukromá práva a povinnosti 

osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují 

jiné právní předpisy“. Zadávací postup veřejné zakázky malého rozsahu, který nebude zahájen 

výzvou neurčitému počtu osob, se proto řídí obecnými ustanovením o uzavírání smlouvy dle 

§ 1731 a násl. občanského zákoníku. Zadavatelé jsou ovšem zároveň povinni dodržet základní 

zásady dle § 6 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, které mají vůči obecné úpravě 

veřejné obchodní soutěže povahu legis specialis. Zadavatel tak zřejmě nemůže využít např. 

ustanovení § 1777 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví, že není-li v podmínkách soutěže 

stanoven způsob výběru nejvhodnější nabídky, je vyhlašovatel oprávněn vybrat nabídku, která 

mu nejlépe vyhovuje. Takový postup by nebyl v souladu s principem transparentnosti, který 

vyžaduje, aby pravidla postupu byla předem jasně stanovena.  

Složitější situace nastává, pokud výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu je 

organizováno jako výzva neurčitému okruhu osob. V takovém případě totiž jednání zadavatele 

spadá pod právní úpravu veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. občanského 

zákoníku. Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu může mít rovněž kombinovanou 

podobu, tedy může se jednat o řízení, v nichž jsou sice k podání nabídky vyzváni konkrétní 

dodavatelé, zároveň je ovšem výzva k podání nabídek určitým způsobem uveřejňovaná (na 

                                                
199 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
200 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 62 Af 3/2016 
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webových stránkách zadavatele či poskytovatele dotace nebo v poslední době na profilu 

zadavatele). V takovém případě může být sporné, zda se i na takové případy bude vztahovat 

právní úprava veřejné soutěže. Výzvu určitým dodavatelům je však třeba vnímat jen jako určitý 

způsob upozornění na vyhlášení soutěže. Pokud tedy zvolený „kombinovaný“ model bude jinak 

naplňovat znaky veřejné soutěže, bude takové úpravě podléhat. V opačném případě se bude 

jednat o výzvu více subjektům k podání návrhu na uzavření smlouvy, která bude podléhat jen 

obecné úpravě uzavírání smluv.201  

I v takovém případě však budou tyto kontraktační postupy spojeny povinností dodržet 

základní zásady, které se projevují mimo jiné tím, že zadavatel stanoví kritéria pro výběr 

nejvhodnější nabídky, tedy pro výběr té nabídky, kterou akceptuje. Ostatní nabídky odmítne. 

Specifická situace nastane, pokud zadavatel právní úpravu veřejné soutěže poruší. Literatura se 

shoduje, že i v takovém případě může být uzavřena smlouva, a to postupem dle obecných 

ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smlouvy. Uchazeči, který by tímto postupem byl 

poškozen, by vznikal nárok na náhradu škody. Ve všech případech je však třeba přihlížet k 

obsahu základních zásad dle § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, které mohou vést k tomu, 

že některá z obecných ustanovení není možno aplikovat. Výsledkem tohoto procesu je nakonec 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu, tedy rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, uskutečněné v zadávacím postupu mimo 

režim zákona.202 

V případě, že by zadavatel nedodržel základní zásady zadávacího postupu, pak by to pro 

strany smlouvy, na jejímž základě má být uskutečněno plnění, které je veřejnou zakázkou 

malého rozsahu, mohlo přivodit negativní soukromoprávní důsledek. Taková smlouva, jež by 

byla mezi zadavatelem a dodavatelem uzavřena, by totiž při nerespektování uvedených pravidel 

mohla být smlouvou neplatnou pro rozpor se zákonem o zadávání veřejných zakázek.203 

Povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku byla 

do zákona zakotvena v roce 2012, přičemž povinnosti uveřejnit na profilu veřejného 

zadavatele204 kompletní znění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku má za cíl posílit princip 

transparentnosti průběhu a výsledku zadávání veřejné zakázky prostřednictvím seznámení se ze 

strany široké veřejnosti s obsahem uzavřené smlouvy. Zároveň to umožňuje veřejný dohled nad 

                                                
201 § 1733 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
202 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
203 RAUS, David. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a otazníky jeho přezkumu. Právní rozhledy, Praha: 
C. H. Beck, 2007, roč. 19/2007. ISSN 1210-6410. 
204 Tato povinnost se navztahuje na všechny zadavatele, nýbrž pouze na subjekty jmenované v § 4 odst. 1 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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hospodárností při nakládání s veřejnými prostředky.205 Veřejné zakázky malého rozsahu nejsou 

sledovány v žádné centrální evidenci, nicméně transparentnost postupů při jejich zadávání je 

vůči veřejnosti minimálně teoreticky zabezpečena povinností uveřejňovat uzavřenou smlouvu, 

jejíž cena přesáhne 500.000 Kč bez DPH, na profilu veřejného zadavatele. Navzdory této 

povinnosti lze v informačním systému veřejných zakázek z celkového objemu evidovaných 

veřejných zakázek vysledovat pouze 1 % zadaných zakázek jako veřejné zakázky malého 

rozsahu.  To znamená stále vysokou míru netransparentnosti v této oblasti. Pokud veřejný 

zadavatel v rozporu s § 219 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek neuveřejní na svém 

profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku zadávanou jako veřejnou zakázku malého 

rozsahu v zákonné lhůtě 15 dnů od jejího uzavření, dopustí se přestupku podle § 269 odst. 2 

zákona. Za takový správní delikt je možné uložit pokutu do 1.000.000 Kč.206 

Podle § 219 odst. 3 zákona má veřejný zadavatel povinnost uveřejňovat výši skutečně 

uhrazené ceny za plnění smlouvy u všech veřejných zakázek (na rozdíl od předcházející právní 

úpravy, kdy se tato povinnost netýkala veřejných zakázek malého rozsahu). Podrobnosti se 

nalézají ve vyhlášce č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.207 

 

 Vnitřní předpisy zadavatelů a jejich analýza 
Obecně se doporučuje, aby byl v případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

stanoven jednotný vnitřní postup. V případě neodborné veřejnosti tak bude srozumitelnější, co 

znamená aplikace právních zásad v praxi. V žádném právním předpise však není stanovena 

povinnost pro vydání interního předpisu pro zadávání veřejných zakázek.208 Další možnost 

představuje stanovení subsidiárního použití zákona tím, že zadavatel bude i v případě veřejných 

zakázek malého rozsahu postupovat podle ustanovení zákona upravujících postup při zadávání 

podlimitních či nadlimitních zakázek. Zadavatel tedy může dobrovolně provést zadávací řízení 

podle zákona, i když to zákon s ohledem na hodnotu předmětu plnění nevyžaduje.209 V současné 

době se v praxi u jednotlivých zadavatelů projevuje zavádění vnitřních předpisů regulujících 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

                                                
205 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12.4.2017, č.j. ÚOHS-S0110/2017/VZ-
12313/2017/553/JDl 
206 § 269 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
207 § 219 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
208 POREMSKÁ, Michaela. Veřejné zakázky stručně a prakticky. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-
697-7. 
209 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
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Pojem vnitřní (interní) předpisy zahrnuje všechny abstraktní akty, které nemají povahu 

právních předpisů. Slouží k uspořádání poměrů uvnitř organizačních jednotek nebo zařízení 

veřejné správy a jejich vydání se opírá o právně zakotvený vztah podřízenosti k vydavateli aktu. 

Vztah podřízenosti se může dotýkat přímo všech pracovníků zadavatele veřejných zakázek, 

anebo mu organizační jednotka nadřízená zadavateli veřejné zakázky stanoví povinnost určitého 

postupu při zadávání veřejné zakázky závazně formou interního předpisu a působí na něj tak 

metodicky. Úkoly z něj vyplývající pro jednotlivé zaměstnance zadavatele by jim měly být 

stanoveny předpisem vedoucího tohoto podřízeného zadavatele. Vnitřní předpisy musí být vždy 

obsahově v souladu s právními předpisy a musí se pohybovat v jeho mezích.210 Pokud speciální 

předpis týkající se konkrétní zakázky upravuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu (např. 

podmínky pro získání dotace), postupuje zadavatel též v souladu s tímto speciálním předpisem. 

Speciální předpis má přednost v případě, že stejné jednání upravují vnitřní předpis zadavatele i 

speciální předpis. 

Vytvořením a zveřejněním směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu se posiluje princip transparentnosti, protože to umožňuje všem dodavatelům se seznámit 

s tím, jak se u konkrétního zadavatele zadávají veřejné zakázky malého rozsahu. Vnitřní 

předpisy často nastavují dílčí režimy s ohledem na výši očekávané hodnoty veřejné zakázky 

malého rozsahu a s tím související odstupňované požadavky dle přísnosti na náležitosti daného 

režimu.211  

Vnitřní předpisy by neměly obsahovat neurčité pojmy. Současně by měly jasně definovat 

postup zadavatele v jednotlivých fázích řízení, přičemž je vhodné inspirovat se zákonem 

definovaným postupem zadávacího řízení: definování předmětu veřejné zakázky, stanovení 

předpokládané hodnoty, nastavení zadávacích podmínek, včetně stanovení lhůty pro podání 

nabídek o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky a 

uzavření smlouvy, popř. zrušení řízení.212 

Ve vzorových pravidlech některých zadavatelů je doporučena možnost hodnocení tzv. 

negativních referencí, tj. odečtení trestných bodů firmě, která získala tuto negativní referenci u 

zadavatele a opětovně se přihlásila do veřejné zakázky. K hodnocení nabídek s využitím a 

zohledněním těchto negativních referencí však literatura uvádí, že je v rozporu se základními 

                                                
210 HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, Helena 

PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 

2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1. 
211 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
212 Veřejné zakázky pro zastupitele obcí. Ministerstvo vnitra. In: mv.cz [online]. [cit. 2020-01-27]. 
https://www.mvcr.cz/soubor/verejne-zakazky-pro-zastupitele-obci.aspx  

https://www.mvcr.cz/soubor/verejne-zakazky-pro-zastupitele-obci.aspx
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zásadami zadávacího řízení.213 Zohledňování negativních referencí je zjevně diskriminační, 

neboť jiný dodavatel by mohl realizovat stejně nekvalitní zakázky pro jiný subjekt a nebyl by za 

to nijak postižen. Dalším protiargumentem je skutečnost, že zadavatel má hodnotit výhodnost 

předmětu plnění veřejné zakázky, nikoliv hodnotit skutečnosti, které s bezprostředně zadávanou 

zakázkou nesouvisejí. Použít negativní reference při hodnocení tedy nelze. 

Porušením vnitřních předpisů nedochází k porušení zákona o zadávání veřejných 

zakázek, ledaže by určité pravidlo v předpisu bylo zároveň pravidlem vyplývajícím ze zákona, a 

tudíž nemůže být nijak sankcionováno. Porušení vnitřních předpisů nemá ani žádný význam pro 

dodavatele, kteří uzavřeli se zadavatelem smlouvu, neboť tato interní pravidla nejsou vůči nim 

účinná. Vnitřní přepisy jsou tudíž významné zejména pro zaměstnance zadavatele, neboť jejich 

porušením dochází k porušení povinností vyplývajících z jejich pracovního poměru a zadavatel 

po nich může požadovat náhradu vzniklé újmy. 

