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1. ÚVOD

Trh  s veřejnými  zakázkami  tvoří  významnou  část  hospodářství  v Evropské  unii. 

Dlouhodobě  se  uvádí,  že  veřejný  sektor  v EU  proinvestuje  prostřednictvím  zadávání 

veřejných zakázek cca 14 % HDP1. V České republice se dle poslední uveřejněné výroční 

zprávy  o  stavu  veřejných  zakázek  za  rok  2018  jedná  o  cca  necelých  12  %  HDP, 

což představuje  výdaj  ve  výši  zhruba  624  miliard  Kč2.  Podle  aktuálně  dostupné  zprávy 

Spolkového ministerstva pro hospodářství a  energii  z roku 2017 tvoří  v Německu veřejné 

investování cca 10 % HDP a jedná se tak o částku ve výši cca 280 miliard EUR3. 

Zadávání  veřejných zakázek je  upraveno ve všech členských státech EU,  přičemž 

společný právní základ v současnosti představují zejména, nikoliv však výlučně Směrnice 

2014/24/EU, Směrnice 2014/25/EU a Směrnice 89/665. Kromě samotného postupu při zadání 

veřejných zakázek tvoří zejména  pro dodavatele podstatnou část i možnost obrany proti 

případnému nesprávnému postupu zadavatele. Byť společný základ tvoří evropské právo, 

s ohledem na povahu právního předpisu4 existují  rozdíly napříč EU státy,  co se týče typů 

opravných prostředků, způsobů jejich uplatnění a soustavy přezkumných orgánů. Ve vztahu 

k České republice se dá přitom shrnout, že německá úprava je pro ni tradičním inspiračním 

zdrojem,  přičemž  význam  hraje  i  ekonomické  hledisko,  když  české  hospodářství  je 

dlouhodobě  silně  navázáno  na  německou  ekonomiku.  To  byly  jedny  z hlavních  důvodů 

pro volbu německé úpravy pro účely této práce. 

Kromě  popisu  a srovnání  běžných opravných prostředků,  mezi  které  lze  zařadit 

námitky zadavateli,  návrh k přezkumu u nezávislé autority a rozklad bylo cílem této práce 

prověřit i možnosti zejména sekundárních právních nároků, tj. možné náhrady škody, která 

mě ve své profesní praxi dlouhodobě zajímá. V České republice se samostatná právní úprava 

až na drobné výjimky v ZZVZ nenachází. V posledních letech se nicméně diskutuje možnost 

nárokování  náhrady škody prostřednictvím obecné úpravy v občanském zákoníku. Naopak 

německá úprava dlouhodobě s tímto institutem pracuje. Německý zákon upravující zadávání 

veřejných zakázek obsahuje ustanovení, která upravují podmínky, při jejichž splnění je možné 

náhradu škody přiznat,  a  to  jak pro dodavatele,  tak  i  pro zadavatele.  V praxi  se možnost 

1 EVROPSKÁ  KOMISE.  Factsheet  -  public  procurement [online].  22.  11.  2017  [cit.  2020-06-17].  Dostupné  z: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-procurement_en_0.pdf
2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018 
[online].  ISBN: 978-80-7538-215-3 [cit.  2020-06-17].  Dostupné z:  www.portal-vz.cz/getmedia/1a3cd915-5aea-4f1f-8a41-
90565a2efe36/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-v-Ceske-Republice-za-rok-2018_f.pdf
3 BUNDESMINISTERIUM  FÜR  WIRTSCHAFT  UND  ENERGIE.  Monitoring-Bericht  der  Bundesregierung  zur 
Anwendung des Vergaberechts 2017 [online, cit. 2020-06-15]. Dostupné z: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/
M-O/monitoring-bericht-der-bundesregierung-zur-anwendung-des-vergaberechts-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=6
4 jedná o směrnice, které jsou závazné co do cíle stanoveného právním aktem, přičemž forma a způsob provedení je na  
jednotlivých členských zemích
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náhrady škody z veřejných zakázek využívá a  v této  oblasti  existuje  rozsáhla  rozhodovací 

praxe příslušných správních a soudních orgánů. Proto při zpracování této problematiky byl 

kladen  důraz  na  přiblížení  německé  právní  úpravy  náhrady  škody  ve  veřejných 

zakázkách,  která  může  být  předlohou  či  minimálně  inspirací  při  rozhodování  o  náhradě 

škody  nebo  v případě  budoucích  legislativních  změn  v oblasti  veřejných  zakázek. 

Koneckonců povinnost umožnit nárokování náhrady škody vychází z EU právních předpisů, 

konkrétně ze Směrnice 89/665.

Kromě náhrady škody je  nicméně cílem této  práce popsat  oběma právním úpravám 

známé opravné prostředky jako jsou  námitky, návrh na zahájení řízení  o přezkoumání 

úkonů zadavatele, rozklad a návrh na zákaz plnění smlouvy, a to s ohledem na nemalé 

odlišnosti  německé  právní  úpravy,  které  v určitých  ohledech  dle  mého  soudu  představují 

vhodnější  úpravu. V neposlední  řadě jsem se snažila  stručnější  představit  historický vývoj 

veřejného zadávání v obou zemích a také německý systém přezkumných instancí, který se 

s ohledem na skutečnost, že Německo je federativní republikou, liší. 
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2. ÚVOD DO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČESKÉ REPUBLICE 
A NĚMECKU

2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ A PRÁVNÍ ÚPRAVA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ČESKÁ REPUBLIKA

Vývoj a právní úprava zadávání veřejných zakázek

Se  vznikem  Československa  v roce  1918,  jak  konstatuje  Exnerová  došlo  k převzetí 

právních  předpisů  upravujících  zadávání  veřejných  zakázek  v  Rakousku-Uhersku, 

a to prostřednictvím recepční normy, zákona č. 11/1918 Sb. ze dne 28. 10. 1918, o zřízení 

samostatného státu československého5. 

O  dva  roky  později  bylo  vydáno  nařízení  č.  667/1920  Sb.  ze dne  17. 12.  1920, 

o zadávání  státních  dodávek  a prací.  Podle  tohoto  nařízení  se  postupovalo,  jak  uvádí 

Schelleová,  až  do  padesátých let  dvacátého století6.  Toto  nařízení  vešlo  ve známost  jako 

tzv. zadávací  řád7.  Jak  dále  konstatuje  Schelleová  „nařízení  platilo  pro  dodávky  a  práce, 

které zadávaly státní úřady a jimi spravované ústavy a fondy; [u]stanovení nařízení se naopak 

netýkaly dodávek vyhrazeným drobným živnostníkům, vojenských prací a dodávek, dodávek 

výrobků polního a lesního hospodářství. Dále pak také dodávek a prací, které státní správa 

prováděla ve vlastní režii nebo pro jiné odvětví státní správy a také uměleckých zakázek a 

oprav8“, což ostatně vyplývá z § 2 zadávacího řádu. 

Po  roce  1948,  jak  uvádí  Exnerová,  ztratilo  zadávání  veřejných  zakázek  smysl, 

neboť „v centrálně  řízeném hospodářství  a  v podmínkách  státních  podniků  nebyla  veřejná 

soutěž nutná9“. Schelleová k tomu doplňuje, že „v období socialismu tedy obchodní veřejné 

soutěže  na  zadávání  veřejných  zakázek  v podstatě  neexistovaly;  veřejné  zakázky  byly 

zadávány příslušnými ministerstvy  podnikům nebo jiným státním institucím (organizacím), 

které  měly  obvykle  monopolní  postavení;  cena  výrobku  nebo  služby  neměla  obchodní 

ani motivační význam, neboť byla pevně stanovena a případně i dotována státem“10. 

V roce  1989 se situace  přirozeně  v důsledku politicko-ekonomických  změn změnila. 

Jak uvádí Schelleová, s ohledem na potřebu se poměrně rychle vrátit k zajištění hospodářské 

5 EXNEROVÁ, Jovana.  Historie veřejných zakázek [online]. Datum uveřejnění: 2. 2. 2015 [cit. 2019-09-10]. Dostupné z: 
http://www.advokatijelinek.cz/post/historie-veřejných-zakázek
6 SCHELLEOVÁ, Andrea. Vývoj právní úpravy veřejných zakázek. Datum uveřejnění: 30. 7. 2015. Právní labyrint [online]. 
[cit. 2019-09-10]. ISSN: 2464-4730. Dostupné z: https://www.pravnilabyrint.cz/vyvoj-pravni-upravy-verejnych-zakazek/
7 viz pozn. 6
8 viz pozn. 6
9 EXNEROVÁ, Jovana.  Historie veřejných zakázek [online]. Datum uveřejnění: 2. 2. 2015 [cit. 2019-09-10]. Dostupné z: 
http://www.advokatijelinek.cz/post/historie-veřejných-zakázek
10 SCHELLEOVÁ,  Andrea.  Vývoj  právní  úpravy  veřejných  zakázek.  Datum uveřejnění:  30.  7.  2015.  Právní  labyrint 
[online].  [cit.  2019-09-10].  ISSN:  2464-4730.  Dostupné  z:  https://www.pravnilabyrint.cz/vyvoj-pravni-upravy-verejnych-
zakazek/
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soutěže při zadávání veřejných zakázek, se mezi lety 1989 až 1991 řídilo zadávání veřejných 

zakázek  zákonem  č.  109/1964  Sb.  ze  dne  4.  6.  1964,  hospodářský  zákoník,  ve  znění 

pozdějších  předpisů,  který  byl  novelizován  o  úpravu  tzv. státních  zakázek  (viz  §  356a 

a násl.)11.  Následně  byl  24.  7.  1991  vydán  Federálním  ministerstvem  hospodářství, 

Ministerstvem průmyslu ČR a Ministerstvem výstavby a stavebníctva SR zadávací řád staveb, 

který  dle  Schelleové  obsahoval  doporučující  postup  při  uzavírání  smluv  pro  přípravu 

a realizaci  výstavby12.  Schelleová  dále  konstatuje,  že  tento  předpis  „popisoval  podmínky 

soutěže, předmět plnění, lhůty, způsobilost uchazečů, stejně jako samotný průběh soutěže“13. 

Jak uvádí Schelleová „zároveň k 1. 1. 1992 byl účinný obchodní zákoník14, jenž zrušil zákon 

o národohospodářském plánování  a  zavedl  a rámcově  upravil  v ustanovení  §  281  až  288 

obchodní veřejnou soutěž15“. 

Dalším krokem pak bylo  přijetí  první ucelené právní úpravy zadávání veřejných 

zakázek, a sice zákona č. 199/1994 Sb. ze dne 28. 9. 1994, o zadávání veřejných zakázek. 

Zákon nabyl účinnosti  1. 1. 1995. Jak uvádí Exnerová,  „zákon obsahoval základní pojmy, 

postupy  zadávání  veřejných  zakázek,  umožnil  uchazečům  podávat  námitky 

a návrhy na přezkum  zadávacího  řízení  a  stanovil  dohled  nad  dodržováním  zákona 

Ministerstvu pro hospodářskou soutěž16“. Jak dále Exnerová dodává „zákon byl koncipován 

stručně  a obsahoval  celou  řadu  nedostatků,  proto  za  dobu  své  platnosti  doznal  četné 

novelizace17“. Celkově byla tato právní norma za dobu své účinnosti třináctkrát novelizována. 

V rámci této části je nezbytné dodat, že zákonem České národní rady č. 173/1991 Sb. 

ze dne 26. 4. 1991 byl zřízen Český úřad pro hospodářskou soutěž, který zahájil svou činnost 

k 1. 7. 1991. V roce 1992 byl tento úřad nahrazen Ministerstvem pro hospodářskou soutěž. 

Nicméně  od  1. 11.  1996  se  uvedené  ministerstvo  změnilo  v současný  Úřad  pro  ochranu 

hospodářské soutěže, přičemž působnost Úřadu je vymezena zákonem č. 273/1996 Sb. ze dne 

11. 10. 1996, o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Dalším milníkem bylo pak přijetí  v pořadí  druhého zákona upravujícího zadávání 

veřejných zakázek, a to konkrétně zákona č. 40/2004 Sb. ze dne 17. 12. 2003, o veřejných 

zakázkách.  Tento  zákon  byl  přijat  v důsledku  potřeby  harmonizovat  české  právní  normy 

s předpisy Evropské unie, do které Česká republika vstupovala. Jak uvádí Marek, „zákon byl 

11 viz pozn. 10
12 viz pozn. 10
13 viz pozn. 10
14 zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 5. 11. 1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
15 SCHELLEOVÁ,  Andrea.  Vývoj  právní  úpravy  veřejných  zakázek.  Datum uveřejnění:  30.  7.  2015.  Právní  labyrint 
[online].  [cit.  2019-09-10].  ISSN:  2464-4730.  Dostupné  z:  https://www.pravnilabyrint.cz/vyvoj-pravni-upravy-verejnych-
zakazek/
16 EXNEROVÁ, Jovana. Historie veřejných zakázek [online]. Datum uveřejnění: 2. 2. 2015 [cit. 2019-09-10]. Dostupné z: 
http://www.advokatijelinek.cz/post/historie-veřejných-zakázek
17 viz pozn. 16
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přijímám  "v  časové  nouzi"  a  na  jeho  nepřehlednost,  složitost  a nevyjasněnost  některých 

otázek bylo v připomínkovém řízení poukazováno (mj. v tehdejší pracovní skupině Legislativní 

rady vlády ČR); [j]iné řešení však zřejmě nebylo,  neboť v případě nepřijetí  zákona by se 

Česká  republika  vystavovala  nemožnosti  čerpat  od  okamžiku  vstupu  do  EU  finanční 

prostředky ze strukturálních a dalších fondů Evropské unie18.“ Zákon zůstal v platnosti pouhé 

dva roky, protože byly přijaty evropské zadávací směrnice z roku 2004, Směrnice 2004/17/ES 

a Směrnice 2004/18/ES, které bylo nezbytné do českého právního řádu transponovat. 

Tím  vznikl  zákon  č.  137/2006  Sb.  ze  dne  14.  3.  2006,  o  veřejných  zakázkách, 

který platil 10 let, tj. jednalo se o v pořadí třetí ucelenou právní úpravu. Zákon přinesl, jak 

vyplývá  z důvodové  zprávy  zjednodušení  a  zpřehlednění  právní  úpravy,  podrobnější 

specifikaci jednotlivých zadávacích postupů (nově přidán soutěžní dialog), zavedení možnosti 

zadávání  pomocí  společných nákupních  subjektů,  princip  elektronizace  veřejných zakázek 

(elektronické  aukce,  dynamický  nákupní  systém)19.  V průběhu  jeho  účinnosti  byl  četně 

novelizován, přičemž za zásadní novelu lze označit tzv. technickou novelu (zákon č. 55/2012 

Sb.),  která  nabyla  účinnosti  1.  1.  2014  a  obsahovala  řadu  opatření  s cílem  zajistit  větší 

transparentnost při zadávání veřejných zakázek a snížit možný korupční potenciál. 

Poslední,  zatím  čtvrtou  komplexní  úpravou je  potom  v současnosti  účinný  zákon 

č. 134/2016 Sb. ze dne 19. 4. 2016, o zadávání veřejných zakázek, který byl přijat v důsledku 

evropských zadávacích směrnic z roku 2014. Jednou ze zásadních změn je v současnosti již 

plná elektronizace veřejných zakázek. 

Závěrem je  nutno  podotknout,  že  zákonné  normy  byly  či  jsou  doprovázeny 

prováděcími předpisy, jako např. nařízením stanovujícím finanční limity a částky pro účely 

zákona o zadávání  veřejných zakázek20 nebo vyhláškou upravující  uveřejňování  formulářů 

pro účely zadávání veřejných zakázek21. 

NĚMECKO

Jak uvádí Pünder, zadávání veřejných zakázek má hlubokou tradici22. Kořeny zadávání 

veřejných  zakázek  lze  nalézt,  jak  dále  Pünder  popisuje  již  v antickém  Římě. 

18 MAREK, Karel. Nový zákon o veřejných zakázkách [online]. Datum uveřejnění: 22. 6. 2005 [cit. 2019-09-18]. Dostupné 
z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-16365820-novy-zakon-o-verejnych-zakazkach
19 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách [online]. [cit. 2019-09-18] Dostupné z: https://
www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjtg5pwi6q 
20 Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
21 Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech  
profilu zadavatele
22 PÜNDER,  Hermann.  Bedeutung  und  historische  Wurzeln.  PÜNDER,  Hermann  a  SCHELLENBERG,  Martin. 
Vergaberecht: GWB - VgV - SektVO - VOL/A - VOB/A - VOF - Haushaltsrecht - Öffentliches Preisrecht  [online]. 2. Auflage. 
2015, NOMOS, Pozn. 2 [cit. 2019-07-15]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
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Tehdy na tržištích  římští  úředníci  zadávali  zakázky na základě „ústního řízení“ – smlouva 

byla uzavřena s tím, kdo nabídl nejnižší cenu23. 

V německých  oblastech  se  veřejné  zakázky  zadávaly  od  období  třicetileté  války 

v 17. století,  jak uvádí  Pünder.  Jak dále  konstatuje,  ústní  řízení  vedla mnohdy k podávání 

neuvážených  nabídek  bez  jakýchkoliv  seriózních  propočtů,  což  mělo  negativní  dopad 

na kvalitu  následného  plnění.  Z tohoto  důvodu  se v 19. století  prosadila  písemná  forma 

zadávání  veřejných  zakázek,  kdy  písemné  nabídky  zůstaly  až  do  stanoveného  termínu 

„otevírání  obálek“ tajné24.  Z počátku nadále platilo,  že rozhodujícím hodnotícím kritériem 

zůstávala  nabídnutá  cena.  Po výhradách  z podnikatelského  prostřední  se  však  od  tohoto 

jediného hodnotícího kritéria upustilo, jak dále popisuje Pünder, a příkladem pro zadávání 

veřejných  zakázek  se stal  pruský  zákon  tehdejšího  ministerstva  práce  ze 17.  7.  188525, 

jehož cílem bylo zajistit „kvalitní“ zadávání veřejných zakázek. Jak dále uvádí Pünder, poté 

mohla být zakázka zadána pouze „nabídce, která byla přijatelná ve všech ohledech a která 

zajišťuje řádné a včasné provedení služby nebo dodávky“26. Nabídky, „které obsahují zjevně 

nepřiměřenou cenu za službu nebo dodávku, tak že [...]  nelze řádné provedení  očekávat", 

nebyly  zohledněny27.  Postup  byl  v  podstatě  stejný  jako  dnes,  jak  zhodnocuje  Pünder. 

I v tehdejší době se rozlišovaly různé druhy zadávacích řízení, kdy výjimečně bylo přípustné 

i zadání tzv. „z volné ruky“28. 

Úsilí  o  vytvoření  komplexní  právní  úpravy selhalo v roce 1914 po vypuknutí  první 

světové  války29.  Po  válce  německý  parlament  odmítl  komplexní  zákonnou  právní  úpravu 

přijmout30.  Místo  toho  byl  svolán  tzv.  Národní  výbor  pro  zadávání  zakázek 

(„Reichsverdingungsausschuss“)  skládající  se  ze  zástupců  z  politiky,  průmyslu, 

řemeslnického  stavu  a  odborů,  který představil  nařízení  pro zadávání  veřejných  zakázek 

(„Verdingungsordnung”) upravující rovněž zadávání veřejných zakázek31. 

23 viz pozn. 22
24 viz pozn. 22
25 tzv. Cirkular-Erlaß des preuß. Arbeitsministeriums
26 PÜNDER,  Hermann.  Bedeutung  und  historische  Wurzeln.  PÜNDER,  Hermann  a  SCHELLENBERG,  Martin. 
Vergaberecht: GWB - VgV - SektVO - VOL/A - VOB/A - VOF - Haushaltsrecht - Öffentliches Preisrecht  [online]. 2. Auflage. 
2015, NOMOS, pozn. 2 [cit. 2019-07-15]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
27 viz pozn. 26
28 viz pozn. 26
29 PÜNDER,  Hermann.  Bedeutung  und  historische  Wurzeln.  PÜNDER,  Hermann  a  SCHELLENBERG,  Martin. 
Vergaberecht: GWB - VgV - SektVO - VOL/A - VOB/A - VOF - Haushaltsrecht - Öffentliches Preisrecht  [online]. 2. Auflage. 
2015, NOMOS, pozn. 3 [cit. 2019-07-15]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
30 viz pozn. 29
31 viz pozn. 29
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Jak  uvádí  Eichler32,  s ohledem  na  povahu  práva  veřejných  zakázek,  které  usiluje 

o hospodářsky co nejšetrnější řešení z pohledu veřejných financí, se toto odvětví tradičně řadí 

k rozpočtovému  právu.  K tomu  Eichler  doplňuje,  že  ustanovení  upravující  zadávání 

veřejných  zakázek  dlouho  neposkytovala  ochranu  subjektivním  právům  jednotlivých 

dodavatelů, kteří měli zájem na získání veřejné zakázky. V důvodové zprávě k návrhu zákona 

měnícího  rozpočtový  zákon33 se  výslovně  uvádělo,  že  cílem  novely  je  „nevytvářet 

individuální, právně vymahatelné právní nároky uchazečů“. 

Jak  dále  konstatuje  Eichler,  setrvání  na  začlenění  práva  veřejných  zakázek 

k rozpočtovému právu nebylo v souladu s cíli evropského práva, které v rámci právní úpravy 

zadávání  veřejných  zakázek  kladlo  také  důraz  na  ochranu  subjektivních  práv  uchazečů 

o veřejnou zakázku34. Eichler dále uvádí, že po zahájení řízení Evropské komise s Německem 

z důvodu podezření na porušování Smlouvy o založení Evropského společenství (čl. 169)35 

a po hrozbách uvalení možných sankcí ze strany vlády Spojených států amerických, která se 

obávala,  že  bude  docházet  k znevýhodňování  amerických  účastníků  zadávacích  řízení 

z důvodu chybějících  právních  garancí,  se  německá vláda  v roce  1996 rozhodla  k zásadní 

reformě  práva  veřejných  zakázek36.  Tato  reforma  vedla  k opuštění  přiřazení  práva 

veřejných zakázek k rozpočtovému právu, a naopak ho začlenila do práva hospodářské 

soutěže a reformovala nejenom právní úpravu zadávání veřejných zakázek, ale také předpisy 

upravující přezkumné řízení37. 

Eichler  dále  konstatuje38,  že  významným  mezníkem  pro  právo  veřejných  zakázek 

v Německu  je  datum  1. 1. 1999,  kdy  vstoupil  v platnost  pozměňovací  zákon  k zákonu 

o zadávání veřejných zakázek39. Ten nově do GWB zařadil část čtvrtou (ustanovení §§ 97 – 

129).  Od té doby  je  součástí  §  97  GWB  právo  dodavatelů  na  dodržování  ustanovení 

32 EICHLER, Jochen.  Einführung:  Entwicklung des deutschen Vergaberechts.  In:  BORNKAMM, Joachim, MONTAG, 
Frank, SÄCKER, Franz Jürgen. Münchener Kommentar Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht [online]. 2. Auflage. 
2018, C.H.BECK, pozn. 220 [cit. 2019-07-15]. ISBN 978-3-406-65460-2. Dostupné z: www.beck-online.de
33 tzv.  druhý  zákon  k  změně  rozpočtového  zákona  z  26.  11.  1993  (Zweites  Gesetz  zur  Änderung  des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes, BT-Drs. 12/4636)
34 EICHLER, Jochen.  Komentář k úvodu do práva veřejných zakázek (Einleitung zum Vergaberecht). In: BORNKAMM, 
Joachim,  MONTAG,  Frank,  SÄCKER,  Franz  Jürgen.  Münchener  Kommentar  Europäisches  und  Deutsches 
Wettbewerbsrecht [online]. 2. Auflage. 2018, C.H.BECK, pozn. 220 [cit. 2019-07-15]. ISBN 978-3-406-65460-2. Dostupné 
z: www.beck-online.de
35 viz rozsudek ESD ze dne 11. 8. 1995, Komise Evropských společenství proti Spolkové republice Německo, C-433/93
36 EICHLER, Jochen.  Komentář k úvodu do práva veřejných zakázek (Einleitung zum Vergaberecht). In: BORNKAMM, 
Joachim,  MONTAG,  Frank,  SÄCKER,  Franz  Jürgen.  Münchener  Kommentar  Europäisches  und  Deutsches 
Wettbewerbsrecht [online]. 2. Auflage. 2018, C.H.BECK, pozn. 220 [cit. 2019-07-15]. ISBN 978-3-406-65460-2. Dostupné 
z: www.beck-online.de
37 EICHLER, Jochen.  Komentář k úvodu do práva veřejných zakázek (Einleitung zum Vergaberecht). In: BORNKAMM, 
Joachim,  MONTAG,  Frank,  SÄCKER,  Franz  Jürgen.  Münchener  Kommentar  Europäisches  und  Deutsches 
Wettbewerbsrecht [online]. 2. Auflage. 2018, C.H.BECK, pozn. 222 [cit. 2019-07-15]. ISBN 978-3-406-65460-2. Dostupné 
z: www.beck-online.de.
38 viz pozn. 37 (pozn. v komentáři č. 223) 
39 tzv. zákon o změnách právních základů pro zadávání veřejných zakázek (Gesetz zur Änderung der Rechtsgrundlagen für 
die Vergabe öffentlicher Aufträge, tzv. Vergaberechtsänderungsgesetz „VgRÄG“) ze dne 26. 8. 1998, BGBl. 1998 I 2512
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o zadávacím řízení.  Zavedení tohoto subjektivního práva má zásadní význam, protože toto 

ustanovení  garantuje  dodavatelům  možnost  namítat  pochybení  zadavatele  v rámci 

přezkumného řízení. 

Další důležitou fází ve vývoji právní úpravy veřejných zakázek tvoří období let 2004 až 

2009, kdy kromě dalších zákonů došlo k přijetí tzv. zákona o modernizaci zadávání veřejných 

zakázek ze dne 20. 4. 200940, kterým byly transponovány Směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES 

stejně  jako 2007/66/ES.  Podstatných  změn doznala  např.  právní  úprava  rozdělení  veřejné 

zakázky na části z důvodu snahy posílit postavení malých a středních podniků, úprava tzv. in-

house zadávání, zavedení nových zadávacích řízení jako soutěžní dialog, elektronická aukce 

a dynamický (elektronický) nákupní systém41. 

Nejnovější právní úpravou, jak uvádí Eichler42, je pak reforma práva veřejných zakázek 

z roku 2016, kdy došlo k přijetí tzv. zákona o modernizaci práva veřejných zakázek z 17. 2. 

2016 (tzv. Vergaberechtsmodernisierungsgesetz)43 a nařízení k modernizaci práva veřejných 

zakázek  z 12.  4.  201644.  Tyto  zákony  byly  opět  zavedeny  v reakci  na  přijetí  evropských 

zadávacích  směrnic  z roku  2014.  Kromě  přijetí  nového  nařízení  o zadávání  koncesí  (tzv. 

Verordnung über die Vergabe von Konzessionen „KonzVgV“45), došlo jinak k „zeštíhlení“ 

právních pramenů upravujících veřejné zakázky (viz níže). 

Právní úprava  zadávání  veřejných  zakázek je  v Německu  poměrně  rozmanitá, 

protože  existuje  hned  několik  právních  norem  na  různých  úrovních,  které zadávání 

veřejných zakázek upravují. 

Použití  konkrétních  právních  předpisů  lze  v základu  rozdělit  podle  předpokládané 

hodnoty  veřejné  zakázky,  a  sice  zda  předpokládaná  hodnota  dosahuje  (nebo  přesahuje) 

finanční  limity  stanovené  v článku  4  Směrnice  2014/24/EU  či  nikoliv  (hovoří  se  o  tzv. 

veřejných  zakázkách  s hodnotou  nad  či  pod  „Schwellenwerte“).  Toto  základní  rozdělení 

vyplývá  mimo  jiné  z  §  106  GWB,  ve  kterém  se zkráceně  uvádí,  že  čtvrtá  část  GWB 

se vztahuje na zadávání veřejných zakázek a koncesí, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH 

dosahuje či přesahuje finanční limity stanovené ve Směrnicích 2014/24/EU a 2014/25/EU. 

40 Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts vom 20. 4. 2009, BGBl. 2009 I 790
41 EICHLER, Jochen. Komentář k úvodu do práva veřejných zakázek (Einleitung zum Vergaberecht). In:  BORNKAMM, 
Joachim,  MONTAG,  Frank,  SÄCKER,  Franz  Jürgen.  Münchener  Kommentar  Europäisches  und  Deutsches 
Wettbewerbsrecht [online]. 2. Auflage. 2018, C.H.BECK, pozn. 226 [cit. 2019-07-15]. ISBN 978-3-406-65460-2. Dostupné 
z: www.beck-online.de.
42 viz pozn. 41 (pozn. v komentáři č. 227)
43 Gesetz zur  Modernisierung des Vergaberechts  (Vergaberechtsmodernisierungsgesetz – VergRModG) vom 17.2.2016, 
BGBl. 2016 I
44 Verordnung zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisierungsverordnung – VergRModVO) vom 
12.4.2016, BGBl. 2016 I 624
45 Verordnung über die Vergabe von Konzessionen vom 12. 4. 2016, BGBl. I S. 624, 683 
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Pokud se jedná o veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota dosahuje či je vyšší 

než  uvedené  hodnoty  ve  Směrnici  2014/24/EU,  pak  se  zadávání  veřejné  zakázky  řídí 

následujícími dalšími právními předpisy: 

 v prvé řadě se na zákonné úrovni na zadávání takové veřejné zakázky použijí 

ustanovení  části 4. GWB, konkrétně ustanovení § 97 až § 186 GWB. GWB 

v této části obsahuje základní zásady, pravidla a definice pro zadávání veřejných 

zakázek a koncesí stejně jako možnosti přezkumu jejich zadání

 prostřednictvím  zmocňujícího  ustanovení  §  113  GWB  jsou  dále  pravidla 

pro zadávání  veřejných  zakázek  a  koncesí  na  druhém  stupni  konkretizována 

podzákonným právním předpisem,  nařízením o zadávání veřejných zakázek 

(Vergabeverordnung „VgV“), které blíže upravuje např. druhy zadávacích řízení 

a  podmínky pro jejich  použití,  jednotlivé  fáze  a  instituty  v procesu zadávání 

veřejných  zakázek  (např. kvalifikační  kritéria,  rozdělení  veřejné  zakázky  na 

části,  připuštění  variantních  nabídek,  úprava  plnění  prostřednictvím 

poddodavatelů),  pravidla  pro  používání  elektronických  nástrojů  atd.  VgV  je 

vydáváno  spolkovou  německou  vládou  se  souhlasem  Spolkové  rady 

(„Bundesrat“),  jak vyplývá z § 113 GWB. VgV od roku 2016, kdy proběhla 

s ohledem na evropské zadávací směrnice z roku 2014 reforma práva zadávání 

veřejných  zakázek,  obsahuje  i  úpravu,  která  dříve  byla  začleněna  v dalších 

nařízeních, tzv. VOL/A („Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen“, část 

A46) a VOF („Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen“47). Tato nařízení 

obsahovala bližší pravidla pro zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby 

a  na  služby  poskytované  osobami  vykonávajícími  tzv.  svobodná  povolání 

(architekti a advokáti). Začleněním těchto ustanovení do VgV již VOL/A a VOF 

nejsou relevantní, 

 na  zadávání  veřejných  zakázek  na  stavební  práce se  dále  v třetím  stupni 

kromě  některých  ustanovení  VgV  (viz  §  2  VgV)  aplikují  zvláštní  pravidla 

začleněná  v části  2  nařízení  VOB/A48 („Allgemeine  Bestimmungen  für  die 

Vergabe von Bauleistungen“). Toto nařízení v části B obsahuje vzorová smluvní 

ustanovení  pro  smlouvy na  provedení  stavebních  prací.  Za  přípravu nařízení 

VOB  je  zodpovědný  tzv.  německý  výbor  pro  zadávání  veřejných  zakázek 

a smluv  v oblasti  stavebnictví  („Detsche  Vergabe-  und Vertragsausschuss  für 

46 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) 2009 Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von 
Leistungen (VOL/A) ze dne 20.11.2009
47 Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) ze dne 18. 11. 2009
48 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A, ze dne 7. 1. 2016 (Banz AT 19. 1. 2016 B3, 3)
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Bauleistungen“  nebo  „DVA“),  který  se  skládá  ze  zástupců  zadavatelů 

a dodavatelů49; 

 pro zadávání zakázek v tzv.  sektorovém odvětví se uplatní pravidla stanovená 

v sektorovém  nařízení  SektVO50,  pro  zadávání  koncesí se  uplatní  pravidla 

v koncesním nařízení  KonzVgV51 a pro zadávání veřejných zakázek  v oblasti 

obrany nebo bezpečnosti se uplatní pravidla stanovená ve VSVgV52, přičemž 

na  stavební  práce  v oblasti  obrany  nebo  bezpečnosti  se  použijí  i  pravidla 

uvedená v části 3 VOB/A.

Toto třístupňové  uspořádání  právních  předpisů upravujících  zadávání  veřejných 

zakázek a koncesí (1. stupeň GWB, 2. stupeň VgV, VSVgV, KonzVO, SektVO a 3. stupeň 

VOB/A) se často označuje jako kaskádovitý princip a graficky by šlo znázornit následovně53: 

Co se týče veřejných zakázek, jejíž  předpokládaná hodnota nedosahuje finančních 

limitů stanovených ve Směrnici 2014/24/EU, i při jejich zadávání je nezbytné podle Ziekow 

49 Zadávání stavebních zakázek (Bauauftragsvergabe). Spolkové ministerstvo vnitra (Bundesministerium des Innern, für Bau 
und  Heimat) [online].  [cit.  2019-09-05].  Dostupné  z: 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/bauen/bauwesen/bauauftragsvergabe/bauauftragsvergabe-artikel.html
50 Verordnung über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der  Trinkwasserversorgung und der 
Energieversorgung
51 Verordnung über die Vergabe von Konzessionen
52 Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit - VSVgV
53 Vergaberecht (GWB, VgV, SektVO, KonzVgV, …). Beck-Texte im dtv. München: C. H. Beck oHG, 2017, 19. Auflage, s. 
XIX. ISBN: 978-3-423-05595-6
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zohlednit základní ústavní principy a zásady vyplývající z primárního práva EU54. Na jejich 

zadávání  se  nicméně  neuplatní  evropské  zadávací  směrnice,  ani  ustanovení  GWB,  VgV, 

SektVO, KonzVgV, VSVgV stejně jako se nepoužijí části 2 a 3 nařízení VOB/A55. 

Jak  dále uvádí  Ziekow,  zadávání  veřejných zakázek,  jejichž  předpokládaná  hodnota 

se nachází  pod finančními limity stanovenými v evropských zadávacích  směrnicích se řídí 

rozpočtovým právem dané územní korporace56. Rozpočtové právo na federální úrovni, úrovni 

jednotlivých spolkových zemí a komun často vyžaduje, aby před nákupem dodávek, služeb 

či stavebních  prací  bylo  realizováno  veřejné  výběrové  řízení,  pokud  zvláštní  okolnosti 

neodůvodňují jiný postup57. 

Nicméně v zásadě platí, že na zadávání veřejných zakázek pod prahovými hodnotami se 

dále uplatní tyto právní předpisy58: 

 pro zadávání služeb a dodávek platí nařízení pro zadávání veřejných zakázek na 

dodávky a služby pod prahovými hodnotami („Unterschwellenvergabeordnung – 

UvgO“59). V určitých případech se použijí i ustanovení prvního oddílu VOL/A, 

 pro zadávání stavebních prací se pak uplatní první oddíl VOB/A. 

V neposlední  řadě  je  nezbytné  dodat,  že  na  zadávání  veřejných  zakázek  se  uplatní 

i normy přijaté jednotlivými spolkovými zeměmi.  Jak uvádí Krönke, tyto normy se pak 

v některých  spolkových  zemích  neuplatní  pouze  na  zadávání  veřejných  zakázek 

pod prahovými  hodnotami,  ale doplňují  i  předpisy upravující  zadávání  veřejných  zakázek, 

jejichž hodnota je rovna či  vyšší  finančním limitům stanovených v evropských zadávacích 

směrnicích,  pakliže úprava přijatá  na spolkové úrovni není  komplexní  (tyto normy potom 

obsahují  ustanovení  prosazující  např.  sociálně  odpovědné veřejné  zadávání  nebo zadávání 

s důrazem na ochranu životního prostředí)60. 

54 ZIEKOW, Jan.  Einleitung -  das Vergaberecht unterhalb der  Schwellenwerte.  In:  ZIEKOW, Jan a  VÖLLINK, Uwe-
Carsten.  Vergaberecht: Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  26 [cit.  2019-08-01].  ISBN 978-3-406-
69504-9. Dostupné z: www.beck-online.de
55 viz pozn. 54
56 ZIEKOW, Jan.  Einleitung -  das Vergaberecht unterhalb der  Schwellenwerte.  In:  ZIEKOW, Jan a  VÖLLINK, Uwe-
Carsten.  Vergaberecht: Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  27 [cit.  2019-08-01].  ISBN 978-3-406-
69504-9. Dostupné z: www.beck-online.de
57 viz pozn. 56
58 viz pozn. 56
59 Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte
60 KRÖNKE, Christoph. Das neue Vergaberecht aus verwaltungsrechtlicher Perspektive [online]. In:  Neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht. C.H.BECK, 2016, 2016 (Heft 9), 568 – 575 [cit. 2019-08-01]. ISSN 0721-880X. Dostupné z: www.beck-
online.de 
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2.2 SYSTÉM PŘEZKUMNÝCH INSTANCÍ V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK

ČESKÁ REPUBLIKA

Jak  vyplývá  ze  ZZVZ,  systém  přezkumných  instancí  by  se  dal  popsat  jako 

dvoustupňový. V prvé řadě v případě pochybení lze podat námitky k zadavateli, který o nich 

zpravidla v uvedené lhůtě rozhodne. Pakliže zadavatel námitkám nevyhoví, může se stěžoval 

dále obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který rozhoduje o návrzích v prvním 

a druhém stupni. Návrhy posuzují a zpracovávají úředníci Úřadu, přičemž v druhém stupni 

o tzv.  rozkladu  rozhoduje  předseda  Úřadu  na  návrh  rozkladové  komise.  V navazujícím 

postupu je možné se obrátit se správní žalobou na Krajský soud v Brně a následně kasační 

stížností k NSS. 

Z výroční  zprávy  z roku  201961 vyplývá,  že  Úřad  v prvním  stupni  vydal  387 

rozhodnutí  ve  věci (neobsahuje  všechna rozhodnutí  jako např.  rozhodnutí  o  předběžném 

opatření, usnesení o stanovení lhůt, rozhodování o námitce podjatosti, o účastenství v řízení 

apod.). V druhém stupni dle této zprávy Úřad vydal 224 rozhodnutí o rozkladu (podáno 

bylo  196  rozkladů  proti  prvoinstančnímu  rozhodnutí)62.  U  rozkladů  přitom  ze  statistiky 

vyplývá, že v 155 případech Úřad potvrdil prvoinstanční rozhodnutí, v 36 případech bylo 

rozhodnutí I. stupně zrušeno a vráceno mu k dalšímu řízení, v 23 případech bylo rozhodnutí 

zrušeno a  řízení  zastaveno  a  ve  zbytku  došlo  k jiným rozhodnutím (zastavení  v důsledku 

zpětvzetí  rozkladu  apod.)63.  Z toho  vyplývá,  že  téměř  v 70  %  předseda  potvrdil 

prvoinstanční  rozhodnutí.  Oproti  roku 2018,  kdy průměrná  délka  rozhodování  činila  38 

dnů64,  Úřad  zkrátil  průměrnou  délku  rozhodování  na  30,51  dnů65 (v  řízení  o  rozkladu 

průměrně 54 dnů oproti 57 dnům v roce 2018). Jak vyplývá ze statistiky ve výroční zprávě, 

průměrně téměř každý čtvrtý rozklad byl napaden žalobou u Krajského soudu v Brně (podáno 

58 žalob) a 42 kasačních stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně (většina jak u 

Krajského soudu v Brně i u NSS ve prospěch Úřadu)66. 

61 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Výroční zpráva 2019 [online]. 28. 2. 2020, s. 21 [cit. 2020-06-
29]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html
62 viz pozn. 61, str. 27
63 viz pozn. 61, str. 27
64 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Výroční zpráva 2018 [online]. 28. 2. 2019, s. 19 [cit. 2019-05-
25]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html
65 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Výroční zpráva 2019 [online]. 28. 2. 2020, s. 19 [cit. 2020-06-
29]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html
66 viz pozn. 65, str. 29
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NĚMECKO

Přezkumné řízení je v případě veřejných zakázek, jejichž hodnota je rovna nebo vyšší 

než limity stanovené ve Směrnici 2014/24/EU a 2014/25/EU  dvoustupňová, kdy v prvním 

stupni  rozhodují  speciálně  zřízené  komory  a  teprve  v druhém stupni  soudy,  resp.  u  nich 

zřízené  senáty67.  Jako  v případě  české  právní  úpravy  je  možné  v případě  identifikace 

pochybení  podat  nejprve  námitky  zadavateli  veřejné  zakázky.  V případě  negativního 

rozhodnutí  zadavatele  je  pak  možné  se  obrátit  v prvním  stupni  s opravným  prostředkem 

na tzv. komory pro veřejné zakázky („Vergabekammer“) a v druhém stupni tzv. senáty pro 

veřejné  zakázky („Vergabesenate“),  které  jsou  zřízeny  u  vrchních  zemských  soudů 

(„Oberlandesgericht“). 

GWB upravuje postavení prvostupňových komor pro veřejné zakázky v ustanoveních 

§ 155  až §  159.  Co  se  týče  komor  pro  veřejné  zakázky,  platí,  že existují  jak  komory 

pro veřejné zakázky na úrovni jednotlivých spolkových zemí, tak i komory  na federální 

úrovni.  Komory  na  úrovni  federace  jsou  zřízeny  u  německého  Úřadu  pro  ochranu 

hospodářské soutěže („Bundeskartellamt“). Příslušnost se řídí tím, který zadavatel veřejnou 

zakázku  zadával.  Zda  se  jedná  o  zadavatele  na  federální  úrovni  (např.  různá  centrální 

ministerstva) nebo na úrovni jednotlivé spolkové země (zemská ministerstva nebo jiné úřady). 

Příslušnosti  komor  pro veřejné  zakázky se věnuje  § 159 GWB, který  obsahuje  podrobná 

pravidla (např. platí, že přezkumné řízení vede komora na federální úrovni, pokud dochází 

ke kolizi příslušnosti komory na federální úrovni a komory spolkové země, viz § 159 odst. 1 

bod 6 GWB). Místní příslušnost je dána sídlem zadavatele a pro přezkum veřejných zakázek 

a koncesí na federální úrovni je příslušná komora v Bonnu68. 

Komory  pro  veřejné  zakázky jsou  tvořeny jedním  předsedajícím  a  dvěma 

přísedícími. Ustanovení § 157 GWB obsahuje poměrně podrobnou úpravu předpokladů pro 

výkon funkce člena komor pro veřejné zakázky stejně jako způsobů rozhodování. Členové 

komory jsou podle § 157 odst. 4 GWB jmenováni na dobu 5 let. 

