
Abstrakt v českém jazyce 

Možnosti obrany dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele ve veřejných 

zakázkách – komparace české a německé právní úpravy 

Cílem této práce bylo popsat a srovnat opravné prostředky dodavatelů ve veřejných zakázkách 

v české a německé právní úpravě. Důraz byl přitom kladen logicky na analýzu německých 

opravných prostředků, protože se jedná o zahraniční úpravu. 

V úvodu této práce se stručně zabývám popisem historického vývoje veřejných zakázek v obou 

zemích, systémem přezkumných instancí a představením právní úpravy, která oblast veřejných 

zakázek jak v České republice, tak v Německu reguluje.  

Hlavní část práce se potom věnuje jednak opravným prostředkům před uzavřením smlouvy. 

V případě české právní úpravy se jedná o námitky, návrh na zahájení řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele, podnět a rozklad. V případě německé právní úpravy se jedná o námitky, 

návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a o okamžitou stížnost. Druhá hlavní 

část potom představuje opravné prostředky po uzavření smlouvy, tj. návrh na zákaz plnění 

smlouvy, resp. návrh na určení neplatnosti smlouvy, a zejména náhradu škody. Tyto kapitoly 

jsou potom uzavřeny srovnáním obou právních úprav.  

Byť oblast zadávání veřejných zakázek je dlouhodobě pro všechny členské státy Evropské unie 

regulována prostřednictvím několika směrnic, které se pravidelně aktualizují, existují v obou 

právních úpravách odlišnosti. Ty jsou dány jednak rozdíly v politickém systému obou zemích. 

Zde se jedná zejména o oblast právní úpravy veřejného zadávání a systému přezkumných 

instancí. Ale rozdíly jsou dány i s ohledem na odlišné přístupy k řadě institutů ve veřejných 

zakázek a odlišným historickým vývojem. Zde lze najít jednak nemalé rozdíly, co se týče dílčí 

úpravy oběma zemím známým opravným prostředkům (např. způsob jejich uplatnění a 

projednání). Zásadním rozdílem je potom začlenění možnosti náhrady škody do německého 

zákona na ochranu hospodářské soutěže („Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen“), který 

reguluje zadávání veřejných zakázek. Analýze náhrady škody je v této práci věnován velký 

prostor, protože o této možnosti se v českém prostředí dlouhodobě diskutuje, byť není v zákoně 

o zadávání veřejných zakázek komplexně upravena.  
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