Zvláštní postavení mají při stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu ti zadavatelé, kteří působí jako poskytovatelé či jako zprostředkovatelé pro poskytování 

dotací z českých či evropských dotačních programů. Tyto subjekty totiž mohou své vnitřní 

předpisy a metodiky učinit závaznými i pro konečné příjemce jimi poskytovaných dotací, tj. 

vybrané dodavatele po ukončení zadávacího postupu.214 

 

3.2.1 Poskytovatelé dotací 
Poskytování dotací ze státního rozpočtu je ovládáno vrchnostenským postavením 

poskytovatele dotace, z čehož plyne možnost autoritativně rozhodovat o podmínkách poskytnutí 

dotace, které jsou předmětem jednání mezi ním a příjemcem dotace pouze v té míře, jak stanoví 

zákon, či v limitech, jež stanoví sám poskytovatel dotace. Záleží pak na příjemci dotace, zda tyto 

podmínky akceptuje.215 

Poskytovatelé dotací, nejčastěji ministerstva, vydávají metodiky, které jsou závazné pro 

příjemce dotací pro konkrétní program. V oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

fungují metodiky jako primární zdroj pokynů pro zadávací postupy. Samozřejmě se pro 

konkrétní veřejnou zakázku uplatní též podmínky stanovené ve smlouvě či rozhodnutí o 

poskytnutí dotace.216  

                                                
213 Zakázky malého rozsahu v České republice. Praha: Transparency International, 2009. ISBN: 978-80-87123-12-6. 
214 DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3. 
215 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2017, sp. zn. 2 Afs 208/2016 
216 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2006, sp. zn. 1 Afs 92/2005 
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Povinnosti příjemce dotace jsou vymezeny dokumentací programu a rozhodnutím, jehož 

nedílnou součástí jsou podmínky, což je základní dokument definující povinnosti příjemce vůči 

poskytovateli podpory. Porušení povinností vymezených smlouvou může být kvalifikováno jako 

nesrovnalost nebo porušení rozpočtové kázně. Nesrovnalostí se rozumí porušení právních 

předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede 

nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to 

započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu. 

Odhalení nesrovnalosti v projektu může vést ke komplikacím v jeho realizaci. Nejčastější z nich 

je pozastavení administrace žádosti o platbu a proplácení výdajů. Zjištěná a potvrzená 

nesrovnalost pak s sebou zpravidla přináší krácení způsobilých výdajů projektu, ale v některých 

případech může dokonce vést až k odejmutí celé částky dotace.217 

Česká republika čerpá podle Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 

finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (dále také „ESI fondy“)218  

v programovém období 2014 až 2020 prostřednictvím tematických operačních programů.  

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast zadávání zakázek (garant této 

problematiky) v programovém období 2014–2020 harmonizuje postupy při zadávání zakázek pro 

příjemce podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z ESI fondů v daném období 

zadávají veřejné zakázky.219 Je závazný pro subjekty zodpovědné za řízení a provádění 

operačních programů. Zadavatelé nejsou dle metodiky povinni zadávat veřejné zakázky malého 

rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 400.000 Kč bez DPH. Zadavatel má veřejné 

zakázky malého rozsahu zadávat v uzavřené výzvě, kdy písemnou výzvou nejméně 3 dodavatele 

k podání nabídky. Zadavatel vyzve pouze takové dodavatele, o kterých má informace, že jsou 

způsobilí požadované plnění poskytnout. Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh 

dodavatelů, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, 

případně zrušením předcházejícího výběrového řízení. V závislosti na předmětu lze veřejnou 

zakázku malého rozsahu rovněž zadat na elektronickém tržišti. Při zadání zakázky na 

elektronickém tržišti postupuje zadavatel podle pravidel elektronického tržiště, v takovém 

případě se ustanovení tohoto metodického pokynu upravující zadávání zakázek nepoužijí. 

V oblasti veřejných zakázek malého rozsahu pokyn upravuje mnohem přísnější proces a 

                                                
217 ŠUBRTOVÁ, Jana. Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. In: dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-05-21]. 
Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip- 
218 Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro 

rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond 
219 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 – 
2020. In: dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-10-27]. Dostupné z: 
https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-
2020/Dokumenty/Metodické%20dokumenty/MP%20VZ/MP_zakazky_v4.pdf  

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/864b7323-e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_princip-
https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20VZ/MP_zakazky_v4.pdf
https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20VZ/MP_zakazky_v4.pdf
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podmínky zadávání, než je obvyklé u zadavatelů, kteří nejsou příjemci podpory. Nad rámec 

zákonné úpravy obsahuje podrobnější pravidla pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. Dále i pro veřejné zakázky malého rozsahu stanovuje pravidla ohledně zadávacích 

podmínek, lhůt, od jednání o nabídkách a jejich hodnocení až po uzavírání smluv s dodavateli a 

jejich změnu. Metodický pokyn upravuje i kontrolu dodržování stanovených povinností a sankce 

za jejich nedodržení. Zadavatelé všech veřejných zakázek musí uchovávat dokumentaci 

veškerých podniknutých kroků v zadávacím postupu po dobu 10 let od uzavření smlouvy. 

Ohledně druhů vyžadované dokumentace odkazuje pokyn na ustanovení zákona. Jen u veřejných 

zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje 400.000 Kč bez DPH, 

postačí uchovat účetní doklad. Posuzování zadávacích podmínek a správnosti zadávacího 

postupu provádí určený řídící orgán (nejčastěji ministerstvo), které je nicméně omezeno pouze 

na nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky malého rozsahu pak takové kontrole unikají. 

Porušení povinností pokyn sankcionuje povinností zadavatele zaplatit určitý podíl z poskytnuté 

dotace ve výši závislé na závažnosti porušení. 

  Výše zmíněný pokyn představuje metodiku, ze které mají vycházet samotné 

vnitřní předpisy poskytovatelů dotací. Nejčastěji zadavatelé jako příjemci podpory využívají 

veřejných prostředků poskytovaných v rámci operačních programů. V posledním sedmiletém 

období se alokovalo nejvíc finančních prostředků v Operačním programu Doprava.220 

Ministerstvo dopravy vypracovalo Pravidla pro žadatele a příjemce v tomto operačním 

programu, jehož součástí jsou i pravidla pro zadávání zakázek (dále jen „Pravidla“).221 V oblasti 

veřejných zakázek malého rozsahu nejdříve jejich zadavatele odkazují na metodiku Ministerstva 

pro místní rozvoj a zároveň stanoví, že se na některé tyto zakázky také úplatní (s předpokládanou 

hodnotou vyšší než 400.000 Kč bez DPH). Jedinými pravidly pro veřejné zakázky s nižší 

předpokládanou hodnotou jsou možnost využít přímého nákupu nebo objednávky a povinnost 

zadavatele vyžádat si od hodnotitele nabídek čestná prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů. 

Překvapivě jsou pak později stanoveny povinnosti uchovávat dokumentaci a konzultovat 

zadávací podmínky s dodavatelem pro veškeré veřejné zakázky (i mimo působnost zákona). 

Pravidla se tak jeví jako rozporná či minimálně nejasná. Kromě výslovné úpravy obecných zásad 

§ 6 zákona stanovují Pravidla proces autoremedury ve formě nezbytných a přiměřených opatření 

k nápravě, pokud zadavatel zjistí, že postupoval v rozporu s pravidly operačního programu. Pro 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu může zadavatel využít uzavřené výzvy nejméně 3 

                                                
220 Čerpání v období 2014-2020. In: dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-03-02].  https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-
a-analyzy/cerpani-v-obdobi-2014-2020  
221 Pravidla pro žadatele a příjemce. In: opd.cz [online]. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: http://web.opd.cz/wp-
content/uploads/2018/11/PPZP_1-9_final_podpis.pdf  

https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/cerpani-v-obdobi-2014-2020
https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/cerpani-v-obdobi-2014-2020
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2018/11/PPZP_1-9_final_podpis.pdf
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2018/11/PPZP_1-9_final_podpis.pdf
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dodavatelů nebo otevřené výzvy neomezenému počtu dodavatelů k podání nabídek. V souladu 

s předchozí zákonnou úpravou se při realizaci více výběrových řízení uzavřenou výzvou nesmí 

opakovaně vyzývat stejný okruh dodavatelů. K podání nabídky má také vyzvat pouze způsobilé 

dodavatele. Toto ustanovení se jeví jako potenciálně diskriminační, protože nejsou stanovena 

pravidla, jak takovou způsobilost prokázat. Pravidla pro otevřené řízení pak spíše kopírují 

obecná ustanovení pro zadávací řízení. V oblasti kontroly dodržování pravidel zadávání 

dokument odkazuje znovu na metodiku Ministerstva pro místní rozvoj. 

Obecně lze pravidla poskytovatelů dotací pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu hodnotit jako nepřehledná a tím pádem netransparentní. V případě Operačního programu 

Doprava jsou Pravidla zahrnuta do obecné metodiky pro všechny žadatele a příjemce daného 

operačního programu. Jako samostatná pravidla, která by byla k dispozici potenciálním 

dodavatelům plnění veřejné zakázky malého rozsahu, tudíž nejsou jednoduše dohledatelná, natož 

aby měl dodavatel vůbec příležitost se o těchto podmínkách dozvědět. Pravidla se navíc 

minimálně dvakrát ročně aktualizují, což k transparentnosti zadávacích postupů také nepřispívá. 

 

3.2.2 Organizační složky státu 
Ministerstva jako nejvyšší organizační složky státu také upravují pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu ve svých vnitřních předpisech. Ministerstvo vnitra je z těchto 

složek největším zadavatelem vůbec (podle objemu i počtu veřejných zakázek), a proto by bylo 

možné očekávat, že bude mít příkladná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. Veřejné zakázky malého rozsahu upravuje v rámci svého vnitřního předpisu o zadávání 

veřejných zakázek, kterým stanovuje závazný postup v rámci resortu pro své podřízené útvary a 

zaměstnance (dále jen „Nařízení“).222   

Nařízení rozděluje postup při jejich zadávání v závislosti na její předpokládané hodnotě 

do 3 kategorií. Ukládá zadavateli, aby uchovával dokumentaci o zadávání a její demonstrativní 

seznam pro každý postup. 

Pořizování dodávek a služeb, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje 100.000 Kč bez 

DPH (a u stavebních prací 500.000 Kč bez DPH), řadí do I. kategorie. Při aplikaci jejího 

zadávacího postupu může zadavatel vyzvat jediného dodavatele k předložení nabídky nebo 

přímou objednávkou plnění. Ve II. kategorii finančních limitů se pohybují veřejné zakázky, 

jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje částku 750.000 Kč u dodávek a služeb, resp. 

                                                
222 Vnitřní nařízení Ministerstva vnitra č.45/2016 o zadávání veřejných zakázek. In: mvcr.cz [online]. [cit. 2019-08-
29]. Dostupné z:  https://www.mvcr.cz/clanek/mvcr-web-nabidky-a-zakazky-verejne-zakazky-79341-verejne-
zakazky.aspx  

https://www.mvcr.cz/clanek/mvcr-web-nabidky-a-zakazky-verejne-zakazky-79341-verejne-zakazky.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/mvcr-web-nabidky-a-zakazky-verejne-zakazky-79341-verejne-zakazky.aspx


 

53 
 

2.500.000 Kč u stavebních prací. U nich je třeba provést výběrové řízení oslovením minimálně 

tří potencionálních dodavatelů na relevantním trhu, kteří podle předmětu své činnosti poskytují 

požadovaný předmět plnění. Zadávací postup v nejvyšším pásmu limitu se podobá předchozímu. 

Zde je třeba provést výběrové řízení oslovením minimálně pěti vhodných dodavatelů a současně 

oznámení o jeho zahájení uveřejnit na svém profilu. Vnitřní předpis Ministerstva dopravy 

upravuje veškerá pravidla zadávacích postupů jasně, přehledně a v souladu se základními 

zásadami. Zejména se cení jeho požadavky na dokumentaci a opatření ohledně střetu zájmů 

dotčených osob. Jediným nedostatkem Nařízení je absence úpravy autoremedury a námitek sui 

generis.  

Stejnou kvalitou vnitřních předpisů nemají všechny nejvyšší organizační složky státu. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sice nezadává veřejné zakázky tak aktivně jako 

předchozí ministerstvo, ale jeho vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu223 

trpí mnohými nedostatky (dále jen „Směrnice“). Jeho Směrnice je totiž vnitřně rozporná. 