Co se týče komor pro veřejné zakázky tvořených na federální  úrovni,  jejich  zřízení 

a organizace je začleněna v § 158 GWB. V tomto ustanovení se uvádí, že na centrální úrovni 

má  být  zřízen  dostatečný  počet  komor  pro  veřejné  zakázky.  V současné  době  jsou 

u německého  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  dvě69.  Jak  dále  uvádí  Dittmann, 

67 FETT, Bernhard. Komentář k § 156 GWB. In: GABRIEL, Marc et al. BeckOK Vergaberecht: mit Kommentierungen zum 
GWB Teil 4 und zu VgV, UVgO, KonzVgV, SektVO, VSVgV, VOB/A und VOB/A EU [online]. 14. Edition. München: C. H. 
Beck, 2020, pozn. 3 [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: www.beck-online.de
68 Vergabe  –  Nachprüfunsinstanzen [online].  [cit.  2019-09-05].  Dostupné  z: 
https://www.vergabe.de/nachpruefungsinstanzen/
69 DITTMANN,  Kerstin.  Komentář  k §  158  GWB.  In:  ZIEKOW,  Jan  a  VÖLLINK,  Uwe-Carsten.  Vergaberecht: 
Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  4  [cit.  2019-08-29].  ISBN  978-3-406-69504-9.  Dostupné  z: 
www.beck-online.de
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od doby, kdy tyto komory byly zřízeny se počet řešených případů navýšil - v roce 2000 se 

jednalo  o  cca  50  řízení,  v roce  2005 o cca 170,  v roce  2009 o  cca  230  a  od  té  doby se 

pohybuje  okolo  cca  130  řízení  ročně70.  Z aktuální  Výroční  zprávy  německého  Úřadu 

pro ochranu  hospodářské  soutěže  vyplývá,  že  v roce  2018  bylo  iniciováno  118  návrhů 

na zahájení přezkumného řízení, přičemž v 62 případech bylo meritorně rozhodnuto (z tohoto 

čísla ve 40 případech ve prospěch zadavatele a ve 22 případech alespoň částečně ve prospěch 

dodavatele)  a v ostatních případech byl návrh vyřízen jiným způsobem, tj.  např. vzat zpět 

nebo z jiných důvodů procesně ukončen (odmítnutí)71. Z této zprávy dále vyplývá, že ve 24 

případech  byla  podána  proti  prvostupňovému  rozhodnutí  komory  okamžitá  stížnost 

k vrchnímu zemskému soudu72. Za zřízení, obsazení jejich členů stejně jako rozdělení kauz, 

které  se  provádí  na základě  předem stanoveného rozvrhu práce,  je  zodpovědný prezident 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže73.  Jak vyplývá z § 158 GWB stejně jako komory 

zřízené  v jednotlivých spolkových zemích i  tyto komory na centrální  úrovni  jsou tvořeny 

třemi členy, tj. předsedajícím a dvěma přísedícími, přičemž v případě jednoho z nich se také 

jedná o čestnou funkci. Čestní přísedící a jejich zástupci jsou jmenováni prezidentem Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže na návrh předních německých veřejně právních sdružení či 

komor  (viz § 158 GWB).  Jak  uvádí  Dittmann,  mezi  tyto  organizace  patří  např.  Německá 

průmyslová a obchodní komora („Deutsche Industrie-  und Handelskammertag“),  Centrální 

sdružení  německých  řemeslníků  („der  Zentralverband  des  Deutschen  Handwerks“)  nebo 

komora  architektů  či  inženýrů  („die Bundesarchitektenkammer“  a  „die 

Bundesingenieurkammer“)74.

Druhoinstanční  řízení je  vedeno  u  senátů  pro  veřejné  zakázky.  Proti rozhodnutí 

komory pro veřejné zakázky je totiž přípustná tzv. okamžitá stížnost, která se doručuje senátu 

pro veřejné zakázky u příslušného vrchního zemského soudu („Oberlandesgericht“).  Místní 

příslušnost se řídí sídlem komory pro veřejné zakázky, která v prvním stupni o věci 

rozhodovala. Platí, že k přezkumu rozhodnutí veřejných zakázek a koncesí na centrální 

úrovni  je  příslušný  OLG Düsseldorf.  Senát  pro  veřejné  zakázky  je  prvním a  jediným 

70 DITTMANN,  Kerstin.  Komentář  k §  158  GWB.  In:  ZIEKOW,  Jan  a  VÖLLINK,  Uwe-Carsten.  Vergaberecht: 
Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  5  [cit.  2019-08-29].  ISBN  978-3-406-69504-9.  Dostupné  z: 
www.beck-online.de
71 BUNDESKARTELLAMT.  Das Bundeskartellamt -  Jahresbericht  2018 [online].  Bonn:  Bundeskartellamt,  2019 [cit. 
2019-08-29],  str.  41.  Dostupné  z:  https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Jahresbericht/
Jahresbericht_2018.pdf?__blob=publicationFile&v=8
72 viz pozn. 71
73 DITTMANN,  Kerstin.  Komentář  k §  158  GWB.  In:  ZIEKOW,  Jan  a  VÖLLINK,  Uwe-Carsten.  Vergaberecht: 
Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  8  [cit.  2019-08-29].  ISBN  978-3-406-69504-9.  Dostupné  z: 
www.beck-online.de
74 DITTMANN,  Kerstin.  Komentář  k §  158  GWB.  In:  ZIEKOW,  Jan  a  VÖLLINK,  Uwe-Carsten.  Vergaberecht: 
Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  9  [cit.  2019-08-29].  ISBN  978-3-406-69504-9.  Dostupné  z: 
www.beck-online.de
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soudním orgánem, který ve věci rozhoduje, neboť řízení před prvostupňovou komorou pro 

veřejné zakázky má správní povahu75. 

V  současné době  existují  následující  senáty  pro  veřejné  zakázky,  jak  vyjmenovává 

Dicks76: 

1. pro veřejné zakázky na centrální úrovni: OLG Düsseldorf

2. Bádensko-Württembersko: OLG Karlsruhe 

3. Bavorsko: OLG München 

4. Berlin: Kammergericht

5. Brandenburg: OLG Brandenburg

6. Brémy: hanzovní OLG Brémy („Hanseatisches OLG Bremen”) 

7. Hamburk: hanzovní OLG Hamburk („Hanseatisches OLG Hamburg”)

8. Hesensko: OLG Frankfurt nad Mohanem

9. Meklenbursko-Přední Pomořansko: OLG Rostock

10. Dolní Sasko: OLG Celle

11. Severní Porýní-Vestfálsko: OLG Düsseldorf

12. Porýní Falc: OLG Koblenz

13. Sársko: OLG Saarbrücken

14. Sasko: OLG Dresden

15. Sasko Anhaltsko: OLG Naumburg

16. Šlesvicko-Holštýnsko:  OLG  Schleswig  (“Schleswig-Holsteinisches  OLG  in 

Schleswig“)

17. Durynsko: OLG Jena („Thüringer OLG in Jena“)

75 DICKS, Heinz-Peter. Komentář k § 171 GWB. In: ZIEKOW, Jan a VÖLLINK, Uwe-Carsten. Vergaberecht: Kommentar 
[online]. 3. Auflage. C.H.Beck, 2018, pozn. 1 [cit. 2019-08-29]. ISBN 978-3-406-69504-9. Dostupné z: www.beck-online.de
76 DICKS, Heinz-Peter. Komentář k § 171 GWB. In: ZIEKOW, Jan a VÖLLINK, Uwe-Carsten. Vergaberecht: Kommentar 
[online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  20  [cit.  2019-08-29].  ISBN  978-3-406-69504-9.  Dostupné  z:  www.beck-
online.de
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3. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

3.1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE ČESKÉHO PRÁVA

NÁMITKY

ZZVZ  obsahuje  propracovanou  úpravu  institutu  námitek,  od  vymezení  okruhu 

osob, které mohou námitky podat přes povinné náležitosti námitek, lhůty pro podání námitek 

i způsob i jejich vyřízení.  Právní úprava je začleněna v § 241 a násl.  ZZVZ. Úvodem lze 

obecně uvést,  že  podání  námitek  je  prvním způsobem, jak řešit  neshody ohledně postupu 

v zadávacím  řízení  mezi zadavatelem  a  jednotlivými  dodavateli,  byť  někdy  dodavatelé 

využívají  institutu  žádosti  o  vysvětlení  zadávací  dokumentace  (viz  § 98 ZZVZ) ve snaze 

přimět  zadavatele  k úpravě  zadávacích  podmínek.  Z hlediska  uplatnění  dalších  možných 

opravných prostředků až na jednu výjimku platí,  že  podání  námitek  je  prvním povinným 

úkonem  dodavatele.  Bez  jejich  řádného  doručení  zadavateli  není  dodavatel  oprávněn 

přistoupit  k podání  návrhu  na  přezkoumání  úkonů  zadavatele  či  k dalším  opravným 

prostředkům, které upravuje ZZVZ a jiné právní předpisy.

PODÁNÍ NÁMITEK

Výčet  podmínek,  po  jejichž  splnění  může  dodavatel  přistoupit  k  podání  námitek  je 

uveden v § 241 ZZVZ. Podle § 241 odst. 1 ZZVZ platí, že  námitky může podat  dodavatel, 

kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné 

zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 nebo se zvláštními 

postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma. Z uvedeného za prvé vyplývá, že námitky 

je možné podat v podlimitním a nadlimitním režimu. Hodnoty finančních limitů jsou aktuálně 

stanoveny nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částech pro účely 

zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v návaznosti na stanovenou výši finančních limitů 

platných  podle  sdělení  Evropské  komise  (aktuálně  se  jedná  o  nařízení  Evropské  komise 

z 30. 10. 2019 uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie77). Jak dále vyplývá ze zákonné 

úpravy,  námitky je  možné podat  také v koncesním řízení  mimo řízení  na koncesi  malého 

rozsahu  a  v případě  zvláštních  postupů  podle  části  šesté  (rámcová  dohoda,  dynamický 

nákupní systém a soutěž o návrh). Z uvedeného  a contrario vyplývá, že s podáním námitek 

se nepočítá  ve  výběrových  řízeních  na  veřejné  zakázky  nebo  koncese  malého  rozsahu, 

pokud se zadavatel  nerozhodne v souladu s § 4 odst. 4 ZZVZ podřídit  přísnějšímu režimu 

77 Nařízení Evropské komise ze dne 30.10.2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU 
ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh
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v zadávacím řízení dle ZZVZ. S podáním námitek se nepočítá ani v případě využití výjimek 

podle § 29, § 30 a dalších ZZVZ. Zde je nicméně nezbytné upozornit, že podle § 241 odst. 2 

písm.  c)  ZZVZ  platí,  že  dodavatel  může  podat  námitky  proti  postupu  zadavatele,  který 

směřuje  k zadání  veřejné  zakázky  mimo  zadávací  řízení  v rozporu  se ZZVZ.  Pokud  tedy 

dodavatel namítá, že zadavatel nesprávně realizoval veřejnou zakázku mimo zadávací řízení 

s odůvodněním,  že  tato  spadá  pod  obecné  či  podlimitní  výjimky  (§  29,  § 30,  §  158 

a další ZZVZ)  nebo  že  se  jedná  o  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu,  pak  má  zadavatel 

povinnost se s takovými námitkami vypořádat. To ostatně potvrzuje i komentářová literatura, 

když  např.  v komentáři  k ZZVZ  autorů  Dvořák,  Machurek,  Novotný  a  kol.  se  uvádí, 

že „z uvedeného  lze  dovozovat,  že  pokud  bude  dodavatel  v námitkách  argumentovat, 

že konkrétní veřejná zakázka neměla být zadána mimo zadávací řízení, jsou takové námitky 

přípustné  a zadavatel  je  musí  řádně vypořádat“78.  V těchto  případech  Dvořák,  Machurek, 

Novotný a kol. výslovně hovoří o „nepřípustnosti“ podat námitky79. Dle mého názoru ovšem 

podání námitek není ani v těchto případech vyloučeno, byť dodavateli, který tak učiní, není 

garantováno, že se zadavatel s námitkami vypořádá, a to v právě s ohledem na to, že mu ze 

ZZVZ  tato  povinnost  nevyplývá.  Není  nicméně  vyloučeno,  že  i  v těchto  případech  se 

zadavatel s obsahem námitek seznámí, vypořádá je a v případě, že jsou odůvodněné, jim může 

vyhovět, byť se jedná o postup mimo ZZVZ. V souvislosti s možností obrany dodavatelů ve 

veřejných  zakázkách  malého  rozsahu  uvádí  Macek,  Derková  a  kol.  ve  svém  komentáři 

k ZZVZ, že „výdaje veřejných prostředků na zadávání  veřejných zakázek malého rozsahu 

nejsou přes neexistenci dozorové pravomoci ÚOHS zcela bez kontroly. Ve vztahu k porušení 

zásad § 6 ZZVZ může být uplatněno tzv. porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změn některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, nebo § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů80“. 

Jak  se  uvádí  v komentáři  k ZZVZ autorů  Macka,  Derkové  a  kol.,  „zadavatel  nemá 

povinnost  v žádném  ze  svých  úkonů  dodavatele  poučovat  o  možnosti  podání  námitek; 

[t]akovou poučovací povinnost zákon zadavateli neukládá81“. 

Námitky  může  podat  dodavatel,  jak  se  výslovně  uvádí  v  §  241  odst.  1  ZZVZ. 

Kdo je dodavatelem,  definuje  §  5  ZZVZ.  Dodavatelem se  rozumí  osoba,  která nabízí 

poskytnutí  dodávek,  služeb  nebo  stavebních  prací,  nebo  více  těchto  osob  společně. 

78 DVOŘÁK, David et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 1143.
79 viz pozn. 78
80 MACEK, Ivo, DERKOVÁ, Romana, BARTOŇ, Daniel, KOŠŤÁL, Karel, MAREČKOVÁ, Eva, ZATLOUKAL, Petr.  
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2017, s. 727.
81 MACEK, Ivo, DERKOVÁ, Romana, BARTOŇ, Daniel, KOŠŤÁL, Karel, MAREČKOVÁ, Eva, ZATLOUKAL, Petr.  
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2017, s. 703.

22



Za dodavatele  se  považuje  i  pobočka  závodu;  v  takovém  případě  se  za  sídlo  dodavatele 

považuje  sídlo  pobočky  závodu.  Z uvedeného  vyplývá,  že  námitky  může  podat  osoba, 

která nabízí služby, dodávky nebo stavební práce. Jak se uvádí v komentáři autorů Macka, 

Derkové a  kol.,  „není  tedy  možné,  aby  námitky  podala  např.  fyzická  osoba,  která  žádné 

dodávky, služby či stavební práce nenabízí (nijak nepodniká), ale chce si pouze „stěžovat“ na 

postup zadavatele“82. 

Dle další zákonné podmínky platí, že dodavateli postupem zadavatele hrozí nebo již 

vznikla  újma.  Podle 244  odst.  3  ZZVZ  platí,  že  „v případě  námitek  proti  zadávacím 

podmínkám, proti volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, proti postupu, 

který směřuje k zadání zakázky mimo zadávací řízení,  nebo proti dobrovolnému oznámení 

o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 musí být také uvedeno, jaká újma stěžovateli 

vznikla  či  hrozí“.  Z toho  vyplývá,  že  např.  v případě  námitek  proti  vyloučení  účastníka 

zadávacího řízení nebo pokud účastník brojí proti výběru nejvhodnější nabídky, není nezbytné 

vznik  nebo  hrozící  újmu  prokazovat.  Podle  konstantní  rozhodovací  praxe  Úřadu  postačí, 

„aby byla [újma] prokázána alespoň v tom smyslu, že uchazeč ztratil minimálně teoretickou 

možnost veřejnou zakázku získat; [p]ro úplnost dodávám, že újma je pojmem širším, a tedy 

v sobě  může  zahrnovat  jak  materiální  a v  daný  okamžik  vyčíslitelnou  škodu,  tak  škodu, 

jejíž výši  je  obtížné  či  nemožné v okamžiku  podání  námitek  přesně  stanovit,  a to  zejména 

proto,  že  v raných  stadiích  zadávacího  řízení  před  hodnocením  nabídek  může  být 

přinejmenším  obtížné  určit,  zda  by  stěžovatelova  nabídka  vůbec  mohla  být  vybrána  jako 

nejvhodnější;  [n]elze vyloučit  ani škodu imateriální83“.  Obecně lze k této podmínce uvést, 

že není nezbytné újmu konkrétně vyčíslovat, ale postačí i obecné vysvětlení, jaký dopad 

na dodavatele  má  či  bude  mít  namítané  nesprávné  jednání  zadavatele.  Obdobně  lze 

odkázat např. na rozhodnutí Úřadu sp. zn.  S28/2010/VZ ze dne 23. 3. 2010, ve kterém se 

uvádí,  že „újma  nemusí  být  vyčíslena,  stačí  např.  obecné  vymezení  následku  jednání 

zadavatele  vůči  stěžovateli,  avšak  v šetřeném  případě  není  v námitkách  žádná  zmínka  o 

případné újmě navrhovatele“. Prokázání této skutečnosti tak v praxi nebývá problematické. 

Podle § 241 odst. 2 ZZVZ platí,  že  námitky podle předchozího odstavce se podávají 

písemně a lze je podat proti 

a) všem úkonům nebo  opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a  zvláštnímu 

postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b) volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

82 MACEK, Ivo, DERKOVÁ, Romana, BARTOŇ, Daniel, KOŠŤÁL, Karel, MAREČKOVÁ, Eva, ZATLOUKAL, Petr.  
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2017, s. 702. 
83 Rozhodnutí Úřadu ze dne 15. 7. 2010, sp. zn. ÚOHS-R158/2009/VZ
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c) postupu  zadavatele,  který  směřuje  k zadání  veřejné  zakázky  mimo zadávací 

řízení v rozporu s tímto zákonem.

V tomto  ustanovení  jsou  tak  vymezeny  skutečnosti,  proti  kterým  lze  ze  strany 

dodavatelů  brojit.  Ty  jsou  vymezeny  široce  a  lze  tak  zobecnit,  že  v zásadě  jakýkoliv 

nesprávný  postup  zadavatele  či  opomenutí  nějaké  jeho  povinnosti  může  být  předmětem 

námitek. Nadto ustanovení jasně stanovuje, že námitky musí být podány  v písemné formě. 

S ohledem  na  znění  §  211  odst.  3  ZZVZ to  znamená,  že  námitky  mají  být  podávány 

elektronicky,  tj.  prostřednictvím  elektronického  nástroje,  datové  schránky  nebo 

prostřednictvím  e-mailu,  přičemž  není  nezbytné,  aby  tento  byl  opatřen  zaručeným 

elektronickým podpisem. 

V neposlední  řadě  dle  §  241  odst.  3  platí,  že  námitky  týkající  se  jiných  úkonů  či 

opomenutí zadavatele, než je stanovení zadávacích podmínek, volba druhu zadávacího řízení, 

režimu  veřejné  zakázky  a  postup  zadavatele  směřující  k  zadání  veřejné  zakázky  mimo 

zadávací řízení, může podat pouze účastník zadávacího řízení. Jedná se tak o podání námitek 

např. proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Účastník je užší pojem než dodavatel. 

Jeho  definice  je  uvedena  v  §  47  ZZVZ.  Standardně  se  jím  stane  dodavatel  v okamžiku, 

kdy podá žádost o účast nebo nabídku do zadávacího řízení, nicméně § 47 ZZVZ vymezuje 

i další  případy.  Jak  uvádí  autoři  komentáře  k ZZVZ  Macek,  Derková  a  kol.,  formulace, 

že námitky podle § 241 odst. 3 ZZVZ může podat pouze „účastník zadávacího řízení“ není 

vzhledem k terminologii ZZVZ pro část šestou – zvláštní postupy „šťastně zvolen“, neboť zde 

se hovoří o „účastníku rámcové dohody“ a „dodavatel zařazený do dynamického nákupního 

systému“ a „účastník soutěže o návrh“84. Nicméně platí, že i tyto osoby, byť o nich ZZVZ 

nehovoří jako o „účastnících zadávacího řízení“ mají právo na podání námitek. 

Účastník zadávacího řízení se může písemně vzdát práva podat námitky zadavateli. 

Může tak učinit  ovšem až po vzniku tohoto práva.  Dle § 243 ZZVZ platí,  že doručením 

vzdání  se  práva  podat  námitky  zadavateli  lhůta  pro  podání  námitek  ve  vztahu  k  tomuto 

účastníku zadávacího řízení uplynula.

LHŮTY PRO PODÁNÍ NÁMITEK

V ustanovení  §  242  ZZVZ  jsou  upraveny  lhůty  pro  doručení  námitek  zadavateli. 

ZZVZ neobsahuje speciální pravidla pro počítání lhůt, a proto se  použijí obecná pravidla 

stanovená v občanském  zákoníku.  To  znamená,  že lhůta  určená  podle  dnů  běží  dnem, 

který následuje po dni, ve kterém nastala skutečnost rozhodná pro její počátek. Lhůty jsou 

84 MACEK, Ivo, DERKOVÁ, Romana, BARTOŇ, Daniel, KOŠŤÁL, Karel, MAREČKOVÁ, Eva, ZATLOUKAL, Petr.  
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2017, s. 704 - 705.
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hmotněprávního  charakteru,  z čeho  vyplývá,  že  poslední  den  lhůty  musí  být  námitky 

zadavateli doručeny. V případě doručování námitek prostřednictvím datové schránky, což je 

patrně nejběžnější způsob doručování námitek (vedle elektronického nástroje) dle § 211 odst. 

6 ZZVZ platí, že jsou námitky doručeny dodáním do datové schránky. 

ZZVZ rozlišuje  v návaznosti  na druh namítané skutečnosti  různé délky lhůt. Obecná 

lhůta  pro  podání  námitek  je  začleněna  v § 242 odst.  1  ZZVZ.  Zde platí,  že  není-li  dále 

uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel 

dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření 

smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Tato délka 

lhůty se tak uplatní ve všech případech, kdy se na danou situaci nevztahuje speciální úprava 

v následujících  odstavcích  ustanovení  §  242  ZZVZ.  Tato  lhůta  je  stanovena  subjektivně, 

od okamžiku,  kdy  se  stěžovatel  o  domnělém  porušení  dozvěděl.  Zároveň  se  uplatní 

i objektivní lhůta, když platí, že námitky nelze podat po uzavření smlouvy. V této souvislosti 

lze odkázat i na rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2015, č.j. 30 Af 10/2013 – 

150, které to potvrzuje. 

V  §  242  odst.  2  ZZVZ  je  uvedeno,  že  námitky  proti  úkonům  oznamovaným  v 

dokumentech,  které  je  zadavatel  povinen  podle  tohoto  zákona  uveřejnit  či  odeslat 

stěžovateli,  musí  být  doručeny  zadavateli  do  15  dnů  od  jejich  uveřejnění  či  doručení 

stěžovateli. Jedná se tak o skutečnosti, které zadavatel má povinnost uveřejnit např. na svém 

profilu či má povinnost je účastníkům řízení/ dodavatelům doručit. Do této kategorie spadají 

případy, kdy účastník podává námitky např. proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení nebo 

proti  rozhodnutí  o výběru  nejvhodnější  nabídky.  Co  se  týče  dokumentů  vztahujících  se 

k zadávací dokumentaci, např. vysvětlení dle § 98 ZZVZ, odborná literatura se shoduje na 

tom, že v těchto případech se uplatní lhůta nikoliv podle tohoto odstavce,  ale podle § 242 

odst. 4 ZZVZ (námitky proti zadávací dokumentaci)85. 

V ustanovení § 242 odst. 3 ZZVZ je dále stanovena speciální lhůta pro tzv. vícekolová 

zadávací řízení.  Konkrétně se zde uvádí, že  pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta 

pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci 

dodavatele  doručeny  zadavateli  nejpozději  do  skončení  této  lhůty.  Jinými  slovy,  tento 

odstavec  se  vztahuje  na  případy  jednacího  řízení  s uveřejněním,  užšího  řízení,  řízení  se 

soutěžním dialogem a řízení o inovačním partnerství.  Zákonodárce začlenil  do ZZVZ toto 

85 MACEK, Ivo, DERKOVÁ, Romana, BARTOŇ, Daniel, KOŠŤÁL, Karel, MAREČKOVÁ, Eva, ZATLOUKAL, Petr.  
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2017, s. 706. DVOŘÁK, David et al. 
Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 1149.
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ustanovení s cílem omezit možné snahy jednotlivých účastníku napadat a zdržovat zadávací 

řízení, pokud předběžné výsledky nasvědčují, že účastník v zadávacím řízení neuspěje. 

Následující  odstavec  §  242  ZZVZ  pak  stanovuje  lhůtu  pro  podání  námitek  proti 

zadávací dokumentaci.  V § 242 odst. 4 ZZVZ se uvádí, že  pokud je v zadávacím řízení 

stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny 

zadavateli nejpozději do skončení této lhůty; v případě jednacího řízení s uveřejněním musí 

být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro 

podání předběžných nabídek. Oproti v minulosti platné právní úpravě ZVZ došlo k posunu 

v otázce stanovení délky lhůty pro podání námitek proti zadávací dokumentaci. ZZVZ nově 

stanovuje, že  tento typ námitek je možné podat nejpozději do konce lhůty pro podání 

nabídek, případně do konce lhůty pro podání předběžných nabídek, když dříve bylo možné 

namítat skutečnosti vztahující se k zadávacím podmínkám v řádu několika dnů po skončení 

lhůty pro podání nabídek. Zákonodárce k této úpravě přistoupil, aby zamezil rozšířené praxi, 

kdy dodavatelé podáním námitek po skončení lhůty pro podání nabídek napadali a protahovali 

zadávací  řízení,  pakliže  z informací  uveřejněných  při  otevírání  nabídek  zjistili,  že  jejich 

nabídka nemá šanci na úspěch. V této souvislosti lze upozornit na rozsudek NSS ze dne 25. 1. 

2011, č.j. 2 Afs 67/2010-105, který se věnoval situaci, kdy se nejasnost zadávacích podmínek 

může  projevit  až  v pozdější  fázi  zadávacího  řízení,  tj.  po  podání  nabídek.  Byť  v tomto 

konkrétním případě NSS kasační stížnost zamítl, v odůvodnění uvedl, že „[j]inak řečeno, je 

nutno od sebe odlišovat  situace,  kdy podle okolností  konkrétního případu lze po uchazeči 

spravedlivě  požadovat,  aby  napadl  zákonnost  zadávacích  podmínek,  neboť  si  této 

nezákonnosti mohl a měl být vědom, od případů, kdy se tato nezákonnost skutečně vyjeví až 

při hodnocení jednotlivých nabídek; [j]de tak o odlišení případů protizákonných zadávacích 

podmínek per  se od podmínek,  které samy o sobě protizákonné být  nemusí,  nicméně tato 

protizákonnost  se  projeví  až  jejich  aplikací[;]  Nejvyšší  správní  soud má však ve shodě s 

krajským soudem za to, že v nyní projednávané věci se jednalo o případ, kdy stěžovatel z 

důvodů jím uváděných mohl reálně napadnout zadávací podmínky ihned poté, co se s nimi 

seznámil, a nebylo důvodné vyčkávat na výsledek celého procesu zadávání veřejné zakázky“. 

Z rozhodnutí NSS ze dne 29 7. 2016, č. j. 4 As 97/2016 – 37 také vyplývá, že dodavatelé by 

měly případné nejasnosti ohledně zadávacích podmínek řešit prostřednictvím námitek proti 

zadávací  dokumentaci  nebo  prostřednictvím  žádosti  o  vysvětlení  zadávací  dokumentace. 

NSS konkrétně v uvedeném rozhodnutí konstatoval, že „pokud žalobkyni skutečně nebyla tato 

podmínka  jasná  a  měla  za  to,  že  umožňuje  dvojí  výklad,  resp.  že  její  splnění  může  být 

dosaženo  různými  způsoby  […],  měla  toto  řešit  podáním  námitek,  případně  alespoň 
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požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu § 49 ZVZ“.  Ačkoliv se 

toto rozhodnutí  vztahovalo k předchozímu zákonu č. 137/2006 Sb., domnívám se, že jeho 

závěry lze aplikovat i na současnou právní úpravu, a to s ohledem na existenci obou institutů 

(námitky proti zadávací dokumentaci i žádost o vysvětlení zadávací dokumentace). 

V neposlední  řadě  §  242 odst.  5  ZZVZ stanovuje,  že  námitky  proti  dobrovolnému 

oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 musí být doručeny zadavateli do 30 

dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Jedná se o speciální lhůtu proti oznámením, které může 

zadavatel dobrovolně uveřejnit s cílem vyhnout se některým možným negativním následkům 

v případě zpochybnění postupu zadavatele. Nejčastěji se toto oznámení uveřejňuje v případě, 

kdy zadavatel zamýšlí zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění a uveřejněním 

tohoto  oznámení  zadavatel  předchází  možnému  uložení  zákazu  plnění  smlouvy  Úřadem. 

Dle § 254 odst.  1  písm.  a)  ZZVZ totiž  platí,  že  návrh na uložení  zákazu plnění  smlouvy 

na veřejnou zakázku může podat navrhovatel, který tvrdí, že zadavatel uzavřel smlouvu bez 

předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo 

výzvy  k  podání  nabídek  ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení,  ačkoli  byl  povinen  toto 

oznámení, předběžné oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním 

řízení uveřejnit, ledaže uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 

odst. 2. K tomu Kruták, Krutáková a Gerych uvádějí, že pokud je toto dobrovolné oznámení 

o záměru  uzavřít  smlouvu  uveřejněno  a  nejsou  proti  němu podány  námitky,  pak je  sice 

možné pokutovat zadavatele za správní delikt, ale navrhovatel se už nemůže dovolávat 

zákazu plnění uzavřené smlouvy86. 

Závěrem  je  nezbytné  uvést,  že  podle  §  247  ZZVZ  platí,  že  v případě  inovačního 

partnerství je možné podat námitky i po ukončení tohoto zadávacího řízení. 

NÁLEŽITOSTI

Ustanovení § 244 upravuje náležitosti námitek. Mezi základní povinné náležitosti patří 

uvedení,  kdo námitky podává, v čem je spatřováno porušení ZZVZ ze strany zadavatele a 

čeho se stěžovatel  domáhá.  V případě,  že  účastník  zadávacího  řízení  podává proti  svému 

vyloučení  námitky  z důvodu obnovení  své  způsobilosti  podle  §  76,  v námitkách  neuvádí, 

v čem  je  spatřováno  porušení  zákona,  ale  uvede  popis  nápravných  opatření,  která  přijal 

k obnovení své způsobilosti (viz § 244 odst. 1 ZZVZ). 

86 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 
2016. 1 vyd. Olomouc: ANAG, 2016, s. 623. ISBN 978-80-7554-040-9.
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V určitých případech ZZVZ stanovuje, že námitky musí také obsahovat informaci, kdy 

se stěžoval o namítaném porušení zákona dozvěděl. Konkrétně se jedná o námitky, pro které 

platí obecná lhůta podle § 242 odst. 1 ZZVZ. 

Pokud námitky nesplňují tyto náležitosti, tak je zadavatel podle § 245 odst. 3 písm. c) 

ZZVZ odmítne. 

VYŘÍZENÍ NÁMITEK

ZZVZ obsahuje i postup zadavatele pro vyřízení  námitek,  a sice v ustanovení  § 245 

ZZVZ. Podle § 245 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle 

rozhodnutí  o  námitkách  stěžovateli.  V  rozhodnutí  uvede,  zda  námitkám vyhovuje  nebo  je 

odmítá;  součástí  rozhodnutí  musí  být  odůvodnění,  ve  kterém  se  zadavatel  podrobně  a 

srozumitelně  vyjádří  ke  všem  skutečnostem  uvedeným  stěžovatelem  v  námitkách.  Pokud 

zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

Podle § 245 odst. 2 ZZVZ platí,  že  pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, 

námitky rozhodnutím odmítne. Za odmítnutí se považuje i částečné vyhovění námitkám nebo 

provedení  jiného  opatření  k  nápravě,  než  kterého  se  stěžovatel  v  námitkách  domáhal. 

Provede-li zadavatel jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel 

oprávněn podat nové námitky i proti takovému opatření k nápravě.

Dle následujícího odstavce (§ 245 odst. 3 ZZVZ) platí, že  zadavatel odmítne námitky, 

které: 

a) nejsou podané oprávněnou osobou podle § 241,

b) jsou podány opožděně, nebo

c) nesplňují náležitosti podle § 244.

Dále  platí,  že  pokud  zadavatel  námitky  odmítne,  poučí  stěžovatele  v rozhodnutí  o 

námitkách o možnosti podat ve lhůtě podle § 251 odst. 2 ZZVZ návrh na zahájení řízení o 

přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu a o povinnosti doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu 

zadavateli. V neposlední řadě platí (viz § 245 odst. 5 ZZVZ), že pokud zadavatel o námitkách 

nerozhodne  ve  lhůtě  15  dnů  od  doručení  námitek,  platí  pro  účely  podání  návrhu  na 

přezkoumání úkonů zadavatele dle § 250 odst. 1 ZZVZ, že námitky odmítl. 

Zadavatel by měl věnovat vyřízení námitek obzvlášť velkou opatrnost, protože podle § 

268 odst.  1 písm. d) ZZVZ platí,  že zadavatel  se dopustí  přestupku tím,  že postupuje při 

vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1, 2, 3 nebo 4 ZZVZ. Za tento přestupek přitom 

hrozí zadavateli vysoká pokuta až do výše 20 mil. Kč (viz § 268 odst. 2 písm. b) ZZVZ). 
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ZÁKAZ UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ustanovení  §  246  ZZVZ  jsou  upraveny  tzv.  blokační  lhůty,  tj.  lhůty,  do  jejichž 

uplynutí  není  zadavatel  oprávněn uzavřít  smlouvu  na  plnění  veřejné  zakázky  s vybraným 

dodavatelem. Úprava zde uvedených lhůt sleduje tzv. kaskádovitý princip - platí, že dokud 

účastníku zadávacího řízení marně neuplyne některá lhůta k podání opravného prostředku, 

pak  ze  ZZVZ  vyplývá  zákaz  uzavření  smlouvy.  Konkrétně  dle  §  246  odst.  1  platí,  že 

zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem

a) před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího  řízení,  o  výběru  dodavatele  nebo  proti  úkonu  dobrovolného 

oznámení o záměru uzavřít smlouvu,

b) do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky podány,

c) před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele, pokud podané námitky odmítl,

d)  ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud 

byl návrh na zahájení  řízení podán včas; zadavatel  však může i  v této lhůtě 

smlouvu uzavřít,  pokud Úřad návrh zamítl nebo bylo správní řízení vedené o 

návrhu zastaveno a takové rozhodnutí nabylo právní moci.

V této souvislosti je zajímavé, jak uvádí Novák87, že v § 246 odst. 1 písm. b) a c) se 

neuvádí, že se musí jednat o včasně podané námitky. Z toho Novák dovozuje, že k spuštění 

blokačních lhůt proti uzavření smlouvy může dojít i v případě pozdně podaných námitek, kdy 

dodavatelé toho mohou využít k zdržení zadávacího řízení. To Novák opírá i o znění § 246 

odst. 1 písm. d) ZZVZ, ve kterém je nutnost podání návrhu k Úřadu včas výslovně zmíněna, 

byť  Novák konstatuje,  že  možnost  spuštění  blokační  lhůty  i  v případě  pozdě doručených 

námitek,  o kterých zadavatel  na rozdíl  od předchozí úpravy ZVZ musí také rozhodnout a 

odmítnout  je,  zcela  jistě  nebyla  úmyslem  zákonodárce88.  Novák  nicméně  konstatuje,  že 

jednoznačná  rozhodovací  praxe  v otázce,  jak  postupovat  při  uzavření  smlouvy  v případě 

podání  zjevně  opožděných  námitek,  není  k dispozici89.  Zajímavé  nicméně  je,  jak  Novák 

popisuje  ze  své  odborné  praxe,  že  podání  opožděných  námitek  a  v návaznosti  na  to 

opožděného  návrhu  nebo  návrhu  na  přezkoumání  úkonů  zadavatele  k Úřadu  bez  složení 

kauce,  může skutečně  představovat  průtahy v zadávacím řízení  v délce  měsíců,  neboť dle 

§ 246 odst. 1 písm. d) ZZVZ platí, že uzavření smlouvy je možné až v případě, pokud Úřad 

87 NOVÁK, Libor. Jak se může zadavatel bránit při zneužití práva podat námitky? Veřejné zakázky v praxi. Nakladatelství 
FORUM s.r.o., září 2018, s. 48-54. ISSN 1805-8523.
88 NOVÁK,  Libor.  Koncepce  blokační  lhůty  v ZZVZ:  Opravdu  posun  k lepšímu?  (I.).  Veřejné  zakázky  v praxi. 
Nakladatelství FORUM s.r.o., listopad 2018, s. 54-57. ISSN 1805-8523.
89 NOVÁK,  Libor.  Koncepce  blokační  lhůty  v ZZVZ:  Opravdu  posun  k lepšímu?  (II.).  Veřejné  zakázky  v praxi. 
Nakladatelství FORUM s.r.o., leden 2019, s. 32-36. ISSN 1805-8523.
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návrh zamítne nebo správní řízení o návrhu je zastaveno a takové rozhodnutí nabyde právní 

moci. To skutečně může trvat v řádech týdnů až měsíců. 

Pokud by zadavatel v blokační lhůtě přistoupil k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 

v rozporu se ZZVZ, pak může dodavatel/ účastník podat k Úřadu tzv. návrh na zákaz plnění 

smlouvy. 

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ ZADAVATELE

Řízení  o  přezkoumání  úkonů  zadavatele  je  postupem,  který  zpravidla  následuje 

po odmítnutí námitek zadavatelem. Až na výjimku, jak bude dále popsáno níže návrhu musí 

předcházet řádné podání námitek zadavateli. To vyplývá z § 257 písm. d) ZZVZ, ve kterém se 

uvádí,  že  Úřad zahájené řízení usnesením zastaví,  jestliže  návrhu zasílanému Úřadu před 

uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli. 

Řízení je vedeno před Úřadem, jedná se o správní řízení,  pro jehož průběh ovšem ZZVZ 

jakožto speciální zákon obsahuje v části třinácté řadu zvláštních pravidel. Na rozdíl od podání 

námitek je řízení zpoplatněno. 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Zahájení řízení je upraveno v § 249 ZZVZ, podle kterého se řízení zahajuje na písemný 

návrh stěžovatele nebo z moci úřední. V případě návrhu platí, že je správní řízeno zahájeno 

dnem,  kdy  byl  návrh  Úřadu  doručen.  Z moci  úřední  Úřad  zahajuje  správní  řízení  o 

přezkoumání  úkonů zadavatele  zpravidla,  pokud z vlastní  činnosti  dospěje  k podezření  na 

porušení povinností  zadavatele nebo pokud v souladu s § 259 ZZVZ obdrží podnět,  který 

vyhodnotí jako oprávněný (podnětu je v této práci věnována samostatná kapitola). 

PROTI JAKÝM SKUTEČNOSTEM LZE PODAT NÁVRH

Jak se uvádí § 250 ZZVZ, návrh lze podat proti všem úkonům i opomenutím zadavatele, 

které nejsou v  souladu s  tímto  zákonem a v  jejichž  důsledku vznikla  nebo hrozí  újma na 

právech navrhovatele, a to zejména proti zadávacím podmínkám, dobrovolnému oznámení, 

vyloučení  účastníka  zadávacího  řízení,  rozhodnutí  o  výběru  dodavatele,  volbě  druhu 

zadávacího řízení, nebo postupu zadavatele,  který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo 

zadávací řízení. Jedná se o demonstrativní výčet a stejně jako u důvodů pro podání námitek 

platí, že okruh případů, které lze napadat prostřednictvím návrhu k Úřadu je široký. 
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 ÚČASTNÍCI

Dle § 256 ZZVZ platí, že účastníkem řízení je zadavatel a v řízení zahájeném na návrh 

též navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání výběru dodavatele nebo výběru návrhu 

v soutěži o návrh, je účastníkem řízení též vybraný dodavatel nebo vybraný účastník soutěže 

o návrh. V  řízení o spáchání přestupku  je účastníkem  pouze obviněný. V řízení o  uložení 

zákazu plnění smlouvy je účastníkem řízení navrhovatel a strany smlouvy. 

ZZVZ má  tedy  na  rozdíl  od  Správního  řádu  svou  vlastní  úpravu  účastníků  řízení, 

a úprava dle Správního řádu se tudíž nepoužije. To potvrzuje i důvodová zpráva, ve které se 

konstatuje,  že „ustanovení  § 256 jednoznačně stanoví okruh účastníků přezkumného řízení 

vedeného ÚOHS; [k]omentované ustanovení je speciálním ustanovením k § 27 a 28 SpŘ, tzn. 

obecná právní úprava SpŘ se neaplikuje“. Navíc platí, že i pokud Úřad v rámci řízení či jeho 

části  s osobou  jedná  jako  s účastníkem,  byť  tato  účastníkem  dle  ZZVZ  není,  pak  tento 

nesprávný úřední postup nezakládá právo takové osoby na přiznání postavení účastníka řízení. 

K tomu lze odkázat např. na rozhodnutí NSS ze dne 7. 12. 2005, č. j. 3 As 8/2005 - 118, ve 

kterém  se  uvádí,  že  „účastníkem  správního  řízení  se  nestává  ten,  s  kým  správní  orgán 

nesprávně jako s účastníkem řízení jednal. Vyjde-li taková vada najevo až po podání odvolání 

tím, s kým správní orgán prvního stupně nesprávně jednal jako s účastníkem řízení, odvolací 

správní orgán zamítne jeho odvolání podle § 60 správního řádu jako nepřípustné“. 

LHŮTA

Podle § 251 odst. 2 ZZVZ platí, že  návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen 

Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel  obdržel rozhodnutí, 

kterým zadavatel námitky odmítnul.

Standardní lhůta je v délce 10 dnů od doručení námitek dodavateli o jejich zamítnutí. 

Současně  s doručením  návrhu  Úřadu  ZZVZ  požaduje,  aby  byl  stejnopis  návrhu  doručen 

i zadavateli ve stejné, desetidenní lhůtě. Pakliže by navrhovatel tuto povinnost nesplnil včetně 

povinnosti doručit návrh Úřadu ve stanovené lhůtě, pak by řízení bylo v souladu s § 257 písm. 

e) ZZVZ zastaveno. Zmeškání lhůty pro podání návrhu zároveň nelze prominout. 

Zároveň podle § 251 odst. 3 ZZVZ platí, že pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle 

§ 245 odst. 1 nerozhodl, musí být návrh podle § 250 odst. 1 doručen Úřadu a zadavateli 

nejpozději  do  25  dnů ode  dne  odeslání  námitek  stěžovatelem.  Tato  úprava  je  začleněna 

s cílem stanovit postup pro situaci, kdy zadavatel o podaných námitkách nerozhodne. 

ZZVZ neobsahuje lhůtu pro vydání rozhodnutí Úřadu, ale z právní úpravy blokačních 

lhůt dle § 246 ZZVZ vyplývá, že by měl Úřad rozhodnout do 60 dnů od doručení návrhu. 
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Zároveň se Úřad jako správní orgán řídí lhůtami zakotvenými v § 71 Správního řádu, podle 

kterých platí, že byl Úřad měl v zásadě rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení s určitými 

výjimkami (např. se tato lhůta v případě zvlášť složitých případů smí prodloužit až o dalších 

30  dnů).  Jak  se  uvádí  v komentáři  Macek,  Derková a  kol.  k ZZVZ,  z rozhodovací  praxe 

Úřadu i Krajského soudu v Brně vyplývá, že za zvlášť složité případy se považují v zásadě 

veškerá  řízení  před  Úřadem  jakožto  specializovaným  správním  úřadem  (jedná  se  např. 

o usnesení  Krajského  soudu  v Brně  ze  dne  9.  3.  2009,  sp.  zn.  62  Ca  75/2008-80  nebo 

rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2012, č. j. 62 Af 72/2010-138)90. K tomu je 

nezbytné uvést, že dle § 252 odst. 2 ZZVZ platí, že lhůta pro vydání rozhodnutí Úřadu počíná 

běžet  od okamžiku doručení vyjádření  zadavatele  a dokumentace o zadávacím řízení  nebo 

soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku. Lhůta pro vydání rozhodnutí 

však  nezačne  běžet  dříve,  než  dojde  k  doplnění  obecných  náležitostí  návrhu,  označení 

zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu, čeho se navrhovatel domáhá. Jak se dále uvádí 

v komentáři k ZZVZ autorů Dvořák, Machurek, Novotný a kol. „počátek běhu shora uvedené 

lhůty dle SpŘ bude i přes perfektní návrh na zahájení řízení suspendován, dokud zadavatel 

nedoručí ÚOHS své vyjádření k návrhu, dokumentaci o zadávacím řízení a kopii smlouvy na 

veřejnou zakázku, byla-li již uzavřena. Nelze proto vyloučit případy, kdy ÚOHS nebude s to 

vydat  rozhodnutí  v rámci  shora  uvedené  blokační  lhůty  podle  § 246  odst.  1  písm.  d); 

v případě,  kdy  by  za  takové  situace  nebylo  vydáno  předběžné  opatření,  bude  zadavatel 

oprávněn smlouvu na plnění veřejné zakázky uzavřít91“. 