Například z ní není úplně jasné, zda se uvedená pravidla použije na všechny veřejné zakázky 

malého rozsahu, nebo pouze na ty zakázky ve středním pásmu. Bagatelní nákupy nejsou v rámci 

Směrnice ani označeny za veřejné zakázky malého rozsahu, což by mohlo zaměstnance 

zadavatele nebo potenciální dodavatele mást. Dále je s podivem, že ministerstvo u nižších 

pásmech limitů ani nerozlišuje veřejné zakázky dle jejich druhu. Teprve v nejvyšším pásmu 

finančních limitů se rozdělují veřejné zakázky malého rozsahu dle jejich předmětu. Stavební 

práce jsou tedy v souhrnu podrobeny méně transparentním postupům než veřejné zakázky na 

dodávky a služby. Po výběru nabídky je zadavatel povinen odeslat oznámení o tomto rozhodnutí 

všem účastníkům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. Oznámení musí obsahovat 

poučení o možnosti podat námitky. Lhůta pro podání námitek musí být minimálně 3 pracovní 

dny od okamžiku doručení. Toto pravidlo lze hodnotit jako diskriminační, neboť se proti postupu 

zadavatele nemají vyloučení uchazeči jak bránit, ačkoli směrnice stanoví, že kterýkoliv účastník 

má právo podat proti úkonům zadavatele námitky. Vyloučení uchazeči mají ztíženou možnost se 

o oprávnění podat námitky dozvědět, když se jim rozhodnutí o výběru nabídky nedoručuje. Tuto 

nerovnost zacházení s účastníky částečně vyrovnává povinnost zadavatele zadávat výše uvedené 

veřejné zakázky v NEN. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že namítat postup zadavatele 

nemohou ani účastníci výběrového řízení u veřejných zakázek nižších pásem finančních limitů. 

Nakonec směrnice upravuje podmínky pro zrušení zadávacího řízení, ke kterému může dojít 

kdykoliv do okamžiku odeslání oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

                                                
223 Směrnice o zadávání veřejných zakázek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Č.j.: MSMT-24077/2018-
4. In: msmt.cz [online]. [cit. 2019-10-27]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/49837_1_1/ 

http://www.msmt.cz/file/49837_1_1/
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nabídky s uvedením důvodu. Tyto důvody jsou však uvedeny demonstrativně, což vytváří 

zadavateli prostor pro libovůli. 

 

3.2.3 Územní samosprávné celky  
Každý kraj a obec (nebo městská část v případě statutárních měst) může přijmout vlastní 

pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vnitřním předpisem. Zákony upravující 

postavení územních samosprávných celků a jejich orgánů224 výslovně neobsahují určení toho, 

který orgán celku je příslušný ve věcech veřejných zakázek, nicméně svěřují rozhodování o 

uzavření každé smlouvy do pravomoci zastupitelstva nebo rady územně samosprávného celku. 

Interní směrnici regulující zadávání veřejných zakázek tedy vždy vydává orgán celku, který je 

dle platných právních předpisů příslušný k zadání veřejné zakázky, nebo orgán jemu nadřízený. 

V souvislosti s pravomocí rozhodovat o majetku zákony rozlišují tzv. vyhrazené pravomoci 

zastupitelstva,225 vyhrazené pravomoci rady226 a zbytkovou pravomoc.227 Do zbytkové 

pravomoci přitom náleží rozhodování o veškerých úkonech, které nejsou výslovně vyhrazeny 

zastupitelstvu nebo radě. Následně může rada svěřit výkon své zbytkové pravomoci zcela nebo 

zčásti starostovi nebo obecnímu (krajskému) úřadu. Faktické zadávání veřejných zakázek tedy 

mohou na základě pověření v některých, zejména v krajích a větších obcích vykonávat 

specializované odbory obecního (krajského) úřadu. Nejčastěji se tak však děje formou usnesení 

rady územně samosprávného celku. Jiné orgány, tedy především starosta nebo obecní (krajský) 

úřad, nemají v majetkové oblasti „samostatnou“ rozhodovací pravomoc (vyjma obcí, v nichž 

není volena rada obce).228  

Vnitřní předpisy územních samosprávných celků musí být v souladu nejen s právními 

předpisy, ale i s usneseními vlády, platnými směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními 

příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle 

zákonů upravujících postavení územních samosprávných celků a jejich orgánů.229 

Krajem, resp. obcí, s největšími výdaji ročně na veřejné zakázky je (dle počtu i objemu) 

Hlavní město Praha.230 Z toho důvodu je třeba se v analýze vnitřních předpisů zaměřit právě na 

tohoto zadavatele, který vynakládá relativně největší peněžní prostředky na veřejné zakázky. 

                                                
224 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 129/2000 Sb., o 

krajích 
225 např. § 84 odst. 2 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
226 např. § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
227 např. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
228 Veřejné zakázky pro zastupitele obcí. Ministerstvo vnitra. In: mvcr.cz [online]. [cit. 2020-01-27]. 
https://www.mvcr.cz/soubor/verejne-zakazky-pro-zastupitele-obci.aspx 
229 např. § 61 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
230 Veřejná databáze Českého statistického úřadu 

https://www.mvcr.cz/soubor/verejne-zakazky-pro-zastupitele-obci.aspx
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Posledním účinným vnitřním předpisem Hlavního města Prahy (dále jen „Praha“) upravujícím 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v 

podmínkách hlavního města Prahy z konce roku 2016.231 Příslušnost orgánů a osob je stanovena 

dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Veřejné zakázky malého rozsahu se dělí do 

kategorií dle výše jejich předpokládané hodnoty. Zakázky s předpokládanou hodnotou nižší nebo 

rovnou 100.000 Kč lze zadávat přímou objednávkou, zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší 

než 100.000 Kč a nižší nebo rovnou 500.000 Kč musí zadavatel zadat na základě výzvy k podání 

cenových nabídek alespoň 3 dodavatelům nebo uveřejnit výzvu na svém profilu, zakázky s 

předpokládanou hodnotou vyšší než 500.000 Kč a nižší nebo rovnou 1.000.000 Kč u veřejných 

zakázek na dodávky nebo služby (3.000.000 Kč na stavební práce) musí zadavatel vyzvat 

alespoň 5 dodavatelů nebo uveřejnit výzvu na svém profilu. Poslední kategorii veřejných 

zakázek malého rozsahu je ředitel zadávajícího odboru povinen projednat s ředitelem magistrátu 

a příslušným členem rady, je třeba podrobit hodnocení nabídek komisi a požaduje se prokázání 

základní a profesní způsobilosti dle zákona, jinak pro ni platí stejná pravidla jako pro předchozí 

kategorii. Pravidla tohoto zadavatele neupravují možnost dodavatele bránit se se proti postupu 

zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podáním námitek sui generis. 

Pravidla celkem podrobně upravují rozdělení pravomocí a příslušnost konkrétních osob v rámci 

úkonů zadavatele.  Naopak negativně je možné ohodnotit příliš krátké lhůty pro podání nabídek 

(max. 5 dní) a nedostatečnou úpravu výběrových řízení pro nejnižší dvě pásma limitů omezenou 

pouze na stanovení počtu oslovených dodavatelů. Tuto povinnost lze navíc jednoduše obejít 

rozhodnutím zadavatele zadat veřejnou zakázku malého rozsahu přímo, a to v odůvodněných 

případech. Co se takovými důvody myslí, pravidla nespecifikují, a je tedy závislé na libovůli. 

Dále je pro nejnižší pásmo předpokládané hodnoty stanoven příliš vysoký limit pro přímé 

zadání, což je v rozporu se zásadou transparentnosti a rovného zacházení. 

Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Statutárního města Brno,232 které 

také patří mezi největší zadavatele, také nedosahuje kvalit vzorového předpisu. Zadavatel zde 

rozděluje veřejné zakázky malého rozsahu do 3 pásem dle jejich předpokládané hodnoty. Pro 

první pásmo (částky v rozmezí 1 Kč – 50.000 Kč) metodika nepředepisuje žádná pravidla 

zadávání. Naopak poskytuje svým podřízeným útvarům možnost upravit si podmínky postupu 

při zadávání interním normativním aktem. To však může vyvolat nesoulad a zmatek mezi 

pravidly různých útvarů. Veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná výše hodnoty se pohybuje 

                                                
231 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy schválená usnesením Rady 
hlavního města Prahy č. 2469 ze dne 11. 10. 2016 
232 Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Statutárního města Brno ze dne 24.7.2019. In: brno-
stred.cz [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: http://www.brno-stred.cz/file/23528/download/  

http://www.brno-stred.cz/file/23528/download/
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v druhém pásmu (částky v rozmezí nad 50.000 Kč – 200.000 Kč), zadává příslušný útvar přímo, 

za cenu obvyklou v místě plnění. Přitom musí zaznamenat proces stanovení předpokládané 

hodnoty. Před výběrem nejvýhodnější nabídky musí zadavatel provést průzkum trhu poptáním 

minimálně u tří subjektů. Veřejné zakázky malého rozsahu posledního pásma je třeba zadávat 

prostřednictvím elektronického nástroje města Brna nejméně po dobu 7 kalendářních dní před 

termínem pro podání nabídek. Výběr dodavatele a posouzení splnění podmínek účasti provádí 

určená komise. Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost. Úprava posledního pásma se 

v určitém směru jeví méně přísně, než je tomu v předchozím pásmu. Není zde uveden minimální 

počet oslovovaných dodavatelů ani podrobnější pravidla pro jednání komise. V souhrnu trpí 

metodika statutárního města Brno značnými nedostatky, které následně vedou k porušování 

základních zásad při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (zejména zásadu 

transparentnosti a zákazu diskriminace). Příkladem je stejně jako v případě Prahy možnost 

nepostupovat podle metodiky v odůvodněných případech, jež nejsou v předpisu specifikovány. 

Naopak kladně lze hodnotit povinnost zadavatele zveřejňovat veškeré uzavřené smlouvy na 

veřejné zakázky malého rozsahu v registru smluv, čímž je porušení transparentnosti zadávacího 

postupu lehce vyváženo. 

 

3.2.4 Shrnutí a doporučení 
Z analýzy vyplývá určitá podobnost vnitřních předpisů upravujících zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu. Většinou se jedná o jediný předpis zadavatele regulující veškeré režimy 

veřejných zakázek a rozdělující veřejné zakázky malého rozsahu do 3 kategorií dle výše jejich 

předpokládané hodnoty. Od té se odvíjí požadavky a složitost jednotlivých zadávacích postupů. 

Zajímavé je ponechávání některých zákonných ustanovení zákona o veřejných zakázkách z roku 

2006, i když se vnitřní předpisy řídí nynějším zákonem a daná ustanovení neobsahují.233 

Obsahem těchto ustanovení jsou nicméně povinnosti, které i bez výslovné úpravy vyplývají ze 

zákona o zadávání veřejných zakázek. Vnitřní předpisy pravděpodobně čerpají z metodiky 

Ministerstva pro místní rozvoj, který vystupuje jako garant pro oblast zadávání veřejných 

zakázek, nicméně jejich úprava bývá nedůsledná. Mnoho vnitřních předpisů věnuje značnou 

pozornost rozdělení kompetencí příslušným osobám, ale neobsahuje jiné podstatné náležitosti 

(např. vyšší limity pro stavební práce v rámci pásem nebo povinnost zveřejňovat oznámení o 

zahájení zadávacího postupu). Jako častý nedostatek lze označit nepřítomnost úpravy 

autoremedury a obrany dodavatele proti postupu zadavatele. Přestože není zákonem u veřejných 

                                                
233 např. § 13 odst. 3 ZVZ 2006 obsahující výslovný zákaz rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke 

snížení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity 
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zakázek malého rozsahu zakotvena, přezkoumatelnost je jedna z důležitých zásad zadávacího 

postupu. Nakonec je třeba zmínit obtížnou dohledatelnost směrnic většiny zadavatelů, i když je 

jejich existence známá z tiskových zpráv. Někteří zadavatelé své směrnice ani nezveřejňují a 

jsou k dispozici pouze na vyžádání.234 Bylo by proto vhodné uložit povinnost zadavatelům 

uveřejnit na svém profilu tyto vnitřní předpisy, což by zvýšilo transparentnost jejich úkonů. 

V rámci dobré praxe by bylo dobré oddělovat limity veřejných zakázek malého rozsahu 

dle druhu předmětu plnění. Zadavatelé by měli rozdělovat veřejné zakázky podle výše limitů do 

několika pásem a upravit pro ně podmínky odstupňované svou přísností se zvyšujícím se 

finančním limitem. V každém pásmu limitů by se měla stanovit povinnost oslovení minimálního 

počtu uchazečů, kritéria pro hodnocení, kdy by se mělo vycházet zejména z nabídkové ceny. 