Ve výroční zprávě Úřadu pro rok 2018 se uvádí, že průměrná délka rozhodování Úřadu 

v první  instanci  činila  38  dní92.  Pakliže  by  se  do  této  délky  započetlo  i  rozhodování 

prostřednictvím příkazů podle  § 150 Správního řádu,  ke kterému Úřad přistupuje  s cílem 

urychlit rozhodování za situace, kdy se po skutkové stránce zdá jednoznačné a nesporné, že se 

zadavatel dopustil spáchání přestupku, pak tato délka v první instanci v průměru v roce 2018 

činila o jeden den méně, tj. 37 dní. Podle výroční zprávy pak řízení ve druhém stupni v roce 

2018 trvalo průměrně 57 dní. V porovnání s délkou rozhodování minulých let tak pokračuje 

trend, kdy se délka pro vydání rozhodnutí zkracuje. 

90 MACEK, Ivo, DERKOVÁ, Romana, BARTOŇ, Daniel, KOŠŤÁL, Karel, MAREČKOVÁ, Eva, ZATLOUKAL, Petr.  
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2017, s. 740.
91 DVOŘÁK, David et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 1195.
92 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Výroční zpráva 2018 [online]. 28. 2. 2019, s. 44 [cit. 2019-06-
05]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html
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KAUCE

Řízení  před  Úřadem  je  zpoplatněno.  Účastník  řízení,  který  podává  návrh  na 

přezkoumání úkonů zadavatele musí složit v ZZVZ stanovenou kauci. Ta je upravena v § 255 

ZZVZ. Kauci  navrhovatel  skládá bezhotovostně  na bankovní  účet  Úřadu vedený u České 

národní  banky.  Kauce  musí  být  složena  společně  s podáním návrhu,  tj.  aby  ve  lhůtě  pro 

podání návrhu byla příslušná částka již převedena na bankovním účtu Úřadu. Podle § 251 

odst. 1 ZZVZ platí, že návrh musí mimo jiné obsahovat i doklad o složení kauce. Zároveň 

ZZVZ v § 257 písm. a) stanovuje, že Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže […] 

není připojen doklad o složení kauce ve výši podle § 255 odst. 1 nebo 2 a navrhovatel tyto 

nedostatky návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem neodstranil. Z toho vyplývá, že kauce musí být 

dle § 255 odst. 1 ZZVZ složena ve lhůtě pro doručení návrhu. Pokud navrhovatel v návrhu 

doklad o složení kauce nepředloží, pak Úřad navrhovatele vyzve k nápravě. Pokud ani v této 

dodatečné lhůtě navrhovatel doklad nepředloží, Úřad řízení zastaví. Ustanovení § 257 písm. a) 

ZZVZ tak míří na případy, kdy kauce je ve lhůtě pro podání návrhu sice složena, nicméně 

navrhovatel  opomene  doklad  s podáním  návrhu  Úřadu  předložit.  V dodatečné  lhůtě  není 

možné kauci složit či doplatit, pokud by navrhovatel její výši nesprávně určil, resp. v takovém 

případě by řízení bylo zastaveno (viz § 257 písm. c) ZZVZ). 

ZZVZ rozlišuje  způsob  podání  kauce  v případě  přezkumu  veřejných  zakázek  a 

v případě koncesí. 

Cílem  kauce,  jak  uvádí  autoři  Dvořák,  Machurek,  Novotný  a  spol.  „je  zabránit  či 

minimalizovat podávání účelových a šikanózních návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele, 

jejichž  cílem  je  pouhé  blokování  dalšího  průběhu  či  dokončení  zadávacího  (koncesního) 

řízení“. 

Co se týče výše a způsobu výpočtu kauce u veřejných zakázek, dle § 255 odst. 1 ZZVZ 

platí,  že  ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel,  nejde-li o případ podle odstavce 2, 

povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu 

plnění  veřejné  zakázky  nebo  za  dobu  prvních  čtyř  let  plnění  v  případě  smluv  na  dobu 

neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že 

navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 

000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit 

kauci ve výši 200 000 Kč. 
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Podrobnosti složení kauce lze nalézt ve Stanovisku Úřadu k výpočtu výše kauce93. Za 

prvé Úřad v tomto stanovisko rozvádí, že kauce se skládá s podáním každého návrhu, byť 

návrhy jsou podávány např. v rámci jednoho zadávacího řízení (nejprve podán návrh např. 

proti  zadávacím  podmínkám  a  následně  např.  proti  vyloučení  účastníka).  Pokud  ale 

navrhovatel v rámci jednoho návrhu brojí proti několika úkonům v jednom zadávacím řízení, 

skládá kauci jenom jednou, jak dále uvádí Úřad. Co se týče situací, pokud je veřejná zakázka 

rozdělena na části (dle § 35 ZZVZ), platí následující. Úřad ve svém stanovisku na základě 

rozhodovací praxe94 dovodil,  že „byla-li  nabídka navrhovatele podána ve vztahu k některé 

části  veřejné zakázky,  pak navrhovatel vychází pro účely výpočtu kauce z nabídkové ceny, 

která se vztahuje k příslušné části veřejné zakázky“. Logicky pak platí, že pokud navrhovatel 

podává návrh k více částem veřejné zakázky, pak sečte jednotlivé nabídkové ceny v těchto 

částech a kauci vypočítá z tohoto součtu. 

Co se týče určení, zda se kauce vypočítává z celkové nabídkové ceny z nebo bez DPH, 

dle uvedeného stanoviska platí, že s ohledem na § 115 odst. 3 ZZVZ je rozhodující, zda je 

zadavatelem hodnocena cena s nebo bez DPH. Pokud se tedy hodnotí cena s DPH, pak i pro 

účely výpočtu kauce je rozhodující tato částka. 

Výše  kauce  je  závislá  na  výši  nabídkové  ceny  navrhovatele.  Pouze  v případě,  kdy 

navrhovatel podává tzv. návrh na zákaz plnění smlouvy nebo v případě, že objektivně není 

možné  stanovit  celkovou  nabídkovou  cenu,  ZZVZ předpokládá  složení  určité  paušální 

částky.  K objektivní  nemožnosti  vypočítat  celkovou nabídkovou cenu uvedené stanovisko 

Úřadu  uvádí  následující.  I  v případě,  pokud  je  předmětem  hodnocení  nabídková  cena 

stanovená  na  základě  modelového  příkladu  rozsahu  plnění,  lze  vypočítat  celkovou 

nabídkovou cenu. Pokud tedy modelový rozsah plnění pokrývá celou dobu plnění, kauce se 

vypočítá z této částky. Pokud by modelový příklad pokrýval např. jen jeden měsíc, tato cena 

se vynásobí počtem měsíců, na který má být uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky. 

V posledních letech došlo ke zpřísnění podmínek vůči navrhovatelům v případě vracení 

kauce. Obecně platí, že kauce připadne státu, jestliže Úřad

a)  pravomocným rozhodnutím návrh zamítne podle § 265 písm. a), nebo

b)  pravomocným rozhodnutím rozhodne o zastavení řízení, pokud vzal navrhovatel 

návrh zpět poté, co bylo v témže správním řízení nepravomocně rozhodnuto o 

zamítnutí návrhu podle § 265 písm. a).

93 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výpočtu 
výše kauce dle § 255 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů [online]. 
23.  7.  2018,  s.  6  [cit.  2019-06-10].  Dostupné  z:  https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-
metodiky.html
94 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2010, č.j. 62 Af 57/2010-535
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Co se týče prvního důvodu zamítnutí, podle § 265 písm. a) ZZVZ je návrh zamítnut, 

pokud  nebyly  zjištěny  důvody  pro  uložení  nápravného  opatření.  Nápravná  opatření  jsou 

stanovena v § 263 a § 264 ZZVZ. Obecně platí,  že kauce připadne v tomto případě státu, 

pokud Úřad pravomocně rozhodne, že se zadavatel nedopustil pochybení proti ZZVZ. 

Druhý případ míří na situace, kdy Úřad prvostupňovým rozhodnutím nepravomocně 

rozhodne o zamítnutí  návrhu dle  § 265 písm. a) ZZVZ (tj.  jako v předchozím případě)  a 

navrhovatel  po podání rozkladu návrh před rozhodnutím o něm vezmě zpět.  Tento důvod 

reaguje  na  situace,  kdy  v minulosti  navrhovatelé  po  pro  ně  negativním  prvostupňovém 

rozhodnutí  brali  svůj  návrh  po  podání  rozkladu  zpět  s cílem  získat  uhrazenou  kauci. 

Rozhodnutí o zamítnutí návrhu v prvním stupni pro ně totiž bylo indikátorem, že předseda 

Úřadu svým druhostupňovým rozhodnutí názor prvního stupně patrně potvrdí. To již nelze, 

když v takové situaci platí, že kauce připadá státu. 

Podle dalších odstavců § 255 ZZVZ platí, že v případě, že navrhovatel vzal svůj návrh 

před vydáním rozhodnutí ve věci samé zpět, připadne státu 35 % kauce, nejméně však 30 000 

Kč; zbývající  část kauce Úřad vrátí  navrhovateli.  Kauce, která připadla státu, je příjmem 

státního rozpočtu. Pokud Úřad rozhodne jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 3, nebo 

zastaví řízení z jiného důvodu než podle odstavce 3, vrátí kauci nebo její část navrhovateli do 

1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Z toho vyplývá, že pokud po podání návrhu k Úřadu, ale před samotným rozhodnutím 

ve věci samé, tj. před nepravomocným prvostupňovým rozhodnutím vezme navrhovatel svůj 

návrh  zpět,  pak  státu  propadne 35 % z částky  uhrazené  jako kauce.  I  tato  právní  úprava 

reaguje na situace, kdy v minulosti někteří navrhovatelé brali svůj návrh zpět před vydáním 

meritorního rozhodnutí např. po zamítnutí jejich návrhu na vydání předběžného opatření. Tato 

skutečnost  pro  některé  navrhovatele  sloužila  jako  možné  vodítko,  jakým  směrem  se 

rozhodování Úřadu bude ubírat. Vycházeli z toho, že pokud návrh na předběžné opatření byl 

zamítnut, pak patrně podaný návrh nemá velké šance na úspěch a s cílem získat alespoň zpět 

uhrazenou kauci návrh brali  zpět.  To již také není možné, když je v ZZVZ stanoveno, že 

nemalá část z uhrazené kauce propadne státu. 

NÁLEŽITOSTI

Náležitosti návrhu jsou upraveny v § 251 ZZVZ. Platí, že  návrh musí vedle obecných 

náležitostí  podání  stanovených  správním řádem obsahovat  označení  zadavatele,  v  čem je 

spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho 

právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen 

k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, 
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nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce 

podle § 255 odst. 1 nebo 2 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy 

na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli. 

Mezi obecné náležitosti podání podle Správního řádu se řadí identifikace osoby, která 

návrh činí, které věci se návrh týká a co se navrhuje, označení správního orgánu, jemuž je 

určeno, tj. Úřad, a podpis osoby, která návrh činí.

V § 251 odst. 4 ZZVZ se výslovně uvádí, že náležitosti návrhu podle § 251 odst. 1 

ZZVZ  věty  první  a  druhé  nemohou  být  dodatečně  měněny  ani  doplňovány  s výjimkou 

odstranění  nedostatků  návrhu  ve  lhůtě  stanovené  Úřadem.  Úřad  k takovým  změnám  a 

doplněním  nepřihlíží.  Podle  §  257  písm.  a)  ZZVZ  totiž  platí,  že  Úřad  zahájené  řízení 

usnesením zastaví, jestliže návrh neobsahuje obecné náležitosti podání stanovené správním 

řádem nebo označení zadavatele  nebo v něm není uvedeno, čeho se navrhovatel domáhá, 

nebo k návrhu není připojen doklad o složení kauce ve výši podle § 255 odst. 1 nebo 2 a 

navrhovatel  tyto  nedostatky  návrhu ve  lhůtě  stanovené Úřadem neodstranil.  Jinými slovy 

v případě  těchto  náležitostí  zákonodárce  umožnil,  aby  navrhovatel  v dodatečně  stanovené 

lhůtě Úřadem je mohl zhojit.  V případě kauce platí,  že v poskytnuté lhůtě je možné zhojit 

pouze nedostatek v podobě nepřiloženého dokladu o složení kauce, kauce samotná musí být 

nicméně složena na účet Úřadu v době podání návrhu. Nemožnost uhrazení kauce dodatečně 

ostatně potvrzuje i odborná literatura, viz např. Kruták, Krutáková a Gerych95. 

Pakliže  chybí  ostatní  požadované  náležitosti,  Úřad  usnesením  řízení  zastaví,  viz 

ustanovení § 257 písm. b) až d) ZZVZ, ve kterém se uvádí, že Úřad řízení usnesením zastaví, 

jestliže: 

b) návrh  neobsahuje,  v  čem  je  spatřováno  porušení  zákona,  v  jehož  důsledku 

navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech,

c) nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255,

d) návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku není 

připojen doklad o doručení námitek zadavateli. 

ZZVZ v ustanovení § 253 ZZVZ obsahuje zvláštní náležitosti v případě podání návrhu 

proti  postupu  zadavatele,  který  směřuje  k zadání  veřejné  zakázky  mimo  zadávací  řízení. 

V takovém případě  platí,  že  náležitostí  návrhu proti  postupu  zadavatele,  který  směřuje  k 

zadání  veřejné  zakázky  mimo  zadávací  řízení,  je  uvedení  plnění,  které  zadavatel  hodlá 

mimo zadávací řízení pořídit,  a postupu, kterým zadavatel hodlá předmětné plnění pořídit. 

95 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10.  
2016. 1 vyd. Olomouc: ANAG, 2016, s. 625. ISBN 978-80-7554-040-9.
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Macek, Derková a kol. ve svém komentáři k ZZVZ96 konstatují, že obecný popis plnění, které 

zadavatel hodlá pořídit mimo zadávací řízení (např. jeho věcný popis), by měl být dostačující. 

Jak dále vysvětlují,  dostačujícím by měla být informace, jakým způsobem zadavatel  hodlá 

předmětné  plnění  pořídit  a  uvedení,  že  se  jedná  např.  o  neprávněný  postup  v rozporu 

s použitím obecné výjimky dle § 29 ZZVZ. 

V případě,  že Úřad rozhodne jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 3 ust. § 255 

ZZVZ, nebo zastaví řízení z jiného důvodu než podle odstavce 3 ust. § 255 ZZVZ, vrátí kauci 

nebo její část navrhovateli do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Kauce se vrací 

v její původně složené výši, tj. nevrací se s úroky. 

POSTUP PŘI PŘEZKUMU NÁVRHU

Z § 251 odst. 2 ZZVZ vyplývá, že návrh musí být ve stejnopisu doručen i zadavateli. 

Pakliže návrh neobsahuje všechny náležitosti (viz předchozí kapitola) tak, pokud tak ZZVZ 

umožňuje, Úřad vyzve k jejich doplnění. 

ZZVZ obsahuje i prvky koncentrace řízení. Podle § 251 odst. 4 ZZVZ platí, že k novým 

skutečnostem  uvedeným  v  návrhu  oproti  skutečnostem  obsaženým  v  námitkách  podaných 

zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti,  které navrhovatel nemohl 

tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, 

které  nemohl  tvrdit  již  vůči  zadavateli.  To  v zásadě  znamená,  že  až  na  výjimky  Úřad 

přezkoumává  údajná  porušení  zákona,  která  navrhovatel  namítal  v podaných  námitkách. 

Pokud proto neexistují zvláštní případy, pak navrhovatel nesmí rozšiřovat svou argumentaci 

v návrhu nad rámec skutečností uvedených ve svých námitkách zadavateli.  Jak se uvádí v 

komentáři k ZZVZ autorů Dvořák, Machurek, Novotný a kol., Úřad není nicméně „striktně 

vázán obsahem návrhu a je oprávněn přezkoumávat zadávací řízení jako celek; [t]o vyplývá 

z jeho  pozice  orgánu dohledu  nad  dodržováním zákona,  která  nachází  svůj  odraz  rovněž 

v pravomoci  zahajovat  řízení  z moci  úřední97“.  Ostatně,  i  co  se týče nápravných opatření, 

platí, že Úřad není vázán návrhem navrhovatele (viz § 263 odst. 1 ZZVZ). 

Dále podle § 251 odst. 5 ZZVZ platí, že v řízení zahájeném na návrh mohou účastníci 

řízení navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode 

dne doručení oznámení o zahájení řízení, nevztahuje-li se na ně omezení podle odstavce 4; k 

později  uvedeným  skutečnostem,  návrhům  důkazů  a  jiným  návrhům  Úřad  nepřihlíží  s 

výjimkou skutečností, návrhů důkazů a jiných návrhů, jimiž má být zpochybněna věrohodnost 

podkladů  pro  vydání  rozhodnutí.  O  podmínkách  pro  uplatňování  návrhů  důkazů,  nových 

96 MACEK, Ivo, DERKOVÁ, Romana, BARTOŇ, Daniel, KOŠŤÁL, Karel, MAREČKOVÁ, Eva, ZATLOUKAL, Petr.  
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2017, s. 727.
97 DVOŘÁK, David et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 1190.
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skutečností a jiných návrhů podle věty první musí být účastníci řízení s výjimkou navrhovatele 

poučeni v oznámení o zahájení řízení. Jedná se o další pravidlo doplňující princip koncentrace 

v přezkumném řízení u Úřadu dle ZZVZ. Pokud by Úřad na tuto svou poučovací povinnost 

rezignoval, pak by řízení bylo stiženo závažnou procesní vadou98. 

V rámci  dalšího  postupu platí,  že  zadavatel  je  povinen Úřadu doručit  své  vyjádření 

k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tím zaslat Úřadu dokumentaci 

o zadávacím řízení (viz § 252 odst. 1 ZZVZ). Pokud by tak zadavatel neučinil, představovalo 

by to pro něj závažné důsledky. Pokud zadavatel nedoručí zadávací dokumentaci,  a to ani 

v dodatečné  pětidenní  lhůtě,  pak  Úřad  uloží  nápravné  opatření  spočívající  ve  zrušení 

zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení 

(viz § 263 odst. 4 ZZVZ). 

Co  se  týče  způsobu  doručení  těchto  dokumentů,  platí,  že  vyjádření  zadavatele  k 

obdrženému návrhu a další  podání,  zadávací  dokumentaci  vyjma netextové části  zadávací 

dokumentace  nebo  soutěže  o  návrh,  je  zadavatel  povinen  odeslat  Úřadu  výhradně 

prostřednictvím  datové  schránky  nebo  jako  datovou  zprávu  podepsanou  uznávaným 

elektronickým  podpisem.  Návrh  a  další  podání  je  navrhovatel  povinen  odeslat  Úřadu 

výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným 

elektronickým  podpisem.  Další  účastníci  řízení  jsou  povinni  odeslat  Úřadu  svá  podání 

výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným 

elektronickým podpisem (viz § 252 odst. 3 ZZVZ). Podle § 252 odst. 4 ZZVZ platí, že ostatní 

části  dokumentace  o  zadávacím  řízení  nebo  soutěži  o  návrh  neuvedené  v  odstavci  3  a 

netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel  povinen odeslat 

Úřadu  v  listinné  podobě,  prostřednictvím  datové  schránky  nebo  jako  datovou  zprávu 

podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. V této souvislosti je nezbytné upozornit na 

názor  uvedený  v komentáři  k ZZVZ  Macek,  Derková  a  kol.,  ve  kterém  se  uvádí,  že 

ustanovení  §  211  odst.  6  ZZVZ (dokument  odeslaný  prostřednictvím  datové  schránky  je 

doručen „dodáním“ do datové  schránky adresáta)  se  vztahuje  pouze  na komunikaci  mezi 

zadavatelem  a  dodavatelem,  jak  je  ostatně  uvedeno  v nadpisu  k  §  211  ZZVZ,  a  nikoliv 

na komunikaci mezi zadavatelem, dodavatelem a Úřadem99. Autoři komentáře tak upozorňují, 

že v tomto  případě  se  bude  komunikace  řídit  §  17  odst.  3  a  4  zákona  č.  300/2008  Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 

ve kterém se uvádí, že dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, 

98 DVOŘÁK, David et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 1190.
99 MACEK, Ivo, DERKOVÁ, Romana, BARTOŇ, Daniel, KOŠŤÁL, Karel, MAREČKOVÁ, Eva, ZATLOUKAL, Petr.  
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2017, s. 735.
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kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 

přístup k dodanému dokumentu (odst. 3) a  nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle 

odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se 

tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí,  vylučuje-li  jiný právní 

předpis náhradní doručení (odst. 4).

POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Podle § 271 odst. 1 ZZVZ platí, že  zaměstnanci Úřadu, jakož i ti, kdo byli pověřeni 

plněním úkolů náležejících do jeho působnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech,  o nichž se dověděli  při výkonu své činnosti.  Povinnost mlčenlivosti  neplatí, 

jestliže  uvedené  osoby  podávají  o  takových  skutečnostech  svědectví  orgánům  činným  v 

trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo 

soudu podávají písemné vyjádření. Povinností mlčenlivosti zaměstnanců Úřadu není dotčeno 

poskytování údajů a informací Úřadem podle jiného právního předpisu. 

Podle § 271 odst. 2 ZZVZ platí,  že  dozví-li se Úřad skutečnost, která je předmětem 

obchodního tajemství, je povinen učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo porušeno.

Zároveň  §  211  odst.  2  ZZVZ  stanovuje,  že  při  komunikaci  mezi  zadavatelem  a 

dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich 

obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před 

uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

V § 260 ZZVZ se uvádí, že  Úřad s výjimkou té části, která je podkladem pro vydání 

rozhodnutí,  neposkytne  po  dobu  výkonu  dozoru  podle  této  části  informaci  obsaženou  v 

dokumentaci o zadávacím řízení. Dobou výkonu dozoru podle věty první je doba od doručení 

dokumentace o zadávacím řízení Úřadu podle § 252 odst. 1, § 254 odst. 5 nebo § 258 odst. 1 

do jejího odeslání zpět zadavateli.

V této souvislosti je nezbytné zmínit i obecné ustanovení § 218 odst. 2 ZZVZ, podle 

kterého  platí,  že  zadavatel  neposkytne  podle  zákona o  svobodném přístupu k informacím, 

a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se 

podílejí na průběhu zadávacího řízení, b) důvěrnou informaci podle odstavce 1; to neplatí pro 

informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, 

oznámení  o  výběru  dodavatele,  výsledku  posouzení  splnění  podmínek  účasti  vybraného 

dodavatele  nebo v písemné zprávě zadavatele.  Za důvěrné informace podle § 218 odst. 1 

ZZVZ se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a 

39



označil je jako důvěrné. V této souvislosti je zajímavé, jak ostatně zmiňuje i Havlová100, že 

ZZVZ za důvěrnou informaci považuje výslovně takovou, která vznikla v zadávacím řízení, 

byť ZZVZ zná i jiné postupy, které zadávacími řízeními nejsou. Jedná se např. o zvláštní 

postupy podle části 6 ZZVZ (soutěž o návrh, rámcové dohody a dynamický nákupní systém) 

nebo výjimky z působnosti ZZVZ, např. zakázky malého rozsahu atd. Je proto otázkou, jak 

konstatuje Havlová a k tomuto výkladu se kloní, zda by se i v těchto případech měla uplatnit 

úprava  dle  §  218  ZZVZ,  tj.  neposkytnout  požadované  informace  za  splnění  uvedených 

podmínek.

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Právní úprava nápravných opatřeních je zakotvena primárně v § 263 a § 264 ZZVZ. 

Uvedená  ustanovení  obsahují  různé  druhy  nápravných  opatřeních,  ke  kterým může  Úřad 

v rámci řízení přistoupit. Lze je rozdělit do dvou základních skupin, ta početnější je možné 

uložit,  pokud zatím  nebyla  uzavřena  smlouva  na  veřejnou  zakázku.  Jedná  se  o  zrušení 

jednotlivého úkonu zadavatele, zrušení celého zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, zákaz 

pokračování v zadávacím řízení a samotný zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky. 

Po uzavření smlouvy lze v zásadě přistoupit již pouze k uložení zákazu plnění smlouvy (viz § 

264 ZZVZ). Platí, že Úřad může přistoupit k uložení jednoho nápravného opatření, ale může i 

uložit více paralelně vedle sebe (např. pokud ruší více úkonů zadavatele v zadávacím řízení). 

Úvodem je nezbytné uvést, že jak uvádí § 263 odst. 1 ZZVZ, Úřad není vázán návrhem, 

pokud jde o ukládané nápravné opatření. Jak uvádí Dvořák, Machurek, Novotný a kol. ve 

svém komentáři  k ZZVZ, Úřad postupuje v souladu s vyšetřovacím principem, tj.  zadávací 

řízení  může  být  „přezkoumáno  jako  celek,  tj.  nad  rámec  tvrzení  a  důkazů  snesených 

navrhovatelem  […]101“.  Navrhovatelé  tudíž  musí  počítat  s tím,  že  Úřad  může  přistoupit 

k jiným nápravným opatřením. Nápravná opatření jsou rozhodnutím Úřadu ve správním řízení 

a  lze  je  napadnout  opravným prostředkem (podáním rozkladu),  jak  se  uvádí  v důvodové 

zprávě k ZZVZ. 

V § 263 odst. 2 ZZVZ jsou stanoveny podmínky, za kterých Úřad přistoupí k uložení 

nápravného  opatření.  První  podmínkou  je,  že  zadavatel  nedodrží  pravidla  stanovená  pro 

zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté. Druhou podmínkou pak je, 

že  tím zadavatel  ovlivní  nebo může  ovlivnit  výběr  dodavatele  nebo výběr  návrhu.  Podle 

předchozí  právní  úpravy  ZVZ přitom platilo,  že  se  muselo  jednat  o  podstatné  ovlivnění 

100 HAVLOVÁ,  Adéla.  Poskytování  informací  při  zadávání:  důvěrnost,  povinnosti,  zákazy.  Veřejné  zakázky  v  praxi. 
Nakladatelství FORUM s.r.o., září 2018, s. 32-36. ISSN 1805-8523.
101 DVOŘÁK, David et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s.  
1232.
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výběru dodavatele.  Jak uvádí Dvořák,  Machurek,  Novotný a kol.  a jak ostatně vyplývá z 

§ 263 ZZVZ, při ukládání nápravných opatření dle § 263 odst. 3 až 8 ZZVZ Úřad potencialitu 

vlivu na výběr dodavatele zkoumat nebude102. A třetí je potom skutečnost, že zatím nedošlo 

k uzavření  smlouvy  na  plnění  veřejné  zakázky.  Tyto  podmínky  musí  být  splněny 

kumulativně. V tomto případě platí, že Úřad zruší zadávací řízení (nebo soutěž o návrh) nebo 

jen jednotlivý úkon zadavatele. Zrušení celého zadávacího řízení přichází logicky v úvahu, 

pokud již nelze přijmout jiné opatření. 

Pokud  zadavatel  stanoví  zadávací  podmínky  v rozporu  se  ZZVZ,  platí,  že  Úřad 

obligatorně uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení celého zadávacího řízení (viz § 263 

odst. 3 ZZVZ). Pokud tak Úřad učiní, tak v souladu s § 128 ZZVZ má zadavatel povinnost 

o zrušení  zadávacího  řízení  písemně  účastníky  řízení  informovat  a  tuto  skutečnost 

v příslušných věstnících uveřejnit. 

Ustanovení § 263 odst. 4 ZZVZ upravuje situaci, kdy zadavatel v řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele nedoručí Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu nebo dokumentaci o 

zadávacím řízení ve stanovených lhůtách (viz § 252 odst. 1 nebo 254 odst. 5 ZZVZ), a to ani 

v dodatečné  pětidenní  lhůtě,  Úřad  uloží  nápravné  opatření  v podobě  zrušení  celého 

zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení. 

V tomto případě se tak předpokládá pochybení zadavatele, aniž by muselo být prokazováno. 

Nesprávné vyřízení námitek má pro zadavatele negativní důsledky. Dle § 263 odst. 5 

ZZVZ  platí,  že  je-li  odůvodnění  rozhodnutí  o  námitkách,  jímž  byly  námitky  odmítnuty, 

nepřezkoumatelné  pro  nesrozumitelnost  nebo  pro  nedostatek  důvodů,  může  Úřad  uložit 

nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách; v takovém případě 

platí, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je toto nápravné opatření 

ukládáno,  byly  podány  nové  námitky  s  totožným  obsahem.  Tyto  nové  námitky  nemůže 

zadavatel  odmítnout  jako  opožděné.  Podle  §  263  odst.  6  ZZVZ platí,  že  pokud  Úřad  v 

průběhu řízení o návrhu zjistí, že zadavatel ve lhůtě podle § 245 odst. 1 nerozhodl ve smyslu § 

245 odst. 5 o námitkách, které mu předcházely,  uloží  nápravné opatření spočívající  podle 

povahy věci ve zrušení úkonu, proti kterému námitky směřovaly, a všech následných úkonů 

zadavatele učiněných v zadávacím řízení, nebo ve zrušení celého zadávacího řízení.

Dalším specifickým nápravným opatření je situace podle § 263 odst. 7 ZZVZ. V tomto 

případě platí, že Úřad zadavateli zakáže pokračovat v návrhem napadeném postupu, pokud v 

řízení  o  návrhu  proti  postupu  zadavatele,  který  směřuje  k  zadání  veřejné  zakázky  mimo 

zadávací řízení, zjistí, že postup zadavatele je v rozporu s tímto zákonem nebo jej obchází. 

102 DVOŘÁK, David et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s.  
1232.
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Tato úprava míří na případy, kdy zadavatel zadává veřejnou zakázku postupem mimo režim 

ZZVZ, např. jako veřejnou zakázku malého rozsahu či postupem pro výjimky např. dle § 29, 

30 ZZVZ a jiné. 

V neposlední řadě dle § 263 odst. 8 ZZVZ platí, že ukládá-li Úřad nápravné opatření s 

výjimkou zákazu plnění smlouvy,  zakáže zároveň zadavateli  až do pravomocného skončení 

řízení  uzavřít  v  zadávacím  řízení  smlouvu;  rozklad  proti  tomuto  výroku  nemá  odkladný 

účinek.  K této  koncepci  je  nezbytné  uvést,  že  ZZVZ  oproti  předchozí  právní  úpravě 

neobsahuje samostatnou úpravu ukládání předběžných opatření. Vydávání předběžných 

opatření se tudíž řídí Správním řádem. Pokud Úřad uloží některé z nápravných opatření podle 

§ 263 odst. 2 až 6 ZZVZ, pak zároveň zadavateli zakáže až do pravomocného skončení řízení 

uzavřít  v zadávacím řízení smlouvu. K tomu logicky Úřad nepřistoupí v případě,  pokud se 

jedná o řízení o případném uložení zákazu plnění smlouvy (v tomto případě je totiž smlouva 

na  veřejnou  zakázku  již  uzavřena).  Toto  ustanovení  tak  „supluje“  institut  předběžných 

opatření.  Pokud by tato úprava neexistovala,  hrozilo by, že po uplynutí  blokační lhůty by 

zadavatel mohl přistoupit k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a Úřad by pak přistoupil 

k zastavení řízení (viz § 257 písm. j) ZZVZ). V této souvislosti nicméně Kruták, Krutáková 

a Gerych upozorňují, že „pokud ÚOHS v prvním stupni návrh zamítne podle § 265 písm. a) 

ZZVZ,  dostává se  navrhovatel  naopak do komplikované  situace,  [p]okud se mu nepodaří 

dosáhnout  vydání  předběžného  opatření,  kterým  by  ÚOHS  navzdory  zamítnutí  návrhu 

blokační  lhůtu  prodloužil  do  pravomocného  skončení  řízení,  pak  pravděpodobně  dojde 

k uzavření smlouvy a ÚOHS následně řízení podle § 257 písm. j) ZZVZ zastaví“103. Jelínek 

k rozhodnutí  Úřadu  o předběžném  opatření  dodává,  že  pokud  Úřad  žádosti  dodavatele  o 

vydání  předběžného opatření  spočívajícího  v zákazu zadavateli  uzavřít  smlouvu nevyhoví, 

pak je dle judikatury správních soudů možné se obrátit prostřednictvím správní žaloby podle § 

65 a násl.  SŘS, ke správnímu soudu, kterou by se dodavatel  domáhal  zrušení rozhodnutí 

Úřadu o nenařízení předběžného opatření104.  Zároveň Jelínek doplňuje,  že dodavatel  by za 

takové situace měl zvážit zároveň i podání návrhu na uložení předběžného opatření správním 

soudem dle § 38 SŘS spočívajícímu v zákazu zadavateli uzavřít smlouvu. Dle Jelínka totiž 

nelze očekávat, že by správní soud o žalobě proti rozhodnutí Úřadu rozhodl v tak krátké době, 

aby stihnul posoudit  žalobu a vydat rozhodnutí  o zrušení,  na základě kterého by následně 

Úřad stihl vydat předběžné opatření, a to než uplynou blokační lhůty v § 246 ZZVZ. Pokud 

tyto  lhůty  totiž  uplynou,  pak  zadavateli  nic  nebráni  v uzavření  smlouvy.  Harnach  a 

103 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 
2016. 1 vyd. Olomouc: ANAG, 2016, s. 648. ISBN 978-80-7554-040-9.
104 JELÍNEK,  Kamil.  Význam  rozhodnutí  ÚOHS  o  předběžném  opatření  pro  dodavatele.  Veřejné  zakázky  v  praxi. 
Nakladatelství FORUM s.r.o., květen 2018, s. 50-53. ISSN 1805-8523.
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Trávníčková  z vlastní  profesní  zkušenosti  doporučují,  aby  návrh  na  vydání  předběžného 

opatření s cílem zakázat uzavřít smlouvu navrhovatelé podávali automaticky co nejdříve se 

zahájením  správního  řízení105.  K vydání  předběžného  opatření  Kulhánková  a  Hengalová 

doplňují, že dle rozhodovací praxe NSS, konkrétně rozsudku sp. zn. 10 As 219/2016 ze dne 

18. 1. 2018 vyplývá, že v případě, kdy Úřad přezkoumává postup zadavatele, měl by zajistit 

do právní moci rozhodnutí v projednávaném případu, aby nedošlo k uzavření smlouvy, a to i 

bez návrhu – Úřad by měl vydat předběžné rozhodnutí zakazující uzavřít smlouvu106. 

ZZVZ umožňuje provést zadavateli  i  tzv.  autoremeduru,  tj.  napravit  úkon provedený 

v rozporu se ZZVZ. Tato možnost je začleněna v § 49 ZZVZ. 

PŘESTUPKY ZADAVATELE

Právní úprava přestupků je začleněna v § 269 a násl. ZZVZ. ZZVZ upravuje přestupky 

zadavatele,  oproti  dřívější  právní  úpravě  již  neobsahuje  přestupky  týkající  se  dodavatelů. 

Typově lze rozdělit  přestupky zadavatele  na takové, které se týkají  nedodržení zákonného 

postupu (přestupky dle § 268 odst. 1 písm. a) a b) ZZVZ), nedodržení archivační povinnosti 

(§ 268 odst. 1 písm. c) ZZVZ), chybného vyřízení námitek (§ 268 odst. 1 písm. d) ZZVZ) 

a v neposlední  řadě  nedostatečné  součinnosti  vůči  Úřadu (§ 268 odst.  1  písm.  e)  ZZVZ). 

V § 269  ZZVZ  jsou  pak  upraveny  přestupky  týkající  se  „uveřejňovacích“  povinností 

zadavatele. Přestupky podle ZZVZ projednává Úřad (viz § 270 odst. 9 ZZVZ). 

Jedním ze znaků skutkové podstaty  přestupku dle  § 268 odst.  1  písm. a)  ZZVZ je, 

zadavatel nedodrží pravidla stanovená ZZVZ,  přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr 

dodavatele  nebo výběr návrhu v soutěži  o návrh.  V této souvislosti  je tudíž nezbytné,  aby 

zadavatel zkoumal, zda „postup zadavatele alespoň potencionálně ovlivnil výběr dodavatele, 

resp. výběr návrhu v soutěži o návrh107“. 

V § 268 odst. 2 ZZVZ jsou stanoveny pravidla pro výše pokut za spáchání přestupků. 

Platí,  že  za  přestupky  dle  §  268  odst.  1  písm.  a)  až  c)  (nedodržení  zákonného  postupu 

a archivační  povinnosti)  může  Úřad  uložit  pokutu  ve  výši  10  %  ceny  veřejné  zakázky, 

nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit. Za přestupek dle § 268 

odst. 1 písm. d) (nesprávné vyřízení námitek) lze uložit pokutu do 20 mil. Kč a v za přestupek 

dle § 268 odst. 1 písm. e) (nedostatečná součinnost vůči Úřadu) do 1 mil. Kč. V posledním 

odstavci jsou pak upraveny výše pokut v případě zadávání koncesí. 

105HARNACH,  Jiří  a  TRÁVNÍČKOVÁ,  Kristýna.  Předběžná  opatření  jako  záruka  efektivního  přezkumu –  zpráva  o 
aktuální situaci. Veřejné zakázky. Nakladatelství Procurement Publishing, s.r.o., č. 6/2018, s. 44-46. ISSN 1803-6724.
106 KULHÁNKOVÁ, Kamila a HENGALOVÁ, Michala. Nařizování předběžných opatření v řízeních vedených Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže. Veřejné zakázky. Nakladatelství Procurement Publishing, s.r.o., č. 6/2018, s. 42-43. ISSN 
1803-6724.
107 DVOŘÁK, David et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s.  
1249.
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V § 269 ZZVZ jsou samostatně upraveny přestupky, které se týkají porušení povinností 

zadavatele  při  uveřejňování  různých  dokumentů  a  informací  dle  ZZVZ.  Přestupkem  tak 

např. podle  §  269  odst.  1  písm.  a)  je,  pokud  zadavatel  neodešle  k  uveřejnění  oznámení 

o zadání  veřejné  zakázky  nebo  oznámení  o  uzavření  rámcové  dohody  v  souladu  s  tímto 

zákonem ZZVZ. Za tyto přestupky ZZVZ stanovuje pokuty, a sice za přestupky podle odst. 1 

do 200 tis. Kč a za přestupek dle odst. 2 (neuveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku) do 1 

mil. Kč. 

Podle § 270 odst. 1 ZZVZ se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku 

podle  tohoto  zákona,  je  společensky  škodlivý.  Staňková  a  Hengalová  k tomu  uvádějí,  že 

dochází k formálnímu pojetí odpovědnosti za spáchání přestupku, kdy úkon, který vykazuje 

zákonem stanovené  znaky  přestupku,  je  automaticky  považován  za  společensky  škodlivý 

a toto kritérium nebude ze strany Úřadu v rámci přezkumného řízení posuzováno108. 

Odpovědnost  zadavatele  za  spáchání  přestupku  je  konstruována  jako  odpovědnost 

objektivní.  Podle § 270 odst. 2 ZZVZ platí,  že  k odpovědnosti fyzické osoby za přestupek 

podle  tohoto  zákona  se  nevyžaduje  zavinění.  Objektivní  odpovědnost  ale  není  absolutní, 

když platí, že fyzická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 

úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila. Může se tak jednat o případy, kdy 

v důsledku  vis maior zadavatel spáchá přestupek (např. archivační povinnost není splněna, 

protože došlo v objektu,  kde se dokumentace uchovávala k požáru,  v důsledku čehož byly 

materiály zničeny). 

V případě uložení zákazu plnění smlouvy Úřad Podle  přihlédne se při určení výměry 

pokuty zadavateli též k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno (viz § 270 odst. 3 

ZZVZ). Platí, že promlčecí doba přestupku činí 5 let (viz § 270 odst. 5 ZZVZ). Promlčecí 

doba se přerušuje a) oznámením o zahájení řízení o přestupku, b) vydáním rozhodnutí, jímž je 

obviněný uznán vinným. Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová. Byla-

li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne nejpozději uplynutím 10 let 

od jeho spáchání.

ROZKLAD

Proti prvostupňovému rozhodnutí  Úřadu  je  možné  se  bránit  podáním  rozkladu. 

Na rozklad se použijí vedle ustanovení ZZVZ i Správní řád. V rámci zvláštních ustanovení 

ZZVZ platí, že rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se Úřadu doručují 

výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným 

108 STAŇKOVÁ,  Kateřina  a  HENGALOVÁ,  Michala.  Dopad rekodifikace  správního  trestání  na  zadávání  veřejných 
zakázek [online].  27.  3.  2018  [cit.  2020-30-04].  Dostupné  z:  https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/dopad-
rekodifikace-spravniho-trestani-na-zadavani-verejnych-zakazek
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elektronickým podpisem (§ 261 odst. 1 ZZVZ). Rozklad se podává k rukám předsedy Úřadu 

ve lhůtě do 15 dnů od doručení prvostupňového rozhodnutí. 

Podle § 262 platí, že podání rozkladu není přípustné proti usnesení, kterým

a) se upravuje vedení správního řízení,

b) byla stanovena lhůta k provedení úkonu, nebo

c) byly opraveny zřejmé nesprávnosti, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí.

Podle § 263 odst. 8 ZZVZ platí, že ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu 

plnění  smlouvy,  zakáže zároveň zadavateli  až  do pravomocného skončení  řízení  uzavřít  v 

zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

PODNĚT

Právní  úprava podnětu je  soustředěna do § 258 a § 259 ZZVZ.  Podnět  lze  označit 

za neformální  podání,  kterým  se  osoba  činící  takové  podání  snaží  upozornit  na  možná 

porušení  zákona.  Na  podnět  nejsou  kladeny  žádné  obsahové  ani  formální  požadavky. 

Je nicméně  logické,  aby z podnětu  bylo  zřejmé,  které  věci  se  týká  a v čem je  spatřováno 

pochybení.  Podněty  slouží  kontrolním  orgánům  k získávání  mnohdy  cenných  informací. 

Obzvlášť v oblasti veřejného zadávání, kdy existuje velmi široký okruh zadavatelů, nemohou 

dohledové orgány v rámci své kontrolní pravomoci činnost zadavatelů samy pokrýt. U podání 

podnětu  obecně  platí,  že  podnět  k  zahájení  řízení  z  moci  úřední,  který  podá  stěžovatel, 

jenž v téže věci nevyužil možnosti podat námitky, se nevyřizuje (viz § 258 odst. 2 ZZVZ).

V souvislosti  s účinností  ZZVZ přiznala  právní  úprava podnětu zásadní  změny,  a  to 

když  do ještě  nedávné  doby  bylo  podání  podnětu  zpoplatněno.  Podle  §  259  ZZVZ totiž 

platilo, že za  podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední Úřad od toho, kdo 

podnět podal, vybere poplatek ve výši 10 000 Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k 

jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno pochybení. 