K uplatňování jiných kritérií by se mělo přistupovat výjimečně, a to v případech, kdy to vyžaduje 

specifická povaha veřejné zakázky. Váha kritéria výše nabídkové ceny by měla představovat 

min. 75 %. Konečně by se průběh celého zadávacího postupu měl zveřejňovat na internetu. 

Důležité je také rozdělení rozhodování o zadávání různých pásem různým orgánům zadavatele a 

zřízení komise pro hodnocení nabídek u nejvyšších pásem. Pro zveřejňování jednotlivých kroků 

zadávacího postupu se lze inspirovat zákonem, tedy oznamovat zahájení zadávacího postupu, 

zveřejňovat zadávací dokumentaci včetně technické specifikace, případné otázky dodavatelů a 

odpovědi, oznamovat výsledky zadávacího postupu, zveřejňovat rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky, smlouvy včetně dodatků neprodleně po uzavření a všechny výjimky 

(včetně náležitého zdůvodnění). Ke snížení administrativních nákladů zadavatelů je vhodné 

vytvořit databázi standardních cen nejčastěji objednávaného zboží a služeb (elektřina, benzín, 

papír, úklid). Největší úspory by však zadavatelé realizovali prostřednictvím standardizace svých 

postupů, tj. jejich sjednocením do jednoho předpisu závazného pro všechny zadavatele. 

                                                
234 např. Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem 
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4 Kontrola a dohled nad zadávacím postupem zadavatele  
Obecně jsou zadavatelé veřejných zakázek subjektem kontroly jak ze strany dodavatelů, 

tak ze strany orgánů veřejné moci. Zákon o zadávání veřejných zakázek zajišťuje takovou 

kontrolu pomocí institutů námitek a následného přezkumu u orgánu dohledu nad zadávacím 

řízení. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se lze ještě bránit podáním rozkladu 

k jeho předsedovi a poté se lze ještě obrátit na správní soudnictví. Tyto prostředky a instituce 

poskytují širokou škálu možností, jak se dohlížet na zadávání podlimitních a nadlimitních 

veřejných zakázek. V případě veřejných zakázek malého rozsahu jsou tyto striktně omezené. Do 

popředí tak vystupují jiné instituce a prostředky, kterými lze kontrolovat jejich zadávání. Kromě 

zadavatelovi samoregulace se na kontrole zadávacího postupu podílí také případný poskytovatel 

dotace, orgány územních samosprávných celků (pokud je kraj či obec zadavatelem), Nejvyšší 

kontrolní úřad a vykonavatelé finanční kontroly. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má také 

určité pravomoci při přezkumu týkajícího se veřejných zakázek zdánlivě malého rozsahu.  

Zadávací postup veřejné zakázky malého rozsahu bývá ukončen uzavřením smlouvy. 

Tento dvoustranný právní poměr se pak může stát předmětem u civilních soudů. 

V nejzávažnějších případech představuje kontrolu postupu zadavatele určitého druhu při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu postup orgánů činných v trestním řízení. 

  

 Zadavatel 
Podobně jako v soudnictví, kdy mají účastníci řízení právo podat opravné prostředky a 

bránit se tak postupu soudu, jsou i účastníci zadávacího řízeni chráněni zákonem, který jim 

poskytuje možnost bránit se postupu zadavatele. Na druhou stranu má pak zadavatel také právo 

napravit své chyby pomocí sám nebo na podnět dodavatele. 

 

4.1.1 Autoremedura 
Autoremedura vychází z ustanovení zákona, které stanoví, že zadavatel učiní nezbytné a 

přiměřené opatření k nápravě kdykoli v průběhu zadávacího řízení, pokud zjistí, že postupoval v 

rozporu se zákonem i v případě, když proti takovému postupu neobdržel námitky.  235 Ustanovení 

míří na situaci, kdy zadavatel sám (bez formální stížnosti formou námitek) zjistil, že porušil 

zákon a je potřeba tuto situaci řešit.236 V oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

není povinnost provádět autoremeduru stanovena, nicméně je součástí některých vnitřních 

předpisů zadavatelů. 
                                                
235 § 49 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
236 KRČ, Robert. Přezkum veřejných zakázek. V Praze: C.H. Beck, 2018. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-694-4. 
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4.1.2 Námitky sui generis 
Námitky mají soukromoprávní charakter a dochází jimi k řešení vzniklého problému 

mezi stranami, tj. zadavatelem a dotčeným dodavatelem bez zasahování třetí osoby.237 Jsou 

procesním institutem, který představuje primární ochranu dodavatelů před nezákonným 

postupem zadavatele.238 

Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním 

podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma.239 Uvedený výčet 

jednotlivých režimů veřejné zakázky je taxativní, ve kterém nejsou uvedeny veřejné zakázky 

malého rozsahu, a tudíž platí, že v souvislosti s veřejnými zakázkami malého rozsahu není 

možné podávat námitky.240  

Nemožnost podat námitky dle zákona neplatí pro případ, kdy zadavatel zahájil podle § 4 

odst. 4 zákona zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu. V takovém 

případě se považuje pro účely dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem 

zadávaná veřejná zakázka za podlimitní veřejnou zakázku.241 

Není vyloučeno, aby zadavatel v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu rovněž připustil podání námitek sui generis. Nebude se však jednat o námitky ve 

smyslu zákona a nebudou opravňovat k podání návrhu na přezkum k Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže.242 

Nejvyšší správní soud považuje za vhodné, aby určitý druh opravného či přezkumného 

prostředku proti vyloučení uchazečů ze zadávání veřejný zadavatel uchazečům garantoval. Není 

rozhodné, zda se bude jednat o přezkum podle interního normativního aktu, v němž budou 

zakotvena pravidla postupu podobná těm, která stanoví zákon pro řízení o námitkách, či zda 

zadavatel použije jako vodítko jiný předpis.243 

 

                                                
237 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
238 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. 5.2017, sp. zn. ÚOHS-S0100/2017/VZ-
15213/2017/541/MSc 
239 §241 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
240 PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-102-6. 
241 § 248 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
242 DVOŘÁK, David a Petr SERAFÍN. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 

2011. ISBN 978-80-7201-843-7. 
243 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 5 As 50/2006  
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 Poskytovatel dotace 
Postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na jejichž realizaci 

žádá zadavatel dotaci bývá často podroben dohledu ze strany poskytovatele této dotace. 

Možností je jak kontrola ex ante, tj. kontrola výběru dodavatele, tak i kontrola po zadání samotné 

veřejné zakázky. Finanční orgány kontrolují nakládání s dotacemi, což se ve vztahu k zákonu o 

zadávání veřejných zakázek projevuje tak, že mají pravomoc kontrolovat postup dotovaných 

zadavatelů i v tom ohledu, zda byl dodržen zákon o zadávání veřejných zakázek. Pokud by tomu 

tak nebylo, jde o nesplnění podmínek dotačního titulu s následkem vrácení dotace poskytovateli.  

 

 Územní samosprávné celky 
Specifickou možnost kontroly nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Podle tohoto zákona je předmětem 

přezkoumání mimo jiné i zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a 

postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona o zadávání veřejných zakázek.244  V 

rámci předběžné kontroly při rozhodování o způsobu použití veřejných prostředků před 

zahájením zadávání jsou příslušní zaměstnanci povinni vyšetřit nezbytnost připravované veřejné 

zakázky a její správnost ve vztahu k dodržení principů 3E.245 

Proces tedy zahrnuje i přezkum veřejných zakázek malého rozsahu s tím, že by měl být 

širší než u veřejných zakázek jiného režimu, jelikož postupy při jejich zadávání orgán dohledu 

nepřezkoumává. Konkrétně se přezkoumává dodržování zákonných povinností, soulad 

vynakládání finančních prostředků s rozpočtem zadavatele, dodržení účelu a podmínek užití 

poskytnutých finančních prostředků. Z toho tedy vyplývá, že by se přezkum měl zabývat i 

dodržováním obecných zásad, které jsou jedinými zákonnými požadavky na veřejné zakázky 

malého rozsahu. Přezkum provádějí kontroloři krajského úřadu nebo auditorské společnosti. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření musí mimo jiné obsahovat vyjádření o 

zjištěných nedostatcích, jež jsou územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“) povinny 

napravit.246 Pokud obec do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

nepřijme opatření k nápravě vytýkaných chyb a nedostatků, dopustí se přestupku, za který jí 

                                                
244 § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 
245 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017. Veřejné zakázky malého 

rozsahu. 
246 § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 
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může být uložena pokuta do 50.000 Kč.247 Přijetí nápravných opatření má v případě zadávání 

veřejné zakázky malého rozsahu smysl, pouze pokud přezkum proběhl v době tohoto procesu. 

Tento proces je ovšem kontrolory prováděn pouze jednou ročně.248 

Každý zadavatel může také pověřit své vlastní orgány, aby prověřily zadávání veřejných 

zakázek. Těmi jsou v případě ÚSC zejména obligatorně zřizované finanční výbory.249 Finanční 

výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky ÚSC a plní další úkoly, 

jimiž jej pověří zastupitelstvo ÚSC.250 Toto zákonné ustanovení však nepředstavuje pro finanční 

výbor přímé zákonné zmocnění k provádění kontroly nezávisle na vůli zastupitelstva ÚSC, nýbrž 

představuje jen věcné zaměření kontroly, k jejímuž konkrétnímu provedení výborem musí 

zastupitelstvo ÚSC vždy finanční výbor pověřit.251 Finanční výbory jsou oprávněny provádět 

kontrolu zadávání veřejných zakázek jak v jeho průběhu, tak po jeho skončení, nicméně nemají 

pravomoc ukládat sankce a ani nijak zasahovat do probíhajícího zadávacího postupu. Finanční 

výbory jsou při prověřování zadávacího postupu omezeny pouze na zjišťování jednotlivých 

kroků a jejich popis. Svá hodnocení shrnují do zápisu o provedené kontrole, kde uvádějí 

případné zjištěné nedostatky, který je určen zastupitelstvu ÚSC. Jde o kontrolu alternativní se 

zpětnou vazbou dovnitř samosprávného územního celku, který však nedisponuje skutečnými 

prostředky k nápravě případných nezákonností a je zcela závislé na vůli zastupitelstva, zda bude 

uskutečněna.252 

Výkon samostatné působnosti obcí a krajů kontroluje Ministerstvo vnitra, které se však 

zaměřuje pouze na zákonnost postupu jednotlivých orgánů obcí či krajů při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, tj. zda rozhodly o jednotlivých krocích v souladu s jejich pravomocemi 

dle příslušného zákona o územních samosprávných celcích (např. zda v dané záležitosti měla 

rozhodnout a rozhodla rada či zastupitelstvo územně samosprávného celku).253 V případě, že je 

kontrolou shledán nezákonný postup, jsou obce a kraje povinny zajistit nápravu zjištěných 

nedostatků.254 

 

                                                
247 § 14 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 
248 § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 
249 např. § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
250 např. § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
251 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. Komentáře Wolters 

Kluwer. ISBN 978-80-7552-862-9. 
252 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017. Veřejné zakázky malého 

rozsahu. 
253 např. § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
254 např. § 129a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
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 Nejvyšší kontrolní úřad 
Existují další druhy kontroly prováděné jinými orgány. Zde stojí v popředí Nejvyšší 

kontrolní úřad, který provádí kontrolu podle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 

úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) je koncipován jako nezávislý všeobecný 

kontrolní úřad v oblasti nakládání s prostředky ze státního rozpočtu. Tento orgán je ústavně 

zakotvený a dle některých názorů představuje v rámci dělby moci (mimo moc soudní, 

zákonodárnou a výkonnou) moc čtvrtou, kontrolní. 

NKÚ vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem, státními finančními 

prostředky a mimo jiné rovněž kontrolu nad zadáváním veřejných zakázek zadávaných za stát 

příslušnými organizačními složkami či státními příspěvkovými organizacemi. V rámci této 

kontrolní kompetence NKÚ plní svou úlohu tím, že ve svém věstníku upozorňuje na mnohá 

podezření z porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a v případě důvodného podezření 

zahajuje řízení z vlastního podnětu. Oproti přezkumné pravomoci ÚOHS může NKÚ kontrolovat 

i efektivnost nakládání se státními prostředky. Slabinou právní úpravy v tom, že pravomoc NKÚ 

je omezena na oblast státních zakázek, nikoliv na veřejné zakázky zadávané kraji a obcemi.255 

De lege ferenda by bylo vhodné, aby NKÚ vykonával kontrolu nad nakládáním prostředků z 

veřejných rozpočtů.  

Orgány státu jsou při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vázány zákonem a 

vlastními vnitřními předpisy. Kontrola NKÚ se zaměřuje na obě tato hlediska. Tak může 

například vyhodnotit postup zadavatele jako porušení zásady transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace u veřejných zakázek malého rozsahu, pokud neprovede 

průzkum trhu za účelem výběru dodavatele, ačkoli mu to ukládá jeho směrnice.256 Dále se u 

veřejných zakázek malého rozsahu zadavatelé dopouští porušení rozpočtové kázně ve smyslu 

zákona č. 218/2000 Sb., zvlášť když peněžní prostředky uhrazené za plnění objednávek použijí 

neoprávněně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., neboť nedodrží povinnost stanovenou zákonem 

č. 134/2016 Sb.257 Samostatně může zadavatel porušit pravidlo zákazu diskriminace tím, že 

uzavře smlouvu přímo s vybranými dodavateli, aniž by zjišťoval či poptával nabídky jiných 

uchazečů, a to v odvětvích, která se vyznačují vysokou mírou konkurence. Tím se omezuje 

konkurenční prostředí a vytvoří neodůvodněné překážky pro zapojení se do hospodářské 

soutěže.258 Zadávací dokumentace na veřejné zakázky malého rozsahu obsahovala velmi 

                                                
255 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-
443-8. 
256 Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 18/14  
257 Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 17/22 
258 Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 17/13 
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podrobné technické parametry vozidel, jako jsou např. požadavky na přesnou celkovou délku, 

šířku a výšku vozidel, hmotnost, přesný objem zavazadlového prostoru. Takto stanovené 

technické parametry vozidla odpovídaly pouze konkrétní značce a typu vozidla, o čemž svědčí i 

to, že byly podány pouze nabídky s identickými vozy. Zadavatel tak nevhodnou formulací 

technických parametrů vozidla neodůvodněně zvýhodňoval určité dodavatele, a tedy nedodržel 

zásadu zákazu diskriminace.259  

Slabinou kontrolní pravomoci NKÚ nemožnost ukládat sankce za zjištěná porušení 

zákona. De lege ferenda by tedy měl mít NKÚ možnost ukládat sankce peněžité povahy. 

NKÚ je oprávněn prověřovat, zda kontrolované činnosti jsou v souladu s právními 

předpisy, přezkoumává jejich věcnou a formální správnost a posuzuje, zda jsou účelné, 

hospodárné a efektivní. Zadavatel je přitom povinen kontrolujícímu orgánu poskytovat 

součinnost a ve své dokumentaci doložit, že postupoval při zadávání, výběru a hodnocení 

veřejných zakázek formálně i věcně (tedy z pohledu 3E) tak, jak mu to ukládá zákon. Měl by 

tedy mít k dispozici vlastní analýzy a rozbory, kterými by podložil výhodnost zvoleného řešení, 

pokud k tomu bude kontrolujícími vyzván.260 

 

 Finanční kontrola 
Veřejné zakázky malého rozsahu podléhají i kontrole dle platného zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Hlediskem pro vymezení finanční kontroly 

je její předmět, což je hospodaření s veřejnými prostředky. Kritériem hodnocení předmětu 

kontroly je nejen plnění právních povinností, ale i hospodárnost, účelnost a efektivnost, resp. 

správnost.261 Kontrolovanými osobami jsou zejména organizační složky státu, kraje a obce. Dílčí 

součástí předmětu veřejnosprávních kontrol se zaměřením na hospodaření bývá tedy i ověřování 

plnění povinností vyplývajících zadavatelům ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Vláda dokonce ukládá ministerstvům a ostatním správním úřadům zaměřovat finanční 

kontroly na dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek.262 Četnými nedostatky totiž trpí 

zadávání veřejných zakázek zejména z důvodu diskriminačního vymezení předmětu veřejné 

zakázky, dělení zakázek do vyššího počtu veřejných zakázek malého rozsahu a omezování 

                                                
259 Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 16/27  
260 KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Zásada 3e při realizaci veřejných 

stavebních investic v právních předpisech a v praxi. Právo a bezpečnost, 2017, no. 1, p. 47-55. ISSN: 2336-5323. 
261 HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, Helena 

PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 

2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1. 
262 Usnesení vlády ČR ze dne 22.7.2019 č. 524 o Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 

2018 
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náležité hospodářské soutěže.263 Kontrolní orgány postupující podle tohoto zákona např. 

požadují evidovat podklady ke stanovení předpokládané hodnoty, k oslovení okruhu dodavatelů, 

zdůvodnit řádnost nastavení podmínek zadání a doručení oznámení o výběru apod. Porušení 

povinnosti dodržovat základní zásady může zapříčinit odvod za porušení rozpočtové kázně ve 

smyslu § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nebo § 22 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Finanční úřady pak mohou ukládat pokuty za 

porušení rozpočtové kázně.264  

Hlavním cílem finanční kontroly je prověřovat dodržování interních norem pro veřejné 

zakázky malého rozsahu a příslušných vnitřních předpisů pro veřejné zakázky zadávané např. v 

rámci operačních programů EU a konkrétních postupů zadavatele pří přípravě zadávacího 

postupu a v průběhu jednotlivých druhů zadávacích postupů. Dále se finanční kontrola snaží 

zajistit, aby zadavatel při zadávacím postupu cíleně vyhledával, analyzoval a hodnotil rizika, 

přijímal k nim odpovídající řešení a uvedl je do praxe.265 

 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
Členské státy EU jsou povinny zajistit, aby zadavatelovo rozhodnutí o výběru nabídky 

bylo před uzavřením smlouvy vždy při splnění příslušných podmínek přístupné přezkumnému 

řízení.266 To samé dle evropské judikatury platí pro rozhodnutí zadavatele o zrušení zakázky.267 

V České republice probíhá přezkumné řízení v restriktivním rozsahu, kdy dochází 

zejména k přezkumu, zda nebylo porušeno některé z ustanovení vnitrostátních právních 

předpisů, případně právního předpisu EU. Přezkum se věnuje pouze vlastnímu posouzení a 

hodnocení nabídek, tzn. stadiu, které je klíčovou etapou celého zadávacího řízení a je ukončeno 

výběrem nejvhodnější nabídky zadavatelem a uzavřením smlouvy.268  

Co se týče veřejných zakázek malého rozsahu, je obecně zcela na vůli zákonodárce (při 

respektování limitů daných normami unijního práva), zda nad nimi bude veřejnoprávní dohled 

zcela vyloučen, či zda budou tomuto dohledu v nějaké podobě podřízeny.  

                                                
263 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018. In: mfcr.cz [online]. [cit. 2019-11-16]. 
Dostupné z: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2018_Zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-ve-verejne-
sprave-za-rok-2018.pdf  
264 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-
7400-443-8. 
265 BLÁHA, Pavel. Jak nastavit vnitřní kontrolní systém VZ – veřejní zadavatelé, 1. Část. UNeS – účetnictví 

neziskového sektrou č. 8/2013. Wolters Kluwer. 
266 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 28 října 1999, C-81/98 
267 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. června 2002, C-92/00 
268 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-
443-8. 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2018_Zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-ve-verejne-sprave-za-rok-2018.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2018_Zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-ve-verejne-sprave-za-rok-2018.pdf
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Dozor nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek je vykonáván třetí 

nezávislou osobou – Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) – a většinou 

se odehrává v režimu správního řízení.269 Zákon stanoví kritéria, podle nichž smí ÚOHS 

poměřovat zákonnost postupu, ale vhodností či účelností zvoleného postupu zadání veřejné 

zakázky se již nezabývá.270 Konkrétně ÚOHS vykonává dozor nad dodržováním pravidel 

stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek a zadávacími podmínkami pro zadání 

podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu, a 

pro zvláštní postupy podle části šesté.271 Zákon tak jednoznačně z působnosti ÚOHS vyjímá 

dohled nad dodržováním zákona při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Je tedy zřejmé, 

že dodržení povinnosti zachovávat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu základní 

zásady dle § 6 není ze strany ÚOHS přezkoumatelné.272 Ve vztahu k těmto zakázkám není (s 

výjimkou situace, kdy se zadavatel dobrovolně rozhodne se zákonnému režimu podřídit) dána 

pravomoc ÚOHS vykonávat dozor nad jejich zadáváním.  

Dozoru ze strany ÚOHS může naopak být na základě ustanovení § 248 odst. 1 písm. b) 

zákona podroben postup zadavatele, který jako veřejnou zakázku malého rozsahu, aniž by zahájil 

zadávací řízení, zadává zakázku, která ve skutečnosti veřejnou zakázkou malého rozsahu není 

(např. z důvodu chybně stanovené předpokládané hodnoty či nezákonného rozdělení jedné 

veřejné zakázky do více zakázek). Pak je zde založena pravomoc ÚOHS zakázat pokračování 

v postupu mimo zadávací řízení. ÚOHS zakáže pokračovat v návrhem napadeném postupu, 

pokud zjistí, že postup zadavatele mimo zadávací řízení je v rozporu se zákonem nebo jej 

obchází.273 

Zahájil-li zadavatel zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu, 

považuje se pro účely dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem zadávaná 

veřejná zakázka za podlimitní veřejnou zakázku.274 Toto ustanovení formuluje zvláštní 

pravomoc ÚOHS přezkoumávat rovněž veřejné zakázky malého rozsahu, pokud je zadavatel 

zadává některým z druhů zadávacího řízení. Pokud se tedy zadavatelé takto dobrovolně podřídí, 

pak se na ně obligatorně vztahuje i dozorová pravomoc ÚOHS.275 Ustanovení tak představuje 

kromě jiného i posílení právní jistoty účastníků zadávacího řízení ohledně toho, jaká pravidla a v 

                                                
269 § 248 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
270 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7.9.2000, sp. zn. 2 A 7/2000 
271 §248 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
272 PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-102-6. 
273 KRČ, Robert. Přezkum veřejných zakázek. V Praze: C.H. Beck, 2018. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-694-4. 
274 §248 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
275 PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-102-6. 
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jakém rozsahu zadavatel dobrovolně přijal.  

Pokud však dodavatel napadne zadavatelův postup v případě zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu, ÚOHS takový návrh zamítne, protože nesměřuje proti postupu, který je 

zadavatel povinen dodržovat podle zákona v zadávacím řízení.276  

Kompetence k přezkumu ÚOHS je též dána v případě povinnosti veřejného zadavatele 

uveřejňovat smlouvy na veřejné zakázky s hodnotou vyšší než 500.000 Kč, tedy i u veřejných 

zakázek malého rozsahu překračujících tuto hranici.277  

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soutěžitel dopustí přestupku tím, že 

uzavře jako soutěžitel dohodu, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže. 