Zpoplatnění  podnětu  bylo  od  počátku  předmětem  kritiky.  Ustanovením  se  zabýval 

i Ústavní  soud,  ke  kterému  společně  s ústavní  stížností  byl  podán  návrh  na  zrušení 

ustanovení  §  259  ZZVZ.  Nálezem sp.  zn.  Pl.  ÚS  28/18  ze  dne  23.  10.  2018  byl  návrh 

z procesních  důvodů odmítnut,  protože  nebyly splněny podmínky pro jeho podání.  V této 

souvislosti bych zmínila i iniciativu Veřejné ochránkyně práv, která v rámci své pravomoci 

navrhla  vládě České republiky  zrušení  předmětného ustanovení109.  V tomto vyrozumění  je 

mimo jiné uveden přehled počtu podnětů podaných v předchozích letech. Z tohoto přehledu 

vyplývá,  že počet  podaných podnětů v roce 2017 oproti  předchozím letů výrazně poklesl. 

109 Veřejný ochránce práv. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi Úřadu 
pro  ochranu  hospodářské  soutěže,  sp.  zn.  34/2017/SZD/MHU [online].  28.  3.  2018,  [cit.  2019-06-12].  Dostupné  z: 
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/34-2017-SZD05__material_.pdf 
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V roce 2015 bylo Úřadu doručeno 1014 podnětů,  v roce 2016 to pak bylo 1305, přičemž 

v roce  2017 se  jednalo  o  93  podnětů110.  Kromě dalších  zajímavých  zjištění  z vyrozumění 

vyplývá,  že Úřad vyžadoval  zaplacení  poplatku  rovněž od orgánů veřejné  správy, kterým 

povinnost  předání  kontrolních  zjištění  ke  zjednání  nápravy  vyplývá  z jiných  zvláštních 

předpisů. Lze tak zmínit např. ustanovení § 25 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád),  ve znění  pozdějších předpisů nebo § 18 odst.  2 zákona č.  320/2001 Sb.,  o finanční 

kontrole  ve  veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 

Jedinou výjimku tvořily podněty od orgánů činných v trestním řízení,  se kterými se Úřad 

seznamuje111. 

Předmětné ustanovení § 259 ZZVZ pak bylo nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 

7/19 ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů 26. 11. 2019 zrušeno. V odůvodnění tohoto 

nálezu  Ústavní  soud  uvedl,  že  „klíčovým  problémem  napadeného  zákonného  ustanovení 

(odst. 4)  je  následek  nezaplacení  poplatku  z  hlediska  povinnosti  ÚOHS  zahájit  řízení  o 

přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední podle § 249 tohoto zákona; [z]ákon totiž na 

jedné  straně  předpokládá,  že  ÚOHS  bude  zkoumat  všechny  rozhodné  okolnosti,  jež  by 

mohly odůvodňovat  zahájení  řízení  o  přezkoumání úkonů zadavatele  z  moci  úřední,  na 

straně druhé však vylučuje, aby se za tímto účelem zabýval těmi podněty, u nichž nedošlo k 

zaplacení poplatku; [m]ezi oběma zákonnými povinnostmi Úřadu tak vzniká značný rozpor a 

napadené zákonné ustanovení proto odporuje shora uvedenému požadavku předvídatelnosti 

a bezrozpornosti  zákona  jakožto  základního  předpokladu  právního  státu,  stejně  jako 

požadavku dobré správy,  založené na vstřícném přístupu a komunikaci správních úřadů 

s občany“. 

3.2 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE NĚMECKÉHO PRÁVA

NÁMITKY 

Německou obdobou českých námitek  zadavateli  je  podle  GWB tzv.  Rüge (výtka či 

námitka).  GWB na rozdíl  od  ZZVZ obsahuje  ve  své  čtvrté  části  pouze  velmi  stručnou 

právní úpravu tohoto institutu (§ 160 GWB), která se výhradně věnuje lhůtám pro podání 

námitek.  Navíc  je  tato  regulace  začleněna  do  části  GWB  obsahující  výčet  podmínek 

pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Institut námitek tak 

nemá  v příslušném  zákoně  samostatnou,  komplexní  právní  úpravu.  Obecně  platí, 

110 Veřejný ochránce práv. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, sp. zn. 34/2017/SZD/MHU [online]. 28. 3. 2018, s. 3 [cit. 2019-06-12]. Dostupné z: https://
www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/34-2017-SZD05__material_.pdf
111 viz pozn. 110, str. 7 - 8
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že až na výjimky  je  předchozí  podání  námitek podle  § 160 odst.  3  GWB  nezbytným 

předpokladem pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 

LHŮTA

V  §  160  odst.  3  větě  první  GWB  se stanovuje,  že  návrh  na  přezkoumání  úkonů 

zadavatele („ein  Antrag  auf Nachprüfungsverfahren“) je  nepřípustný,  pokud  navrhovatel 

uplatněné porušení předpisů o zadávání veřejných zakázek před doručením návrhu rozpoznal 

a  nedoručil  námitky  zadavateli  ve  lhůtě  10  kalendářních  dní.  Jinými slovy,  obecně  je 

stěžovatel povinen doručit námitky zadavateli do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy se o 

domnělém porušení předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek zadavatelem dozvěděl. 

GWB v § 160 odst.  3 věta druhá až čtvrtá stanovuje nicméně i další,  zvláštní lhůty 

pro doručení námitek zadavateli, konkrétně: 

 v § 160 odst.  3 věta  druhá GWB se uvádí,  že  návrh na přezkoumání  úkonů 

zadavatele  je nepřípustný, pokud  porušení  předpisů  upravujících  zadávání 

veřejných zakázek je zřejmé již z oznámení o zahájení zadávacího řízení a proti 

takovému porušení nebyly nejpozději do konce lhůty pro podání žádosti o účast 

nebo nabídky stanovené v oznámení doručeny námitky zadavateli,

 v  §  160  odst.  3  věta  třetí  GWB se  uvádí,  že  návrh  na  přezkoumání  úkonů 

zadavatele  je nepřípustný,  pokud  porušení  předpisů  upravujících  zadávání 

veřejných  zakázek  je  zřejmé  nejdříve  ze  zadávací  dokumentace  na veřejnou 

zakázku a proti takovému porušení nebyly nejpozději do konce lhůty pro podání 

žádosti o účast nebo nabídky doručeny námitky zadavateli a konečně

 v § 160 odst.  3 věta  čtvrtá  GWB se pak doplňuje,  že návrh na přezkoumání 

úkonů zadavatele je nepřípustný, pokud uplynulo od doručení sdělení zadavatele 

o odmítnutí námitek více než 15 kalendářních dní. 

Z právní  úpravy  zmíněné  v první  a  druhé  odrážce  je  tedy  zřejmé,  že  i  v případě, 

kdy dodavatel  nerozpozná  porušení  předpisů  upravujících  zadávací  řízení,  je  nejzazším 

termínem pro podání námitek konec lhůty pro podání žádosti či nabídky. Pokud tedy 

námitky nejsou ve stanovených lhůtách řádně podány, pak nelze ve stanovených případech 

úspěšně zahájit řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 

Stanovení  pevné lhůty pro doručení  námitek  zadavateli  nebylo  vždy součástí  GWB. 

Ještě donedávna, než s ohledem na přijetí evropských zadávacích směrnic z roku 2014 byla do 

GWB začleněna 10 denní lhůta, bylo upraveno, že námitky je nezbytné doručit zadavateli 

neodkladně112 po  rozpoznání  porušení pravidel  zadávání  veřejných  zakázek.  Doručení 

112 unverzüglich
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námitek  v termínu  tzv.  neodkladně  nebylo  zvoleno  náhodně.  S tímto  neurčitým  právním 

pojmem  dlouhodobě  pracuje  německý  občanský  zákoník  a  definuje  jej  jako  jednání  bez 

zaviněného otálení113. Z německé rozhodovací praxe se dovozovalo, že neodkladně znamená 

v jednodušších  případech  dva  až  tři  pracovní  dny  a  v složitějších  případech  může  být 

akceptována lhůta v délce až dva týdny114. V rozhodnutí OLG Celle ze dne 10. 1. 2008, sp. zn. 

13 Verg 11/07 příslušný senát výslovně konstatoval, že „určení, zda námitky byly doručeny 

neodkladně  v souladu s § 107 odst. 3  GWB115 záleží  na  posouzení  s přihlédnutím  ke  znění 

ustanovení § 121 odst. 1 BGB; námitky jsou včasně podány, pokud je doba pro posouzení 

porušení,  rozhodnutí,  zda přistoupit  k uplatnění  námitek a vypracování  jejich  odůvodnění, 

přijatelná; dle rozhodovací praxe senátů pro veřejné zakázky je pro dodavatele vyčleněna 

lhůta pro podání námitek s horní hranicí až dva týdny od zjištění porušení (srov. rozhodnutí 

tohoto  senátu  z  8.  3.  2007  –  13  Verg  2/07);  tato  lhůta  ovšem  neplatí  všeobecně; 

v jednodušších případech je mnohem kratší, přičemž bez prokázání existence nadprůměrných 

obtíží je délka této lhůty pouze jeden až tři dny (srov. např. rozhodnutí OLG München z 13. 4.  

2007 – Verg 1/07)“. 

Začlenení  pevné  lhůty  pro  podání  námitek  bylo  učiněno  i  v návaznosti  na 

judikaturu ESD, který se ve svých soudních rozhodnutích zabýval otázkou, jak přesně mají 

být stanoveny lhůty pro podání opravných prostředků dle národních úprav116. Už dříve ESD 

judikoval,  že  Směrnice  89/665 nebrání  národní  úpravě,  která  dodavateli  stanovuje,  že má 

podat opravný prostředek v určité lhůtě; tato lhůta musí být přiměřeně dlouhá117. Konkrétně 

v rozsudku C-406/08 z 28.  1.  2010 ESD konstatoval,  že  „cíl  rychlosti  sledovaný směrnicí 

89/665 musí být ve vnitrostátním právu uskutečněn v souladu s požadavkem právní jistoty. Za 

tímto účelem mají  členské  státy  povinnost  zavést  dostatečně  přesný,  jasný a předvídatelný 

režim  lhůt,  aby  se  jednotlivci  mohli  seznámit  se  svými  právy  a povinnostmi“.  V tomto 

rozsudku pak ESD v rámci odpovědi na jednu z dílčích předběžných otázek uzavřel, že je 

v rozporu se Směrnicí 86/995, pokud vnitrostátní právní úprava dovoluje odmítnout návrh na 

přezkum „na základě  kritéria  posuzovaného dle  diskrečního uvážení,  podle  nějž  musí  být 

takovýto návrh podán bez zbytečného odkladu“.

Desetidenní  lhůta  byla  zvolena  i  s ohledem  na  znění  §  134  GWB,  ve  kterém  je 

začleněna  lhůta,  kterou  musí  veřejný  zadavatel  dodržet,  než  uzavře  smlouvu  s vybraným 

113 viz § 121 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) „ohne schuldhaftes Zögern“
114 viz např. rozhodnutí OLG Celle ze dne 10. 1. 2008, sp. zn. 13 Verg 11/07
115 v relevantním znění (úprava lhůty pro podání námitek byla dříve upravena v uvedeném ustanovení GWB)
116 viz rozsudek ESD ze dne 28. 1. 2010,  Uniplex (UK) Ltd proti NHS Business Services Authority, C-406/08 a rozsudek 
ESD ze dne 28. 1. 2010, Evropská komise proti Irsku, C-456/08
117 Rozsudek ESD ze dne 11. 10. 2007, Lämmerzahl GmbH proti Freie Hansestadt Bremen, C-241/06
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dodavatelem. Tato lhůta je stanovena v délce 15, resp. 10 dní v závislosti na způsobu, jakým 

zadavatel splní svou informační povinnost. 

Jak  se  uvádí  v rozhodnutí  VK  Thüringen  ze  dne  16.  5.  2019,  námitky  musí  být 

„objektivně  a zejména vůči  zadavateli  jednoznačné tak,  aby bylo zřejmé,  jaké  skutečnosti 

a z jakých důvodů jsou napadány a že se nejedná o vysvětlení nejasností […], ale že dodavatel 

očekává od zadavatele nápravu namítaných pochybení“118. V tomto případě bylo sporné, zda 

dodavatelem  doručené  podání  zadavateli  bylo  povahou  žádost  o  vysvětlení  zadávací 

dokumentace nebo námitky proti zadávacím podmínkám. Z rozhodnutí OLG München ze dne 

19. 9. 2018, sp. zn. Verg 6/18 vyplývá, že  zadavatel nemá povinnost poučit dodavatele 

o možnosti podání námitek, např. v oznámení o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ ZADAVATELE

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Řízení  o  přezkoumání  úkonů  zadavatele  („Nachprüfungsverfahren“)  je  upraveno 

v GWB v § 160 a násl.  Podle § 160 odst.  1 GWB může být řízení  o  přezkoumání  úkonů 

zadavatele  zahájeno pouze na návrh119.  V první instanci probíhá před tzv.  komorami pro 

veřejné zakázky (Vergabekammer). Ty jsou správními orgány, což lze dovodit i z ustanovení 

§ 168 odst. 3 GWB, podle kterého komory pro veřejné zakázky rozhodují správním aktem 

(„Verwaltungsakt“). Zvláštností oproti české úpravě je tak skutečnost, jak ostatně a contrario 

vyplývá  z tohoto  ustanovení,  že komora pro veřejné  zakázky nezahajuje  řízení  z moci 

úřední.  Řízení  je  tak  zahájeno  pouze  tehdy,  pokud je  podán  příslušný  návrh.  Tento  typ 

přezkumného řízení  je tak v plné dispozici  navrhovatele.  V případě,  že navrhovatel  vezme 

svůj návrh zpět, končí i pravomoc komory pro veřejné zakázky návrh dále projednávat. Jak 

vyplývá  z rozhodovací  praxe,  pokud  navrhovatel  vezme  svůj  návrh  zpět,  není povinen 

k tomuto  úkonu  vyžadovat  souhlas  protistrany120.  V takovém případě  komora  pro  veřejné 

zakázky rozhodne o výši dosavadních nákladů řízení. Zde zkráceně platí, že navrhovatel hradí 

účelně  vynaložené  náklady  protistrany  a  osob  zúčastněných  na řízení.  Zajímavostí  je,  že 

zpětvzetí  návrhu  principiálně  nebrání  podání  téhož  návrhu  navrhovatele  opakovaně121. 

V uvedeném rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 29. 12. 2001, sp. zn. Verg 22/01 příslušný 

soud výslovně konstatoval,  že  „(částečné) zpětvzetí  návrhu a „znovupodání“ téhož návrhu 

(hovoří  se  o  „zpětvzetí  zpětvzetí“)  je  podle  procesních  předpisů  v zásadě  bez  dalšího 

118 Rozhodnutí VK Thüringen ze dne 16. 5. 2019, sp. zn. 250-4003-11400/2019-E-006-UH
119 Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. 
120 Rozhodnutí OLG Naumburg ze dne 17. 8. 2007, sp. zn. 1 Verg 5/07
121 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 29. 12. 2001, sp. zn. Verg 22/01
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přípustné  a  není  proti  tomuto  postupu  co namítat122“.  Soud  tak  reagoval  na situaci,  kdy 

navrhovatel nejdříve částečně vzal svůj návrh zpět, aby pak podal ten samý návrh v krátké, 

cca  týdenní  lhůtě  po  původním  zpětvzetí.  Obecně  lze  uzavřít,  že navrhovatel  je  „pánem 

řízení“123. 

K možnosti  kontroly  nad  zadáváním veřejných  zakázek  je  nicméně  nezbytné  dodat, 

že byť komory pro veřejné zakázky jsou hlavními kontrolními orgány, z § 155 GWB vyplývá, 

že  nejsou  jedinými.  Dalšími  instancemi,  které  v určitém  rozsahu  mohou  vykonávat 

kontrolní  činnost  nad  zadáváním  veřejných  zakázek,  jsou  jednak  orgány  dohledu 

(„Aufsichtsbehörde“), kterými se rozumí nadřízené orgány veřejných zadavatelů124. Jak uvádí 

Landsberg,  k těmto  orgánům  je  možné  doručit  stížnost  k zahájení  řízení  z moci  úřední, 

přičemž nadřízený dohledový orgán pak může zadávací řízení i zrušit. V praxi tato kontrolní 

možnost  pro  dodavatele  nicméně  nehraje  příliš  velkou  roli,  neboť  je  v plné  kompetenci 

nadřízeného orgánu, zda a jaké prostředky k dohledu využije, aniž by dodavatel měl možnost 

do  tohoto  případného  řízení  zasáhnout125.  Stížnost  zároveň  nemá  odkladný  účinek,  takže 

zadavatel může v mezidobí veřejnou zakázku zadat vybranému dodavateli126. Další možností 

je  přezkum  ze  strany  speciálně  zřízených  komor  pro  kontrolu  zadávacích  řízení 

(„Vergabeprüfstellen“).  Byť  v praxi  nejsou  téměř  využívány127,  Horn  a  Hoffman  uvádějí, 

že mohou  nabývat  na  významu  tam,  kde chybí  nadřízený  orgán  pro  případnou  kontrolu 

zadávacích řízení, tj. u nejvyšších orgánů státní správy na federální úrovni či ve spolkových 

zemích128.  Tyto komory mohou být dobrovolně zřízeny na federální úrovni a jednotlivými 

spolkovými  zeměmi.  V současnosti  tyto  komory  fungují  v Porýni-Falcku  a  Šlesvicko-

Holštýnsku129. Nicméně ani stížnost k těmto komorám nemá odkladný účinek130. V neposlední 

řadě existuje  dohled nad zadáváním veřejných zakázek  úřady pro ochranu hospodářské 

soutěže („Kartellbehörde“)  a  obecnými  soudy.  Tato  pravomoc  vyplývá  přímo  z GWB, 

konkrétně  z  § 156 odst.  3.  Úřady pro  ochranu hospodářské  soutěže,  které  existují  jak  na 

122 Es ist  anerkannt,  dass  eine  (teilweise)  Rücknahme eines Antrags und eine erneute  Anbringung desselben  Antrags 
(gelegentlich bezeichnet als "Rücknahme der Rücknahme") nach den Prozessordnungen grundsätzlich ohne Weiteres zulässig 
und nicht zu beanstanden ist.
123 HOFMANN, Jakob. Komentář k § 107 GWB. In: MÜLLER-WREDE, Malte et al. GWB - Vergaberecht – Kommentar 
[online]. 2. Auflage. 2014, Pozn. 2 [cit. 2019-08-07]. ISBN 978-3-8462-0551-8. Dostupné z: www.beck-online.de
124 LANDSBERG, Gerrit. Komentář k § 102 GWB. In: PÜNDER, Hermann a SCHELLENBERG, Martin. Vergaberecht: 
GWB -  VgV -  SektVO -  VOL/A -  VOB/A -  VOF -  Haushaltsrecht  -  Öffentliches Preisrecht  [online].  2.  Auflage.  2015, 
NOMOS, Pozn. 8. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
125 viz pozn. 124
126 viz pozn. 124
127 viz pozn. 124
128 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 155 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
München: C.H.Beck, 2017, pozn. 17 [cit. 2018-10-05]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
129 LANDSBERG, Gerrit. Komentář k § 102 GWB. PÜNDER, Hermann a Martin SCHELLENBERG. Vergaberecht: GWB 
- VgV - SektVO - VOL/A - VOB/A - VOF - Haushaltsrecht - Öffentliches Preisrecht . 2. Auflage. 2015, NOMOS, Pozn. 8. 
ISBN 978-3-8487-1755-2.
130 viz pozn. 129
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federální,  tak i zemské úrovni, mohou zakročit  zejména v případě, když dochází k zneužití 

dominantního postavení na trhu (viz 19 GWB) nebo k porušení zásady diskriminace (viz § 20 

GWB). U obecných soudů je pak možné uplatnit tzv. sekundární ochranu, tj. iniciovat řízení 

vedoucí k náhradě škody. 

PŘÍPUSTNOST NÁVRHU

Podle § 160 odst. 2 GWB návrh na přezkoumání úkonů zadavatele může podat  každý 

dodavatel, který měl zájem na získání veřejné zakázky nebo koncese a namítá porušení svého 

práva  na dodržení  zákonných pravidel  o  zadávání  veřejných  zakázek podle  § 97 odst.  6 

GWB.  K tomu  prokáže,  že  dodavateli  porušením  pravidel  o  zadávání  veřejných  zakázek 

vznikla škoda nebo mu škoda hrozí. Jak uvádí Dicks, cílem tohoto ustanovení je zabránit, 

aby  dodavatel,  který  by  při  řádně  provedeném  zadávacím  řízení  neměl  jakoukoliv  šanci 

na získání veřejné zakázky, nemohl iniciovat  přezkumné řízení131.  Pokud tyto předpoklady 

nejsou naplněny,  pak  není  přípustný  návrh na přezkoumání  úkonů.  Může nastat  i  situace, 

kdy je návrh částečně nepřípustný, a to v případě, když oprávnění podat návrh se vztahuje 

pouze na část návrhu navrhovatele132. 

Lze tedy shrnout, že navrhovatel musí kumulativně splnit následující předpoklady 

(podmínky), aby byl jeho návrh přípustný: 

 dodavatel musel mít zájem na získání veřejné zakázky;

 došlo k porušení jeho práva na dodržení pravidel zadávání veřejných zakázek a 

 dodavateli  vznikla  nebo  kvůli  porušení  pravidel  zadávání  veřejných  zakázek 

hrozí škoda. 

K tomu je nezbytné dodat, že podle konstantí německé rozhodovací praxe je zakázáno 

vykládat  podmínky přípustnosti  pro podání návrhu příliš  úzce133.  Cílem tohoto přístupu je 

zajistit účinnou právní obranu dodavatelům. 

Co  se  týče  výše  uvedené  první  podmínky,  pak  platí,  že  dodavatel  musel  mít 

bezprostřední zájem na získání veřejné zakázky. U navrhovatele, který řádně v lhůtě podal 

nabídku do zadávacího řízení,  nebude nutné tento bezprostřední  zájem dále prokazovat134. 

Naproti  tomu  o  bezprostřední  zájem  se  nebude  jednat  u  dodavatelů,  kteří  měli  zájem 

131 DICKS, Heinz-Peter. Komentář k ustanovení § 160 GWB. In: ZIEKOW, Jan a VÖLLINK, Uwe-Carsten. Vergaberecht: 
Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck, 2018, pozn. 6 - 9 [cit.  2018-08-16].  ISBN 978-3-406-69504-9. Dostupné z:  
www.beck-online.de
132 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 160 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
München: C.H.Beck, 2017, pozn. 23 [cit. 2018-08-16]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
133 Rozhodnutí  Spolkového ústavního  soudu (Bundesverfassungsgericht)  ze  dne  29.  7.  2004,  sp.  zn.  2  BvR 2248/03; 
rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 1. 2. 2005, sp. zn. X ZB 27/04
134 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. VII-Verg 27/08
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na získání veřejné zakázky prostřednictvím jiných osob. Jedná se například o poddodavatele, 

poradce  či jejich  klienty.  Ti  návrh  podat  nemohou,  resp.  takový  návrh  je  nepřípustný. 

To výslovně  uvádí  řada  soudních  rozhodnutí.  Např.  Spolkový  ústavní  soud  ve  svém 

rozhodnutí ze dne 23. 4. 2009, sp. zn. 1 BvR 3424/08, uvedl, že „navrhovatelem může být 

pouze  dodavatel,  se kterým  může  být  potenciálně  uzavřena  smlouva  na  plnění  veřejné 

zakázky; jiní, zejména nepřímí zájemci (např. poddodavatelé, projektanti, poradci), ale také 

jednotliví  členové  společnosti  (sdružení)  samostatně  nejsou  oprávněni  podat  návrh“135. 

Logicky,  v případě účasti  společností  (dříve tzv.  sdružení)  v zadávacích řízení na veřejnou 

zakázku  musí  být  případný  návrh  na  přezkum  podán  celou  touto  společností136,  neboť 

jednotlivý člen společnosti nemá sám bezprostřední zájem na získání veřejné zakázky, když 

samostatnou nabídku nepodal137. To nicméně nevylučuje, aby byl návrh podán jedním z členů 

společnosti,  jak  vyplývá  z procesních  předpisů,  pakliže  je  k tomu  řádně  ostatními  členy 

zplnomocněn138. Takový závěr je i v souladu s příslušnou evropskou judikaturou139. 

Podání  nabídky  nicméně  není  nutným předpokladem pro  prokázání  bezprostředního 

zájmu o veřejnou zakázku. Dodavatel může mít skutečný zájem na získání veřejné zakázky, 

ale kvůli pochybení zadavatele je mu znemožněno se zadávacího řízení (úspěšně) zúčastnit. 

Typicky se může jednat o případ, kdy zadavatel veřejnou zakázku nerozdělí na části, byť tak 

v souladu s pravidly učinit měl140. Zajímavostí je, že dle dřívější rozhodovací praxe některých 

senátů  pro  veřejné  zakázky  dodavatel  v případě  nepodání  nabídky  z důvodu  údajného 

chybného  postupu  zadavatele  měl  v základu  doložit,  jakou  nabídku  by  podal,  pakliže  by 

zadavatel  realizoval  zadávacího  řízení  „bezchybně“141.  Tento  požadavek byl  odůvodňován 

tak,  že  pouze  v takovém  případě  je  možné  ověřit,  zda  by  dodavatel  podal  skutečně 

konkurenceschopnou nabídku, díky které by měl dodavatel šanci uspět v zadávacím řízení. 

Tento přístup nicméně následná rozhodovací praxe jednoznačně odmítla142. 

V případě  druhé podmínky je nezbytné prokázat porušení vlastních práv podle § 97 

odst. 6  GWB.  Jinými  slovy  dodavatel  doloží,  že  zadavatel  postupoval  v rozporu 

135 Rozhodnutí  Spolkového ústavního  soudu (Bundesverfassungsgericht)  ze  dne  23.  4.  2009,  sp.  zn.  1  BvR 3424/08: 
„Antragsteller eines Nachprüfungsverfahrens könne nur der potentielle Auftragnehmer sein; sonstige, insbesondere lediglich 
mittelbar  interessierte  Unternehmen (zum Beispiel  Subunternehmer,  Planer,  Projektentwickler  und  Berater),  aber  auch 
einzelne Mitglieder einer Bietergemeinschaft seien nicht kraft eigenen Rechts antragsbefugt.“; dále také např.  rozhodnutí 
OLG Düsseldorf ze dne 6. 9. 2006, sp. zn. VII-Verg 40/06
136 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 20. 12. 2004, sp. zn. VII-Verg 101/04
137 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 3. 1. 2005, sp. zn. VII-Verg 82/04
138 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 30. 3. 2005, sp. zn. VII-Verg 101/04
139 Rozsudek ESD ze dne 9. 3. 2004,  Espace Trianon SA, Société wallonne de location-financement SA (Sofibail) proti 
Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM), C-129/04
140 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 160 GWB. In: BURGHI, Martin a Meinrad DREHER. 
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
München: C.H.Beck, 2017, pozn. 28 [cit. 2018-08-21]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de. 
141 Rozhodnutí OLG Koblenz ze dne 25. 5. 2000, sp. zn. 1 Verg. 1/00; rozhodnutí OLG Rostock ze dne 24.  9. 2001, sp. zn. 
17 W 11/01
142 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 9. 7. 2003, sp. zn. VII-Verg 26/03
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s právními předpisy upravujícími  zadávání veřejných zakázek.  Dle rozhodovací  praxe 

Spolkového nejvyššího soudu k iniciaci přezkumného řízení v tomto ohledu postačí, pokud se 

porušení práv dodavatele jeví jako možné (viz rozhodnutí ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. X ZB 

8/09).  Naopak  právo  zahájit  přezkumné  řízení  není  dáno  v případě,  kdy  je  zřejmé, 

že k žádnému porušení nedošlo. To konstatoval Spolkový ústavní soud ve svém rozhodnutí 

ze dne 29. 7. 2004, sp. zn. 2 BvR 2248/03. Dle textace uvedeného ustanovení se musí jednat 

o porušení vlastních práv („práv dodavatele“) podle § 97 odst. 6 GWB. S ohledem na znění 

§ 97 odst. 6 GWB („dodavatelé mají nárok na dodržování ustanovení o zadávání veřejných 

zakázek143“) rozhodovací praxe došla k závěru,  že v případě objektivního porušení pravidel 

zadávání  veřejných  zakázek  zadavatelem  se  vlastně  jedná  o  porušení  vlastních  práv 

dodavatele144 a tato druhá podmínka je tak naplněna. 

Podstatou  třetí podmínky je prokázat, že  porušením zákonných pravidel zadávání 

veřejných  zakázek  navrhovateli  vznikla  nebo  hrozí  škoda.  Jak  vyplývá  z relevantní 

rozhodovací  praxe,  jedná  se  o  klíčový  aspekt  při  posouzení  přípustnosti  návrhu 

na přezkoumání  úkonu  zadavatele  a  dodavatel  musí  škodu  náležitě  doložit.  Konkrétně 

v rozhodnutí OLG Koblenz ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 1 Verg 4/08 se uvádí, že „při posouzení 

přípustnosti  návrhu je  proto  nezbytné,  aby  z argumentace  přesvědčivě  vyplývalo,  že právě 

kvůli namítanému porušení pravidel zadávání veřejných zakázek se snížily šance navrhovatele 

na  posouzení  jeho  nabídky  nebo  zadání  veřejné  zakázky  navrhovateli“145.  Jak  uvádí 

spoluautoři komentáře Beck'scher, Horn a Hofmann, škoda musí v zásadě spočívat v tom, že 

je  dodavateli  v důsledku  porušení  pravidel  pro  zadávání  veřejných  zakázek  znemožněno 

získat veřejnou zakázku nebo se jeho šance na její získání zhorší146. To potvrzuje i rozhodnutí 

OLG Celle ze dne 17. 7. 2009, sp. zn. 13 Verg 3/09, ve kterém soud uvedl, že „ke škodě [ve 

smyslu zákonného ustanovení] dochází  již  tehdy,  pokud namítané pochybení  přinejmenším 

zhoršilo šance navrhovatele na získání veřejné zakázky“147. Možnost uspět v zadávacím řízení 

na  veřejnou  zakázku  se  v zásadě  posuzuje  podle  umístění  jednotlivých  nabídek  v rámci 

hodnocení  zadavatele.  Pokud  se  dodavatel  se  svou  nabídkou  umístí  na  horší  pozici,  pak 

143 Unternehmen haben Anspruch darauf, dass die Bestimmungen über das Vergabeverfahren eingehalten werden. 
144 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 160 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
München: C.H.Beck, 2017, pozn. 29 [cit. 2018-08-22]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
145 Zur  Darlegung  der  Antragsbefugnis  ist  deshalb  ein  Sachvortrag  erforderlich,  aus  dem  sich  schlüssig  und 
nachvollziehbar ergibt, dass gerade durch den gerügten Vergaberechtsverstoß die Aussichten des Antragstellers auf eine  
Berücksichtigung seiner Bewerbung oder die Erteilung des Zuschlags beeinträchtigt worden sein könnten.
146 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 160 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
München: C.H.Beck, 2017, pozn. 33 [cit. 2018-08-22]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
147 Ein  (drohender)  Schaden  im  Sinn  des  §  107  Abs.  2  Satz  2  GWB ist  bereits  dann  zu  bejahen,  wenn  durch  den  
beanstandeten Vergaberechtsverstoß die Aussichten des antragstellenden Bieters auf den Zuschlag zumindest verschlechtert 
worden sein können.
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v zásadě chybí šance na získání veřejné zakázky148 (jiná situace by byla, pokud by dodavatel 

zpochybňoval  samotný  způsob  hodnocení).  Na doložení  škody  by  neměly  být  kladeny 

přehnané požadavky a postačuje, pokud vznik škody není zjevně vyloučen, k čemuž už dříve 

dospěl Spolkový ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 29. 7. 2004, sp. zn. 2 BvR 2248/03 

(viz výše). K tomu je nezbytné doplnit, že v minulosti došlo k zmírnění nároku na přípustnost 

návrhu  k zahájení  přezkumného  řízení.  V návaznosti  na  rozhodnutí  ESD149 se Spolkový 

nejvyšší  soud  odklonil  od  dřívější  rozhodovací  praxe,  když  stanovil,  že  přístup 

k přezkumnému řízení nesmí být dodavateli odmítnut s argumentací, že nabídka navrhovatele 

by  stejně  byla  vyřazena  z jiných  důvodů  než z těch,  které  namítá  navrhovatel  ve  svém 

návrhu150. 

Zajímavým je přístup Spolkového nejvyššího soudu v jeho rozhodnutí ze dne 10. 11. 

2009, sp. zn. X ZB 8/09, podle kterého ke zhoršení šance na získání veřejné zakázky a tím 

pádem i vzniku škody může dojít i tehdy, pokud zadavatel nesprávně použije jednací 

řízení s uveřejněním místo otevřeného řízení. A to i za situace, pokud se navrhovatel sám 

provedeného  zadávacího  řízení  účastnil  a  se  svou  nabídkou  neuspěl.  Typickým  znakem 

jednacího  řízení  s uveřejněním je  totiž  možnost  vyjednávat  s uchazeči  o  jejich  nabídkách. 

Spolkový nejvyšší soud argumentuje, že právě kvůli této možnosti se může stát, že původní, 

nejlepší  nabídka  v rámci  následných  vyjednávání  a  vylepšování  návrhů může  být  z první 

pozice sesazena nabídkou jiného dodavatele, přičemž v této možnosti spatřuje vznik škody. 

Podle kritiků tohoto rozhodnutí Spolkový nejvyšší soud přehlíží skutečnost, že i zúčastněný 

dodavatel mohl v rámci jednání svou původní nabídku vylepšit a díky tomu se mohl umístit 

první v pořadí151.

Osobně považuji za důležité rozhodnutí OLG Koblenz ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 1 Verg 

4/08,  ve  kterém  soud  posuzoval  zahájení  přezkumného  řízení  ze strany  dodavatelů, 

jejichž návrh  je  podán  čistě  účelově  s cílem  zablokovat  pro  ně  nepříznivý  výsledek 

zadávacího řízení či se alespoň následně domoci náhrady škody po zadavateli. V tomto 

případu  zmíněný  senát  pro veřejné  zakázky  rozhodoval  o  návrhu navrhovatele  na  zrušení 

zadávacího  řízení  z důvodu,  že zadavatel  nesprávně určil  předpokládanou hodnotu veřejné 

zakázky,  která  byla  ve  skutečnosti  vyšší,  a  zadávací  řízení  tak  mělo  být  realizováno 

v nejpřísnějším,  tzv.  EU  režimu152 a  ne  pouze  na  národní  úrovni,  jak  učinil  zadavatel. 

148 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 18. 10. 2006, sp. zn. Verg 30/06
149 Rozhodnutí ESD ze dne 19. 6. 2003, ve věci  Werner Hackermüller proti Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG), 
Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED), C-249/01
150 Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2004, sp. zn. X ZV 7/04
151 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 160 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
München: C.H.Beck, 2017, pozn. 37 [cit. 2018-08-22]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
152 veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne limity stanovené ve Směrnici 2014/24/EU
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Navrhovatel  si  byl  nicméně realizace  předmětného zadávacího řízení  velmi  dobře vědom, 

když si  u  zadavatele  vyžádal  zadávací  dokumentaci  a  následně  ve stanovené  lhůtě  podal 

nabídku,  jak  argumentoval  soud.  Jeho  nabídka  byla  z důvodů  chybějících  dokumentů 

a neúplných údajů vyřazena. Navrhovatel překvapivě nenamítal své vyloučení ze zadávacího 

řízení,  ale  výše  uvedené  pochybení  v podobě  nesprávně  zvoleného  „volnějšího“  režimu 

zadání.  Vzhledem k tomu, že v mezidobí  zadavatel  již vybral nejvhodnější  nabídku jiného 

dodavatele  a  dle  GWB  (§  168  odst.  2  GWB)  tento  úkon  již  nelze  zrušit,  požadoval 

navrhovatel alespoň určení, že postup zadavatele byl chybný, aby se následně mohl domáhat 

náhrady škody u civilního soudu. Oba návrhy příslušný senát pro veřejné zakázky zamítnul, 

a to z důvodu chybějící aktivní legitimace a zjevné nemožnosti uspět s návrhem na náhradu 

škody.  V odůvodnění  mimo  jiné  uvedl,  že „porušení  povinnosti  zadat  veřejnou  zakázku 

v rámci tzv. EU režimu bez dalšího neznamená, že dochází k narušení práv (tuzemského nebo 

zahraničního)  dodavatele  způsobem  potenciálně  mu  zapříčiňující  škodu,  když  dodavatel 

nejenže byl jiným způsobem informován o zadávacím řízení a vyjádřil svůj zájem na získání 

veřejné zakázky tím, že si vyžádal zadávací dokumentaci, ale také dokonce podal nabídku“. 

Dále  v odůvodnění  OLG  Koblenz  konstatuje,  že  „nebylo  namítáno  a  ani  nebylo  patrné, 

že zvolení  otevřeného  řízení  [na  národní  úrovni]  namísto otevřeného řízení  s uveřejněním 

evropského  oznámení  o zahájení  zadávacího  řízení  a  tím  pádem  neužití  jinak  platných 

pravidel  druhé části  […] nějak mohlo nepříznivě ovlivnit  šance navrhovatele  nebo mohlo 

(spolu)zapříčinit vyřazení jeho nabídky […]“. OLG Koblenz dokonce výslovně uvedl, že „nic 

nenasvědčuje tomu, že by navrhovatel upustil od podání nabídky, čímž by se ušetřil náklady 

na  její  přípravu,  pokud  by  před  podáním vycházel  z toho,  že  je  nezbytné  zadat  veřejnou 

zakázku v tzv. EU-režimu.  S pravděpodobností hraničící s jistotou bylo navrhovateli jedno, 

v jakém režimu zadavatel veřejnou zakázku zadával, a to až do té doby, dokud předpokládal 

možnost, že by v zadávacím řízení uspěl“. 

Obdobně argumentoval i senát pro veřejné zakázky OLG München ze dne 5. 11. 2009, 

sp. zn. Verg 15/09, který uvedl, že „přezkumné řízení je koncipováno jako individuální řízení, 

které slouží k ochraně práv jednotlivých dodavatelů, a nikoliv k všeobecné právní kontrole 

zadávacích  řízení.  Dodavatel,  který  namítá,  že  zadavatel  chybně  veřejnou  zakázku 

nerealizoval v zadávacím řízení v tzv. EU-režimu, může se svým návrhem uspět pouze tehdy, 

pokud  je  on  sám  tímto  pochybením  na  svých  právech  dotčen.  K tomu  může  dojít, 

pokud z důvodů  chybějícího  realizace  v EU-režimu  dodavatel  nabídku  vůbec  nepodá153 

153 pozn. - ve smyslu: o zadávacím řízení se vůbec nedozví
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anebo nabídku sice podá, ale z důvodu neaplikace tzv. a-paragrafů154 je znevýhodněn […]. 

Ani jedno se v posuzovaném případě nestalo“.

Dle mého názoru se v obou případech jednalo o správný postup soudů. Došlo tím tak 

k posouzení naplnění podmínky vzniku nebo hrozby škody v konkrétním případě, ne pouze 

v teoretické rovině, kdy podmínky pro prokázání vzniku nebo hrozby újmy jsou posuzovány 

benevolentně. Z okolností bylo zjevné, že žádná škoda navrhovatelům nevznikla a že nebyly 

na svých právech nijak zkráceni. Naopak bylo zřejmé, že se jednalo pouze šikanózní návrh, 

který byl podán pouze z důvodu neúspěchu v zadávacím řízení. 

PROTI JAKÝM SKUTEČNOSTEM LZE NÁVRH PODAT

GWB  neobsahuje  (demonstrativní)  výčet  úkonů či  opomenutí,  proti  kterým lze 

podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.  Z ustanovení  §  160 odst.  2  GWB lze 

nicméně  dovodit,  že  návrh  lze  podat  proti  všem  pochybením  za  splnění  zde  uvedených 

podmínek (viz výše). 

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Okruh účastníků řízení je vymezen v § 162 GWB. Účastníky řízení jsou navrhovatel, 

zadavatel a dodavatelé, jejichž zájmy budou rozhodnutím závažně dotčeny a kteří jsou 

z tohoto důvodu komorou pro veřejné zakázky k řízení  tzv.  přizváni.  V ustanovení  je 

zároveň stanoveno, že rozhodnutí komory pro veřejné zakázky o přizvání dalších účastníků 

nelze  napadnout.  Za závažné  dotčení  zájmů  dodavatele  lze  považovat  situaci,  kdy  jsou 

předmětem vedeného přezkumného řízení nebo rozhodnutím komory pro veřejné zakázky a 

po  zohlednění  postavení  dodavatele  v předmětném  zadávacím  řízení  zvláštním  způsobem 

dotčeny jeho právní nebo hospodářské zájmy155. Taková situace spíše nastane u dodavatelů, 

kteří již patřili do užšího výběru pro získání veřejné zakázky (je běžnou praxí, že jsou k řízení 

přizvání „kandidáti“ na získání veřejné zakázky)156. Pokud takoví ještě nejsou a nebylo tak 

odesláno oznámení o výběru dodavatele podle § 134 GWB, pak zpravidla komora pro veřejné 

zakázky  k řízení  další  zúčastněné  nepřizve157.  Zúčastnění  mají  stejná  práva  jako  ostatní 

účastníci  řízení,  např.  podávat  opravné  prostředky  proti  rozhodnutí  komory  pro  veřejné 

zakázky,  nahlížet  do spisu,  účastnit  se ústního  jednání,  jsou  mu  doručovány  vyjádření 

ostatních účastníků řízení158. 

154 rozumí se pravidla druhého oddílu VOB/A
155 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 26. 6. 2002, sp. zn. Verg 24/02 
156 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 162 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
München: C.H.Beck, 2017, pozn. 10 a 13 [cit. 2018-08-22]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
157 viz pozn. 156
158 viz pozn. 156
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LHŮTA PRO PODÁNÍ NÁVRHU

Co se týče  úpravy  lhůty pro podání  návrhu na přezkoumání  úkonů zadavatele, 

ustanovení  §  160  odst.  3  bod  4  GWB  stanovuje,  že  návrh  je  nepřípustný  v případě, 

pokud uplyne lhůta v délce  15 kalendářních dnů od doručení  oznámení zadavatele  o 

zamítnutí námitek.  Jinými slovy, v případě,  že zadavatel  zamítne námitky,  činí lhůta pro 

podání návrhu 15 kalendářních dnů. Obecně platí,  že nejdřív je nezbytné podat námitky a 

teprve poté návrh. To ostatně vyplývá z ustanovení § 160 odst. 3 GWB, ve kterém se hovoří o 

rozpoznání porušení pravidel zadávání veřejných zakázek a podání námitek „před podáním 

návrhu“.  Nelze  nicméně  vyloučit,  že  návrh  může  být  doručen  příslušné  komoře  pro 

veřejné zakázky v podstatě okamžitě po doručení námitek zadavateli, aniž by zadavateli 

byla  poskytnuta  přiměřená  lhůta  k vypořádání  se  s  nimi.  Byť  takový  postup  nelze 

doporučit,  neboť  zadavateli  tak  není  dána  šance  na  posouzení  namítaného  pochybení  a 

vyhnutí se přezkumnému řízení, rozhodovací praxe požadavek na poskytnutí přiměřené lhůty 

odmítla.  A to s odkazem, že z GWB žádná taková lhůta nevyplývá.  Konkrétně např. OLG 

Düsseldorf  ve  svém  rozhodnutí  ze  dne  9.  4.  2003,  sp.  zn.  69/02  jasně  konstatoval,  že 

„dodavatel může podat námitky zadavateli a tentýž den iniciovat přezkumné řízení u příslušné 

komory pro veřejné zakázky. Ustanovení § 107 odst. 3 GWB nepožaduje, aby zadavateli byla 

poskytnuta  určitá  lhůta  pro  vypořádání  se  s námitkami.  Vyhoví-li  [v  takovém  případě] 

zadavatel námitkám dodavatele, může být [takový postup dodavatele] k jeho tíži zohledněn 

v rámci rozhodnutí o nákladech řízení159“. 

NÁKLADY ŘÍZENÍ

Co se týče nákladů řízení, obsahuje GWB propracovanou úpravu v § 182. Tato úprava 

se týká výslovně prvoinstančního řízení před komorami pro veřejné zakázky, nikoliv řízení 

při podání tzv.  okamžité  stížnosti.  Náklady řízení  se dle GWB rozumí poplatky a výlohy, 

které je nezbytné uhradit či vznikají v souvislosti s vedeným řízením u komory pro veřejné 

zakázky  a  jednotlivým  účastníkům.  Na  náklady  řízení  se  vztahuje  zákon  o  správních 

poplatcích160 mimo ustanovení, jejichž použití je GWB výslovně vyloučeno (§ 182 odst. 4) 

a také logicky kromě specifických pravidel pro tento typ řízení obsažených v § 182 GWB 

(týká se  zejména  poplatku  za  iniciaci  přezkumného  řízení,  jehož  výši  upravuje  GWB). 

Podle § 182 odst. 2 GWB  činí poplatek za zahájení přezkumného řízení minimálně 2 500 

EUR,  nicméně  po  spravedlivém  zvážení  věci  může  být  snížen  na  desetinu  (250  EUR). 

159 WIRNER, Helmut. Hauptangebot oder Nebenangebot?. In: BOLZ, Stephan et al. IBR Immobilien & Baurecht [online]. 
Heft 7/2003. Mannheim: id Verlags, 2003, 2003, s. 1072 [cit. 2018-09-06]. Dostupné z: www.beck-online.de
160 Verwaltungskostengesetz ze dne 23. 6. 1970 (BGBl. I S. 821) ve znění z 14. 8. 2013
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Poplatek nesmí přesáhnout částku 50 000 EUR.  V ojedinělých případech, pokud se jedná 

o hospodářsky  mimořádně  významnou  veřejnou  zakázku  nebo  v případě  mimořádné 

náročnosti  vedení řízení může být poplatek zvýšen až na  100 000 EUR. GWB neobsahuje 

konkrétní pravidla pro stanovení poplatku v jednotlivým řízeních, tuto výši stanovuje komora 

pro  veřejné  zakázky  v rámci  každého  řízení  s ohledem na  náročnost,  kterou  si  posouzení 

případu vyžaduje po personální a materiální stránce, stejně jako s ohledem na hospodářskou 

významnost veřejné zakázky161. V praxi se většina komor pro veřejné zakázky nicméně řídí 

tabulkou  stanovující  výši  poplatku  vytvořenou  spolkovým  senátem  pro  veřejné  zakázky, 

pro kterou  je  fakticky  určující  hodnota  veřejné  zakázky162.  Dle  této  tabulky163 tak  platí, 

že pro veřejné zakázky s hodnotou do 80 000 EUR se stanovuje poplatek v nejnižší hodnotě 2 

500 EUR164. Nejvyšší poplatek 50 000 EUR je pak pro veřejné zakázky v hodnotě 70 mil. 

EUR. Pro veřejné zakázky, jejíž hodnota se nachází mezi uvedenými částkami, tj. v rozmezí 

80 000  EUR až  70  mil.  EUR  se  výše  poplatku  stanoví  poměrně  s ohledem  na  uvedené 

hodnoty165.  Byť  by  se  mohlo  zdát,  že  toto  pravidlo  upozaďuje  administrativní  náročnost 

jakožto kritérium pro vyměření poplatku za vedení řízení (viz výše), obecně lze konstatovat, 

že  s vyšší  hodnotou  veřejné  zakázky  zároveň  stoupá  náročnost  a  složitost  případného 

přezkumného řízení166.  Co se týče  zvýšení poplatku až na 100 000 EUR, využívá se této 

možnosti  spíše výjimečně.  Např.  v roce 2008 OLG Brandenburg považoval  za oprávněné 

zvýšení  poplatku  v předcházejícím  řízení  před komorou  pro  veřejné  zakázky  nad  tehdy 

stanovenou horní hranici,  a to z důvodu, že hodnota veřejné zakázky překračovalo částku, 

pro kterou platí  nejvyšší hranice poplatku,  téměř šestnáctkrát167.  Jak uvedeno výše, komora 

pro veřejné  zakázky  může  podle  §  182  odst.  3  poslední  věty  GWB  rozhodnout  po 

spravedlivém  zvážení168 i o snížení  poplatku  pod minimální  hranici  či  poplatek  úplně 

odpustit.  Obecně  se  jedná  o  všechny  okolnosti  v rámci  konkrétního  případu,  po  jejichž 

zohlednění by vyměření (plné výše) poplatku bylo nepřiměřené, a to pokud tyto skutečnosti 

161 KROHN,  Wolfram.  Komentář  k  ustanovení  §  182  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 8 [cit. 2018-08-16]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
162 viz pozn. 161
163 Bundeskartellamt.  Informationsblatt  zum Rechtsschutz  bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (§ 97 ff.  GWB in der 
Fassung  der  Bekanntmachung  vom  17.  Februar  2016)  [online].  červen  2019  [cit.  15.11.12].  Dostupné  z: 
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Bekanntmachungen/Bekanntmachung%20-%20Rechtsschutz
%20bei%20der%20Vergabe%20öffentlicher%20Aufträge.pdf?__blob=publicationFile&v=9
164 KROHN,  Wolfram.  Komentář  k  ustanovení  §  182  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 8 [cit. 2018-08-16]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
165 viz pozn. 164
166 viz pozn. 164
167 Rozhodnutí OLG Brandenburg ze dne 7. 5. 2008, sp. zn. Verg W 2/08
168 Gründe der Billigkeit
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již nejsou zohledněny jinak dle § 182 GWB169. Snížení poplatku podle věty šesté tak může 

připadat v úvahu, pokud např. navrhovatel vezme svůj návrh zpět ve velmi brzké fázi, kdy 

ještě  nevznikly  žádné  větší  personální  nebo  materiální  náklady170.  Zajímavé  také  je, 

že k snížení poplatku může dojít i za situace, pokud komora pro veřejné zakázky projednává 

ve více  řízeních  téměř  totožné  námitky,  což  vede  k snížení  nákladů  na  jejich  vypořádání 

v dalších řízeních (vzniká jakési „know-how“ pro vypořádání se s návrhem)171. Klasicky pak 

k snížení může také dojít, pokud by výše poplatku představovala pro dodavatele s ohledem na 

jeho hospodářskou situaci nepřiměřenou zátěž. Náklady jsou stanoveny v rozhodnutí, hradí 

se tedy po samém konci řízení, nicméně některé komory pro veřejné zakázky vyžadují 

složení  zálohy  ve  výšce  minimálního  poplatku  za  řízení172.  Pokud  je  návrh  vzat  zpět 

či dojde  k jeho  vyřízení  jiným  způsobem  před  vydáním  rozhodnutí  komory  pro  veřejné 

zakázky,  hradí  se  polovina  poplatku  (viz  §  182  odst.  3  GWB).  Náklady  řízení  hradí 

ta strana, která ve věci neuspěla. Osoby zúčastněné na řízení se podílí na hrazení nákladů 

řízení v případě neúspěchu, pakliže v řízení aktivně vystupovaly na svou obranu, resp. obranu 

strany, se kterou mají shodné zájmy (často se jedná o zamýšlené vybrané dodavatele na straně 

zadavatele)173.  Dle §  182  odst.  3  GWB platí,  že  pokud při  hrazení  nákladů  existuje  více 

dlužníků, ručí tito společně a nerozdílně. Závěrem je nezbytné k této části dodat, že strana, 

která ve sporu prohrála, je také povinna podle § 184 odst. 4 GWB uhradit protistraně účelně 

vynaložené  náklady  na  řízení.  Jedná  se  např. o náklady  na  advokátní  či  jiné  zastoupení 

a zapojení  dalších osob (např.  odborníků, znalců),  pokud je takové zastoupení  či  zapojení 

nezbytné  (odměna  advokáta  se  řídí  příslušným  tarifem  pro  správní  poplatky)  nebo 

např. o náklady  spojené  s účastí  na  ústním  jednání.  Za  určitých  podmínek,  pokud  to  po 

spravedlivém  uvážení  nařídí  komora  pro  veřejné  zakázky,  jsou  způsobilé  k proplacení 

i náklady vzniklé osobám zúčastněným na řízení.  Ustanovení § 182 GWB upravuje pouze 

náklady vzniklé v rámci přezkumného řízení před komorou pro veřejné zakázky. Tato úprava 

se  proto  nevztahuje  na náklady  vzniklé  mimo  toto  řízení  (např.  náklady  na  zpracování 

námitek  advokátem).  Spolkový  nejvyšší  soud  nicméně  již  judikoval,  že  dodavatel,  který 

k uplatnění  námitek  spočívajících  v pochybení  při  zadávání  veřejných  zakázek  zapojí 

advokáta, má nárok na úhradu takových nákladů174. 

169 BRAUER, Eva. Komentář k ustanovení 128 GWB. In: KULARTZ, Hans-Peter al. Kommentar zum GWB-Vergaberecht 
[online]. 3. Auflage. Werner Verlag, 2014 [cit. 2018-08-16]. ISBN 978-3-8041-2294-9. Dostupné z: www.beck-online.de
170 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 9. 2. 2006, sp. zn. Verg 80/05
171 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. VII – Verg 23/04
172 KROHN,  Wolfram.  Komentář  k  ustanovení  §  182  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 21 [cit. 2018-08-16]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
173 Rozhodnutí spolkového senátu pro veřejné zakázky (Bundeskartellamt) ze dne 20. 11. 2014, sp. zn. VK 1–92/14
174 Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 9. 6. 2011, sp. zn. X ZB 143/10
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NÁLEŽITOSTI NÁVRHU

Způsob podání  a  náležitosti  návrhu GWB stanovuje  v  § 161.  Návrh  je  nezbytné 

doručit komoře pro veřejné zakázky v písemné podobě a neodkladně odůvodnit. Návrh by 

měl  obsahovat  určení,  čeho  se  navrhovatel  domáhá.  Odůvodnění  návrhu  musí  obsahovat 

označení  protistrany,  popis  tvrzených  pochybení  s vylíčením  skutkového  stavu  a  označení 

dostupných důkazů, doložení, že zadavateli byly doručeny námitky a označení navrhovateli 

dalších známých účastníků řízení. Ustanovení § 161 GWB také stanovuje, že dodavatel, který 

nemá sídlo nebo místo, na kterém se obvykle zdržuje v rámci působnosti GWB, je povinen si 

stanovit zmocněnce pro doručování. Návrh je nezbytné doručit písemně, tj. není možné ho 

učinit ústně. Písemná forma nevylučuje i podání prostřednictvím elektronických prostředků, 

pakliže  jsou  splněny  podmínky  příslušných  právních  předpisů175.  Z nedávné  rozhodovací 

praxe  vyplývá,  že  není  dostačující  doručit  návrh  komoře  prostřednictvím  e-mailu176. 

Jak vyplývá  z výše  citovaného  ustanovení,  v době  podání  nemusí  návrh  obsahovat 

odůvodnění.  To  je  možné  doručit  příslušné  komoře  pro veřejné  zakázky  až  následně. 

Neurčitý právní pojem „neodkladně“ je nezbytné vykládat v souladu s § 121 BGB, tj.  bez 

zaviněného otálení  (viz  obdobně jako u lhůty pro podání  námitek).  Jak uvádí  spoluautoři 

komentáře  Beck'scher,  Horn  a  Hofmann177,  v  praxi  nicméně  převážná  většina  návrhů 

odůvodnění již obsahuje. Je tomu tak z toho důvodu, že je v zájmu navrhovatele, aby komora 

pro veřejné zakázky co nejdříve uplatnila  zákaz zadání veřejné zakázky dle § 169 odst.  1 

GWB do doby rozhodnutí komory a uplynutí lhůty k podání tzv. okamžité stížnosti. K tomu 

může komora pro veřejné zakázky totiž přistoupit až tehdy, pokud v souladu s § 163 odst. 2 

věta  první GWB posoudí,  zda návrh není  zjevně nepřípustný nebo neodůvodněný.  Pokud 

návrh neobsahuje odůvodnění, komora pro veřejné zakázky logicky k tomuto kroku nemůže 

přistoupit  a  čeká  až  na  jeho  dodatečné  odůvodnění.  Nelze  vyloučit,  že  v mezidobí  mezi 

podáním návrhu a doručením jeho odůvodnění může uplynout lhůta podle § 134 pro zákaz 

zadání veřejné zakázky, resp. uzavření smlouvy (zpravidla 15 dní po odeslání oznámení o 

výběru  nejvhodnější  nabídky)  a zadavatel  tak  může  bez  dalšího  smlouvu  s vybraným 

dodavatel  uzavřít.  V takovém případě by návrh na zahájení přezkumného řízení ztratil  pro 

navrhovatele svůj hlavní účel, kterým je zabránit zadavateli uzavřít smlouvu. Další náležitostí 

návrhu je uvedení, čeho se navrhovatel domáhá. Ustanovení § 134 GWB uvádí, že tuto 

informaci by návrh „měl obsahovat“, tudíž se nejedná o povinnou náležitost a v případě její 

175 Verwaltungsverfahrengesetz ze dne 23. 1. 2003, BGBl. I S. 102, v platném znění (Zákon o správním řízení)
176 Rozhodnutí VK Brandenburg ze dne 28. 1. 2019, sp. zn. VK 22/18
177 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 161 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
München: C.H.Beck, 2017, pozn. 11 [cit. 2018-09-22]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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absence  z toho  navrhovateli  neplynou  žádné  negativní  důsledky.  Tato  úprava  je  zvolena 

záměrně, neboť dle § 168 odst. 1 GWB nejsou komory pro veřejné zakázky vázány podanými 

návrhy. V praxi je časté,  akceptovatelné a hlavně v souladu se zákonnými pravidly,  pokud 

z podaného  návrhu  vyplyne,  čeho  se  navrhovatel  domáhá178.  U dalších  výše  uvedených 

náležitostí (označení protistrany, pochybení zadavatele, označení důkazů, doložení doručení 

námitek a označení ostatních zúčastněných) platí, že postačuje, pokud jsou uvedeny i např. 

v přílohách návrhu, na které je v textu podání odkazováno179.  Co se týče označení  dalších 

možných  zúčastněných,  z ustanovení  vyplývá,  že se  na  rozdíl  od  uvedených  povinných 

náležitostí  jedná  o  fakultativní  údaj.  Na  uvedení  údajných  pochybení  zadavatele  včetně 

vylíčení skutkového stavu nesmí být kladeny přehnané požadavky. Navrhovatel musí nicméně 

alespoň  laickým  způsobem  uvést  skutečnosti,  resp. indicie,  které  dle  jeho  přesvědčení 

dokazují či poukazují na to, že zadavatel jednal v rozporu s právními předpisy180. Bylo by tedy 

naprosto  nedostačující,  pokud by navrhovatel,  aniž  by uvedl  konkrétní  skutečnosti,  pouze 

v obecné rovině uvedl, že se zadavatel dopustil pochybení181. Pokud tyto náležitosti chybí, pak 

zpravidla komora pro veřejné zakázky vyzve navrhovatele k jejich doplnění182.  Do té doby 

nemůže komora pro veřejné zakázky přistoupit k případnému zákazu zadání veřejné zakázky 

dle § 169 odst. 1 GWB (viz výše). Poslední náležitostí je uvedení případného zmocněnce pro 

doručování  v rámci  Spolkové  republiky  Německo.  Je  tomu  tak  z toho  důvodu,  aby 

nedocházelo k průtahům v řízení v důsledku nutnosti doručovat písemnosti do zahraničí. 

ZPŮSOB PŘEZKUMU KOMOROU PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Podle  §  163  odst.  1  GWB  komora  pro  veřejné  zakázky  postupuje  při  zjišťování 

skutkového stavu z moci úřední, tj.  je povinen objasnit všechny pro rozhodnutí objektivně 

nezbytné skutečnosti. Komora pro veřejné zakázky tak není v rámci své přezkumné činnost 

odkázána  pouze  na  tvrzení  účastníků,  což  ostatně  vyplývá  i  z  §  168  odst.  1  GWB, 

podle kterého  komora  pro  veřejné  zakázky  není  vázána  návrhy  účastníků  řízení  a  může 

i nezávisle  na  nich  přijmout  jiná  opatření  k dodržení  zákonnosti  zadávacího  řízení. 

Jak se uvádí v rozhodnutí VK Sachsen ze dne 2. 10. 2012, sp. zn. A/SVK/022-12, „v zásadě 

tak  existuje  široká  možnost  přezkumu,  která  jde  nad  rámec  navrhovatelem  uvedených 

pochybení“.  Rozhodovací  praxe  tak  již  dovodila,  že  komora  pro  veřejné  zakázky  může 

přihlédnout  při  svém  rozhodovací  činnosti  k zřejmým  a  zásadních  pochybením,  i  když 

178 Rozhodnutí VK Schleswig-Holstein ze dne 14. 9. 2005, sp. zn. VK-SH 21/05
179 Rozhodnutí VK Sachsen ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 1/SVK/124-06
180 Rozhodnutí OLG Brandenburg ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. Verg W 1/12
181 Rozhodnutí VK Südbayern ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. Z3-3-3194-1-51-09/15
182 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 161 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
München: C.H.Beck, 2017, pozn. 20 [cit. 2018-09-24]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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je navrhovatel neuvedl v námitkách zadavateli (blíže viz dále)183. Nicméně z dalších vět § 163 

odst. 1 GWB vyplývá, že  při činnosti komory pro veřejné zakázky dochází k určitému 

omezení  povinnosti  komory  pro  veřejné  zakázky  objasňovat  pravý  skutkový  stav. 

Komora pro veřejné zakázky se totiž může omezit na to, co mu je účastníky řízení předloženo 

nebo co mu jinak musí být známo z dalších zdrojů a komora pro veřejné zakázky také není 

povinna ke komplexní kontrole zákonnosti zadávacího řízení. Při své činnosti je komora pro 

veřejné  zakázky  zároveň  povinna  postupovat  tak,  aby  průběh  zadávacího  řízení  nebyl 

nepřiměřeně narušován. To odpovídá záměru zákonodárce, který vychází z toho, že v praxi se 

komora pro veřejné zakázky z důvodu zájmu na rychlém a efektivním přezkumném řízení 

omezí na přezkoumání předložených návrhů a uvedených námitek. Do svého přezkumu může 

zařadit  i takové okolnosti,  která jsou ji  známy z jiných zdrojů.  Tím se myslí  např.  indicie 

z tisku  o  možných  dalších  pochybeních184.  Zároveň  i  z těchto  ustanovení  vyplývá,  že 

zákonodárce  koncipoval  přezkumné řízení  před komorou pro veřejné zakázky v prvé řadě 

jako řízení, které slouží k ochraně individuálních zájmů dodavatele, ale nikoliv jako řízení, ve 

kterém  má  být  prováděn  všeobecný  přezkum  zákonnosti  zadávacího  řízení185.  Povinnost 

nepřiměřeně nenarušovat průběh zadávacího řízení je především zakotvena v lhůtě pro vydání 

prvoinstančního rozhodnutí v délce pěti týdnů. 

PRŮBĚH PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ

183 např. rozhodnutí OLG Frankfurt ze dne 5. 5. 2008, sp. zn. 11 Verg 1/08 nebo rozhodnutí OLG München ze dne 9.  9. 
2010, sp. zn. Verg 10/10 
184 QUEISNER, Georg. Komentář k § 163 GWB. In: GABRIEL, Marc et al. BeckOK Vergaberecht: mit Kommentierungen 
zur VgV, UVgO, KonzVgV, SektVO, VSVgV und VOB/A, VOB/A EU [online]. 8. Edition. München: C. H. Beck, 2018, pozn. 
13 [cit. 2018-10-10]. Dostupné z: www.beck-online.de
185 viz pozn. 184, dále rozhodnutí OLG München ze dne 9. 8. 2010, sp. zn. Verg 13/10
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Co se týče samotného  průběhu řízení, platí,  že v úvodu řízení,  po doručení návrhu 

komora pro veřejné zakázky nejprve v rámci předběžné kontroly přezkoumá, zda návrh není 

zjevně nepřístupný nebo zjevně neopodstatněný. Při této kontrole přihlédne i k vyjádření 

zadavatele,  pakliže  jej  již  v této  fázi  komoře  pro  veřejné  zakázky  doručil.  Zjevná 

nepřípustnost spočívá v tom, že nedostatek návrhu je bez dalšího zřejmý jakékoliv nezaujaté 

osobě obeznámené s okolnostmi případu186. Jedná se typicky o situace, kdy veřejná zakázka 

již byla zadána určitému dodavateli187 a v souladu s § 168 odst. 2 GWB tak nelze rozhodnutí o 

zadání veřejné zakázky zrušit nebo o situaci, kdy nebyla splněna povinnost podat námitky 

zadavateli188. Jak uvádějí spoluautoři komentáře Beck'scher Horn a Hofmann, případy, kdyby 

byl návrh po předběžné kontrole zjevně neodůvodněný, se v praxi vyskytují zřídka. Po této 

úvodní kontrole se komoře logicky nabízí v zásadě dva možné postupy v řízení. 

Častějšími  případy  jsou  situace,  kdy  návrh  neobsahuje  žádné  zjevné  pochybení 

a komora  pro  veřejné  zakázky  v souladu  s  §  163  odst.  2  GWB  postoupí  kopii  návrhu 

zadavateli. V dnešní době se tak děje prostřednictvím elektronických prostředků a to s cílem 

urychlit  doručení  a vyhnout  se  situaci,  kdyby  zadavatel  před  doručením  návrhu  veřejnou 

zakázku zadal. Doručením návrhu zadavateli totiž dochází ke vydání zákazu zadání veřejné 

zakázky až do rozhodnutí komory pro veřejné zakázky a uplynutí lhůty pro podání případné 

okamžité stížnosti (viz § 169 odst. 1 GWB). Zároveň si komora pro veřejné zakázky vyžádá u 

zadavatele podklady k zadávacímu řízení, přičemž zadavatel je povinen mu je bezodkladně 

poskytnout. 

Pakliže v rámci předběžné kontroly dospěje komora pro veřejné zakázky k závěru, že 

návrh je zjevně nepřípustný nebo zjevně neopodstatněný, návrh nedoručí zadavateli a vydá 

rozhodnutí,  že  návrh  je  zjevně  nepřípustný  nebo  zjevně  neopodstatněný.  Proti  tomuto 

rozhodnutí je připuštěn opravný prostředek, tzv. okamžitá stížnost. Nelze nicméně vyloučit, 

že  v mezidobí  od  vydání  tohoto  rozhodnutí  až  do  doručení  a  předběžnému  posouzení 

okamžité stížnosti zadavatel zadá veřejnou zakázku, proti čemuž není až na výjimku možné se 

účinně bránit. Jak uvádějí autoři komentáře  Beck'scher Horn a Hofmann, vzhledem k tomu, 

že se  v rámci  předběžné  kontroly  nepřípustnosti  či  neodůvodněnosti  komorou pro  veřejné 

zakázky jedná o zjevné,  zásadní nedostatky, nelze předpokládat,  že by rozhodnutí komory 

pro veřejné zakázky bylo vadné a jeho napadení by mělo šanci na úspěch189. 

186 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 163 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
München: C.H.Beck, 2017, pozn. 19 [cit. 2018-09-25]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
187 Rozhodnutí VK Magdeburg ze dne 3. 7. 2001, sp. zn. VK 10/01
188 Rozhodnutí spolkového senátu pro veřejné zakázky (VK Bund) ze dne 13. 8. 2001, sp. zn. VK 1–25/01

189 HORN, Lutz a HOFMANN, Heiko. Komentář k ustanovení § 163 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  
Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. 
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Projednání  návrhu probíhá  při  ústním  jednání,  přičemž  podle  §  166  GWB  by 

komora pro veřejné zakázky měla rozhodnout při  jediném jednání.  Všichni  účastníci 

řízení  mají  právo  se  na  jednání  vyjádřit.  Pakliže  všichni  účastníci  řízení  souhlasí  nebo 

v případě nepřípustnosti či zjevné neodůvodněnosti návrhu se může rozhodnout písemně dle 

podkladů k řízení.  I  pokud nejsou všichni  zúčastnění  jednání  přítomni  nebo nejsou řádně 

zastoupeni, návrh může být projednán a může být o něm rozhodnuto. Podle Gröninga je ústní 

jednání běžnou záležitostí a k rozhodování na základě písemných podkladů dochází pouze ve 

výjimečných případech190. Z tohoto ustanovení lze pak odvodit prvky koncentrace řízení, kdy 

podle Frister ústní projednání věci předurčuje průběh řízení tak, že pouze do ústního jednání 

mohou být doručena písemná vyjádření účastníků řízení191. Hlavní důraz při projednání věci je 

kladen právě na ústní  jednání,  v rámci  něhož mohou zaznívat  logicky i  nové skutečnosti, 

proto rozhodujícím  okamžikem  pro  posouzení  skutkového  a  právního  stavu  je  stav  v 

okamžiku ukončení ústního jednání192. Jak uvádí Maier, přednost mají vyjádření uvedená na 

ústním jednání a z tohoto důvodu komora pro veřejné zakázky při svém rozhodování přihlíží 

v prvé řadě k obsahu tvrzení na ústním jednání a pro doplnění se opírá o písemná vyjádření. 

V případě  rozporů  má  přednost  ústní  výpověď,  pokud  samozřejmě  z důkazních  materiálů 

nevyplývá něco jiného193. Zásada ústního projednání věci nicméně neznamená, že komora při 

svém rozhodování bere v úvahu pouze skutečnosti z ústního jednání194. V případě chybějícího 

účastníka řízení při ústním jednání tak komora pro veřejné zakázky bere v potaz jeho písemné 

vyjádření,  pakliže  bylo  učiněno195.  Jak  dále  Maier  doplňuje,  přednost  zásady  ústního 

projednání  věci  se  zdá  být  správná,  neboť  komora  pro  veřejné  zakázky  si  může  v rámci 

ústního  jednání  prostřednictvím  cílených  dotazů  učinit  detailní  obraz  o  skutkovém stavu, 

přičemž  informace  poskytnuté  účastníky  řízení  bývají  zpravidla  obsáhlejší 

a zprostředkovávají tak lepší pohled na věc než písemná vyjádření, ve kterých se pečlivě váží 

každé slovo.  Zásada ústního projednání věci také výrazně přispívá k urychlení řízení, 

neboť nedochází  k využití  časově náročné písemné korespondence.  Samozřejmostí  ale 

také je, že komora pro veřejné zakázky se musí před ústním jednáním seznámit s dostupnými 

München: C.H.Beck, 2017, pozn. 19 [cit. 2018-09-25]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
190 GRÖNING,  Jochem.  Komentář  k  ustanovení  §  166  GWB.  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 4 [cit. 2018-10-09]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
191 FRISTER,  Anne-Christin.  Komentář  k  ustanovení  §  166  GWB.  In:  ZIEKOW,  Jan  a  VÖLLINK,  Uwe-Carsten. 
Vergaberecht:  Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  3  [cit.  2018-10-09].  ISBN 978-3-406-69504-9. 
Dostupné z: www.beck-online.de
192 MAIER, Clemens. Die prozessualen Grundsätze des Nachprüfungsverfahrens. In:  Neue Zeitschrift für Baurecht und 
Vergaberecht  [online].  C.H.BECK,  2005,  2004  (Heft  12),  667  –  669  [cit.  2018-10-09].  ISSN 1439-6351.  Dostupné  z: 
www.beck-online.de
193 viz pozn. 192
194 viz pozn. 192
195 viz pozn. 192
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podklady a celkově se velmi dobře na něj připravit, aby v rámci něho mohl skutečně získat 

všechny  nezbytné  informace  pro  rozhodnutí  ve  věci196.  Ústní  jednání  ve  věci  by  mělo 

proběhnout pouze jedno, což ve většině případů tak skutečně je, aby se stihla pětitýdenní lhůta 

pro  vydání  prvostupňového  rozhodnutí.  Nicméně  v odůvodněných  případech,  pakliže  to 

vyžaduje složitost projednávané věci, může komora pro veřejné zakázky ústní jednání odročit 

a věc tak může být projednána na vícero jednáních197. Ústní jednání není veřejné a nevyžaduje 

se zastoupení advokátem198. Po ústním jednání obvykle následuje rozhodnutí ve věci, které je 

pak písemně doručeno účastníkům řízení analogicky podle § 116 odst. 2 VwGO199. 

POVOLENÍ ZADAVATELI ZADAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU PŘED KONCEM PŘEZKUMNÉHO 
ŘÍZENÍ

Jak uvedeno výše, podle § 169 odst. 1 GWB platí, že v případě, že komora pro veřejné 

zakázky  informuje  zadavatele  o  zahájení  přezkumného řízení,  nesmí  zadavatel  před 

vydáním  rozhodnutí  a  uplynutím  lhůty  pro  podání  tzv.  okamžité  stížnost  veřejnou 

zakázku zadat. Zároveň ale platí, že v případě zadávacích řízeních, u nichž převažuje zájem 

na  rychlém  poskytnutí  poptávaného  plnění,  může  komora  pro  veřejné  zakázky  za 

určitých  podmínek  povolit  zadání  veřejné  zakázky  a  uzavření  smlouvy  ještě  před 

skončením přezkumného řízení. Podle § 169 odst. 2 GWB totiž platí, že komora pro veřejné 

zakázky  může  povolit  zadání  zakázky  na  návrh  zadavatele  nebo  dodavatele,  se  kterým 

zadavatel měl v úmyslu podle § 134 GWB uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky, pokud 

po  zvážení  všech  dotčených  zájmů  stejně  jako  všeobecného  zájmu  na  rychlém  uzavření 

zadávacího řízení  negativní  následky spojené s průtahy se zadáním veřejné zakázky až po 

skončení  přezkumného řízení  převažují  nad těmi pozitivními.  Jak vyplývá z § 169 odst.  2 

GWB, komora pro veřejné zakázky zároveň zváží všeobecný zájem na hospodářském plnění 

úkolů  zadavatele.  Dále  komora  pro  veřejné  zakázky  zohlední  vyhlídky  navrhovatele  na 

získání  veřejné  zakázky  nebo  koncese.  Šance  na  úspěch  v přezkumném  řízení  nicméně 

nemusí být v každém případě předmětem zvažování komory pro veřejné zakázky, jak se uvádí 

v § 169 odst. 2 GWB. Pokud komora pro veřejné zakázky k rozhodnutí o povolení zadání 

veřejné  zakázky  přistoupí,  může  zadavatel  zadat  veřejnou  zakázku  až  za  dva  týdny  po 

oznámení  tohoto rozhodnutí  komorou pro veřejné zakázky. Za této situace,  kdy zadavatel 

196 viz pozn. 192
197 FRISTER,  Anne-Christin.  Komentář  k  ustanovení  §  166  GWB.  In:  ZIEKOW,  Jan  a  VÖLLINK,  Uwe-Carsten. 
Vergaberecht:  Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  3  [cit.  2018-10-09].  ISBN 978-3-406-69504-9. 
Dostupné z: www.beck-online.de
198 viz pozn. 197
199 BUNGENBERG, Marc. Komentář k § 112 GWB. In: PÜNDER, Hermann a SCHELLENBERG, Martin. Vergaberecht: 
GWB -  VgV -  SektVO -  VOL/A -  VOB/A -  VOF -  Haushaltsrecht  -  Öffentliches Preisrecht  [online].  2.  Auflage.  2015, 
NOMOS, Pozn. 15 [cit. 2018-10-09]. ISBN 978-3-8487-1755-2.
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před  skončením  přezkumného  řízení  zadá  veřejnou  zakázku,  navrhovatel  ztrácí  šanci  na 

úspěch ve věci,  protože jednou provedený výběr  dodavatele  a  zadání  veřejné zakázky již 

nelze  zrušit.  I když  tak  navrhovatel  může  mít  později  se  svým návrhem úspěch  ve  věci, 

veřejnou  zakázku  již  nebude  moci  získat.  Podle  Antweilera  tímto  institutem  dochází 

k porušení unijních pravidel, konkrétně přezkumné Směrnice 89/665 a Směrnice 92/13/EHS, 

podle  kterých  před  ukončením  přezkumného  řízení  má  docházet  pouze  k předběžným 

opatřením200. Popisované opatření je možné využít  pouze ve výjimečných případech, kdy 

zájem  na  rychlém  dokončení  veřejné  zakázky  je  skutečně  významný201.  Rozhodnutí 

komory pro veřejné zakázky o povolení zadání veřejné zakázky dodavateli před ukončením 

přezkumného řízení se vydává pouze ve výjimečných případech, kdy existuje naléhavý zájem 

ať už ze strany zadavatele nebo veřejnosti na okamžitém zadání veřejné zakázky, přičemž 

tento zájem převyšuje zájem navrhovatele na ponechání zákazu zadání veřejné zakázky až do 

řádného  ukončení  přezkumného  řízení202.  Význam  tohoto  opatření  je  pro  praxi  spíše 

nepatrný203.  GWB  neupravuje  lhůtu  nebo  způsob  podání  tohoto  návrhu.  Návrh  tak  lze 

prakticky podat kdykoliv až do skončení přezkumného řízení. Podání návrhu v pozdější fázi 

může při zvažování jednotlivých zájmů vést k tíži zadavatele204, byť samo o sobě bez dalšího 

nemůže vést k zamítnutí návrhu (v tomto případě byl návrh na povolení zadání zakázky podán 

až  tehdy,  co  bylo  zřejmé,  že  komora  pro  veřejné  zakázky  nestihne  rozhodnout  v běžné 

pětitýdenní  lhůtě)205.  GWB nestanovuje ani požadavky na odůvodnění návrhu, nicméně je 

zřejmé, že navrhovatel musí zdůvodnit, proč nemůže se zadáním veřejné zakázky počkat až 

do rozhodnutí komory pro veřejné zakázky206. Komora pro veřejné zakázky před vydáním 

rozhodnutí  požádá  o  vyjádření  se  k návrhu  na  povolení  zadání  veřejné  zakázky  i  ostatní 

účastníky  řízení.  Komora pro veřejné zakázky nemá stanovenou žádnou lhůtu  pro vydání 

rozhodnutí o návrhu, nicméně s ohledem na jeho účel komora pro veřejné zakázky rozhoduje 

co nejrychleji207. 

200 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 169 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 29 [cit. 2018-10-01]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
201 Rozhodnutí VK Berlin ze dne 27. 4. 2010, sp. zn. VK-B 2-3/10 E II
202 Rozhodnutí BayObLG ze dne 23. 1. 2003, sp. zn. Verg 2/03
203 OPITZ, Marc. Das Eilverfahren. In: Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht [online]. C.H.BECK, 2005, 2005 
(Heft 4), 213 – 215 [cit. 2018-10-01]. ISSN 1439-6351.
204 DREHER, Meinrad. Komentář k ustanovení § 115 GWB. In: IMMENGA, Ulrich a MESTMÄCKER, Ernst-Joachim. 
Wettbewerbsrecht: Band 2. GWB - Kommentar zum Deutschen Kartellrecht [online]. 4. Auflage. München: C.H.Beck, 2007, 
pozn. 65 [cit. 2018-10-02]. ISBN 978-3-406-55180-2. Dostupné z: www.beck-online.de
205 Rozhodnutí OLG Celle ze dne 31.1.2011, sp. zn. 13 Verg 21/10
206 viz pozn. 205
207 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 169 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Martin.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 35 [cit. 2018-10-01]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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Co se  týče  jednotlivých předpokladů pro rozhodnutí  o  povolení  zadání  veřejné 

zakázky před ukončením přezkumného řízení,  platí následující. Podle první podmínky 

komora pro veřejné zakázky posoudí všechny možné dotčené zájmy stejně jako všeobecný 

zájem  na  rychlém  dokončení  zadávacího  řízení.  V praxi  se  zvažuje  zejména  zájem 

navrhovatele  na  ponechání  zákazu  zadání  veřejné  zakázky  až  do  rozhodnutí  komory  pro 

veřejné  zakázky  s právem  zadavatele  na  rychlém  zadání  veřejné  zakázky.  Obecně  platí, 

že zadavatelé  mají  počítat  se  zahájením  přezkumného  řízení  a  spuštěním  zákazu  zadání 

veřejné zakázky a zákazem uzavření smlouvy podle § 169 odst. 1 GWB. Zadavatelé tak při 

realizaci zadávacího řízení musí počítat se zpožděním způsobeným podáním návrhu. Navíc 

umožnění zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy již nelze vzít zpět. Proto při posouzení 

návrhu na předčasné zadání veřejné zakázky je kladen důraz spíše na právo navrhovatele na 

ponechání zákazu až do konce přezkumného řízení208. Skutečností také je, že k ochraně zájmu 

na rychlém ukončení zadávacího řízení slouží již pětitýdenní lhůta podle § 167 odst. 1 věta 

první GWB, ve které komora pro veřejné zakázky musí ve většině případů rozhodnout209. 

Mezi  typické  případy,  kdy  komora  pro  veřejné  zakázky  povolí  předčasné  zadání  veřejné 

zakázky  patří  situace,  kdy  by  uzavření  smlouvy  nebo  její  plnění  v pozdějších  termínu 

postrádalo smysl, stalo se bezpředmětným nebo dokonce nemožným nebo kdyby průtahy při 

uzavírání  smlouvy  oslabily  činnost  a  plnění  úkolů  veřejného  zadavatele210.  Jak  uvádí 

Antweiler,  možnými  důvody  pro  toto  rozhodnutí  tak  mohou  být  např.  ochrana  zdraví 

nebo zajištění  důležitých  činností  v oblasti  zásobování211.  Zadavatel  se  naopak  nemůže 

úspěšně  dovolávat  povolení  k  dřívějšímu  zadání  zakázky  s  odůvodněním,  že  dochází  k 

průtahům z důvodu zahájení  přezkumného řízení.  Podle rozhodovací praxe totiž zadavatel 

s možností iniciace přezkumného řízení totiž musí předem počítat a možné zdržení tak musí 

do svého časového harmonogramu zakalkulovat212. Stejně tak je pro zvážení dotčených zájmů 

bezvýznamné, že uběhne zadávací lhůta213. Komora pro veřejné zakázky dále zohlední zájem 

na hospodárném plnění úkolů zadavatele. Může se jednat např. o vznik dodatečných nákladů. 

Ty se nicméně považují  za dostatečný důvod pouze v případě,  že jsou zásadního významu 

a ohrožují  plnění  úkolů  veřejného  zadavatele  (např.  zajištění  veřejné  dopravy)214. 

Dalším kritériem je zhodnocení šancí navrhovatele v zadávacím řízení. Jak uvádí Antweiler, 

208 viz pozn. 207
209 Rozhodnutí BayObLG ze dne 16. 7. 2004, sp. zn. Verg 16/04
210 Rozhodnutí spolkového senátu pro veřejné zakázky (VK Bund) ze dne 30. 6. 1999, sp. zn. VK 2-14/99
211 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 169 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 38 [cit. 2018-10-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
212 Rozhodnutí VK Berlin ze dne 27. 4. 2010, sp. zn. VK-B 2-3/10 E II 
213 Rozhodnutí spolkového senátu pro veřejné zakázky (VK Bund) ze dne 30. 6. 1999, sp. zn. VK 2-14/99
214 viz pozn. 213
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podle odůvodnění vládního návrhu se jedná o „důležitou indicii”.  V rámci  tohoto kritéria 

se zohledňuje,  v jakém pořadí (by) se v rámci hodnocení umístila nabídka navrhovatele215. 

GWB stanovuje, že vyhlídky navrhovatele v přezkumném řízení nemusí být nutně předmětem 

zvažování  komory  pro  veřejné  zakázky  při  rozhodování  o  povolení  předčasného  zadání 

veřejné  zakázky.  Dle Antweilera  nicméně  v dnešní  době  v zásadě  toto  kritérium 

zohledňováno je. Nemusí se k němu z důležitých důvodů přihlédnout, např. za situace, pokud 

by  složité  skutkové  okolnosti  nebo  právní  posouzení  způsobily  značné  průtahy  při 

rozhodování  o povolení  dřívějšího  zadání  veřejné  zakázky,  přičemž plnění  z  této  zakázky 

zadavatel  naléhavě  požaduje216.  Každopádně  nízká  šance  navrhovatele  na  úspěch 

v přezkumném řízení, jak uvádí Antweiler, sama o sobě nepostačuje k odůvodnění povolení 

dřívějšího zadání veřejné zakázky. Jak uvedeno již výše, musí se prokázat zájem zadavatele 

na urychlení zadání veřejné zakázky. Proti rozhodnutí komory pro veřejné zakázky o povolení 

dřívějšího zadání veřejné zakázky je možné podat opravný prostředek k vrchnímu zemskému 

soudu217 (i v tomto případě nadále platí, že rozhodnutí o zadání veřejné zakázky nelze zrušit). 

Ten je možné podat i v případě, že komora pro veřejné zakázky návrhu nevyhoví. Vzhledem 

k tomu,  že zadavatel  může  dva  týdny  po  rozhodnutí  komory  veřejnou  zakázku  zadat,  je 

nezbytné,  aby navrhovatel  návrh  k vrchnímu  zemskému  soudu  ohledně  ponechání  zákazu 

zadat veřejnou zakázku podal bezodkladně. S ohledem na skutečnost, že vrchní zemský soud 

není povinen rozhodnout ve dvoutýdenní lhůtě, by měl navrhovatel zároveň podat návrh na 

vydání předběžného opatření k zákazu zadání veřejné zakázky, a to až do doby, než vrchní 

zemský soud rozhodne o podaném návrhu. 

LHŮTA PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Jak již uvedeno výše, GWB v § 167 zároveň stanovuje lhůtu pro vydání rozhodnutí. 

Komora pro veřejné zakázky je povinna  písemně rozhodnout ve lhůtě do pěti týdnů od 

doručení návrhu. V případě obzvláště skutkově či právně složitých případů může předseda 

komory  výjimečně  prodloužit  tuto  lhůtu  o  další  nezbytný  čas,  přičemž  o  tomto  úkonu 

informuje účastníky řízení a je povinen tento krok také odůvodnit. Tato dodatečná lhůta nesmí 

být  nicméně  delší  než  dva  týdny.  Ruku v ruce  s povinností  komory  pro  veřejné  zakázky 

rozhodovat  v poměrně  krátkých  lhůtách  je  v  §  167  odst.  2  GWB  začleněna  povinnost 

účastníků  řízení  poskytnout  součinnost  komory  pro  veřejné  zakázky  při  objasňování 

skutkového stavu. Komora pro veřejné zakázky může za tímto účelem stanovovat účastníkům 

215 BRAUN, Eva. Das Verfahren vor der Vergabekammer. In:  Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht  [online]. 
C.H.BECK, 2009, 2009 (Heft 5), 297 – 300 [cit. 2018-10-02]. ISSN 1439-6351. Dostupné z: www.beck-online.de
216 KÜHNEN, Jürgen. Das Verfahren vor dem Vergabesenat. In: Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht [online]. 
C.H.BECK, 2009, 2009 (Heft 6), 357 – 360 [cit. 2018-10-02]. ISSN 1439-6351. Dostupné z: www.beck-online.de
217 Oberlangesgericht 
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řízení lhůty, přičemž k podáním doručeným po jejich uplynutí nemusí komora pro veřejné 

zakázky přihlížet. Podle důvodové zprávy ke GWB se jedná o klíčové ustanovení směřující 

k zajištění  plynulého  průběhu  přezkumného  řízení,  neboť  zavedení  a  umožnění  podání 

opravných  prostředků  na  ochranu subjektivních  práv  nemá vést  k zásadním průtahům při 

investičních plánech218 veřejných orgánů219. V uvedené pětitýdenní lhůtě musí komora pro 

veřejné  zakázky  v souladu  v zákonnými  pravidly  ve  věci  nejenom  rozhodnout,  ale 

rozhodnutí  také  řádně  (písemně)  odůvodněné  vyhotovit;  v rámci  této  lhůty  nicméně 

komora pro veřejné zakázky nemusí  rozhodnutí  doručit  účastníkům řízení220.  Podle § 171 

odst. 2 GWB platí, že pakliže komora pro veřejné zakázky v uvedené lhůtě nerozhodla, pak se 

má za to, že byl návrh zamítnut. To platí samozřejmě vyjma situací, kdy komora pro veřejné 

zakázky řádně v souladu s § 167 odst. 1 GWB lhůtu pro vydání rozhodnutí prodloužila. Fikce 

odmítnutí  platí  i  v případě,  pokud  komora  pro  veřejné  zakázky  nestihne  rozhodnout 

v důsledku toho, že jednotliví  účastníci  řízení  porušili  svou povinnost  se řádně podílet  na 

objasnění  skutkového  stavu  dle  §  167  odst.  2  GWB221.  Pokud  se  z důvodu  nevydání 

rozhodnutí v pětitýdenní lhůtě stane přezkumné řízení bezpředmětným, pak v souladu s § 168 

odst. 2 GWB může účastník řízení požádat komoru pro veřejné zakázky o vydání rozhodnutí, 

které  určí,  zda  došlo  k porušení  předpisů  o  zadávání  veřejných  zakázek  (dále  viz  níže). 