Za tento přestupek spáchaný v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek (tedy těch malého 

rozsahu) může ÚOHS spolu s pokutou (do 10.000.000 Kč nebo 10 % z čistého obratu 

dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období) uložit zákaz plnění veřejných 

zakázek na dobu nejdéle 3 let (zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí i zákaz uzavřít 

smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu),278 ledaže by ÚOHS upustil od uložení 

pokuty nebo snížil pokutu v důsledku aplikace leniency programu. V takovém případě zákaz 

plnění veřejných zakázek uložit nelze. Tříletý zákaz plnění platí od právní moci rozhodnutí 

ÚOHS, které zákaz plnění uloží.279 ÚOHS za zákonem stanovených podmínek upustí od uložení 

pokuty nebo ji alespoň sníží až o 50 %. Pak již nelze témuž soutěžiteli uložit zákaz plnění 

veřejných zakázek.280 Fakticky se však tato nemožnost uložit zákaz plnění veřejných zakázek 

týká pouze aplikace leniency programu a narovnání v případě kartelových dohod narušujících 

hospodářskou soutěž, neboť pouze za spáchání tohoto přestupku v souvislosti s uzavíráním 

smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu lze tyto zákazy uložit.281  

 

4.6.1 Vývoj aplikace přezkumného řízení 
Otázka pravomoci ÚOHS přezkoumávat zadávací postupy zadavatelů v případě 

veřejných zakázek malého rozsahu nebyla vždy tak jednoznačná jako v současnosti. Od počátku 

účinnosti ZVZ 2006, tj. od 1.7.2006, se vedl dlouhodobý interpretační spor o to, zda je ÚOHS 

příslušný k přezkumu veřejných zakázek malého rozsahu, či nikoliv. Zatímco Krajský soud v 

                                                
276 § 265 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
277 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017. Veřejné zakázky malého 

rozsahu. 
278 § 22a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
279 RAUS, David. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 
Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-447-0. 
280 § 22ba zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
281 RAUS, David. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 

Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-447-0. 
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Brně a Nejvyšší správní soud v minulosti kompetenci ÚOHS k přezkumu veřejných zakázek 

malého rozsahu dovodily, samotný ÚOHS názorům soudů soustavně odporoval282 a svou 

pravomoc k přezkumu postupu zadavatelů při výběru dodavatelů veřejných zakázek malého 

rozsahu ve své rozhodovací praxi nikdy nepřipustil.283 

Krajský soud v Brně se v roce 2009 (za účinnosti ZVZ 2006) zabýval otázkou, zda 

veřejné zakázky malého rozsahu podléhají dozoru ÚOHS. Dospěl k závěru, že ÚOHS je věcně 

příslušný k přezkoumání tohoto typu zakázek z pohledu zásad obsažených v § 6 ZVZ 2006,284 

který opřel o níže uvedené argumenty. V té době upravoval zákon dohled nad zadáváním 

veřejných zakázek v tomto znění: „Úřad [pro ochranu hospodářské soutěže] vykonává dohled 

nad dodržováním […] zákona [o veřejných zakázkách], při kterém přezkoumává zákonnost 

úkonů zadavatele s cílem zajistit zachování zásad podle § 6.“285  

Krajský soud nejprve poukázal na zakotvení věcné působnosti ÚOHS v zákoně. Podle 

§ 112 odst. 1 ZVZ 2006 ÚOHS vykonával dohled nad postupem zadavatele při zadávání 

veřejných zakázek, při kterém měl mimo jiné rozhodovat o tom, zda zadavatel při zadávání 

veřejné zakázky postupoval v souladu se ZVZ 2006. Veřejná zakázka malého rozsahu byla dle 

tohoto zákona již považovaná za veřejnou zakázku. Při zadávání veřejné zakázky měl být 

dodržován zákon. To zahrnovalo i zásady obsažené v § 6 ZVZ 2006 a jejich dodržování. Soud 

poté konstatoval, že toto ustanovení nedopadalo pouze na úkony zadavatele při zadávání 

nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, nýbrž na všechny jeho úkony. A jelikož byl dle 

§ 18 odst. 3 věty za středníkem veřejný zadavatel povinen dodržet zásady uvedené v § 6, nebylo 

dle soudu pochyb o pravomoci ÚOHS přezkoumávat soulad postupu dle zákona u veřejných 

zakázek malého rozsahu.  

V protikladu s tímto tvrzením nicméně stálo ustanovení § 110 ZVZ 2006. Dle něj mohl 

kterýkoliv dodavatel při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, který měl 

zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona 

úkonem zadavatele hrozila nebo vznikla újma na jeho právech, podat zdůvodněné námitky 

k tomuto zadavateli. Ve výčtu totiž chyběly veřejné zakázky malého rozsahu. Zákon ale 

podmiňoval oprávněnost návrhu dodavatele na přezkum u ÚOHS, pouze pokud předtím již 

                                                
282 např. rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 8. 2013, č. j. R157/2012/VZ-
15153/2013/310/MLR. 
283 Konec nejasností ohledně přezkumu VZMR? In: epravo.cz [online]. [cit. 2019-10-27]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/konec-nejasnosti-ohledne-prezkumu-vzmr-101649.html 
284 Zadavatel byl povinen při postupu podle ZVZ 2006 dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a 

zákazu diskriminace. Nesměl omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo 

podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií 

uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce. 
285 § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
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využil možnost podat námitky dle § 110 odst. 9 ZVZ 2006. I s tímto argumentem se však krajský 

soud vyrovnal. Poukázal na to, že nutnost vyčerpat nejprve námitky nemusela být překážkou 

přezkumu. Navíc pokud byl přezkum zahájen z moci úřední, ani v tomto případě nemusely být 

uplatněny žádné námitky proti postupu zadavatele. Základní zásady formulované v ZVZ 2006 

navíc vyplývaly přímo z pravidel a zásad primárního evropského práva, které jsou dle ustálené 

rozhodovací praxe SDEU pro veřejné zadavatele v EU závazné.286 Ustanovení § 18 odst. 3 věta 

za středníkem ZVZ 2006 tedy přestavovalo jen deklaraci obecné povinnosti veřejných 

zadavatelů respektovat uvedené právní zásady, přičemž tato povinnost primárně vyplývala z 

právních předpisů vyšší právní síly.  

Z výše uvedeného krajský soud vyvodil, že byla dána pravomoc ÚOHS i v případě 

veřejných zakázek malého rozsahu, ale jen ve vztahu k veřejným zadavatelům287 (a podle § 2 

odst. 5 ZVZ 2006 zadavatelům dotovaným, kteří museli při zadávání veřejné zakázky postupovat 

podle zákonných ustanovení platných pro veřejného zadavatele, tedy i podle § 18 odst. 3 věty za 

středníkem ZVZ). Pravidlo podávané z § 18 odst. 3 ZVZ 2006, věty za středníkem, považoval 

totiž za speciální k obecnému pravidlu podávanému ve stejném ustanovení věty před středníkem. 

Odmítnutí přezkumu dodržování hmotněprávního pravidla jasně podávaného v předmětném 

ustanovení, a tedy nevymahatelnost tohoto pravidla prostředky veřejného práva považoval za 

projev odepření spravedlnosti.288  

Nejvyšší správní soud zastával názor, že úkony zadavatele bylo třeba vykládat jako 

veškeré jednání či nekonání zadavatele (nikoli jiných subjektů zúčastněných na zadávacím 

procesu), s nimiž zákon spojuje nějaké právní důsledky. Měřítkem, kterým měla být tato činnost 

či nečinnost zadavatele posuzována, bylo právě zachovávání zásad podle § 6 ZVZ 2006. 

Uvedené zásady obecně platily (a stále platí) nejen pro veřejné zakázky malého rozsahu, ale i pro 

veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní jen s tím rozdílem, že u posledních dvou režimů byla 

tato kritéria konkretizovaná v dalších ustanoveních ZVZ 2006. Poukázal přitom na nesoulad 

mezi zněním odst. 1 a odst. 2 § 112 ZVZ 2006. V druhém odstavci byly totiž taxativně uvedeny 

kroky ÚOHS pro výkon dohledu, kdy měl mimo jiné rozhodovat o tom, zda zadavatel při 

zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se ZVZ 2006. Při striktním jazykovém výkladu 

byl takový postup nicméně vymezován jako zadávání veřejné zakázky, kterým se dle § 17 písm. 

m) ZVZ 2006 rozuměl závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení. S 

krajským soudem se nicméně Nejvyšší správní soud shodl v tom, že ,,za situace, kdy námitky 

                                                
286 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 25. 7. 2005, C-231/03  
287 Za účinnost ZVZ 2006 se postup řídil postavením zadavatele 
288 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 8. 2009, sp. zn. 62 Ca 30/2008 
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podat nelze (neboť zadávání neprobíhá v režimu zákona) a je přitom současně dána pravomoc 

orgánu dohledu rozhodnout, zda i v těchto případech byl dodržen zákon (byť v omezeném 

rozsahu), jde o podmínku nemožnou, jejíž nesplnění nemůže bránit podání návrhu na 

přezkum.“289 Souhlasil proto se závěrem předestřeným Krajským soudem v Brně a v souladu 

s ním připustil, že z § 112 odst. 1 ZVZ 2006 lze vyvodit pravomoc ÚOHS k výkonu dohledu nad 

veřejnými zakázkami malého rozsahu. 

Zákonem č. 417/2009 Sb. (s účinností od 1. 1. 2010) zákonodárce novelizoval mimo jiné 

§ 112 ZVZ 2006 a v jeho odst. 1 zrušil slova, podle nichž ÚOHS „přezkoumává zákonnost úkonů 

zadavatele s cílem zajistit zachování zásad podle § 6“, a v návětí odst. 2 doplnil, že ÚOHS činí 

svá dále vyjmenovaná oprávnění pod písm. a) až f): „…při výkonu dohledu nad dodržováním 

tohoto zákona“.  I za tohoto znění se dodavatelé domáhali přezkumu veřejných zakázek malého 

rozsahu. ÚOHS zpětně uznal výkon dohledu nad dodržováním zákona, při kterém měl 

přezkoumávat zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit zachování zásad podle § 6 ZVZ 2006 

na základě systematiky zákona a použité terminologie.290 Krajský soud v Brně znovu potvrdil 

věcnou příslušnost ÚOHS k přezkumu veřejných zakázek malého rozsahu. Nadto dodal, že 

zákonodárce mohl tuto věcnou příslušnost odmítnout zvolením jiných slov nebo úplným 

vypuštěním právě této věty za středníkem. Dle přesvědčení soudu byl z povahy věci a vymezení 

své působnosti povolán vykonávat dohled při zadávání veřejných zakázek (bez rozdílu) primárně 

právě ÚOHS,291 nikoli jiný orgán veřejné moci (např. Nejvyšší kontrolní úřad v rámci kontroly 

rozpočtové kázně a hospodaření či obecný soud na základě žaloby o náhradu škody).292 Nejvyšší 

správní soud se však na předmětná ustanovení díval jinak. Pravomoc ÚOHS k dohledu nad 

veřejnými zakázkami dle § 18 odst. 5, věta za středníkem, ZVZ 2006 použitím gramatického 

výkladu sice připustil, ale upozornil i na jiné druhy výkladu. Dle jeho názoru bylo nutné brát v 

úvahu i výklad systematický a teleologický, který takovému výkladu protiřečí, zejména absenci 

pravomoci ÚOHS v případě porušení citovaných zásad vydat předběžné opatření či uložit 

nápravné opatření nebo pokutu. Změnu vykládaného ustanovení provedenou zákonem č. 

417/2009 Sb. považoval pouze za změnu formulační, aniž by zákonodárce zamýšlel právní 

úpravu měnit po stránce obsahové.293  

Zákonem č. 55/2012 Sb. (s účinností od 1.4.2012) došlo k zpřesnění hranic pravomoci 

ÚOHS, a to zejména explicitním vyloučením přezkumu zakázek malého rozsahu. ÚOHS byl 

                                                
289 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 2 Afs 132/2009 
290 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 4.2017, sp. zn. ÚOHS-S0086,0105/2017/VZ-
11496/2017/542/ODv 
291 § 2 písm. b) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
292 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 30 Af 18/2013 
293 Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, sp. zn. 9 As 195/2015 
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mimo jiné nadále svěřen pouze dohled nad „postupem zadavatele při zadávání veřejné zakázky“. 

Pojem zadání veřejné zakázky byl definován v § 17 písm. m) ZVZ 2006 stejně jako před 

novelou. Ustanovení § 21 ZVZ 2006 pak vymezoval taxativní výčet jednotlivých druhů 

zadávacího řízení. Postup směřující k přidělení zakázky malého rozsahu v tomto taxativním 

výčtu chyběl, a proto na něj nešlo pohlížet jako na zadávací řízení, a tedy tento postup nebyl 

„zadáváním“ veřejné zakázky, které by následně mohlo být předmětem přezkumu ze strany 

ÚOHS. Předmětem přezkumu byl totiž pouze postup zadavatele „v zadávacím řízení“ a dva 

speciální případy, tj. zadávání v dynamickém nákupním systému a na základě rámcové smlouvy. 