V takovém případě již nehrozí průtahy v realizaci investičních projektů veřejných zadavatelů, 

a  proto  zde  neuplatní  pětitýdenní  lhůta  pro  vydání  tohoto  rozhodnutí  (viz  §  168  odst.  2 

GWB)222.  V  případě,  že  má  dojít  k prodloužení  lhůty  pro  vydání  rozhodnutí,  musí  tak 

předseda komory pro veřejné zakázky učinit před uplynutím pětitýdenní lhůty. Fikci zamítnutí 

návrhu podle § 171 odst. 2 GWB totiž nelze zrušit tak, že by dodatečně došlo k prodloužení 

lhůty předsedou komory pro veřejné zakázky223. Zároveň z citovaného ustanovení vyplývá, 

že aby mohlo dojít k prodloužení lhůty, musí se jednat o skutkově či právně obzvláště složité 

případy  a  zároveň  tak  může  být  učiněno  pouze  ve  výjimečných  situacích.  Možnost 

prodloužení pouze ve výjimečných situacích znamená, že se tak může stát pouze v případech, 

kdy  se  jedná  o  značně  náročný  případ  v porovnání  s jinými  přezkumnými  řízeními224. 

218 doslova k „investiční blokádě“ 
219 BUNGENBERG,  Marc.  Komentář  k  §  113  GWB.  PÜNDER,  Hermann  a  SCHELLENBERG,  Schellenberg. 
Vergaberecht: GWB - VgV - SektVO - VOL/A - VOB/A - VOF - Haushaltsrecht - Öffentliches Preisrecht [online]. 2. Auflage. 
2015, NOMOS, Pozn. 1 [cit. 2018-10-02]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
220 Rozhodnutí OLG Frankfurt ze dne 25. 9. 2000, sp. zn. 11 Verg 2/99
221 BUNGENBERG, Marc. Komentář k § 113 GWB. PÜNDER, Hermann a SCHELLENBERG, Martin.  Vergaberecht: 
GWB -  VgV -  SektVO -  VOL/A -  VOB/A -  VOF -  Haushaltsrecht  -  Öffentliches Preisrecht  [online].  2.  Auflage.  2015, 
NOMOS, Pozn. 10 [cit. 2018-10-02]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
222 viz pozn. 221
223 Rozhodnutí OLG Celle ze dne 20. 4. 2001, sp. zn. 13 Verg 7/01
224 BUNGENBERG, Marc. Komentář k § 113 GWB. In: PÜNDER, Hermann a SCHELLENBERG, Martin. Vergaberecht: 
GWB -  VgV -  SektVO -  VOL/A -  VOB/A -  VOF -  Haushaltsrecht  -  Öffentliches Preisrecht  [online].  2.  Auflage.  2015, 
NOMOS, Pozn. 15 [cit. 2018-10-02]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
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Prodloužení pouze v ojedinělých případech je vedle skutkové či právní složitosti případu další 

kumulativní  podmínkou225.  Jak dále uvádí Bungenberg,  skutková složitost  případu je dána 

zejména tehdy, pokud k projednávané věci existuje obsáhlá dokumentace a případ si vyžaduje 

rozsáhlé dokazování. Za složitou skutkovou okolnost byla uznána i situace, kdy onemocněl 

člen komory pro veřejné zakázky226. I situace, kdy došlo ke spojení odlišně odůvodněných, 

v různou dobu doručených návrhů, které se nicméně týkají stejného zadávacího řízení, může 

být důvodem pro prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí227. Rozhodovací praxe také uznala 

důvod pro prodloužení lhůty v případě, že navrhovatel se se svým návrhem obrátil na místně 

nepříslušnou  komoru  pro  veřejné  zakázky  a  po  doručení  k správné  komoře  pro  veřejné 

zakázky  této  komoře  nezbyl  dostatečný  čas,  aby  stihl  v pětitýdenní  lhůtě  ve  věci 

rozhodnout228. Důvodem ale nemůžou být okolnosti spočívající v organizačních záležitostech 

komory pro veřejné zakázky z důvodu vysoké vytíženosti komory229. Právní složitost věci pak 

existuje  za  situace,  že  se  posuzují  nové  nebo  obzvláště  sporné  právní  skutečnosti230.  Dle 

Bungenberga  se jedná  o veřejné  zakázky realizované např.  v  soutěžním dialogu.  Jak dále 

uvádí Bungenberg, k prodloužení může dojít pouze o nezbytně nutný čas, v praxi se tak 

jedná o dny. V rámci novelizaci předpisů o zadávání veřejných zakázek v roce 2016 došlo 

k stanovení dvoutýdenní lhůty jako max. časového období pro prodloužení lhůty pro vydání 

rozhodnutí. Jak nicméně vyplývá z ustanovení, prodloužení by „nemělo“ být delší než tyto 

dva týdny, tzn. zpravidla tomu tak bude,  nicméně v atypických případech by se mohlo 

uvažovat  o  delším  prodloužení,  pakliže  proto  budou  existovat  ospravedlňující  důvody231. 

Prodloužení na dobu neurčitou není povoleno232. Prodloužení je účinné pouze tehdy, pokud je 

informace o něm řádně doručena účastníkům řízení  a  rozhodnutí  o  prodloužení  lhůty pro 

vydání rozhodnutí pak není možné napadnout žádným opravným prostředkem233. Jak uvádí 

Burgi, počet návrhů na prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí zůstává nicméně poměrně 

vysoký a v roce 2018 komory pro veřejné zakázky zaznamenaly takový návrh ve 400 z 763 

projednávaných případech234. 

225 viz pozn. 224
226 Rozhodnutí VK Sachsen ze dne 13. 6. 2002, sp. zn. 1/SVK/042-02
227 BUNGENBERG, Marc. Komentář k § 113 GWB. In: PÜNDER, Hermann a SCHELLENBERG, Martin. Vergaberecht: 
GWB -  VgV -  SektVO -  VOL/A -  VOB/A -  VOF -  Haushaltsrecht  -  Öffentliches Preisrecht  [online].  2.  Auflage.  2015, 
NOMOS,  Pozn.  16  [cit.  2018-10-02].  ISBN  978-3-8487-1755-2.  Dostupné  z:  www.beck-online.de;  Rozhodnutí  VK 
Thüringen ze dne 15.11.2002, sp. zn. 216-403.20-032/02-G-S. 
228 viz pozn. 227; Rozhodnutí OLG Bremen ze dne 11. 8. 2000, sp. zn. Verg 2/2000
229 Rozhodnutí OLG Brandenburg ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. Verg W 10/04
230 BUNGENBERG, Marc. Komentář k § 113 GWB. In: PÜNDER, Hermann a SCHELLENBERG, Martin. Vergaberecht: 
GWB -  VgV -  SektVO -  VOL/A -  VOB/A -  VOF -  Haushaltsrecht  -  Öffentliches Preisrecht  [online].  2.  Auflage.  2015, 
NOMOS, Pozn. 18 [cit. 2018-10-02]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
231 viz pozn. 230
232 viz pozn. 230
233 viz pozn. 230
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K povinnosti účastníků řízení poskytnout komoře pro veřejné zakázky při jeho činnosti 

veškerou možnou součinnost je nezbytné dodat, že tato povinnost se vzájemně ovlivňuje se 

zásadou  postupu  v přezkumném  řízení  z moci  úřední  dle  § 163  odst.  1  GWB.  Jak  uvádí 

Bungenberg,  pokud účastník  řízení  totiž  řádně  neposkytuje  součinnost,  pak  se  k jeho tíži 

upozaďuje povinnost kontrolních orgánů objasnit skutkový stav věci. To má pak za důsledek, 

že  komora  pro  veřejné  zakázky  se  nemusí  zabývat  všemi  možnými  porušeními 

a přezkoumávat je po právní stránce. OLG Düsseldorf uvedl ve svém rozhodnutí ze dne 28. 8. 

2001, sp. zn. Verg 27/01, že „i přes uplatnění zásady postupu v řízení z moci úřední odvolací 

soud  objasňuje  skutečnosti  pouze  v rozsahu,  v jakém  k tomu  zadávají  příčinu  návrhy  či 

vyjádření osob zúčastněných na řízení; zásada postupu v řízení z moci úřední nevyžaduje, aby 

byla  ex  offo  přezkoumávána zadávací  řízení  v celém rozsahu a  z pohledu  všech  možných 

pochybení nebo aby byly využity všechny možné prostředky k objasnění skutkového stavu; to 

platí  v oblasti  přezkumu  zadávacích  řízení  na  veřejné  zakázky  obzvláště  s ohledem  na 

povinnost  účastníků  řízení  poskytovat  veškerou  možnou  součinnost,  přičemž  zejména 

navrhovatel musí ve svém návrhu dostatečně srozumitelně a s řádným odůvodněním popsat 

všechny relevantní  skutečnosti  a zároveň poukázat na možné důkazní prostředky“.  Jinými 

slovy, kvalita návrhů či jiných podání do jisté míry předurčuje i kvalitu přezkumného řízení. 

Jak uvedeno výše,  komora  pro veřejné  zakázky může za  tímto  účelem účastníkům řízení 

stanovit lhůtu, přičemž k podáním doručeným po stanovené lhůtě komora pro veřejné zakázky 

nemusí  přihlížet.  Byť  je  tedy  na  uvážení  komory  pro  veřejné  zakázky,  zda  k pozdě 

doručenému podání přihlédne či nikoliv, rozhodovací praxe dovodila, za jakých situací podání 

zůstane dále nezohledněno. Jedná o situace, kdy účastník řízení doručí své vyjádření či jiné 

komorou požadované podání po stanovené lhůtě natolik pozdě, že ostatní účastníci již nemají 

čas na toto podání reagovat235. Stejně tak i podání, která jsou doručena po ústním jednání, jsou 

v rozporu s § 167 odst. 2 GWB a nepřihlíží se k nim236. Lhůta stanovená komorou pro veřejné 

zakázky musí  být vzhledem k požadovanému úkonu přiměřeně  dlouhá a  jedná  se o lhůtu 

prekluzivní.  Na možný negativní následek nedoručení podání ve stanovené lhůtě musí být 

účastník řízení upozorněn. V případě, že komora pro veřejné zakázky k pozdě doručenému 

podání nepřihlédne,  není tento úkon možné opravným prostředkem jakkoliv napadnout. Je 

tomu tak z toho důvodu, aby se zabránilo průtahům v řízení. 

234 BURGI, Martin. 20 Jahre Rechtsschutz durch Vergabekammern. In:  Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht 
[online]. C.H.BECK, 2020, 2020 (Heft 1), 4 – 7 [cit. 2020-03-05]. ISSN 1439-6351. Dostupné z: www.beck-online.de
235 SCHNEEVOGL,  Kai-Uwe.  Rügeverpflichtung  besteht  auch  im  Nachprüfungsverfahren!.  In:  IBR  Immobilien  & 
Baurecht  [online].  Heft  8/2014.  Mannheim: id  Verlags,  2014,  2014,  s.  1139 [cit.  2018-11-05].  Dostupné z:  www.beck-
online.de
236 Rozhodnutí OLG Frankfurt am Main ze dne 13. 12. 2011, sp. zn. 11 Verg 8/11
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POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Komora  pro  veřejné  zakázky  je  povinen  při  své  činnosti  zachovávat  důvěrnost 

utajovaných  skutečností  a  jiných  informací,  které  se  nachází  v podkladech  předaných 

účastníky  řízení.  Členové  komory  pro veřejné  zakázky  jsou  povinni  zachovávat  o  těchto 

skutečnostech mlčenlivost a odůvodnění rozhodnutí nesmí být učiněno tak, aby z něho byla 

seznatelná povaha a obsah těchto utajených listin, spisů, elektronických dokumentů a dalších 

informací (viz  §  164  GWB).  Cílem  tohoto  ustanovení  je  zaručit,  aby  s  důvěrnými 

informacemi bylo zacházeno odpovídajícím způsobem. To je na jedné straně zaručeno tím, že 

s  takovými  informacemi  smí  nakládat  pouze  osoby  k tomu  prověřené237.  Jak  uvádí 

Schellenberg,  v praxi  to  znamená,  že členové  komory  pro  veřejné  zakázky  podstupují 

bezpečnostní prověrku238. Zároveň dle Schellenberga tyto podklady musí být odpovídajícím 

způsobem uskladňovány a může být s nimi manipulováno pouze tak, aby se s jejich obsahem 

mohly  seznámit  pouze  osoby s příslušnou  prověrkou.  Účastníci  řízení  mohou  nahlížet  do 

spisu vedeného komorou pro veřejné zakázky a pořizovat si z něj na vlastní náklady výpisy, 

opisy  nebo  kopie.  Komora  pro  veřejné  zákazky  zakáže  nahlédnutí  do  spisu  z důležitých 

důvodů,  zejména  z důvodu  ochrany  utajovaných  informací  nebo  ochrany  obchodního 

tajemství.  Každý účastník  přezkumného  řízení  při  doručování  písemností  tyto  skutečnosti 

v podkladech označí. Pakliže tak neučiní, může komora pro veřejné zakázky vycházet z toho, 

že takový účastník udělil souhlas s nahlížením do spisu. Rozhodnutí o odmítnutí nahlédnutí 

do  spisu  může  být  napadeno  pouze  s podáním  okamžité  stížnosti  proti  prvostupňovému 

rozhodnutí, tj. v hlavní věci a nikoliv samostatně. 

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Podle § 168 GWB komora pro veřejné zakázky rozhodne, jestli došlo k porušení práv 

navrhovatele  a  přijme  vhodná  opatření,  aby  pochybení  odstranil  a  zamezil  poškození 

dotčených  zájmů.  Jak  uvádí  Antweiler,  komora  pro  veřejné  zakázky  disponuje  širokou 

škálou možností, pokud jde o nápravná opatření239. Jak potvrzuje rozhodovací praxe, při 

volbě  konkrétních  opatření  je  komora  pro veřejné  zakázky  limitována  zásadou 

proporcionality.  Opatření  uložená  komorou  k odstranění  protiprávního  jednání  nebo 

237 SCHELLENBERG,  Martin.  Komentář  k  §  110a  GWB.  In:  PÜNDER,  Hermann  a  SCHELLENBERG,  Martin. 
Vergaberecht: GWB - VgV - SektVO - VOL/A - VOB/A - VOF - Haushaltsrecht - Öffentliches Preisrecht [online]. 2. Auflage. 
2015, NOMOS, Pozn. 5 [cit. 2018-10-02]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
238 Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes und den Schutz von 
Verschlusssachen vom 20. 4. 1994; BGBl. I S. 867 (Zákon o bezpečnostních prověrkách a ochraně přísně tajných informací;  
„SÜG”)
239 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 168 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 37 [cit. 2018-11-17]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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k zamezení  poškozování  dotčených  zájmů  musí  být  vhodná,  nezbytná  a  přiměřená240. 

V případě několika možných nápravných opatření musí komora pro veřejné zakázky zvolit 

takové, které nejméně narušuje zájmy zúčastněných stran241. Jak dále konstatuje Antweiler, 

komora rovněž musí  vzít  v úvahu zájem veřejného zadavatele  na co nejrychlejším zadání 

veřejné zakázky. V případě trvajícího zájmu na dokončení zadávacího řízení obvykle postačí, 

pokud  komora  pro veřejné  zakázky  nařídí  opakování  nesprávně  provedených  procesních 

úkonů242. Antweiler např. uvádí, že komora pro veřejné zakázky tak může v případě chybného 

hodnocení nabídek nařídit jeho opakování nebo pokud účastník v průběhu zadávacího řízení 

v rozporu  s právními  předpisy  změnil  svou  nabídku,  může  komora  pro  veřejné  zakázky 

zadavateli nařídit, aby tyto změny nezohlednil. 

Komora  pro  veřejné  zakázky  může  zadavateli  nařídit  zrušení  zadávacího  řízení. 

Nicméně k tomu je oprávněna pouze ve výjimečných případech, kdy neexistují jiné, mírnější 

prostředky  ke  zjednání  nápravy243.  Komora  pro  veřejné  zakázky  může  přezkoumávat 

rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, a pokud je protiprávní, pak může nařídit 

jeho zrušení244. Jedná se tak o zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. To prakticky 

znamená, že zadavatel je povinen v zadávacím řízení pokračovat. 

V ustanovení § 168 GWB je výslovně uvedeno, že komora pro veřejné zakázky nemůže 

zrušit rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Jak uvádí Antweiler, rozhodnutí o zadání veřejné 

zakázky je tak v zásadě platné i tehdy, pokud bylo učiněno v rozporu s právními předpisy. 

Nezákonné  je  rozhodnutí  o  zadání  veřejné  zakázky  pouze  v případě,  pokud  je  uzavřená 

smlouva na veřejnou zakázku neplatná podle ustanovení § 135 GWB, jak doplňuje Antweiler. 

Podle  Antweilera  totiž  jsou  smlouvy  uzavřené  v rozporu  s právními  předpisy  o  zadávání 

veřejných zakázek obecně účinné. Jak dále konstatuje, zákonodárce tímto vyjádřil svůj záměr, 

aby  zájem zadavatele na veřejném investování a zájem smluvních stran na platnosti a 

účinnosti  uzavřených  smluv  měl  vyšší  hodnotu  než  zájem neúspěšných  uchazečů  na 

zrušení  smlouvy  uzavřené  v rozporu  s předpisy  o zadávání  veřejných  zakázek.  Podle 

Antweilera  je  ustanovení  v souladu s právem Evropské  unie  v oblasti  veřejného  zadávání, 

neboť díky začleněným blokačním lhůtám v GWB, před jejichž  uplynutím zadavatel  není 

oprávněn smlouvu na veřejnou zakázku uzavřít, existují dostatečné možnosti přezkumu.

240 Rozhodnutí OLG Stuttgart ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 2 Verg 14/02; rozhodnutí OLG Schleswig ze dne 7. 10. 2011, sp. 
zn. 1 Verg 1/11
241 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 30. 4. 2003, sp. zn. Verg 64/02
242 Rozhodnutí OLG München ze dne 21. 5. 2010, sp. zn. Verg 2/10
243 STECK, Matthias. Komentář k § 168 GWB. In: ZIEKOW, Jan a VÖLLINK, Uwe-Carsten. Vergaberecht: Kommentar 
[online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  18  [cit.  2020-02-22].  ISBN  978-3-406-69504-9.  Dostupné  z:  www.beck-
online.de
244 Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 18. 2. 2003, sp. zn. X ZB 43/02
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Podle  §  168  GWB platí,  že  komora  pro  veřejné  zakázky  není  podaným návrhem 

vázána  a  může  nezávisle  na  něm  působit  i  jinak  na  zákonnost  zadávacího  řízení. 

Dle Antweilera245 to  znamená,  že  komora  pro veřejné  zakázky  sama  rozhodne,  k jakým 

opatřením se za účelem odstranění pochybení zadavatele uchýlí. Komora pro veřejné zakázky 

tak může nařídit i jiná nápravná opatření, než která navrhovatel ve svém návrhu požadoval. 

Skutečnost,  že  komora  pro  veřejné  zakázky  není  podaným návrhem vázána,  může  podle 

Antweilera za určitých okolností ovlivnit i rozsah přezkumu. Jak uvedeno výše, přezkumné 

řízení  neslouží  k všeobecné  kontrole  zákonnosti  zadávacího  řízení.  Komora  pro  veřejné 

zakázky je v rámci své činnosti omezena v zásadě dvěma aspekty, jak konstatuje Antweiler. 

Za  prvé  přezkoumává  taková  pochybení,  která  se  dotýkají  subjektivních  práv 

navrhovatele a v zájmu jejich ochrany k tomu přijímá vhodná nápravná opatření. Není 

tedy v zásadě možné, jak vysvětluje Antweiler, aby komora pro veřejné zakázky prověřovala 

pochybení a činila opatření na ochranu zájmů třetích osob, které samy návrh nepodaly. Za 

druhé  podle  Antweilera  komora  přezkoumává  taková  pochybení,  u  kterých  nedošlo 

k prekluzi.  V  zásadě  tedy  takové  skutečnosti,  které  navrhovatel  uvedl  již  v rámci  svých 

námitek zadavateli. 

Pokud  jsou  práva  dodavatele  porušována  jinak  než  možným  zadáním  veřejné 

zakázky,  může komora pro veřejné zakázky na zvláštní  návrh dodavatele  zasáhnout 

jinými předběžnými opatřeními (viz § 169 odst. 3 GWB). Jak uvádí Antweiler246,  cílem 

tohoto ustanovení je zajistit účinnou právní ochranu  v případech, kdy zákaz zadání veřejné 

zakázky podle § 169 odst. 1 GWB není dostatečným prostředkem k zabránění bezprostředně 

hrozícího  porušení  práv navrhovatele.  Antweiler  zmiňuje,  že  komora  pro veřejné  zakázky 

může např. zakázat další vyjednávání o nabídkách s jednotlivými uchazeči247.

ROZSUDEK NA URČENÍ 

V neposlední řadě ustanovení § 168 GWB stanovuje, že v případě, že přezkumné řízení 

bylo  ukončeno  tak,  že  veřejná  zakázka  již  byla  zadána,  zadávací  řízení  bylo  zrušeno 

nebo zastaveno či došlo k ukončení jiným způsobem, rozhodne komora pro veřejné zakázky 

na žádost účastníka řízení, zda došlo k porušení zákonných pravidel pro zadávání veřejné 

zakázek248. Jedná se o tzv. rozsudek na určení („Feststellungsentscheidung“). V řízení o tomto 

245ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 168 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 47 a 48 [cit. 2018-11-16]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
246 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 169 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 52 až 54 [cit. 2018-11-18]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
247 viz pozn. 246
248 pokud k této situace dojde až později, při vyřizování tzv. okamžité stížnosti, uplatní se stejná pravidla
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návrhu  se  neuplatní  pětitýdenní  lhůta  pro vydání  rozhodnutí.  Samotné  řízení  a  vydání 

rozhodnutí může trvat déle. Dle odborné literatury249 tato rozhodovací pravomoc komory pro 

veřejné  zakázky  slouží  především  k zachování  již  získaných  závěrů  vedeného 

přezkumného  řízení pro  případné  následné  řízení  o náhradě  škody  v rámci  obecné 

soudní pravomoci. O náhradě škody totiž nerozhodují komory pro veřejné zakázky v rámci 

přezkumného řízení, ale obecné soudy v rámci civilního soudnictví250. Jak uvádí Antweiler, 

rozsudek  na  určení  není  nicméně  podmínkou  pro  zahájení  řízení  o  náhradě  škody.  Jak 

nicméně doplňuje, pokud pro dodavatele řízení dopadne příznivě, pak má rozsudek na určení 

pro navrhovatele  velkou výhodu – civilní  soud je rozhodnutím komory vázán.  Může totiž 

využít závěrů z přezkumného řízení, které mu usnadní vymáhání svého nároku na náhradu 

škody.  Na rozdíl  od návrhu na  zahájení  přezkumného  řízení,  který  slouží  k tzv.  primární 

ochraně  subjektivních  práv  navrhovatele  (snaha  o  odstranění  pochybení),  jak  shrnuje 

Antweiler, slouží řízení o vydání tzv. rozsudku na určení k sekundární ochraně subjektivních 

práv  navrhovatele.  Zjednodušeně  řečeno,  soud nemá  pravomoc  odstranit  hlavní,  primární 

pochybení  zadavatele  a  zajistit  navrhovateli  možnost  plnit  veřejnou  zakázku,  ale  v tomto 

řízení o náhradu škody jde o odškodnění dodavatele v případě, že byla prokazatelně porušena 

jeho  subjektivní  práva.  V případě,  že  komora  pro  veřejné  zakázky  v rámci  svého 

rozhodnutí  stanoví,  že  zadavatel  porušil  předpisy  upravující  zadávání  veřejných 

zakázek, je obecný soud v rámci řízení o náhradě škody tímto rozhodnutím komory pro 

veřejné  zakázky,  resp.  odvolacího  orgánu  v řízení  o  tzv.  okamžité  stížnosti  vázán 

(viz 179 odst. 1 GWB). 

GWB  upravuje  případy,  kdy  navrhovatel  může  podat  návrh  na  vydání  takového 

rozsudku.  V prvé  řadě  je  to  v situaci,  kdy  došlo  k účinnému  zadání  veřejné  zakázky. 

A contrario z toho vyplývá, že pokud zakázka nebyla zadána v souladu se zákonem, nelze 

rozsudek na určení vydat, jak uvádí Antweiler. To nastane v případě, jak dále rozvádí, pokud 

např.  zadavatel  i  po  doručení  oznámení  o  zahájení  přezkumného  řízení  a  spuštění  tzv. 

blokační lhůty přesto zakázku zadá. V takovém případě je tento úkon, resp. uzavřená smlouva 

neplatná. Co se přesně rozumí pod pojmy zrušení, resp. zastavení zadávacího řízení, GWB 

nedefinuje.  Dle  Antweilera  nicméně  v dnešní  době  není  mezi  těmito  pojmy  rozdíl251. Jak 

uvádí, v zásadě se jedná o takové situace, kdy jde o zrušení probíhajícího zadávacího řízení, 

které je předmětem přezkumného řízení nebo když zadavatel  úplně upustí  od své původní 

249 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 168 GWB. In: BURGHI, Martin a Meinrad DREHER. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 56 až 71 [cit. 2018-11-18]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
250 Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 19. 12. 2000, sp. zn. X ZB 14/00
251 německy „Aufhebung“ a „Einstellung“
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potřeby poptávat určité plnění, tj. kromě zrušení probíhajícího řízení nemá do budoucna ani 

záměr plnění opětovně poptávat. Vyřízení „jiným způsobem“ pak podle Antweilera znamená 

např.  využití  autoremedury,  kdy zadavatel  pochybení sám zhojí.  Naopak za případy, které 

nelze podřadit pod vyřízení „jiným způsobem“, jak dále Antweiler vysvětluje, patří logicky 

situace, kdy navrhovatel vezme svůj návrh zpět nebo když po nahlédnutí do spisu či z jiných 

důvodů ztratí zájem na průběhu a výsledku přezkumného řízení. Závěrem je nutné doplnit, že 

aby mohl  komora  pro veřejné  zakázky k rozsudku na  určení  přistoupit,  musí  být  nejprve 

podán odpovídající návrh. K jeho podání je oprávněn nikoliv pouze navrhovatel, ale také 

zadavatel a osoby přizvané, resp. zúčastněné.

OKAMŽITÁ STÍŽNOST

Okamžitá stížnost („Sofortige Beschwerde“) je upravená v § 171 a násl. GWB. Jedná se 

o  opravný  prostředek  proti  rozhodnutí  komory  pro  veřejné  zakázky.  K podání  okamžité 

stížnosti jsou oprávněni  účastníci řízení před senátem pro veřejné zakázky, jak výslovně 

uvádí  §  171 GWB, tj.  navrhovatel,  protistrana,  osoby zúčastněné na řízení.  V ustanovení 

§ 171 odst. 2 GWB je výslovně stanoveno, že okamžitá stížnost je přípustná také v situaci, 

kdy komora pro veřejné zakázky nerozhodla ve lhůtě stanovené podle § 167 GWB (v zásadě 

v pěti týdnech od doručení návrhu). Z toho vyplývá, že pokud komora pro veřejné zakázky 

nestihla rozhodnout v řádné lhůtě, pak není oprávněna dodatečně ve věci vydat rozhodnutí252. 

Proto  pro  tento  případ  GWB  stanovuje  fikci  zamítnutí.  Podle  §  171  GWB  dále  platí,  

že o okamžité  stížnosti rozhoduje  výhradně  místně  příslušný  vrchní  zemský  soud 

(Oberlandesgericht) podle sídla komory pro veřejné zakázky, která o věci v prvním stupni 

rozhodla.  Pro  tyto  účely  jsou  u vrchních  zemských  soudů  zřízeny  speciální  senáty  pro 

veřejné zakázky („Vergabesenate“), které o okamžité stížnosti rozhodují. Ustanovení § 171 

odst. 4 GWB pak obsahuje speciální zmocnění pro zemské vlády pro vydání nařízení, podle 

kterého  mohou rozhodování  o  okamžitých  stížnostech  svěřit  jinému  vrchnímu zemskému 

soudu nebo nejvyššímu zemskému soudu („Oberstes Landesgericht“). Zemské vlády mohou 

tuto  pravomoc  také  přenést  na  zemskou  justici.  Co  se  týče  počtu  podaných  okamžitých 

stížnosti proti prvostupňovým rozhodnutím komor pro veřejné zakázky, Burgi uvádí, že tento 

počet je nízký, v roce 2018 bylo podáno 165 okamžitých stížnosti oproti celkovému početu 

252 Rozhodnutí  OLG  München  ze  dne  4.  4.  2008,  sp.  zn.  4/08.  HERTWIG,  Stefan.  3.  Teil:  Rechtsschutz  gegen 
Vergabeverstöße  der  öffentlichen  Auftraggeber.  In:  HERTWIG,  Stefan.  Praxis  der  öffentlichen  Auftragsvergabe  - 
Systematik, Verfahren, Rechtsschutz [online]. 6. Auflage. München: C.H.Beck, 2016, pozn. 387 [cit. 2020-02-14]. ISBN: 
978-3-406-68702-0. Dostupné z: www.beck-online.de
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763  projednávaných  případů  u  prvoinstančních  komor  pro  veřejné  zakázky253.  Za  podání 

okamžité stížnosti se hradí poplatek, který se řídí zákonem o soudních poplatcích254.

LHŮTA, FORMA A NÁLEŽITOSTI OKAMŽITÉ STÍŽNOSTI

Dle  §  172  odst.  1  GWB platí,  že  okamžitá  stížnost  musí  být  doručena vrchnímu 

zemskému soudu ve lhůtě dvou týdnů od doručení rozhodnutí komory pro veřejné zakázky. 

V případě, že komora pro veřejné zakázky nerozhodla ve lhůtě dle § 167 GWB, pak platí, 

že stěžovatel  musí  doručit  okamžitou  stížnost  nejpozději  ve  dvoutýdenní  lhůtě  ode  dne, 

kdy uběhla  komoře  pro  veřejné  zakázky  lhůta  pro  rozhodnutí  dle  §  167  GWB.  Podání 

okamžité stížnosti  vyžaduje  písemnou formu.  Jak  uvedeno,  doručena musí  být  vrchnímu 

zemskému soudu, nestačí proto doručení komoře pro veřejné zakázky, ledaže by v uvedené 

lhůtě komora pro veřejné zakázky sama stihla doručit podanou okamžitou stížnost vrchnímu 

zemskému soudu255. 

Okamžitá  stížnost  musí  obsahovat  odůvodnění.  Přitom,  jak  uvádí  Vavra,  nezáleží, 

zda okamžitá stížnost a odůvodnění jsou obsaženy v jednom podání či doručeny ve stejném 

okamžiku. Je ale nezbytné, aby obě byly podány včas ve dvoutýdenní lhůtě256. Náležitostmi 

odůvodnění jsou dle § 172 odst. 2 GWB: 

 uvedení, v jakém rozsahu je rozhodnutí komory pro veřejné zakázky napadáno 

a čeho se stěžovatel domáhá a 

 uvedení skutečností a důkazů, na kterých je okamžitá stížnost založena. 

Zajímavostí  je,  že  v rámci  řízení  o  okamžité  stížnosti,  jak uvádí  Dicks, mohou být 

v zásadě  uváděny  nové  skutečnosti  a důkazy257.  K  možnosti  uvádět  nové  skutečnosti 

a důkazy Vavra  doplňuje,  že na  rozdíl  od předpisů  upravující  civilní  proces,  kdy v  rámci 

odvolání  dochází  k  přezkumu  rozhodnutí  prvoinstančního  soudu,  v případě  rozhodování 

o okamžité  stížnosti  je poprvé  tento  nezávislý  soud k přezkumu povolán  (v první  instanci 

rozhoduje komora pro veřejná zakázky, která je správním orgánem, nikoliv soudem)258. Proto 

dodavatel,  který se dožaduje  právní  ochrany  prostřednictvím  okamžité  stížnosti,  nemá  být 

253 BURGI, Martin. 20 Jahre Rechtsschutz durch Vergabekammern. In:  Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht 
[online]. C.H.BECK, 2020, 2020 (Heft 1), 4 – 7 [cit. 2020-03-05]. ISSN 1439-6351. Dostupné z: www.beck-online.de
254 Gerichtskostengesetz ze dne 5. 5. 2004 (BGBl. I S. 154; zákon o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů); §  
50 odst. 2, podle kterého hodnota sporu odpovídá 5 % brutto hodnoty plnění
255 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  172  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 6 [cit. 2018-11-29]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
256 viz pozn. 255
257 DICKS,  Heinz-Peter.  Komentář  k  §  172  -  Frist,  Form,  Inhalt.  In:  ZIEKOW,  Jan  a  VÖLLINK,  Uwe-Carsten. 
Vergaberecht:  Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  14 [cit.  2020-02-15].  ISBN 978-3-406-69504-9. 
Dostupné z: www.beck-online.de
258 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  172  GWB.  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 19 [cit. 2018-11-30]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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svázán pravidly o prekluzi, dokud ve věci nebude rozhodovat právě nezávislý soud259. I za 

situace,  pokud dodavatel  v rozporu  s  §  167 odst.  2  GWB nedoručí  své  vyjádření  v rámci 

prvoinstančního řízení před komorou pro veřejné zakázky včas, je při rozhodování o okamžité 

stížnosti takové podání připuštěno, jak dále konstatuje Vavra. Dokonce i podklady důležité 

pro rozhodnutí,  které  nejsou  předloženy  či uvedeny  v odůvodnění  okamžité  stížnosti, 

mohou být doručeny později v průběhu řízení a mohou být nadále zohledněny260. Je ovšem 

nezbytné odmítnout takové požadavky v rámci řízení, které by vedly ke značným průtahům 

při projednávání věci a které mohou být předmětem samostatného řízení261. V uvedeném 

rozhodnutí  Vrchní  zemský  soud  v Naumburgu  odmítl  v rámci  vedeného  řízení  nároky, 

které se  týkaly  práva  veřejné  podpory  mimo  jiné  s odůvodněním,  že  se  „jedná  o  velmi 

komplexní, mezi účastníky sporné a ze strany samotné navrhovatelky částečně nepodložené 

skutečnosti“ a dále  že takový přezkum „není účelný,  protože by znamenal značné průtahy 

v řízení,  zatímco  navrhovatelka  může  nárok  uplatnit  v samostatném  řízení  o  náhradě 

škody262“. Co se týče rozsahu přezkumu, senát pro veřejné zakázky přezkoumává návrh 

v rozsahu  namítaných  pochybení,  přičemž  senát  prověřuje  namítané  skutečnosti  z moci 

úřední263.

Součástí  podání  nemusí  být  napadnuté  rozhodnutí  komory  pro  veřejné  zakázky. 

Doporučuje se ovšem ho přiložit včetně potvrzení o doručení prvostupňového rozhodnutí264. 

Jak uvádí  Vavra,  je  to  z toho  důvodu,  aby  senát  pro  veřejné  zakázky  mohl  ověřit, 

zda okamžitá stížnost byla podána v zákonné lhůtě a měl informace o prvostupňovém řízení 

a mohl si okamžitě vyžádat všechny další potřebné podklady a dokumenty265. 

Platí, že  okamžitá stížnost musí být podepsána advokátem. To se netýká okamžité 

stížnosti, která je podána právnickou osobou veřejného práva (např. veřejní zadavatelé etc.). 

V této souvislosti lze navázat, že podle § 175 GWB se účastníci řízení musí před řízením 

o okamžité  stížnosti  nechat  zastoupit  advokátem.  Právnické  osoby  veřejného  práva  se 

mohou nechat zastoupit úředníkem oprávněným k zastupování před soudy. Zajímavostí je, že 

v případě,  že  osoba  není  zastoupena  advokátem,  může  se  účastnit  řízení,  může  být 

259 viz pozn. 258
260 Rozhodnutí OLG Naumburg ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. 2 Verg 4/12
261 Rozhodnutí OLG Naumburg ze dne 6. 12. 2012, sp. zn. 2 Verg 5/12
262 viz pozn. 261
263 WILKE, Reinhard. Komentář k § 175 - Vergabevorschriften. In: BORNKAMM, Joachim, MONTAG, Frank, SÄCKER, 
Franz Jürgen.  Münchener Kommentar Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht  [online]. 2. Auflage. 2018, Band 3, 
C.H.BECK, pozn. 21 [cit. 2020-02-15]. ISBN 978-3-406-65460-2. Dostupné z: www.beck-online.de
264 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. 35/03
265 HERTWIG, Stefan. 3. Teil: Rechtsschutz gegen Vergabeverstöße der öffentlichen Auftraggeber. In: HERTWIG, Stefan.  
Praxis der öffentlichen Auftragsvergabe - Systematik, Verfahren, Rechtsschutz [online]. 6. Auflage. München: C.H.Beck, 
2016, pozn. 387 [cit. 2020-02-14]. ISBN: 978-3-406-68702-0. Dostupné z: www.beck-online.de; VAVRA, Maria. Komentář 
k ustanovení § 172 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz 
gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: C.H.Beck, 2017, pozn. 14 [cit. 2018-11-
29]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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vyslechnuta a neformálně sdělit svůj názor. Není nicméně oprávněna jinak aktivně vystupovat 

do řízení, např. podávat žádosti a návrhy266. To platí i pro ústní jednání. 

O doručení okamžité stížnosti jsou informování ostatní účastníci řízení před komorou 

pro veřejné zakázky, a to prostřednictvím doručení kopie okamžité stížnosti. 

266 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  175  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 4 a 5 [cit. 2018-12-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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ODKLADNÝ ÚČINEK

Podle §  173  odst.  1  GWB  platí,  že  okamžitá  stížnost  má  odkladný  účinek 

vůči rozhodnutí komory pro veřejné zakázky.  Odkladný účinek  pozbyde platnosti  dva 

týdny po uběhnutí dvoutýdenní lhůty k podání okamžité stížnosti.  V této lhůtě by měl 

proto  senát  pro  veřejné  zakázky  rozhodnout  o  případném  návrhu  na  zachování 

odkladného účinku až do rozhodnutí senátu (viz dále). V případě, že komora pro veřejné 

zakázky  návrh  zamítne,  může  soud  na  návrh  stěžovatele  odkladný  účinek  prodloužit 

až do konce řízení, tj. vydání rozhodnutí senátu pro veřejné zakázky při vrchním zemském 

soudu.  Jak  uvádí  Vavra,  tato  úprava  slouží  k zajištění  účinné  právní  ochrany  dodavatele. 

Pokud  by  totiž  rozhodnutí  komory  pro  veřejné  zakázky  nemělo  žádný  odkladný  účinek, 

pak by v případě zamítnutí návrhu dodavatele zadavatel mohl veřejnou zakázku bez dalšího 

zadat  ještě  před  možným  přezkumem  ze  strany  druhé  instance  (soudu)267. 

Dle § 168 odst. 2 GWB přitom platí,  že jednou účinné zadání veřejné zakázky nemůže být 

zrušeno. Řízení o okamžité stížnosti by pak bylo bezpředmětné, resp. by ztratilo svůj hlavní 

účel, neboť pokud je veřejná zakázka zadána a toto rozhodnutí nelze zvrátit, pak dodavatel 

už logicky  nemá šanci  veřejnou  zakázku  získat  (tzv.  primární  ochrana).  Dodavatel  pouze 

může nárokovat náhradu škody (tzv. sekundární ochrana)268. Prodloužení odkladného účinku 

z moci  úřední  je  vyloučeno.  Jak  dále  vysvětluje  Vavra,  v případě  částečného  napadnutí 

rozhodnutí komory pro veřejné zakázky platí, že plný odkladný účinek nastupuje pouze tehdy, 

pokud  je  plnění  veřejné  zakázky  neoddělitelné.  Když  je  naopak  možné  předmět  veřejné 

zakázky rozdělit, typicky v případě dělení na části, pak odkladný účinek, resp. zákaz zadání 

veřejné  zakázky  platí  pro  ty  části,  které  navrhovatel  napadnul  návrhem  na  zahájení 

přezkumného řízení. Odkladný účinek nastupuje i v případě, když je okamžitá stížnost zjevně 

nepřípustná nebo neodůvodněná, jak doplňuje Vavra. 

Z výše uvedeného  tedy  vyplývá,  že  za  prvé  odkladný  účinek  trvá  po  dny  týdny 

od rozhodnutí  komory  pro  veřejné  zakázky,  kdy  lze  podat  okamžitou  stížnost.  Za  druhé, 

pokud  to  stěžovatel  navrhne,  může  senát  pro  veřejné  zakázky  prodloužit  délku 

odkladného  účinku  až  do  konce  rozhodnutí  o  ní.  S ohledem  na  tyto  dvě  možnosti 

(odkladný  účinek  po  dobu  2  týdnů  nebo  do  konce  řízení)  a  byť  tak  z GWB nevyplývá, 

rozhodovací  praxe  dovodila,  že  je  možné  odkladný  účinek  prodloužit  v řízení 

267 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  175  GWB.  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 4-5 [cit. 2018-11-30]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
268 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  173  GWB.  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 4 [cit. 2018-12-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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prozatímně269. Je to mu tak z toho důvodu, aby senát pro veřejné zakázky měl dostatečně 

dlouhou dobu k posouzení, zda má odkladný účinek prodloužit finálně do svého rozhodnutí 

o věci.  Může se totiž stát  a je to logicky poměrně běžné,  že okamžitá  stížnost s žádostí  o 

prodloužení odkladného účinku je podána v poslední nebo předposlední den lhůty a senát pro 

veřejné zakázky tak nemá přiměřený prostor pro posouzení, zda má žádosti vyhovět. 

Jak je dále uvedeno v § 173 odst. 2 GWB, z výše uvedeného pravidla existuje výjimka. 

Soud  odmítne  návrh  na  prodloužení  odkladného  účinku,  pokud  po  zvážení  všech 

dotčených zájmů negativní důsledky spočívající v průtazích se zadáním veřejné zakázky 

až do rozhodnutí  soudu převyšují  s tím spojené klady.  Při  zvažování  dotčených  zájmů 

se zohlední všeobecný zájem na plnění hospodářských úkolů zadavatele. V případě zakázek 

z oblasti  obrany nebo  bezpečnosti  se  zohlední  specifické  zájmy  s těmito  druhy veřejných 

zakázek  spojenými.  Soud  zároveň  při svém  rozhodování  zohlední  vyhlídky  na  úspěšnost 

okamžité stížnosti, všeobecné vyhlídky navrhovatele v zadávacím řízení na získání veřejné 

zakázky nebo koncese a všeobecný zájem na rychlém ukončení zadávacího řízení. Ze všech 

těchto uvedených aspektů,  které  má dle  GWB senát pro veřejné zakázky při  rozhodování 

o prodloužení  odkladného  účinku  zohlednit,  se  prioritně  předběžně  posoudí  to, 

nakolik by mohla být okamžitá stížnost úspěšná270. Jak shrnuje Vavra, z rozhodovací praxe se 

vyvinuly  různé  výklady,  co  to  přesně  znamená.  Může  se  jednat  např.  o  takovou  situaci, 

kdy z okamžité  stížnosti  nevyplývají  žádné indicie  o závažných pochybeních zadavatele271, 

když  s velkou  pravděpodobností  bude  muset  být  opravný  prostředek  (okamžitá  stížnost) 

zamítnut272 nebo  když  s velkou  pravděpodobností  bude  okamžitá  stížnost  zamítnuta 

pro zjevnou nepřípustnost nebo neopodstatněnost273. 

K posuzování jednotlivých zájmů Vavra uvádí následující274. Senát pro veřejné zakázky 

přezkoumá  návrh  na  prodloužení  odkladného  účinku  ve  dvou  krocích.  Nejprve  je 

přezkoumána věcná a právní stránka podané stížnosti. Pokud se po tomto posouzení ukáže, 

že okamžitá stížnost bude pravděpodobně neúspěšná nebo šance na úspěch dle zhodnocení 

senátu jsou spíše nízké, pak senát pro veřejné zakázky neposuzuje další v § 173 odst. 2 GWB 

uvedené skutečnosti a návrh zamítne275. V takovém případě totiž obecně platí, jak vysvětluje 

Vavra, že zájem zadavatele na rychlém zadání veřejné zakázky má větší prioritu než možnost, 

269 Rozhodnutí Kammergericht (KG) ze dne 6. 7. 1999, sp. zn. KartVerg 4/99
270 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. Verg 41/05
271 Rozhodnutí OLG Schleswig ze dne 4. 5. 2001, sp. zn. 6 Verg 2/01
272 Rozhodnutí OLG Jena ze dne 17. 3. 2003, sp. zn. 6 Verg 2/03
273 Rozhodnutí OLG Koblenz ze dne 9. 6.2004, sp. zn. 1 Verg 4/04
274 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  173  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 26 [cit. 2018-12-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
275 Rozhodnutí OLG München ze dne 2. 9. 2010, sp. zn. Verg 17/10
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že by při ústním projednání věci mohl senát pro veřejné zakázky případně dospět k jinému 

závěru276. 

Pokud nicméně  senát  pro  veřejné  zakázky,  jak  uvádí  Vavra,  předběžně  zhodnotí, 

že okamžitá  stížnost  by  mohla  být  úspěšná,  posoudí  v druhém  kroku,  zda  i  přes  tento 

předpoklad by mělo dojít k zamítnutí návrhu na prodloužení okamžitého účinku277. To z toho 

důvodu, jak je uvedeno v § 173 odst. 2 GWB, že po zohlednění všech možných dotčených 

zájmů  stejně  jako  všeobecného  zájmu  na  rychlém  ukončení  zadávacího  řízení  negativní 

důsledky spojené s průtahy v zadání veřejné zakázky převažují nad těmi pozitivními. Lze tedy 

uzavřít, že k zohlednění dotčených zájmů se přistoupí pouze tehdy, pokud senát pro veřejné 

zakázky předběžné zhodnotí  stížnost  jako úspěšnou nebo v případě,  kdy senát  k žádnému 

jasnému výsledku ohledně úspěšnosti stížnosti nedospěje. 

Většinou ale  dle Vavry platí,  že pokud senát  pro veřejné zakázky dospěje k závěru, 

že stížnost má šanci na úspěch, pak většinou souhlasí s prodloužením odkladného účinku 

do rozhodnutí senátu278. V tomto případě má zájem dodavatele na účinnou právní ochranu 

přednost před zájmem zadavatele na rychlém zadání veřejné zakázky279. Konec konců, zájmu 

zadavatele  na rychlém zadání veřejné zakázky slouží lhůty stanovené k vydání rozhodnutí 

v rámci přezkumného řízení před komorou pro veřejné zakázky. To samé platí i v případě, 

že senát  nezaujme  jednoznačný  názor,  zda  stěžovatel  může  s okamžitou  stížností  uspět. 

I v takovém případě, jak uzavírá Vavra v zásadě senát prodlouží odkladný účinek280.

K rozhodování  o  možném  prodloužení  odkladného  účinku  do  rozhodnutí  senátu 

pro veřejné zakázky je nezbytné doplnit, že se tak děje, jak uvádí Vavra, bez nařízení ústního 

jednání a rozhodnutí senátu musí obsahovat odůvodnění. 

V neposlední řadě dle § 173 odst. 3 GWB platí, že  v případě, že komora pro veřejné 

zakázky vyhověla návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele tak, že zakázala zadat veřejnou 

zakázku, zůstane tento zákaz v platnosti, dokud soud rozhodnutí komory pro veřejné zakázky 

podle § 176 nebo § 178 nezruší.

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

V §  174  GWB je  definován  okruh  účastníků  v řízení  o  okamžité  stížnosti.  Je  zde 

uvedeno, že se na řízení před senátem pro veřejné zakázky podílí osoby, které byly účastníky 

276 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  173  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 26 [cit. 2018-12-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
277 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. Verg 28/05
278 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  173  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 26 [cit. 2018-12-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
279 viz pozn. 278
280 viz pozn. 278
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v (prvostupňovém)  řízení  před  komorou  pro  veřejné  zakázky.  Jedná  se  tedy  zpravidla 

o zadavatele, navrhovatele a osoby na řízení zúčastněné. 

Přizvání  dalších  osob  zúčastněných  na  řízení  může  proběhnout  jak  na  návrh,  tak  i 

z moci  úřední281.  Co se týče osob zúčastněných na řízení  vyvstává otázka,  zda „odvolací“ 

soud  může  přizvat  i  jiné,  další  osoby  k řízení  než  ty,  které  byly  osobami  zúčastněnými 

před prvostupňovou komorou pro veřejné zakázky.  Byť tak z ustanovení  § 174 GWB, jak 

uvádí  Vavra,  výslovně  nevyplývá,  ustanovení  je  nezbytné  vykládat  tak,  že  mohou  být 

přizvány  i  další  osoby282.  Vavra  to  jednak  zdůvodňuje  tím,  že prostřednictvím  zajištění 

účastenství pro třetí osoby v § 174 GWB dochází k zabránění zásahů do jejich práv, aniž by 

tyto osoby měly možnost  se  na řízení  podílet,  a jednak v § 174 GWB není  jednoznačně 

uvedeno, že by „pouze“ osoby zde uvedené mohly být účastníky řízení283. To se týká logicky 

i případů,  kdy  v prvostupňovém  řízení  nebylo  účastenství  přiznáno  osobě, 

která pro to splňovala  podmínky,  jak  doplňuje  Vavra.  Podle  §  162  GWB  totiž  platí,  že 

rozhodnutí  o  účastenství  nelze  napadnout.  A  taková  osoba  logicky  nemůže  podat  ani 

okamžitou stížnost proti prvostupňovému rozhodnutí  komory pro veřejné zakázky, protože 

nebyla  účastníkem  původního  řízení.  V tomto  případě  senát  pro  veřejné  zakázky  v rámci 

řízení  o  okamžité  stížnosti  takovou  chybu  napraví  a  tuto  osobu  jako  osobu  zúčastněnou 

přizve284. Může také ale nastat situace, kdy teprve v řízení před senátem pro veřejné zakázky 

dojde k situaci,  že jsou závažně dotčeny zájmy třetí  osoby, a proto tato osoba se má stát 

účastníkem teprve v tomto druhostupňovém řízení285. To se může ukázat teprve v řízení před 

„odvolacím“ soudem např. v situaci, kdy v rámci řízení s možností jednání senát pro veřejné 

zakázky  zvažuje,  že  by  mělo  dojít  k novému výběru  účastníků  jednání,  přičemž původně 

vybraným logicky hrozí riziko, že v rámci nového rozhodnutí zadavatele nebudou vybráni286. 

V takových případech, kdy vznikne účastenství před „odvolacím“ soudem osobě poprvé, platí 

stejná pravidla jako v případě účastenství dle § 162 GWB, jak uzavírá Vavra. 

PŘEDBĚŽNÉ ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

281 FREUND,  Matthias.  Sonstige  Verfahrensbeteiligte  und  ihre  Rechtsstellung  -  Rechtsfragen  der  Beiladung  im 
Vergabenachprüfungsverfahren. In: Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht [online]. C.H.BECK, 2005, 2005 (Heft 
5), 266 – 268 [cit. 2020-02-22]. ISSN 1439-6351. Dostupné z: www.beck-online.de
282 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  174  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 9 [cit. 2018-12-03]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
283 viz pozn. 282
284 viz pozn. 282
285 viz pozn. 282
286 Rozhodnutí OLG Brandenburg ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. Verg 15/02
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Obdobně jako v případě řízení před komorou pro veřejné zakázky (viz § 169 odst. 2 

GWB) platí, že za určitých okolností může senát pro veřejné zakázky povolit zadání veřejné 

zakázky před skončením řízení. 

Dle § 176 GWB platí, že  na návrh zadavatele nebo na návrh dodavatele, kterému má 

být  dle  rozhodnutí  zadavatele  v souladu  s  §  134  GWB  zadána  veřejná  zakázka, 

může „odvolací“  soud  povolit  pokračování  zadávacího  řízení  a  zadání  veřejné  zakázky, 

pokud po zohlednění všech možných dotčených zájmů negativní důsledky spojené s průtahy 

v zadání  veřejné  zakázky  až  po  rozhodnutí  o  okamžité  stížností  převažují  nad  s tím 

spojenými  klady.  Při  zvažování  dotčených  zájmů  se zohlední  všeobecný  zájem  na  plnění 

hospodářských  úkolů  zadavatele.  V případě  zakázek  z oblasti  obrany nebo  bezpečnosti  se 

zohlední specifické zájmy s těmito druhy veřejných zakázek spojenými. Soud zároveň při svém 

rozhodování  zohlední  vyhlídky  na  úspěšnost  okamžité  stížnosti,  všeobecné  vyhlídky 

navrhovatele v zadávacím řízení na získání veřejné zakázky a všeobecný zájem na rychlém 

ukončení zadávacího řízení. 

Jak konstatuje  Vavra287,  na rozdíl  od ustanovení  § 173 odst.  1 GWB, které upravuje 

možnost prozatímní právní ochrany pro dodavatele v podobě prodloužení odkladného účinku 

až do konce rozhodnutí senátu pro veřejné zakázky, ustanovení § 176 GWB cílí na ochranu 

zadavatele nebo vybraného dodavatele. Ta spočívá v tom, že za určitých okolností je možné 

zadavateli povolit dřívější zadání veřejné zakázky. Cílem ustanovení je tak vždy předčasné 

povolení  zadání  veřejné  zakázky,  a  sice,  jak  dále  Vavra  pokračuje,  buď  s povolením 

pokračovat  dále  v řízení,  jestliže  komora  pro  veřejné  zakázky  v rámci  svého 

„prvostupňového“ rozhodnutí  pokračování  v řízení  podmínila  splněním určitých  podmínek 

či přijetím  určitých  opatření  ze  strany  zadavatele,  nebo  pouze  samotné  zadání  veřejné 

zakázky.  Pokud se jedná  pouze o zadání  veřejné  zakázky,  pak  tak zadavatel  může učinit 

okamžitě po rozhodnutí senátu pro veřejné zakázky o tomto návrhu, jak dále uvádí Vavra. 

Pouze pokračování v zadávacím řízení, jak vyplývá i z jazykového výkladu ustanovení § 176 

odst.  1 GWB, nemůže být samo o sobě předmětem návrhu, protože zadavateli  i  v případě 

probíhajícího  řízení  o  přezkoumání  jeho  úkonů  není  zabráněno  v zadávacím  řízení  dále 

pokračovat.  Není  samozřejmě  vyloučeno,  jak  dále  konstatuje  Vavra,  že  po  rozhodnutí 

komory/ senátu pro veřejné zakázky bude muset zadavatel některé kroky zopakovat, pakliže 

k tomuto závěru dospěje.  Jediné,  co je  zadavateli  podle § 169 odst.  1 GWB zakázáno,  je 

samotné zadání veřejné zakázky. Tento krok je totiž, jak už několikrát uvedeno nezvratný. 

287 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  176  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 5 [cit. 2018-12-05]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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Co se týče okolností, za kterých senát pro veřejné zakázky může či nemusí povolit její  

dřívější zadání, platí následující. Senát v zásadě nepovolí předčasné zadání veřejné zakázky 

dle § 176 odst. 1 GWB, pakliže senát pro veřejné zakázky nevyhověl návrhu na prodloužení 

odkladného  účinku do rozhodnutí  senátu  o  okamžité  stížnosti  dle  §  173 odst.  1  GWB288. 

V takovém  případě  lze totiž předpokládat,  že v blízké  době,  totiž  po  odpadnutí  platnosti 

odkladného  účinku  prvostupňového  rozhodnutí  bude  veřejné  zakázka  zadána,  jak  dále 

doplňuje Vavra. Vyhovění žádosti za této situace by postrádalo smysl. V případě, že senát pro 

veřejné zakázky povolil  prodloužení  odkladného účinku podle § 173 odst.  1 věta 3 GWB 

a odst. 2 GWB, pak zpravidla také nedojde k vyhovění návrhu na předčasné zadání veřejné 

zakázky289. V rámci tohoto rozhodování soud totiž zvažoval aspekty, které jsou předmětem 

zhodnocení návrhu podle § 176 odst. 1 GWB290. Nové posouzení těchto kritérií by prakticky 

znamenalo, že rozhodnutí podle ustanovení § 173 odst. 1 věta 3 GWB, proti kterému nelze 

podat opravný prostředek, by mohlo být takto nepřímo napadnuto (viz Vavra). Výjimku tvoří 

přirozeně  takové  případy,  jak  uvádí  Vavra,  kdy  se  v průběhu  řízení  vyskytnou  nové 

skutečnosti nebo když lze předpokládat, že „odvolací“ řízení bude mít dlouhého trvání, jako 

když např. dojde k předložení předběžné otázky Evropskému soudnímu dvoru (viz Vavra). 

V takových situacích  je  logické,  že senát  pro veřejné zakázky může po zhodnocení  všech 

uvedených aspektů návrhu zadavatele dle § 176 odst. 1 GWB vyhovět. Obdobně senát pro 

veřejné zakázky zpravidla návrhu podle § 176 odst. 1 GWB nevyhoví, pokud komora pro 

veřejné zakázky v prvním stupni odmítla návrh na předběžné zadání veřejné zakázky podle § 

169 odst. 2 věta 3 GWB291. Byť kritéria v § 176 odst. 1 GWB nejsou zcela totožná s kritérii 

uvedenými v § 169 odst. 2 věta 1 až 4 GWB, jsou si velmi podobná, a proto lze předpokládat, 

že  by soud dospěl  ke stejnému závěru,  jak dále  uvádí  Vavra.  To samozřejmě  neplatí  pro 

situace, kdy dojde ke změně okolností. V případě návrhu podle § 176 odst. 1 GWB platí, že 

jej lze podat opakovaně292. To má své opodstatnění v případech, jak již uvedeno, kdy dojde 

ke  vzniku  nových  skutečností.  K této  části  tak  lze  shrnout,  že návrh  bude  patrně 

neopodstatněný  v těch  případech,  kdy  by  mělo  dojít  k opakovanému posouzení  těch 

samých  skutečností.  Naopak  tam,  kde  došlo  ke  změně  okolností,  může  být  návrh 

úspěšný. 

288 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  176  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 9 a 10 [cit. 2018-12-05]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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291 viz pozn. 288
292 viz pozn. 288
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Při  posuzování  v  §  176  odst.  1  GWB  uvedených  kritérií  platí  obdobný  postup 

jako v případě § 173 odst. 1 GWB s určitými odchylkami293. V prvé řadě posouzení vyhlídek 

zadavatele na úspěšnost jeho okamžité stížnosti hraje větší roli než v případě § 173 odst. 1 

GWB, jak konstatuje Vavra. Případné zadání veřejné zakázky nelze vzít zpět. Dále dle Vavry 

platí, že v případě, že v rámci tohoto posouzení soud dospěje k závěru, že zadavatel pochybil 

a  porušil  subjektivní  práva  dodavatele,  pak  zpravidla  návrh  zamítne.  Pouze  ve  velmi 

výjimečných případech,  jak  dále  Vavra  pokračuje,  by i  za  takových okolností  mohl  soud 

návrhu vyhovět. Muselo by se nicméně jednat o skutečně krajní případ, kdy by jednoznačně 

převážil všeobecný zájem na rychlém zadání veřejné zakázky. Jak konstatoval OLG München 

ve svém rozhodnutí ze dne 9. 9. 2010, sp. zn. Verg 16/10, za takový případ nelze považovat 

například  dostavbu  obchvatu294.  Pokud  na  druhou  stranu  soud  v rámci  svého  posouzení 

dospěje k závěru, že okamžitá stížnost zadavatele má velkou šanci na úspěch, pak to nemusí 

nutně znamenat, že soud povolí předčasné zadání veřejné zakázky (viz Vavra). Vedle toho 

musí zpravidla existovat obzvlášť velký zájem na rychlém dokončení zadávacího řízení. Dle 

OLG Karlsruhe se za takový případ nepovažuje  zájem na dostavbu nového nemocničního 

zařízení295. 

Ke zvažování  dalších  v §  179  odst.  1  GWB  uvedených  zájmů  dojde  teprve  tehdy, 

pokud soud nedospěje k jasnému závěru ohledně úspěšnosti okamžité stížnosti. Tato kritéria 

jsou  totožná  s kritérii  uvedenými  v  §  173  odst.  2  GWB.  Z rozhodovací  praxe  vyplynuly 

následující  případy,  kdy  soud  povolil  dřívější  zadání  veřejné  zakázky.  Jednalo  se 

např. o situace, kdy se jednalo o zajištění řádné zdravotní péče o zaměstnance, a to i v situaci, 

kdy byl zpočátku vyžadován menší počet očkování a očních vyšetření296 nebo např. nákup 

nezbytné techniky k odvrácení hrozících teroristických útoků297. 

Dle § 176 odst. 2 GWB platí, že návrh na povolení předčasného zadání veřejné zakázky 

se  podává písemně a musí být zároveň odůvodněn.  V odůvodnění návrhu prezentované 

skutečnosti a důvod pro povolení předčasného zadání veřejné zakázky musí být věrohodné. 

To znamená,  že  uvedená  tvrzení  musí  být  alespoň částečně  podložena důkazy,  jak  uvádí 

Vavra. Až do doby rozhodnutí o tomto návrhu může být řízení o okamžité stížnosti přerušeno. 

Návrh,  který  neobsahuje  v době podání  odůvodnění,  je  nepřípustný  (viz Vavra).  Stejně  je 

293 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  176  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 14 až 17 [cit. 2018-12-05]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
294 WILLNER, Hajo. Vorabgestattung des Zuschlags bei mangelnder Erfolgsaussicht des Nachprüfungsantrags?. In: BOLZ, 
Stephan et al. IBR Immobilien & Baurecht [online]. Heft 11/2010. Mannheim: id Verlags, 2010, 2010, s. 651 [cit. 2018-12-
07]. Dostupné z: www.beck-online.de
295 Rozhodnutí OLG Karlsruhe ze dne 4. 5. 2007, sp. zn. 17 Verg 5/07
296 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 16. 3. 2005, sp. zn. Verg 5/05
297 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 17. 7. 2002, sp. zn. Verg 30/02
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nepřípustný návrh, který obsahuje poznámku, že bude odůvodněn později (viz Vavra). Návrh 

musí být podepsán advokátem a může být podán současně s okamžitou stížností, logicky ne 

dříve než okamžitá  stížnost,  jak vysvětluje  Vavra.  K povolení  předčasného zadání  veřejné 

zakázky nelze přistoupit z moci úřední, lze tak učinit pouze na návrh, jak vyplývá z § 176 

odst. 1 GWB. K řízení o návrhu nemusí být nařízené ústní jednání (viz Vavra). 

Podle  §  176  odst.  3  GWB  platí,  že  rozhodnutí  o  této  žádosti  musí  být  učiněno 

a zdůvodněno  bezodkladně  nejpozději  během  pěti  týdnů  od  doručení  návrhu.  V případě 

skutkově  či  právně  velmi  složitých  případů  může  předseda  senátu  výjimečně  o  nezbytně 

nutnou  dobu  prostřednictvím  zdůvodněného  oznámení  řízení  o  této  žádosti  prodloužit. 

K rozhodnutí  o  této  žádosti  se  nemusí  konat  ústní  jednání.  V odůvodnění  rozhodnutí  soud 

objasní, zda v zadávacím řízení došlo nebo nedošlo k pochybením. Pro řízení o této žádosti se 

použije § 175 GWB, který obsahuje odkazy na procesní pravidla z GWB, která se na řízení 

o okamžité stížnosti aplikují. 

Ustanovení  §  176  odst.  4  GWB pak  stanovuje,  že  proti  rozhodnutí  není  přípustný 

opravný prostředek. 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

S možností  předčasného  zadání  veřejné  zakázky  úzce  souvisí  i  pravidlo  začleněné 

v § 177 GWB. Dle tohoto ustanovení platí, že v případě, pokud zadavatel neuspěje se svým 

návrhem podle § 176 GWB na předčasné zadání veřejné zakázky,  považuje se zadávací 

řízení  za  deset  dnů  od  doručení  rozhodnutí  soudu  o  návrhu  zadavatele  za  ukončené, 

pakliže zadavatel  nepřistoupí  k nápravným  opatřením,  které  vyplývají  z doručeného 

rozhodnutí. V takovém případě nelze v zadávacím řízení pokračovat. 

Jak  uvádí  Vavra298,  toto  ustanovení  vychází  z  toho,  že  po  přezkoumání  návrhu 

zadavatele  na povolení  předběžného  zadání  veřejné  zakázky  a  jeho  odmítnutí  lze 

předpokládat,  že  by  senát  pro  veřejné  zakázky  v rámci  svého  finálního  rozhodnutí 

o okamžité stížnosti dospěl ke stejnému závěru.  Jak vyplývá z předmětného ustanovení, 

zadavatel se tohoto poměrně tvrdého opatření má obávat pouze za situace, když nepřistoupí 

k realizaci nápravných opatření vyplývajících z rozhodnutí senátu pro veřejné zakázky o jeho 

stížnosti.  Jak  nicméně  dále  Vavra  doplňuje,  v případě,  že  z rozhodnutí  žádná  nápravná 

opatření  nevyplývají,  nemůže  dojít  k ukončení  zadávacího  řízení.  Může  se  jednat  např. 

o situaci, kdy je návrh zadavatele dle § 176 GWB z formálních důvodů senátem pro veřejné 

zakázky  odmítnut.  To ostatně  potvrzuje  i  Herrmann,  když  konstatuje,  že  za  situace,  kdy 

298 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  177  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 4 a násl. [cit. 2018-12-08]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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zadavatel neuspěje se svým návrhem podle § 176 GWB z formálních důvodů nebo z důvodu, 

že senát  nespatřuje  přítomnost  okolností  ospravedlňujících  rychlé zadání  veřejné  zakázky, 

aniž by odůvodnění senátu obsahovalo námitky k zákonnosti zadávacího řízení, pak se na tyto 

situace fikce ukončení zadávacího řízení nevztahuje299. Jak dále vysvětluje Vavra, přistoupení 

k nápravným  opatřením  znamená,  že zadavatel  s jejich  realizací  musí  začít  a  musí  být 

schopen  provádění  těchto  úkonů  objektivně  doložit.  Není  ovšem  nezbytné,  aby 

v desetidenní lhůtě byla nápravná opatření dokončena, jak Vavra doplňuje. V případě, 

že k nim zadavatel nepřistoupí a naplní se tak předpoklad v § 177 GWB, platí, že po uplynutí 

uvedené  lhůty  je zadávací  řízení  pravomocně  ukončeno  a  nemůže  se  v něm  pokračovat. 

Zadavatel je povinen, pokud má dál zájem na pořízení poptávaného plnění, uskutečnit nové 

zadávací řízení. Pro dodavatele, kteří se účastnili zrušeného zadávacího řízení se otevírá cesta 

k případným nárokům na náhradu škody. 

Vavra nepovažuje uvedené pravidlo za vhodné, protože brání zadavateli v účinné právní 

obranně, když neumožňuje vyčkat na konečný výsledek posouzení. Nelze totiž vyloučit, že po 

zamítnutí návrhu na předčasné zadání veřejné zakázky, se v následujícím řízení ukáže, že by 

soud došel  k jinému závěru  ve  prospěch zadavatele.  Při  ústním jednání  v rámci  výslechu 

svědků  mohou  vyplynout  nové  skutečnosti,  jako  např.  mohou  být  objasněny  technické 

podrobnosti, které soud neměl k dispozici v rámci zatímního spisového materiálu (viz Vavra). 

Jak  dále  uvádí  Vavra,  ustanovení  zároveň  zpochybňuje  právo  na  účinnou  právní  obranu 

vybraného  dodavatele,  který  je  tak  pouze  odkázán  na uplatnění  případné  náhrady  škody. 

Vavra  nicméně  konstatuje,  že toto ustanovení  nehraje  v praxi  příliš  velkou roli.  Přesto dle 

jeho názoru by toto ustanovení mělo být z GWB z výše uvedených důvodů odstraněno. 

ROZHODNUTÍ O OKAMŽITÉ STÍŽNOSTI

Dle § 178 GWB platí,  že v případě,  že  senát pro veřejné zakázky považuje stížnost 

za důvodnou, zruší rozhodnutí komory pro veřejné zakázky. V tomto případě senát pro veřejné 

zakázky buď ve věci sám vydá rozhodnutí nebo přikáže komoře pro veřejné zakázky, aby ve 

věci v souladu se závazným právním názorem senátu nově rozhodla. Na návrh dodavatele, 

který inicioval přezkumné řízení, senát pro veřejné zakázky rozhodne, zda došlo k porušení 

jeho práv úkony zadavatele. Ustanovení § 168 odst. 2 GWB platí přiměřeně.

299 HERRMANN,  Alexander.  Komentář  k  ustanovení  §  177  GWB.  In:  ZIEKOW,  Jan  a  VÖLLINK,  Uwe-Carsten. 
Vergaberecht:  Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  3  [cit.  2020-02-20].  ISBN 978-3-406-69504-9. 
Dostupné z: www.beck-online.de
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Jak  uvádí  Vavra300,  odvolací  soud  je  vlastně  první  a  zároveň  poslední  nezávislou 

instancí,  která rozhoduje o okamžité  stížnosti,  protože proti  rozhodnutí  senátu pro veřejné 

zakázky není možné podat opravný prostředek. Výjimka existuje, jak dále konstatuje Vavra 

pouze  v případě,  že se odvolací  soud  zamýšlí  v rámci  svého  rozhodnutí  odchýlit 

od rozhodovací praxe jiného odvolacího soudu nebo samotného Spolkového nejvyššího 

soudu („Bundesgerichtshof“).  Dle § 179  odst.  2  GWB  za  takové  situace  odvolací  soud 

předloží věc k rozhodnutí Spolkovému nejvyššímu soudu. 

Dle  Vavry  v případě,  že  je  podaná  okamžitá  stížnost  odůvodněná,  platí,  že  senát 

pro veřejné zakázky v zásadě rozhoduje  sám a nevrací  věc  zpět  komoře pro veřejné 

zakázky. To se děje pouze ve výjimečných případech301. Jak k tomu doplňuje Steck, je to 

z toho  důvodu,  že  rozhodnutí  senátem  pro  veřejné  zakázky  je  v zásadě  rychlejší,  což  je 

v souladu se zásadou procesní ekonomie a zájmu na co nejrychlejším vyřízení věci302. Pokud 

tedy senát pro veřejné zakázky rozhodne o okamžité stížnosti sám, pak platí,  že má stejné 

pravomoci  jako  prvostupňová  komora  pro  veřejné  zakázky303.  To  znamená,  že  i  senát 

pro veřejné  zakázky  není  vázán  podanými  návrhy  a  může  působit  sám  na  zákonnost 

zadávacího řízení. Byť tato pravomoc senátu pro veřejné zakázky z GWB výslovně nevyplývá 

(v § 178 GWB totiž chybí přímý odkaz na ustanovení § 168 odst. 1 GWB, které toto výslovně 

stanovuje) nelze tuto skutečnost vykládat jinak, než jak je uvedeno304. Jak podotýká Vavra, 

senát pro veřejné zakázky totiž nemůže mít méně pravomocí než prvostupňová komora pro 

veřejné zakázky. 

Co  se  týče  rozsahu  přezkumu  dle  Vavry  platí,  že  senát  pro  veřejné  zakázky 

přezkoumává  všechna  namítaná pochybení.  Steck  uvádí,  že  skutkový  a  právní  stav  je 

přezkoumáván tzv. z moci úřední, a protože se jedná o soudní přezkum, tak se kromě pravidel 

GWB uplatní  i  soudní  procesněprávní  pravidla  dle  Zivilprozessordnung305 (Občanský  řád 

300 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  178  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 4 a násl. [cit. 2018-12-10]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
301 viz pozn. 300
302 STECK, Matthias. Komentář k § 178 GWB. In: ZIEKOW, Jan a VÖLLINK, Uwe-Carsten. Vergaberecht: Kommentar 
[online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  10  [cit.  2020-02-22].  ISBN  978-3-406-69504-9.  Dostupné  z:  www.beck-
online.de
303 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  178  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 4 a násl. [cit. 2018-12-10]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
304 viz pozn. 303
305 Zivilprozessordnung ze dne 5. 12. 2005, BGBl. I S. BGBL Jahr 2005 I Seite 3202, v platném znění (Občanský řád 
procesní)
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procesní)306. V návaznosti na to senát pro veřejné zakázky přijme taková nápravná opatření, 

která považuje za vhodná, jak dále konstatuje Vavra307. 

Jak  uvádí  Vavra,  co  se  týče  vlastního  rozhodnutí  v  projednávané  věci  platí, 

že po zrušení  prvostupňového  rozhodnutí  senát  pro  veřejné  zakázky  nezastupuje  roli 

zadavatele.  V zásadě  tak  nelze,  aby  senát  pro  veřejné  zakázky  sám  provedl  posouzení 

kvalifikačních  předpokladů  jednotlivých  účastníků  zadávacího  řízení308.  Senát  může 

dle Vavry ale přezkoumat a rozhodnout, zda doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů 

jsou dostatečné. Senát pro veřejné zakázky může dále rozhodnout, že se zadávací řízení vrací 

např.  do  fáze  před  podáním  nabídek  a  všechny  následující,  doposud  provedené  úkony 

zrušit309. 

V případě, že je okamžitá stížnost neodůvodněná, ji senát pro veřejné zakázky zamítne. 

Logicky tak nastane v situacích, kdy se senát pro veřejné zakázky ztotožní s názorem komory 

pro veřejné zakázky. Okamžitá stížnost může být i nepřípustná, byť jak uvádí Vavra se tak 

stává ojediněle. Je to např. za situace, kdy je doručena pozdě v rozporu s § 172 odst. 1 GWB. 

Ustanovení  §  178  GWB  upravuje  zároveň  i  možnost  vydání  rozsudku  na  určení 

(„Festellungsantrag“). V § 178 GWB jsou upraveny  dva typy tohoto rozsudku,  a sice ve 

větě třetí a větě čtvrté uvedeného zákonného ustanovení. 

Co se týče možnosti vydat rozsudek na určení dle § 178 věta 3 GWB platí dle Vavry 

následující. Návrh na vydání tohoto rozsudku může podat pouze dodavatel, který inicioval 

přezkumné řízení. Tento typ rozsudku na určení odpovídá právní úpravě v § 168 odst. 1 věta 

1  GWB.  Jak uvádí  Vavra,  stejně  jako  v řízení  před  komorou  pro  veřejné  zakázky  může 

dotčený dodavatel  podat tento návrh na určení s cílem stanovit,  zda došlo k porušení jeho 

práv, a to paralelně vedle dalších návrhů ve věci. Stejně jako v případě § 168 odst. 1 věta 1 

GWB  dle  Vavry  platí,  že  toto  řízení  je  předstupněm  k rozhodnutí  o  přijetí  nápravných 

opatření s cílem odstranit pochybení zadavatele. Dle Vavry lze shrnout, že toto opatření podle 

§  178  odst.  3  GWB  slouží  k objasnění,  proč by  měla  být  přijata  právě  určitá  nápravná 

opatření. Z rozhodnutí může, jak dále konstatuje Vavra nicméně profitovat i dodavatel, který 

žádost  podal,  pakliže  bylo  rozhodnutí  o  jeho  návrhu  pro  něj  příznivé.  V případě  řízení 

o náhradě škody totiž platí, že příslušný soud je vázán pravomocnými rozhodnutími komory a 

senátu  pro  veřejné  zakázky  (viz § 179  odst.  1  GWB).  Podání  žádosti  na  vydání  tohoto 

306 STECK, Matthias. Komentář k § 178 GWB. In: ZIEKOW, Jan a VÖLLINK, Uwe-Carsten. Vergaberecht: Kommentar 
[online]. 3. Auflage. C.H.Beck, 2018, pozn. 2 [cit. 2020-02-22]. ISBN 978-3-406-69504-9. Dostupné z: www.beck-online.de
307 VAVRA,  Maria.  Komentář  k  ustanovení  §  178  GWB.  In:  BURGHI,  Martin  a  DREHER,  Meinrad.  Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 4 a násl. [cit. 2018-12-10]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
308 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 15. 8. 2003, sp. zn. Verg 34/03
309 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. VII-Verg 35/03
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rozsudku není vázáno na situace, kdy je určitým způsobem ukončeno přezkumné řízení (tak 

jako v případě  § 168 odst.  2  GWB), ale  může být  podáno v průběhu probíhajícího  řízení 

o okamžité stížnosti. Podle Vavry návrh na vydání rozsudku na určení může být podán poprvé 

v rámci  řízení  o okamžité  stížnosti.  Není  tak  nezbytné,  aby  dodavatel  návrh  podával  již 

v rámci  prvostupňového  řízení  před  komorou pro  veřejné  zakázky.  Dle  Vavry  je to  častá 

situace, protože pokud není podán návrh na prodloužení odkladného účinku prvostupňového 

rozhodnutí dle § 173 odst. 1 věta 3 GWB, tak po ukončení zákazu zadání veřejné zakázky 

zadavatel k tomuto úkonu zpravidla přistoupí. Jak již uvedeno několikrát, tento úkon nelze 

vzít zpět a dodavateli tak nezbývá než požadovat v rámci tzv. sekundární ochrany náhradu 

škody.  V tomto  řízení  je  pak  právě  případné  rozhodnutí  o  tom,  že  zadavatel  porušil 

subjektivní práva dodavatele, velmi nápomocné, neboť soud je tímto rozhodnutím vázán. 

Druhý typ rozsudku na určení je definován v § 178 věta 4 GWB. Zde platí, že tento 

návrh  může  být  podán  kterýmkoliv  účastníkem  zadávacího  řízení  a  jeho  podání  je 

vázáno na určité situace, kdy je přezkumné řízení ukončeno bez meritorního rozhodnutí 

(jako např. došlo k zadání veřejné zakázky apod.). V tomto případě se uplatní stejná pravidla 

začleněná v § 168 odst. 2 GWB. Protože proti tomuto rozsudku není možné podat opravný 

prostředek, je pravomocné v době jeho vyhlášení.

3.3 SROVNÁNÍ ČESKÉ A NĚMECKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

I  s ohledem na  společný  právní  základ  na  evropské  úrovni  obsahuje  jak  česká,  tak 

i německá  právní  úprava  v zásadě  totožné  typy  opravných  prostředků,  které  je  možné 

iniciovat před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o námitky směřující vůči 

zadavateli a  následně  o  opravné  prostředky  v rámci  dvoustupňového  přezkumného 

řízení  u  orgánů  nezávislých  na  zadavateli.  Rozdíl spočívá  v druhu  instituce,  která 

o opravných  prostředcích  rozhoduje.  V případě  prvostupňových  řízeních  o  návrhu 

rozhodují  v Německu  kolektivní  orgány  -  komory  pro  veřejné  zakázky  zřízené  jak  na 

federální úrovni, tak v každé spolkové zemi. Komory jsou tvořeny třemi osobami, přičemž 

jedna z nich je přísedícím tzv. z lidu. Předseda a hlavní přísedící jsou úředníky s příslušným 

vzděláním  (předsedající  musí  mít  v  zásadě  způsobilost  pro  výkon  funkce  soudce)  a 

odpovídajícími profesními zkušenostmi.  V porovnáním s tím o českém návrhu na zahájení 

řízení o přezkoumání úkonů zadavatele rozhoduje a rozhodnutí vyhotovuje přidělený úředník 

u Úřadu. O okamžité stížnosti potom u příslušných vrchních soudů rozhodují opět speciálně 

utvořené  senáty  pro  veřejné  zakázky  v obsazení  tří  soudců  s  patřičným  vzděláním  a 

zkušenostmi. V tomto druhém stupni se už jedná o soudní přezkum (v české úpravě soudní 
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přezkum přichází  v úvahu až jako žaloba  proti  rozhodnutí  předsedy Úřadu ke Krajskému 

soudu v Brně  a  následně  kasační  stížnost  před  NSS).  Naopak o rozkladu  rozhoduje  Úřad 

jakožto  ústřední  orgán státní  správy,  resp.  jeho předseda  na návrh rozkladové komise.  Je 

nezbytné dodat, že rozhodnutím o okamžité stížnosti přezkum v německé právní úpravě ve 

většině případů zároveň končí. Pouze pokud by se vrchní zemský soud hodlal odchýlit od 

rozhodovací  praxe  jiného  vrchního  zemského  soudu  nebo  od  rozhodnutí  Spolkového 

nejvyššího soudu, pak je případ předložen Spolkovému nejvyššímu soudu k rozhodnutí. Dle 

mého názoru je tato úprava vyvážená, kdy na jedné straně přispívá k rychlosti přezkumného 

řízení a zbytečně tak nedochází k průtahům při realizaci veřejných investičních záměrů. Na 

druhé  straně  úprava  opravných  prostředků  představuje  dostatečnou  záruku  nezávislého, 

spravedlivého  a  účinného přezkumu (viz  níže).  Naopak v případě  české  právní  úpravy je 

jednak  spor  projednáván  ve  dvou  instancích  v rámci  jednoho  Úřadu  (nezřídka  předseda 

rozhodnutí  první  instance  zruší,  např.  z procesních  důvodů  a  vrátí  mu  ho  k novému 

projednání, což řízení pouze nadále prodlužuje). Ze statistik výročních zpráv Úřadu vyplývá, 

že ve většině případů předseda Úřadu stejně potvrdí prvoinstanční rozhodnutí.  A následně 

spor často pokračuje prostřednictvím správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, případně 

s kasační stížností k NSS. Přezkum v případě české úpravy je tak projednáván na úrovni více 

instancí, což přezkum veřejných zakázek prodlužuje. Navíc v případě rozhodnutí o okamžité 

stížnosti senát pro veřejné zakázky ve většině případu sám rozhodne a nevrací tak řízení ke 

komoře  pro  veřejné  zakázky  k novému  projednání,  což  opět  přispívá  k rychlosti  řízení. 

V případě Úřadu předseda při odlišném názoru sám většinou nerozhodne a řízení vrací první 

instanci k dalšímu projednání, obdobně i v případě žaloby ke Krajskému soudu v Brně, pokud 

je úspěšná a Krajský soud rozhodnutí zruší a vrátí Úřadu k dalšímu řízení.

Co  se  týče  institutu  námitek,  lze  obecně  konstatovat,  že  česká  právní  úprava  je 

mnohem propracovanější, když ZZVZ upravuje lhůty, formu, náležitosti námitek a postup 

při  jejich  vyřízení.  Německá právní  úprava  v GWB v podstatě  stanovuje  pouze  lhůtu  pro 

podání námitek a v tomto ohledu podání námitek probíhá více neformálně, byť samozřejmě 

postupy  jsou  dotvářeny  rozhodovací  praxí.  Určitou  zajímavostí  je,  že  GWB  nevylučuje 

podat námitky zadavateli současně s návrhem na zahájení řízení k přezkoumání úkonů 

zadavatele příslušné komoře pro veřejné zakázky, byť z praktického hlediska se tak moc 

často  neděje,  neboť  zadavatel  nedostává  časový  prostor  na  seznámení  se  s namítanými 

pochybeními a možnost přijmout  případné nápravné opatření.  K dodržení tohoto časového 

sledu (nejdřív námitky, potom návrh ke komoře) přispívá i skutečnost, že s podáním návrhu 
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musí  stěžovatel  zaplatit  poplatek,  a  proto  k tomuto  úkonu  přistoupí  až  po  negativním 

rozhodnutí zadavatele o námitkách. 

V případě návrhu na zahájení řízení k přezkoumání úkonů zadavatele platí, že ten 

je možné podle německé právní úpravy podat pouze na návrh. Tím je omezena možnost 

přezkumných  orgánů  zasahovat  do  zadávacích  řízeních,  když  není  dána  možnost  zahájit 

přezkum  ex  offo a  opravné  prostředky  jsou  v podstatě  svěřeny  pouze  dodavatelům 

a účastníkům řízení. 

Maximální možná výše poplatku, který se hradí za posouzení návrhu činí v Německu 

100 000 EUR,  což je  cca čtyřikrát  méně než max.  možná výše kauce v České republice. 

K tomu je  ale nezbytné dodat,  že  tato max. částka je stanovena pouze ve výjimečných 

případech, podle GWB by neměla přesahovat 50 000 EUR a na rozdíl od české úpravy se 

její výše řídí kromě hospodářské významnosti zakázky také náročností posouzení případu po 

personální a materiální stránce. GWB na rozdíl od ZZVZ umožňuje jak  snížení či dokonce 

zvýšení  poplatku za  vedené správní  řízení,  tak  dokonce  osvobození  od něj.  Poplatek  se 

v zásadě hradí  po ukončení  přezkumného řízení  v závislosti  na úspěchu ve věci.  Povinna 

k náhradě je ta strana sporu, která ve věci  neuspěla.  V tomto případě se tak německá 

úprava podobá placení, resp. hrazení soudních poplatků. Německou úpravu v tomto ohledu 

považuji za vhodnější, kdy dle mého česká úprava výše kauce a nemožnosti jejího snížení či 

odpuštění pro určité dodavatele představuje překážku k uplatnění jejich práv před Úřadem. 

Česká právní úprava obsahuje přísnější pravidla týkající se náležitostí návrhu, když 

je až na určité výjimky nezbytné, aby náležitosti návrhu byly splněny ve lhůtě pro podání 

návrhu.  V opačném  případě  hrozí  zastavení  přezkumné  řízení.  GWB  umožňuje  doručení 

odůvodnění  návrhu  i  později  než  v zákonné  15  denní  lhůtě.  V tomto  ohledu  hodnotím 

německou úpravu za méně formalistickou. 