Závěr o vyloučení zakázek malého rozsahu z přezkumu ÚOHS podporovalo i vypuštění písm. e) 

původního § 112 odst. 2 ZVZ 2006, podle kterého bylo ÚOHS svěřeno rovněž „plnění dalších 

úkonů, stanoví-li tak právní předpis“, neboť i toto ustanovení bylo některými výklady 

označováno jako zmocnění k přezkumu zakázek malého rozsahu.294 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se sice neděje v zadávacím řízení, to však 

nemění nic na tom, že se jedná o postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky, při němž je 

zadavatel povinen dodržet ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.295 

Jazykový a restriktivní výklad vždy směřoval k tomu, že námitky v případech zakázek 

malého rozsahu a postupů zadavatele mimo režim zákona nepřicházeli v úvahu. U zakázek 

malého rozsahu byla správními soudy dovozena působnost ÚOHS, zejména na základě 

teleologického výkladu ustanovení § 6 ZVZ 2006.296 

Za účinnosti nového ZZVZ 2016 ÚOHS nadále odmítá svou pravomoc k přezkoumání 

postupu zadavatele při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu.297 Argumentuje explicitním 

vymezením pravomocí dle § 248 ZZVZ 2016. Proti jeho závěru však stojí skutečnost, že ÚOHS 

vykonává dozor nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek, z čehož je pak nutno 

dovodit, že i nad dodržováním jeho § 31. Tento dozor je mimo jiné zaměřen na soulad postupu 

zadavatele při zadávání veřejné zakázky se zákonem. Pokud zadavatel činí úkony podle ZZVZ 

2016 a tyto kroky se na první pohled jeví jako zákonné, ale zároveň je porušen § 6, je možné 

ospravedlnit přezkumnou pravomoc ÚOHS nad dodržováním zásad uvedených v předmětném 

ustanovení § 6 ZZVZ i v případech, kdy je třeba dodržovat jen tyto zásady a (tedy právě v 

případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu). Nicméně zákonodárce v důvodové zprávě 

                                                
294 PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-102-6. 
295 Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, sp. zn. 9 As 195/2015 
296 PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-102-6. 
297 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 4.2017, sp. zn. ÚOHS-S0086,0105/2017/VZ-
11496/2017/542/ODv 
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ZZVZ 2016 uvedl, že „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepřezkoumává veřejné zakázky 

malého rozsahu (s výjimkou takových veřejných zakázek malého rozsahu, při jejichž zadávání 

zadavatel dobrovolně postupuje v přísnějším režimu, tj. zadává je v některém z druhů zadávacího 

řízení).“ Stejný názor nepřekvapivě zaujímá i ÚOHS.298 

Nabytím účinnosti ZZVZ 2016 tedy ztratilo vyřešení této sporné otázky na významu, ale 

při přezkumu veřejných zakázek zadaných za účinnosti ZVZ 2006 či starších právních předpisů 

je s ohledem na přechodná ustanovení ZZVZ 2016 rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci 

sp. zn. 9 As 195/2015 nadále velmi významný. 

 

 Soudnictví 
Veřejné zakázky malého rozsahu přesahující určitý zadavatelem stanovený finanční limit 

mohou být zadány formou postupu vedoucímu k uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, 

např. veřejné obchodní soutěže, kde se dodavatelé nemohou dovolávat ochrany u Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, ale u civilního soudu. Správní soud sice může přezkoumat postup 

ÚOHS v rámci jeho pravomoci, nicméně nemůže rozhodnout o neplatnosti smlouvy či o náhradě 

škody. Pokud byla uzavřena smlouva, může do obchodněprávních smluvních vztahů zasáhnout 

pouze civilní soud. V rámci tohoto řízení může tento soud pozastavit realizaci veřejné zakázky 

formou předběžného opatření, posoudit otázku náhrady škody vyplývající ze smluvních vztahů 

či rozhodnout o neplatnosti smlouvy. Jakmile je uzavřena smlouva na předmět veřejné zakázky, 

je civilní soud v rámci vyřešení předběžné otázky s to posoudit a vyřešit otázku, zda postup 

zadavatele byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek bez ohledu na případné 

předchozí rozhodnutí ÚOHS,299 neboť jakmile je veřejná zakázka zadána, končí režim zákona o 

zadávání veřejných zakázek a nastává režim smlouvy.300 Pokud však smlouvu nenapadne ani 

jedna ze smluvních stran u soudu, je otázkou, zda by jiný subjekt (např. dodavatel, který mohl 

získat veřejnou zakázku za situace, kdyby zadavatel postupoval řádně podle zákona o zadávání 

veřejných zakázek) prokázal naléhavý právní zájem na určení neplatnosti takové smlouvy.301 

Povinnost dodržovat základní zásady zadání veřejných zakázek zadavatelům ukládá 

zákon, a proto její porušení postihuje právo odpovědností za škodu způsobenou v příčinné 

souvislosti s tímto porušením. O takových nárocích rozhodují ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, civilní soudy. Ty potom posuzují porušení zásad dle 

                                                
298 dtto 
299 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-
443-8. 
300 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 
301 § 80 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
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ustanovení § 6 odst. 1 zákona při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim 

zákona o zadávání veřejných zakázek jako prejudiciální otázku.302 

Co se týká závažnějších porušení povinností při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, může být korupční jednání ze soukromoprávního pohledu přestavovat nekalosoutěžní 

jednání.303 Jako ultima ratio mohou být zadavatelé a účastníci zadávacího postupu stíháni 

v trestním soudnictví. Kontrolu postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu svého druhu představuje tedy i postup orgánů činných v trestním řízení. Veřejnou 

zakázkou ve smyslu trestního práva je totiž dle judikatury nutno rozumět „jakýkoli nákup zboží, 

zadání práce, objednání díla nebo služby, orgánem veřejné moci nebo případně dalším 

subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími 

z daní či jiných zdrojů veřejného majetku.“304  

Kromě trestných činů úplatkářství dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, jde o 

vybrané hospodářské trestné činy,305 jakož i trestné činy úředních osob. V souvislosti s 

veřejnými zakázkami malého rozsahu pak bude nejčastěji připadat v úvahu trestný čin porušení 

povinnosti při správě cizího majetku.306 

Za nejčastější korupční riziko lze z oblasti výjimek z působnosti zákona považovat 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy zadavatelé nezákonně uměle dělí 

předpokládanou hodnotu zakázek tak, aby dosáhli pod zákonný limit. K tomuto dělení se 

uchylují velice často účelově, a to z důvodu snahy obejít zákon tak, aby se vyhnuli přísnějšímu 

zadávacímu režimu. Dalším důvodem, na jehož základě dochází k nezákonnému dělení, je i 

neznalost zákonné úpravy v návaznosti na rozhodovací praxi z hlediska povinnosti sčítat 

předpokládané hodnoty vzájemně souvisejících plnění, resp. kdy se na ně tato povinnost vztahuje 

a v jaké rozsahu.307 Velmi obtížným úkolem je stanovit účinnost úpravy jako prevence proti 

těmto negativním jevům. V rozhodovací praxi ÚOHS, jakož i v rámci soudního přezkumu, je 

problematika dělení předmětu veřejných zakázek častým tématem.308 

 

                                                
302 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 8. 2013, sp. zn. ÚOHS-R157/2012/VZ-
15153/2013/310/MLr 
303 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
304 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1364/2016 
305 např. trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník 
306 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017. Veřejné zakázky malého 

rozsahu. 
307 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
308 Důvodová zpráva k zákonu č. 179/2010 Sb. 
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Závěr 
Tato diplomová práce rozebírá režim veřejných zakázek malého rozsahu, který podléhá 

zákonné úpravě ve velmi omezené míře, neboť je vyňat z povinnosti zadavatele zadávat jej 

v zadávacím řízení. Do popředí tak vystupují zásady ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných 

zakázek jako jediné legislativní vodítko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jenž je 

třeba spojovat i s principy pro finanční řízení. Úskalím základních zásad není jen absence jejich 

zákonné definice, nýbrž i způsob, jakým se prolínají. Zásady totiž mohou být v jednotlivých 

případech i ve vzájemné rozporu. Například přímé zadání veřejné zakázky ve velmi nízké 

hodnotě může být v protikladu se zásadou rovného zacházení, ale naopak je v souladu 

s principem přiměřenosti a efektivnosti. Cílem zadávacího postupu je nalézt optimální řešení při 

aplikaci základních zásad a principů a v souladu s účelem zákona o zadávání veřejných zakázek, 

jako předpoklad pro hospodárné nakládání s veřejnými financemi. 

Dosažení účelu zadávacího postupu souvisí i se správným nastavením hranice pro 

finanční limity předpokládané hodnoty předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu. 

Takový režim znamená buď nízkou transparentnost procesu zadávání, nebo vysoké 

administrativní náklady pro zadavatele a tím pádem nehospodárnost. Český právní řád tyto 

limity nastavuje příliš vysoko, ačkoli pro to nemá dostatečně pádné důvody, a proto by měly být 

sníženy. Zadávací postup tohoto režimu je z tohoto důvodu obtížně kontrolovatelný, neboť 

z veřejných databází lze vysledovat pouze kolem 1 % zadávaných veřejných zakázek malého 

rozsahu. Při jejich nadpoloviční četnosti v rámci zadávání zmíněný podíl ukazuje na vysokou 

netransparentnost zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Judikatura správních soudů, rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a zejména stanoviska ministerstev pomáhají 

přiblížit obsah základních zásad zadávacího postupu a ilustrovat je v praxi. Z jejich rozborů pak 

mohou čerpat zejména zadavatelé jako tvůrci vlastní politiky zadávání veřejných zakázek. Jejich 

vnitřní předpisy by pak měly obsáhnout doporučení těchto kompetentních orgánů, což není 

v praxi vždy garantováno. Z analýzy vyplývá, že mnohé vnitřní předpisy trpí nedostatky 

v oblasti dodržování základních zásad, a to se promítá i v chybování zadavatelů při zadávání 

konkrétních veřejných zakázek malého rozsahu. Proto je třeba zaměřit se nápravu těchto směrnic 

a jejich roztříštěnosti. Regulaci zadávacího postupu pro veřejné zakázky malého rozsahu by bylo 

de lege ferenda vhodné sjednotit do podzákonného normativního aktu, který by závazně stanovil 

konkrétní pravidla včetně nižších finančních limitů a přiblížil aplikaci základních zásad. 
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Obsahově by mohl vycházet z metodiky pro veřejné zakázky malého rozsahu Ministerstva pro 

místní rozvoj a výše zmíněného vnitřního nařízení Ministerstva vnitra. 

Se správnou aplikací zásad a principů ovládacích zadávání veřejných zakázek souvisí i 

kontrola a dohled na takovým procesem. Ty jsou v případě režimu malého rozsahu zajišťovány 

zejména orgány finanční kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadem. Jejich slabinou je však nízká 

četnost kontrol a absence nařizovacích a sankčních pravomocí v případě Nejvyššího kontrolního 

úřadu. V duchu zákona o zadávání veřejných zakázek je praktické upravovat ve vnitřních 

předpisech zadavatelů možnost na straně dodavatelů podávat námitky sui generis proti 

zadávacímu postupu. Přezkum Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako v případě 

nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek není možný, ačkoli jej judikatura v minulosti 

připouštěla. Jedinou cestou k zabezpečení přezkumu je tedy snížení finančních limitů, aby se 

zadávání některých veřejných zakázek malého rozsahu přesunulo do podlimitního režimu. Pak 

budou moci být tyto veřejné zakázky i předmětem rozhodování ve správním soudnictví. 

Prozatím tak zbývá pouze možnost podat žalobu u civilního soudu ohledně uzavřené smlouvy na 

veřejnou zakázku malého rozsahu. 
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Seznam zkratek 

3E hospodárnost, účelnost, efektivnost 

ČR Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

HDP hrubý domácí produkt 

EU Evropská unie 

NEN Národní elektronický nástroj 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ZVZ 2004 zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 

ZVZ 2006 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

ZZVZ 1994 zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

ZZVZ 2016 nebo zákon zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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https://www.mvcr.cz/clanek/mvcr-web-nabidky-a-zakazky-verejne-zakazky-79341-verejne-zakazky.aspx
http://www.portal-vz.cz/getmedia/1a3cd915-5aea-4f1f-8a41-90565a2efe36/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-v-Ceske-Republice-za-rok-2018_f.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/1a3cd915-5aea-4f1f-8a41-90565a2efe36/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-v-Ceske-Republice-za-rok-2018_f.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/1a3cd915-5aea-4f1f-8a41-90565a2efe36/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-v-Ceske-Republice-za-rok-2018_f.pdf
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2018_Zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-ve-verejne-sprave-za-rok-2018.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2018_Zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-ve-verejne-sprave-za-rok-2018.pdf
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3 Seznam použitých právních předpisů 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných 

zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 
kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
 
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
Zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a  
dobrovolných svazků obcí  
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

4 Seznam použité judikatury a rozhodnutí 
 
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. 11. 1999, C-275/98 
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. 10. 2000, C-16/98 
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. června 2002, C-92/00 
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. 4. 2004, C-496/99 P 
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 25. 7. 2005, C-231/03  
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. 10. 2005, C-264/03 
 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1364/2016 
 
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 9. 2000, sp. zn 2 A 7/2000 
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2006, sp. zn. 1 Afs 92/2005 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 5 As 50/2006 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, sp. zn. 5 Afs 131/2007 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2010, sp. zn. 1 Afs 45/2010 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 2 Afs 132/2009 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2013, sp. zn. 5 Afs 43/2012 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.11.2015 sp. zn. 3 As 18/2015 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2017, sp. zn. 2 Afs 208/2016 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. 2 Afs 375/2017 
 
Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, sp. zn. 9 As 195/2015 
 
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2007, sp. zn. Ca 166/2005 
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2008, sp. zn. 62 Ca 28/2008 
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 8. 2009, sp. zn. 62 Ca 30/2008 
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. 62 Ca 31/2008 
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 62 Af 50/2011 
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2015, sp. zn. 62 Af 112/2013 
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Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 30 Af 18/2013 
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 62 Af 3/2016 
 
Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 8. 2013, sp. zn. ÚOHS-
R157/2012/VZ-15153/2013/310/MLr 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 12.2016, sp. zn. ÚOHS-
S0732/2016/VZ- odst. 48710/2016/531/VNe 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 20. 10.2016, sp. zn. ÚOHS-
S0662/2016/VZ-42931/2016/531/MHo 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. 11.2016, sp. zn. ÚOHS-
S0724/2016/VZ-47127/2016/511/JNv 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 26. 1.2017, sp. zn. ÚOHS-
S0730/2016/VZ-02805/2017/522/PKř 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. ÚOHS-
S0110/2017/VZ-12313/2017/553/JDl 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 4.2017, sp. zn. ÚOHS-
S0076/2017/VZ-12268/2017/541/MSc 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. 5.2017, sp. zn. ÚOHS-
S0100/2017/VZ-15213/2017/541/MSc 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 5.2017, sp. zn. ÚOHS-
S0131/2017/VZ-15395/2017/531/ESt 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 4.2017, sp. zn. ÚOHS-
S0086,0105/2017/VZ-11496/2017/542/ODv 
 

5 Seznam ostatních zdrojů 
 
BLÁHA, Pavel. Jak nastavit vnitřní kontrolní systém VZ – veřejní zadavatelé, 1. Část. UNeS – 
účetnictví neziskového sektrou č. 8/2013. Wolters Kluwer. 
Důvodová zpráva k zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
Důvodová zpráva k zákonu č. 148/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb. 
Důvodová zpráva k zákonu č. 28/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb. 
Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
Důvodová zpráva k zákonu č. 76/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 
Důvodová zpráva k zákonu č. 179/2010 Sb. 
Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2012 Sb. 
Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, 

na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02) 
Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 18/14. https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/k18014.pdf 
Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 17/32. https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K17032.pdf    
Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 17/22. https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K17022.pdf   
Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 17/13. https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K17013.pdf  
Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 16/27. https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K16027.pdf   
Usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický 

nástroj při zadávání veřejných zakázek 
Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017. Veřejné zakázky 
malého rozsahu 

  

https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/k18014.pdf
https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K17032.pdf
https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K17022.pdf
https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K17013.pdf
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Přílohy 
Tabulka 1 
 

Finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu v EU (EUR) 
pořadí státy dodávky a služby stavební práce 

  Belgie  EU EU 
  Kypr  EU EU 
  Malta  EU EU 
  Německo  EU EU 
  Rakousko EU EU 
  Švédsko  EU EU 

1 Česká republika  78 000 235 000 
2 Dánsko  67 000 997 000 
3 Finsko  60 000 150 000 
4 Lucembursko  55 000 55 000 
5 Maďarsko  46 000 77 000 
6 Itálie  40 000 40 000 
7 Polsko  30 000 30 000 
8 Rumunsko  30 000 100 000 
9 Chorvatsko  27 000 67 000 

10 Francie  25 000 90 000 
11 Irsko  25 000 50 000 
12 Nizozemí  20 000 20 000 
13 Slovinsko  20 000 40 000 
14 Portugalsko  20 000 30 000 
15 Řecko  15 000 15 000 
16 Španělsko  15 000 40 000 
17 Litva  10 000 10 000 
18 Bulharsko  10 000 31 000 
19 Estonsko  10 000 30 000 
20 Lotyšsko  10 000 20 000 
21 Slovensko  5 000 5 000 

zdroj: mezinárodní statistiky,309,310 zákony členských států upravující veřejné zakázky 

Tabulka 1 řadí limity jednotlivých států pro dodávky a služby a odděleně pro stavební 

práce od nejvyšší po nejnižší, a to po zohlednění parity kupní síly. Hodnoty finančních limitů u 

států mimo eurozónu byly převedeny na EUR (průměrný směnný kurz 2019) a zaokrouhleny.  

 
                                                
309 Public Procurement Guide (2019). In: cms.law [online]. [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: 
https://cms.law/en/Media/International/Files/Publications/Guides/Public-Procurement-Guide-February-2019  
310 Public procurement. In: ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/#2 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/germany_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/austria_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_cs
https://cms.law/en/Media/International/Files/Publications/Guides/Public-Procurement-Guide-February-2019
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/#2
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Tabulka 2 
 

Finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu v EU (EUR)  
po zohlednění cenových hladin 

pořadí státy dodávky a služby stavební práce 
  Belgie EU EU 
  Kypr EU EU 
  Malta EU EU 
  Německo EU EU 
  Rakousko EU EU 
  Švédsko EU EU 

1 Dánsko 92 527 1 376 857 
2 Lucembursko 77 880 77 880 
3 Finsko 74 040 185 100 
4 Česká republika 50 700 152 750 
5 Itálie 40 560 40 560 
6 Irsko 32 300 64 600 
7 Maďarsko 27 140 45 430 
8 Francie 26 850 96 660 
9 Nizozemí 22 960 22 960 

10 Chorvatsko 17 280 42 880 
11 Portugalsko 16 920 25 380 
12 Slovinsko 16 760 33 520 
13 Polsko 16 290 16 290 
14 Rumunsko 14 580 48 600 
15 Španělsko 14 055 37 480 
16 Řecko 12 270 12 270 
17 Estonsko 7 630 22 890 
18 Lotyšsko 6 950 13 900 
19 Litva 6 140 6 140 
20 Bulharsko 4 630 14 353 
21 Slovensko 3 305 3 305 

 

Hodnoty v tabulce byly získány vynásobením limitů pro zakázky malého rozsahu 

vyjádřené v EUR poměrem úrovně cenové hladiny v daném státě k úrovni průměrné cenové 

hladiny v EU 27. Tyto údaje byly převzaty z Eurostatu. Například úroveň cenové hladiny v 

Dánsku v roce 2018 dosahovala 138,1 % průměru EU, zatímco v České republice to bylo pouze 

65 %. 
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Abstrakt v českém jazyce 
 

Veřejné zakázky malého rozsahu  
 
Závěrečná práce se zabývá popisem a analýzou právní úpravy a praxe při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. Zejména se zaměřuje na zásady ovládající jejich zadávací 

postup, tj. transparentnost, přiměřenost, rovnost a zákaz diskriminace.  

V první kapitole se závěrečná práce zabývá účelem zákona o zadávání veřejných 

zakázek, pojmem a vývojem právní úpravy institutu veřejných zakázek malého rozsahu 

s důrazem na výši finančních limitů předpokládané hodnoty, jenž odděluje tyto veřejné zakázky 

od ostatních režimů. 

Druhá kapitola se věnuje zásadám, které se uplatňují při zadávání veřejných zakázek a 

jsou hlavní východiskem regulace veřejných zakázek malého rozsahu. Zákon jejich obsah 

nedefinuje, tudíž se tato část opírá o judikaturu soudních orgánů, rozhodnutí orgánu dohledu a 

názory odborné veřejnosti. K těmto obecným zásadám se nezbytně připojují i principy 

finančního řízení označované jako 3E. 

Třetí kapitola se zaměřuje na samotný postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. Jelikož si zadavatelé mohou s určitým omezení tvořit vlastní pravidla pro jejich 

zadávání, obsahuje kapitola příklady a zhodnocení těchto pravidel u konkrétních zadavatelů.  

Poslední kapitola této diplomové práce se zabývá problematikou kontroly a dohledu nad 

zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu. Zvláštní pozornost je věnována Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, jehož role se dle judikatury při přezkumu veřejných zakázek 

malého rozsahu v průběhu času měnila. 

Závěrečná práce vychází z českých právních předpisů, judikatury, rozhodovací praxe 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odborné literatury, z metodik a vnitřních předpisů 

zadavatelů veřejných zakázek malého rozsahu. Metodicky se opírá zejména o deskripci a 

analýzu. Výsledkem je komplexní soubor informací a analýza institutu veřejných zakázek 

malého rozsahu od předzadávacího postupu po kontrolu jejich zadání. 

 

Klíčová slova:  
veřejná zakázka malého rozsahu, zásady zadávání veřejných zakázek, vnitřní předpis zadavatele, 

kontrola veřejných zakázek malého rozsahu 
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Abstrakt v anglickém jazyce 
 

Public procurement below the lowest threshold 

This thesis describes and analyses the legal regulations and practice in the Czech public 

procurement below the lowest threshold. In particular, it focuses on the principles governing the 

procedures, i.e. transparency, proportionality, equality and non-discrimination. 

The first chapter deals with the purpose of the Czech Public Procurement Act, the 

concept and development of the legal regulation of public procurement below the lowest 

threshold emphasising the financial limits of the contract´s value, which separates these public 

contracts from other procedures. 

The second chapter deals with the principles that apply to public procurement which 

represent the source for the regulation of public procurement below the lowest threshold. The 

law does not define their precise meaning, leaving it to the case law, decisions of the public 

authorities and opinions of the experts. These principles are necessarily conncected to the 

principles of financial management known as the 3E. 

The third chapter focuses on the procedure of contracting authorities during the public 

procurement. Since contracting authorities may, with certain restrictions, create their own rules 

for the procedure, the chapter contains examples and evaluation of these regulations of the 

individual contracting authorities. 

The last chapter of this thesis deals with the issue of reviewing the public procurement 

below the lowest threshold. Particularly, it pays attention to the Czech competition authority, the 

Office for the Protection of Competition, whose role has changed over time according to 

caselaw. 

The thesis is based on Czech legislation, case law, decisions of the Office for the 

Protection of Competition, literature, methodologies and internal regulations of the contracting 

authorities. It is methodologically based mainly on description and analysis resulting in a 

comprehensive information and analysis of the Public procurement below the lowest threshold, 

starting from the pre-contracting procedure and finishing at the subsequent review. 

 

Key words:  
public procurement below threshold, public procurement principles, internal regulation of the 

contracting authority, review of the public procurement below threshold 
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