Co se týče průběhu přezkumného řízení, velkým rozdílem je ústní projednání věci 

před komorou pro veřejné zakázky, přičemž  komora by měla rozhodnout při jediném 

jednání. Dalším dle mého hodnocení důležitým opatřením v případě německé právní úpravy 

je  možnost komory i  senátu pro veřejné zakázky povolit  její  zadání i  v probíhajícím 

přezkumném řízení,  pokud by pozdější  zadání veřejné zakázky (až po vydání rozhodnutí 

v prvostupňovém  řízení)  bylo  spojeno  převážně  s negativními  následky.  K rychlosti 

přezkumného řízení  přispívá i  pravidlo  stanovující,  že  pokud zadavatel  neuspěje  se  svým 

návrhem na dřívější zadání veřejné zakázky před ukončením prvostupňového dle § 176 GWB 

a  zároveň  po  doručení  zamítnutí  jeho  návrh  nepřijme  navrhovaná  opatření,  pak  platí,  že 

zadávací řízení je ukončeno a zadavatel v něm nesmí pokračovat. Na druhou stranu platí, že 
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po  zahájení  přezkumného  řízení  zadavatel  nesmí  zadat  veřejnou  zakázku  a  uzavřít 

smlouvu, a to až do skončení prvoinstančního řízení, resp. uplynutí dvoutýdenní lhůty 

k podání okamžité stížnosti. Zároveň GWB obsahuje možnosti, jak tento zákaz flexibilně 

prodloužit. Za velmi vhodnou považuji např. možnost, aby  zákaz zadání veřejné zakázky 

senát  prodloužil  prozatímně,  a  to  až  do  doby,  než  posoudí  návrh  na  vydání  tohoto 

předběžného opatření až do skončení řízení o okamžité stížnosti. 

Z GWB vyplývá závazná lhůta komoře pro veřejné zakázky rozhodnout do 5 týdnů 

od doručení  návrhu,  přičemž pouze v situacích  právně či  skutkově složitých případů 

může předseda komory lhůtu pro vydání rozhodnutí o 2 týdny prodloužit. Pokud v této 

lhůtě  komora  nerozhodne,  má  se  za  to,  že  návrh  zamítla.  Tento  postup  výrazně  přispívá 

k rychlosti  řízení.  V případě  české  úpravy  je  možné  obdobné  pravidlo  nalézt  v postupu 

zadavatele  při  vyřizování  námitek  (pakliže  nerozhodne v 15  denní  lhůtě,  má se  za  to,  že 

námitky odmítl).  V případě české právní úpravy řízení před Úřadem takové pravidlo není, 

přičemž dle rozhodovací praxe se má za to, že všechna řízení o veřejných zakázkách jsou 

právně či skutkově složitými případy. 

Co se týče nápravných opatření, důležitým rozdílem je, že  komora není oprávněna 

zrušit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, jak vyplývá z § 168 GWB. Jedinou 

výjimkou z tohoto pravidla  je,  pokud jsou splněny podmínky pro tzv.  neplatnost  smlouvy 

dle § 135 GWB, tj.  v případě,  pokud zadavatel  jednal  v rozporu  s  §  134 GWB (nedostál 

informační povinnosti, příp. uzavřel smlouvu v blokační lhůtě) nebo veřejnou zakázku zadal 

bez  předchozího  uveřejnění  v Úředním  věstníku  Evropské  unie,  a  toto  pochybení  bylo 

potvrzeno v přezkumném řízení. 

V neposlední  řadě  bych  ráda  zmínila  německý  institut  tzv.  rozsudku  na  určení 

(„Feststellungsantrag“),  který  hraje  významnou  roli  v případném  řízení  o  náhradu  škody. 

Komora pro veřejné zakázky ho může vydat na žádost navrhovatele v případě, že přezkumné 

řízení bylo ukončeno tak, že veřejná zakázka již byla zadána, zadávací řízení bylo zrušeno 

nebo zastaveno či došlo k ukončení jiným způsobem, a přesto existuje zájem na určení, zda 

zadavatel  při  zadávání  veřejné  zakázky  pochybil  či  nikoliv.  Tímto  rozhodnutím  komora 

stanoví, zda došlo k porušení zákonných pravidel pro zadávání veřejných zakázek či nikoliv. 

V případě rozsudku, který potvrdí pochybení zadavatele platí, že civilní soud v případě řízení 

o náhradě škody je takovým rozhodnutím komory vázán. 

Obecně  německá  úprava  klade  důraz  na  rychlost  přezkumného  řízení  a  snahu 

neblokovat veřejné zadávání. Napříč GWB jsou tak stanoveny lhůty pro provedení úkonů, ať 

už se jedná o výše uvedenou lhůtu pro vydání rozhodnutí komory pro veřejné zakázky. Byť 
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dle mého úprava opravných prostředků poskytuje  dostatečnou záruku na účinný přezkum, 

pokud je zakázka zadána a smlouva uzavřena, může se dotčený dodavatel obrátit  na soud 

s žádostí o náhradu škody (viz dále). 
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4. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PO UZAVŘENÍ SMLOUVY NA VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU A NÁHRADA ŠKODY

4.1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE ČESKÉHO PRÁVA

NÁVRH NA ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY 

Právní úprava návrhu na uložení zákazu plnění je začleněna do § 254 a § 264 ZZVZ, 

nicméně i některá další ustanovení ZZVZ se tohoto institutu dotýkají. Návrh na zákaz plnění 

je  jediný  opravný  prostředek,  který  může  dodavatel  podat  i  po  uzavření  smlouvy 

na veřejnou zakázku (viz  §  250 odst.  2  ZZVZ).  Pokud Úřad přistoupí  k uložení  zákazu 

plnění,  jedná se o významný zásah do již uzavřeného smluvního vztahu mezi zadavatelem 

a vybraným dodavatelem, a proto lze k zákazu plnění přistoupit pouze za výjimečných situací 

v případě nejhrubších porušení ZZVZ. I v případě prokázání těchto skutečností může Úřad 

od uložení zákazu  upustit, a to pokud pro to existují důvody hodné zvláštního zřetele . 

Návrh na zákaz plnění je zpoplatněn paušální částkou ve výši 200 tis. Kč a v řízení o něm 

nelze nařídit předběžné opatření (§ 254 odst. 7 ZZVZ). Účastníkem řízení o uložení zákazu 

plnění smlouvy je v souladu s § 256 navrhovatel a strany smlouvy. 

V § 254 odst. 1 ZZVZ jsou taxativně stanoveny případy, kdy navrhovatel může podat 

návrh. Jedná se o situace, kdy zadavatel uzavřel smlouvu: 

a) bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného 

oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, 

ačkoli  byl  povinen toto  oznámení,  předběžné  oznámení  nebo výzvu  k  podání 

nabídek  ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení  uveřejnit,  ledaže  uveřejnil 

dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst., 

b) přes  zákaz  jejího  uzavření  stanovený  tímto  zákonem  nebo  předběžným 

opatřením,

c) na základě postupu mimo zadávací řízení, ačkoli mu bylo pokračování v tomto 

postupu zakázáno rozhodnutím podle § 263 odst. 7, nebo

d) postupem podle  §  135 odst.  3  nebo § 141 odst.  4,  přičemž  porušil  pravidla 

stanovená  pro  zadání  veřejné  zakázky  na  základě  rámcové  dohody  nebo  v 

dynamickém  nákupním  systému  a  tím  ovlivnil  nebo  mohl  ovlivnit  výběr 

dodavatele. 

Co se týče důvodu ad a), jedná se patrně o nejfrekventovanější situace, kdy může 

dojít k uložení zákazu plnění. Pod toto ustanovení se řadí případy, kdy zadavatel nesprávně 

postupoval mimo režim ZZVZ, např. zadal veřejnou zakázku postupem pro zakázku malého 
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rozsahu, byť předpokládaná hodnota převyšovala finanční limity stanovené pro tento druh 

řízení. Může se také jednat o situace, kdy je zadavatel mylně přesvědčen, že byly naplněny 

podmínky pro využití některých výjimek z působnosti ZZVZ. Případy spadající  pod § 254 

odst. 1  písm. b) ZZVZ nastávají, když zadavateli např. z důvodu blokačních lhůt dle § 246 

ZZVZ vyplývá zákaz uzavření smlouvy nebo mu je v průběhu řízení Úřadem udělen (viz § 

263 odst. 8 ZZVZ), a zadavatel  přesto přistoupí k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. 

Případ dle  písm. c) potom míří  na situace,  kdy zadavatel  uzavřel  smlouvu s dodavatelem 

na základě  postupu  mimo  zadávací  řízení,  ačkoliv  mu  bylo  pokračování  v zadání  mimo 

zadávacího řízení  zakázáno rozhodnutím Úřadu dle  § 263 odst.  7 ZZVZ. Poslední  případ 

dle písm.  d) se  týká  zadávacích  procesů  v rámci  uzavírání  rámcových  smluv  a  smluv 

v dynamickém nákupním systému,  kdy ze  ZZVZ vyplývá,  že  za  určitých  okolností  může 

zadavatel uzavřít smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek. Jak se uvádí v komentáři 

Dvořák, Machurek, Novotný a kol., „pokud by zadavatel chtěl zabránit uložení zákazu plnění 

smlouvy na veřejnou zakázku, neměl by využít možnost uzavřít smlouvu před uplynutím lhůty 

pro podání námitek ve smyslu § 135 odst. 3 nebo § 141 odst. 4 ZZVZ310“. I v případě těchto 

zvláštních postupů se proto doporučuje postupovat obezřetně a smlouvu uzavřít raději až po 

uběhnutí lhůt pro podání námitek. 

ZZVZ stanovuje  zvláštní náležitosti tohoto návrhu, když se v § 254 odst.  2 ZZVZ 

uvádí, že v návrhu musí být uvedeno, kdy se navrhovatel dozvěděl tom, že zadavatel uzavřel 

smlouvu postupem podle odstavce 1. 

Podle § 254 odst. 3 ZZVZ platí,  že návrh doručí navrhovatel Úřadu a ve stejnopisu 

zadavateli  do  1  měsíce  ode  dne,  kdy  zadavatel  uveřejnil  oznámení  o  uzavření  smlouvy 

způsobem podle § 212 odst. 2 s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění 

oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek 

ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. 

Podle  Krutáka,  Krutákové  a  Gerycha  se  za  oznámení  o  uzavření  smlouvy  dá  považovat 

např. „uveřejnění výsledku zadávacího řízení dle § 126, jímž zadavatel způsobem podle § 212 

ZZVZ  oznámí  uzavření  smlouvy  v JŘBU  a  pravděpodobně  rovněž  o  uveřejnění  smlouvy 

v registru smluv311, nebo její uveřejnění na profilu zadavatele podle § 219 ZZVZ“312. Pokud je 

návrhu doručen po uplynutí uvedených lhůt, pak Úřad řízení v souladu s § 257 písm. e) ZZVZ 

usnesením zastaví. 

310 DVOŘÁK, David et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s.  
1201.
311 zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
312 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10.  
2016. 1 vyd. Olomouc: ANAG, 2016, s. 632. ISBN 978-80-7554-040-9.
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Zadavatel  má  povinnost  do  10  dnů  od  doručení  návrhu  Úřadu  doručit  všechny 

dokumenty obsahující zadávací podmínky a dokumentaci o zadávacím řízení, své vyjádření 

k návrhu  a  případně  v této  lhůtě  předložit  důkazy  prokazující  existenci  důvodů  hodných 

zvláštního zřetele pro případné neuložení zákazu plnění. 

Důležitým pravidlem je že podle § 264 odst. 1 ZZVZ platí, že  smlouva, ohledně níž 

Úřad uložil zákaz plnění, aniž by postupoval podle § 264 odst. 3, je  neplatná od samého 

počátku.  Brodec  a  Skalská  uvádějí,  že  část  odborné  veřejnosti  se  přiklání  k názoru, 

že v případě neplatnosti dle ZZVZ se jedná o neplatnost absolutní a část odborné veřejnosti 

zastává  názor,  že  relativní313.  Jak  vysvětlují  Brodec  a  Skalská,  pro  absolutní  neplatnost 

zaznívá  argument,  že řízení  před Úřadem se týká v podstatě  zákazu plnění  smlouvy a ten 

nastává  automaticky  ze  ZZVZ.  Pro  relativní  neplatnost  naopak  přispívá  skutečnost, 

že neplatnost  je  „podmíněna  rozhodnutím ÚOHS v řízení  zahájeném na návrh  dle  §  254, 

kterým se navrhovatel dovolává neplatnosti smlouvy; do té doby, resp. v tomto případě do 

právní moci rozhodnutí ÚOHS o uložení zákazu plnění, se smlouva považuje za platnou“314. 

V této části  Brodec a Skalská uzavírají,  že dle jejich názoru se jedná o „neplatnost svého 

druhu,  která  nastává  přímo ze  zákona,  ale  až  v důsledku  uložení  zákazu plnění  smlouvy, 

o kterém musí rozhodnout ÚOHS, a musí tak učinit na návrh“315.  Smlouva na plnění veřejné 

zakázky se stává neplatnou z důvodu porušení tohoto zákona pouze v případech, kdy Úřad 

uloží  zákaz  jejího  plnění  podle  odstavce  1,  přičemž  neplatnost  z  jiných  důvodů  tím  není 

dotčena (viz § 264 odst. 2 ZZVZ). Pokud Úřad uložil zákaz plnění s odkladem až 12 měsíců 

(postup podle § 264 odst. 3 ZZVZ), pak dle Krutáka, Krutákové a Gerycha smlouva neplatná 

nebude, ani se jí nestane, nicméně po účinnosti zákazu plnění zanikne pro nemožnost plnit 

podle § 2006 Občanského zákoníku316. 

Úřad  nicméně  zákaz  plnění  smlouvy  neuloží,  pakliže  zadavatel  prokáže,  že  důvody 

hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem vyžadují  pokračování plnění smlouvy, 

Úřad v rozhodnutí stanoví lhůtu ne delší než 12 měsíců, jejímž uplynutím je zakázáno plnění 

smlouvy;  tato  lhůta  začíná  běžet  právní  mocí  rozhodnutí  (viz  §  263  odst.  4  ZZVZ). 

Ekonomický zájem může být považován za takový důvod pouze výjimečně. Podle § 264 odst. 

4 ZZVZ platí, že Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy podle odstavce 1, pokud zadavatel kromě 

skutečností  uvedených v odstavci  3 prokáže zároveň i  to,  že k  ochraně daného veřejného 

zájmu nepostačuje postup podle odstavce 3 věty první. 

313 BRODEC, Jan a SKALSKÁ, Helena. Neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku dle předpisů veřejného zadávání, její  
účinky a důsledky. Veřejné zakázky. Nakladatelství Procurement Publishing, s.r.o., č. 6/2018, s. 37-41. ISSN 1803-6724.
314 viz pozn. 313
315 viz pozn. 313
316 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10.  
2016. 1 vyd. Olomouc: ANAG, 2016, s. 650. ISBN 978-80-7554-040-9.
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NÁHRADA ŠKODY

ZZVZ obsahuje  dvě  ustanovení,  která  za  určitých  okolností  přiznávají  účastníkům 

náhradu  nákladů při  přípravě  nabídky.  V §  40  odst.  4  ZZVZ je  stanoveno  pravidlo, 

že pokud  zadavatel  v zadávací  lhůtě  neodešle  oznámení  o  výběru  dodavatele,  uhradí 

účastníkům účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení. Dále podle 

§ 149 odst. 4 ZZVZ platí, že  zadavatel si může v soutěžních podmínkách  soutěže o návrh 

vyhradit možnost zrušení soutěže o návrh před rozhodnutím poroty pouze, pokud současně 

stanoví  podmínky  pro  odškodnění  účastníků  soutěže  o  návrh.  ZZVZ nicméně  neobsahuje 

komplexní právní úpravu. ZZVZ nicméně neobsahuje speciální úpravu týkající se možnosti 

vymáhat náhradu škody v případě pochybení zadavatele či z dalších nároků. 

Z rozhodovací praxe  existuje případ, kdy účastníku řízení byla přiznána náhrada 

škody  za  náklady  spojené  s podáním  nabídky.  Zadavatel  v tomto  případě  po  podání 

nabídek zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku Oděv pro výkonné letce a ILS. Dodavatelé 

měli spolu s nabídkou předložit vzorky oděvů. Stěžovatel se po zrušeném zadávacím řízení 

domáhal náhrady škody, která mu vznikla v souvislosti s vyhotovením a předložením vzorků 

oděvů. Nejvyšší soud stěžovateli ve svém rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 1409/2015 ze dne 26. 7. 

2016 vyhověl a přiznal mu náhradu škody ve výši cca 290 000 Kč. 

V rozhodovací praxi lze nalézt i další rozhodnutí, která se této problematiky týkají. NSS 

se  např.  vyjádřil  k povaze  předpisů  upravujících  zadávání  veřejných  zakázek  a  možnosti 

požadovat náhradu škody. Ve svém rozhodnutí sp. zn. 4 As 249/2014 ze dne 31. 3. 2015 

konstatoval, že „zadávání veřejných zakázek totiž není výkonem veřejné moci, jde o civilní 

kontraktační  proces  modifikovaný zvláštními předpisy závaznými pro veřejné zadavatele  a 

další  subjekty.  Odpovědnost  zadavatele  za  škodu  způsobenou  dodavateli  či  uchazeči 

o veřejnou zakázku je pak občanskoprávním odpovědnostním vztahem. Soudy rozhodující v 

občanském soudním řízení jsou pak kompetentní i k posouzení otázky, zda došlo k porušení 

povinností  zadavatele  vyplývajících  z  právních  předpisů  upravujících  zadávání  veřejných 

zakázek, což je jedním ze základních předpokladů vzniku odpovědnosti zadavatele za škodu“. 

Ústavní  soud  ve  svém nálezu  sp.  zn.  III.  ÚS  3181/2017  ze  dne  31.  8.  2018  rozhodoval 

o ústavní  stížnosti  města  Čelákovice,  které  v důsledku  pochybení  administrátora  veřejná 

zakázky byla snížena dotace na financování veřejné zakázky. Z tohoto důvodu se stěžovatel 

(město Čelákovice) domáhalo po administrátorovi náhrady škody. Žaloba města Čelákovice 

byla obvodním soudem zamítnuta s odůvodněním, že ke snížení dotace došlo z důvodu, že 

všechny  nabídky  včetně  vítězné  překročily  max.  stanovenou  cenu,  přičemž  za  výběr 

nejvhodnější  nabídky  odpovídá  zadavatel,  nikoliv  administrátor.  Městský  soud  v Praze 
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potvrdil závěry obvodního soudu. Nejvyšší soud dovolání města Čelákovice odmítl s tím, že 

se jedná o skutkové posouzení, nikoliv právní. Proti tomuto rozhodnutí se stěžovatel obrátil na 

Ústavní soud, který mu dal zapravdu a vrátil řízení k Nejvyššímu soudu s odůvodněním, že se 

jedná  o  otázku  právní.  Možnost  požadovat  náhradu  škody  po  administrátorovi  veřejné 

zakázky je naznačeno i v rozhodnutí NSS sp. zn. 30 Af 10/2014 ze dne 18. 2. 2016, které bylo 

potvrzeno nálezem Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 2772/16 ze dne 21. 3. 2017. 

Byť ZZVZ ani jiné právní předpisy náhradu škody v oblasti veřejných zakázek zvláštně 

neupravují, z výše uvedeného plyne a Úřad to i v rámci některých rozhodnutí zmiňuje, že je 

možné postupovat podle občanského zákoníku317 a domáhat se škody před soudem. 

4.2 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE NĚMECKÉHO PRÁVA

NÁVRH NA URČENÍ NEPLATNOSTI SMLOUVY

Právní úprava  týkající  se  neplatnosti  smluv  („Festellung  der  Unwirksamkeit  des 

Vertrags“) je koncentrována do § 135 GWB. Dle odst. 1 tohoto ustanovení platí, že smlouva 

na veřejnou zakázku je od počátku neplatná, pokud veřejný zadavatel: 

 jednal v rozporu s § 134 GWB nebo

 veřejnou  zakázku  zadal  bez  předchozího  uveřejnění  oznámení  v Úředním  věstníku 

Evropské unie, aniž by to zákon umožňoval a 

a toto pochybení bylo potvrzeno v přezkumném řízení. 

Ustanovení § 135 odst. 2 GWB určuje, že neplatnost podle § 135 odst. 1 GWB může 

nastat pouze tehdy, pokud je uplatněna v rámci přezkumného řízení ve lhůtě 30 kalendářních 

dnů  od  doby,  kdy  byl  dotčený  dodavatel  a  účastníci  informováni  o uzavření  smlouvy, 

nejpozději však do 6 měsíců od uzavření smlouvy.  Pokud veřejný zadavatel oznámí zadání 

veřejné zakázky v Úředním věstníku Evropské unie,  končí lhůta pro určení neplatnosti  30 

kalendářních  dnů  od  uveřejnění  oznámení  o  zadání  veřejné  zakázky  v  Úředním  věstníku 

Evropské unie.

Podle § 135 odst. 3 GWB platí, že neplatnost smlouvy nelze stanovit, jestliže 

 1. veřejný zadavatel považuje zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o 

zakázce v Úředním věstníku Evropské unie za přípustné, 

 2. veřejný zadavatel  uveřejnil  oznámení v Úředním věstníku Evropské unie,  kterým 

oznámil záměr uzavřít smlouvu na plnění, a 

 3. smlouva na plnění veřejné zakázky není uzavřena ve lhůtě min. 10 kalendářních dnů 

ode dne uveřejnění oznámení dle předchozího bodu. 

317 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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Oznámení podle bodu 2 musí dle § 135 odst. 2 GWB obsahovat název a kontaktní údaje 

veřejného  zadavatele,  popis  předmětu  smlouvy,  zdůvodnění  rozhodnutí  zadavatele  zadat 

veřejnou  zakázku  bez  předchozího  uveřejnění  v Úředním  věstníku  Evropské  unie,  název 

a kontaktní údaje dodavatele, kterému má být veřejné zakázka zadána.

DŮVODY NEPLATNOSTI

Jak vyplývá z § 135 odst. 1 GWB neplatnost smlouvy nastává, pokud jsou kumulativně 

naplněny dvě základní podmínky. 

První  základní  podmínkou je,  že  zadavatel  poruší  určitá  zákonná  pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek. O jaká pochybení se musí jednat, je konkretizováno v § 135 

odst. 1 bod 1 a bod 2 GWB. Za prvé (viz § 135 odst. 1 bod 1 GWB) se jedná o případy, 

zadavatel  postupoval  v rozporu  s § 134  GWB,  tzn.  zkráceně došlo  k porušení  povinnosti 

informovat ostatní účastníky o výběru dodavatele nebo ze strany zadavatele nebyla dodržena 

blokační lhůta, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky. Za druhé 

se  pak  jedná  o situace  (viz  §  135  odst.  1  bod  2  GWB),  kdy zadavatel  uzavřel  smlouvu 

na plnění  veřejné zakázky,  aniž  by o ní uveřejnil  oznámení  v Úředním věstníku Evropské 

unie. 

Druhou základní podmínkou je pak požadavek, aby takové či taková pochybení byla 

potvrzena v přezkumném řízení.

Co  se  týče  první  části  první  podmínky,  tedy  kdy  dojde  k porušení  §  134  GWB, 

platí následující. Povinnosti stanovené v § 134 GWB se dají shrnout do dvou věcných okruhů. 

Prvním  je  tzv.  povinnost  informovat  ostatní  uchazeče  o  vybraném  dodavateli. 

Tato povinnost  je  stanovena  v  §  134  odst.  1  GWB.  Ustanovení  konkrétně  předepisuje, 

že veřejní  zadavatelé  v písemné  podobě  neodkladně  informují  účastníky,  jejichž  nabídka 

nebude zohledněna318 o názvu vybraného dodavatele, o důvodech nezohlednění jejich nabídky 

a o termínu, kdy nejdříve bude možné uzavřít  smlouvu na plnění veřejné zakázky.  To platí 

i pro zájemce  [označení  účastníků v případě tzv.  dvoukolových zadávacích  řízení],  kterým 

nebyla sdělena žádná informace o odmítnutí jejich nabídky předtím, než jim bylo oznámeno 

rozhodnutí o zadání zakázky. K porušení tohoto ustanovení, jak uvádí Dreher a Hoffmann319 

dojde v každém případě, když zadavatel na tuto svou informační povinnost úplně rezignuje. 

318 dle Fetta nebude zohledněna ve smyslu, že nabídka takového uchazeče nebude vybrána jako nejvýhodnější, viz FETT,  
Bernhard. Komentář k § 134 GWB.  In: BORNKAMM, Joachim, MONTAG, Frank, SÄCKER, Franz Jürgen.  Münchener 
Kommentar Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht [online]. 2. Auflage. 2018, C.H.BECK, Pozn. 21 [cit. 2020-07-
15]. ISBN 978-3-406-65460-2. Dostupné z: www.beck-online.de
319 DREHER, Meinrad a HOFFMANN, Jens. Komentář k ustanovení § 135 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, 
Meinrad. Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 
3. Auflage. München: C.H.Beck, 2017, pozn. 17 a násl. [cit. 2018-12-21]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-
online.de
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Problematickou je situace, jak dále zmiňují Dreher a Hoffmann, když zadavatel sice odešle 

informaci  o  výběru  dodavatele,  ale  informace  neobsahuje  všechny  náležitosti  stanovené 

v GWB.  Proto  rozhodovací  praxe  dovodila,  ve kterých  případech  neúplného  oznámení 

dle § 134 odst. 1 GWB se již jedná o porušení uvedeného ustanovení či nikoliv. Rozhodovací 

praxe tak např. stanovila, že pokud v oznámení chybí některá požadovaná informace, tj. název 

vybraného  dodavatele,  důvody,  proč  nebude nabídka  účastníka  zohledněna  nebo  nejbližší 

možný termín uzavření smlouvy, pak takové neúplné oznámení představuje porušení § 134 

odst.  1  GWB  a  je  tak  naplněna  první  podmínka  pro  vyslovení  neplatnosti  smlouvy320. 

Jak uvádí  Dreher  a  Hoffmann,  toto  pravidlo  ovšem  neplatí  vždy  bez  výjimky.  Dreher 

a Hoffmann  vysvětlují,  že  pokud  dojde  k takovému  pochybení,  které  obecně  dodavateli 

neznemožňuje  dožadovat  se  účinné  právní  obrany,  tj.  podat  opravný  prostředek, 

pak se o porušení § 134 odst. 1 GWB nejedná. Typicky se to dle Drehera a Hoffmanna týká 

chyb  v uvedení  sídla  vybraného  dodavatele  nebo  jeho  IČO.  Co  se  týče  např.  úplnosti 

informace  o  důvodech,  proč nabídka  účastníka  nebyla  vybrána  jako nejvhodnější,  Dreher 

a Hoffmann  konstatují,  že  smyslem  a  účelem  této  náležitosti  oznámení  zadavatele  je, 

aby dodavatel,  který je příjemce oznámení,  byl jednoznačně schopen rozeznat,  na základě 

kterých hodnotících kritérií, resp. konkrétních skutečností jeho nabídka nebyla vybrána jako 

nejvhodnější tak, aby mohl být schopen zhodnotit své šance v případném přezkumném řízení. 

Jak  dále  uvedení  autoři  doplňují,  tato  povinnost  tak  není  splněna,  pokud odůvodnění 

neobsahuje všechny důležité argumenty. 

Jak dále Dreher a Hoffmann uvádí, za určitých okolností mohou být nicméně obsahové 

vady oznámení dle § 134 odst. 1 GWB dodatečně zhojeny. V zásadě záleží na tom, v jaké fázi 

se  zadávací  řízení  na  veřejnou  zakázku  nachází.  Pokud  není  smlouva  mezi zadavatelem 

a vybraným dodavatelem dosud uzavřena, Dreher a Hoffmann dospívají k závěru, že je možné 

účastníkům zadávacího řízení zaslat oznámení dle § 134 odst. 1 GWB opakovaně, čímž dojde 

k nápravě pochybení. Dreher a Hoffmann poukazují na to, že v takovém případě je nezbytné 

opětovně dodržet lhůtu, po kterou má zadavatel zakázáno uzavřít smlouvu na plnění veřejné 

zakázky  v délce  15  či  10  kalendářních  dnů  (to  v závislosti  na  způsobu,  jakým  odeslal 

oznámení o výběru dodavatele). Pokud již nicméně došlo k uzavření smlouvy na plnění mezi 

zadavatelem a vybraným dodavatelem, pak takové pochybení zpravidla již nelze dodatečně 

zhojit a je v této situaci možné podat návrh na zákaz plnění smlouvy. 

Ustanovení  §  134  GWB  obsahuje  i  jinou  než  informační  povinnost  zadavatele. 

V § 134 v odst.  2  GWB  je  totiž  začleněna  lhůta,  po  kterou  zadavatel  nesmí  uzavřít 

320 Rozhodnutí OLG Koblenz ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 1 Verg 5/12
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smlouvu  na plnění  veřejné  zakázky.  Konkrétně  je  zde  uvedeno,  že smlouva  na  plnění 

veřejné zakázky může být uzavřena 15 kalendářních dnů po odeslání informací uvedených 

v § 134 odst.  1  GWB.  Dále  se  zde  uvádí,  že  pokud jsou  informace zasílány  elektronicky 

nebo faxem, lhůta je zkrácena na 10 kalendářních dnů. Lhůta pro uzavření smlouvy začíná 

běžet dnem následujícím po dni, kdy zadavatel odeslal oznámení podle § 134 odst. 1 GWB; na 

dni  doručení  této  informace dodavateli  nezáleží.  Porušení  této  povinnosti  nastane  logicky 

v případě, jak uvádí Dreher a Hoffmann, pokud zadavatel uzavře smlouvu před uplynutím 15, 

resp. 10 denní lhůty. K porušení ovšem také dojde v případě, pokud zadavatel uzavře smlouvu 

před avizovaným  termínem,  který uvedl  v informaci  podle  §  134  odst.  1  GWB321. 

Jak doplňuje Dreher a Hoffmann, i pokud blokační lhůta podle tohoto odstavce skončí dříve 

než uvedený nejbližší možný termín v oznámení zadavatele podle § 134 odst. 1 GWB, platí, 

že zadavatel je povinen vyčkat uvedeného termínu, protože účastníci logicky na avizovaný 

nejbližší termín pro uzavření smlouvy spoléhají.

Druhá část první podmínky pro možnou neplatnost  smlouvy je začleněná v § 135 

odst.  1  bod  2  GWB  a  spočívá  v tom,  že zadavatel  neuveřejnil  oznámení  o  zahájení 

zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie. Jak uvádí Braun, v rámci působnosti 

GWB platí,  že  v zásadě  každá  veřejná  zakázka  musí  být  uveřejněna  v Úředním věstníku 

Evropské  unie,  není  tedy  dostatečné,  pokud  zadavatel  uveřejní  oznámení  pouze 

tzv. na národní úrovni322. V § 135 odst. 1 bod 2 GWB není specifikováno, o jaké oznámení se 

má jednat. Netýká se to všech druhů oznámení, jak uvádí Braun, ale jak vyplývá z uvedeného 

ustanovení pouze těch, která se zveřejňují před zadáním veřejné zakázky. Lze tedy shrnout, 

že o porušení  uveřejnění  se  jedná  tehdy,  pokud zadavatel  v rámci  konkrétního  zadávacího 

řízení  neuveřejnění  oznámení  o  zahájení  zadávacího  řízení,  předběžného  oznámení  nebo 

oznámení o změně před zadáním veřejné zakázky nebo koncese323. Stanovené uveřejnění se 

přirozeně netýká případů, kdy GWB uveřejnění oznámení nevyžaduje. Mezi takové spadají 

např.  obecné  výjimky  z povinnosti  zadání  v zadávacím  řízení  podle  §  107  GWB  nebo 

např. tzv. in-house zadání dle § 108 GWB aj.

321 Rozhodnutí VK Bund ze dne 7. 7. 2015, sp. zn. VK 2-49/15
322 BRAUN, Christian. Komentář k ustanovení § 135 GWB. In: ZIEKOW, Jan a VÖLLINK, Uwe-Carsten. Vergaberecht: 
Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  48  [cit.  2018-12-21].  ISBN 978-3-406-69504-9.  Dostupné  z: 
www.beck-online.de
323 BRAUN, Christian. Komentář k ustanovení § 135 GWB. In: ZIEKOW, Jan a VÖLLINK, Uwe-Carsten. Vergaberecht: 
Kommentar [online]. 3. Auflage. C.H.Beck, 2018, pozn. 57 - 59 [cit. 2018-12-21]. ISBN 978-3-406-69504-9. Dostupné z:  
www.beck-online.de 
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LHŮTA

Lhůta  pro  podání  návrhu  na  zákaz  plnění  je  stanovena  v  §  135  odst.  2  GWB. 

Z ustanovení  v podstatě  vyplývá,  že  návrh  musí  být  podán  ve lhůtě  30 kalendářních  dnů 

od doby, kdy byl dotčený dodavatel a účastníci informováni zadavatelem o uzavření smlouvy, 

nejpozději však do 6 měsíců od uzavření smlouvy. V ustanovení jsou tak začleněny dvě lhůty. 

První subjektivní je v délce 30 dnů a běží od oznámení zadavatele dotčenému dodavateli 

a jiným účastníkům o  uzavření  smlouvy.  Jak  konstatují  Dreher  a  Hoffmann,  na  rozdíl 

od předchozí  úpravy již není relevantní,  kdy se dodavatelé  o uzavření  smlouvy dozvěděli, 

protože se nyní vyžaduje, že lhůta běží od okamžiku, kdy zadavatel  dotčeného dodavatele 

a ostatní  účastníky  informoval  o  uzavření  smlouvy324.  Druhá  lhůta  v délce  6  měsíců 

od uzavření smlouvy je pak lhůtou objektivní. Po uplynutí tohoto termínu již nelze stanovit 

neplatnost smlouvy.

Co se týče lhůty pro podání  návrhu na zákaz  plnění  smlouvy,  platí  jedna  výjimka. 

A sice, pokud veřejný zadavatel oznámí zadání veřejné zakázky v Úředním věstníku Evropské 

unie, končí lhůta pro určení neplatnosti 30 kalendářních dnů od uveřejnění oznámení o zadání 

veřejné zakázky v Úředním věstníku Evropské unie.

Pro úplnost je nezbytné doplnit, že v případě návrhu na určení neplatnosti smlouvy dle 

§ 135 odst.  1  GWB bod 2  (tj.  v případě,  pokud nebude  uveřejněno  oznámení  v Úředním 

věstníku Evropské unie, aniž by zákon takový postup umožňoval)  nemusí dodavatel podat 

námitky dle § 160 odst. 3 věta první GWB. 

VÝJIMKA Z NEPLATNOSTI

Ustanovení  §  135  odst.  3  GWB  obsahuje  výjimku,  kdy  nelze  stanovit  neplatnost 

smlouvy.  V tomto případě  musí  být  ovšem kumulativně  splněny tři  podmínky.  Konkrétně 

platí, že: 

 1.  veřejný  zadavatel  je  přesvědčen,  že  zadání  veřejné  zakázky  bez  předchozího 

uveřejnění oznámení v Úředním věstníku Evropské unie je přípustné, 

 2. veřejný zadavatel  uveřejnil  oznámení v Úředním věstníku Evropské unie,  kterým 

oznámil záměr uzavřít smlouvu na plnění, a 

 3. smlouva na plnění veřejné zakázky není uzavřena ve lhůtě min. 10 kalendářních dnů 

ode dne uveřejnění oznámení dle předchozího bodu.

324 DREHER, Meinrad a HOFFMANN, Jens. Komentář k ustanovení § 135 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, 
Meinrad. Beck'scher Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil  [online]. 
3. Auflage. München: C.H.Beck, 2017, pozn. 60 [cit. 2018-12-22]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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Jak uvádí  Braun325,  cílem  této  právní  úpravy  je  zajistit  vyváženost  zájmů  mezi 

zadavatelem a dodavateli,  kteří  mají  zájem o veřejnou zakázku, přičemž uvedená pravidla 

jakožto  výjimka  z povinnosti  uveřejňovat  informace  o  veřejných  zakázkách  musí  být 

vykládána restriktivně. K první podmínce je nezbytné dodat, jak uvádí Braun, že ta odkazuje 

na povinnost uvedenou v § 135 odst.  1  odrážka  2 GWB a týká se povinnosti  uveřejnění 

oznámení před zadáním veřejné zakázky. Jak dále Braun doplňuje, zadavatel musí mít za to, 

že zadání veřejné zakázky je přípustné bez zveřejnění těchto oznámení. Dle Brauna se tak 

může jednat o případ, kdy se zadavatel mylně domnívá, že může přistoupit k použití výjimky 

z povinnosti  oznámit  zahájení  koncesního  řízení  v souladu  s  §  20  KonzVgV326.  K první 

podmínce musí být dále kumulativně splněny požadavky pod bodem 2 a 3,  tj.  musí dojít 

k uzavření  oznámení  o  zadání  veřejné  zakázky  a  musí  být  dodržena  blokační  lhůta  pro 

uzavření smlouvy na plnění.

NÁHRADA ŠKODY 

GWB obsahuje  přímo ustanovení,  která  začleňují  možné nároky na  náhradu  škody. 

Konkrétně se jedná o § 180 a § 181 GWB. Nárokovat  náhradu škody v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek není ovšem vyloučené i podle jiných právních předpisů. 

Dle  právní  terminologie  se  možnosti  nápravy  dělí  v zásadě  na  tzv.  primární 

a sekundární právní ochranu. Primární souvisí s možností podat opravný prostředek, který 

ještě může vést k nápravě namítaného pochybení a dodavatel tak neztrácí šanci pokračovat a 

uspět v zadávacím řízení (námitky, návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

nebo okamžitá  stížnost)327.  Naopak  sekundární  právní  ochrana  již  v zásadě  dotčenému 

subjektu nenabízí možnost vrátit se tzv. do hry o veřejnou zakázku a získat ji, ale poskytuje 

mu možnost zhojení v podobě požadovat náhradu škody328. 

325 BRAUN, Christian. Komentář k ustanovení § 135 GWB. In: ZIEKOW, Jan a VÖLLINK, Uwe-Carsten. Vergaberecht: 
Kommentar [online]. 3. Auflage. C.H.Beck, 2018, pozn. 92 - 96 [cit. 2019-04-01]. ISBN 978-3-406-69504-9. Dostupné z:  
www.beck-online.de
326 jsou zde stanoveny případy, kdy zadavatel nemusí uveřejňovat oznámení o koncesi, např. pokud koncese na služby nebo  
stavební práce může být provedena pouze jedním dodavatelem, kdy je hospodářská soutěž na takové plnění z technických 
důvodů nemožná
327 VERGABE 24 – Das Vergabeportal für Deutschland.  Vergabelexikon [online]. 2019 [cit.  2020-02-23]. Dostupné z: 
https://www.vergabe24.de/vergaberecht/vergabelexikon/primaerrechtsschutz/ 
328 VERGABE 24 – Das Vergabeportal für Deutschland.  Vergabelexikon [online]. 2019 [cit.  2020-02-23]. Dostupné z: 
https://www.vergabe24.de/vergaberecht/vergabelexikon/sekundaerrechtsschutz/
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§ 180 GWB – NÁHRADA ŠKODY V PŘÍPADĚ ZNEUŽITÍ PRÁVA

Podle § 180 odst. 1 GWB platí, že pokud se prokáže, že návrh podle § 160 GWB nebo 

okamžitá  stížnost  podle  §  171  GWB  jsou  od  počátku  bezdůvodné  (neoprávněné), 

je navrhovatel nebo stěžovatel povinen nahradit protistraně a zúčastněným osobám náhradu 

škody jim způsobenou zneužitím práva na podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele 

nebo podání okamžité stížnosti. 

Podle § 180 odst. 2 GWB se o zneužití práva na podání návrhu na přezkoumání úkonů 

zadavatele nebo okamžité stížnosti jedná zejména v případech, kdy: 

 došlo k přerušení nebo opakovanému přerušení zadávacího řízení úmyslným uvedením 

nesprávných údajů nebo jejich uvedením z hrubé nedbalosti;

 došlo k zahájení přezkumného řízení s cílem narušit  zadávací řízení nebo poškodit 

konkurenty;

 byl návrh  na přezkoumání úkonů zadavatele podán s úmyslem ho později za peníze 

nebo jiné výhody vzít zpět. 

V neposlední řadě podle § 180 odst. 3 GWB platí, že  pokud se prokáže, že komorou 

pro veřejné zakázky přijatá předběžná opatření podle § 169 odst. 3 GWB se prokážou jako 

od začátku  bezdůvodná  (neoprávněná),  nahradí  osoba,  která  takový  návrh  na  předběžné 

opatření  podala  zadavateli  škodu,  která  mu  vznikla  provedením  nařízeného  předběžného 

opatření. 

Ustanovení § 180 GWB přitom obsahuje  dva okruhy možných nároků na náhradu 

škody,  první  v odstavcích  1 a  2 a  druhý potom v odst.  3.  Jak uvádí  Antweiler,  nárok na 

náhradu škody podle § 180 odst. 1 GWB za zneužití práva na podání návrhu na přezkum či 

okamžité stížnosti je zvláštním vyjádřením nároků na náhradu škody za jednání způsobené 

v rozporu  s dobrými  mravy  podle  §  826  BGB329.  Ustanovení  §  180  odst.  2  GWB  pak 

obsahuje,  jak  uvádí  Antweiler,  typizované  případy  zneužití  práva  na  opravné  prostředky 

ve veřejných  zakázkách,  které  konkretizují  předpoklady  uvedené  v  §  180  odst.  1  GWB. 

Naproti tomu ustanovení § 180 odst. 3 GWB poskytuje zadavateli zvláštní nárok na náhradu 

škody, pokud komora pro veřejné zakázky vyhoví návrhu na předběžné opatření v souladu 

s § 169  odst.  3  GWB  a  v důsledku  toho  vznikne  zadavateli  škoda,  jak  úvodem  shrnuje 

Antweiler. 

Jak dále  konstatuje  Antweiler,  ustanovení  § 180 odst.  1  a  3 GWB slouží  také jako 

výkladové  vodítko  pro  jiná  ustanovení  GWB,  zejména  v případě  ověřování  přípustnosti 

329 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 180 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 7 a násl. [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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nebo odůvodněnosti podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, byť se tato jeho funkce 

přehlíží, protože ustanovení § 181 GWB v praxi není často využíváno. To potvrzují i např. 

Horn a Graef, když konstatují, že v praxi je složité prokázat zneužití opravných prostředků, 

jak je v dotčeném ustanovení vyžadováno330. 

Cílem ustanovení  §  180  GWB  je  dle  Antweilera  snaha  vyvážit  rozšíření  práv 

dodavatelů,  k  čemuž  došlo  v roce  1998  přijetím  VgRÄG 

(„Vergaberechtsänderungsgesetz“)331.  Anweiler  vysvětluje,  že  zákonodárce  se  obával, 

že s přijetím GWB hospodářské zájmy jednotlivých dodavatelů na získání  veřejné zakázky 

povedou k podávání šikanózních návrhů332. Pravidla začleněná v § 180 GWB tudíž měla za cíl 

toto riziko snížit. K tomu nicméně Antweiler podotýká, že účel tohoto ustanovení je v praxi 

složitě naplňován, neboť na jedné straně musí být hranice, na jejímž základě má být návrh na 

přezkum posouzen jako zneužití práva nastavena dostatečně vysoko, aby nedošlo k zamezení 

práva na účinnou právní obranu vyplývajícího z ústavního práva a předpisů EU, a na druhou 

stranu je i z tohoto důvodu pouze ve výjimečných případech možné prokázat,  že zahájení 

přezkumného řízení bylo skutečně zahájeno s neférovým úmyslem333. Antweiler proto k této 

části  uzavírá,  že institut  zakotvený v § 180 GWB tak nadále zůstává „tupým mečem v boji 

proti šikanózním návrhům“334. 

Jak  uvádí  Alexander,  rozsah  náhrady  škody  se  řídí  ustanoveními  §  249  a  násl. 

BGB335.  Podle  §  249  BGB  platí,  že  kdo  je  povinný  k náhradě  škody,  obnoví  situaci 

poškozeného  do  takového  stavu,  který  by  existoval,  pokud  by  nenastala  povinnost 

nahradit  škodu.  Podle  Alexandra  naturální  restituce  nebude  zpravidla  možná,  a  proto 

přichází  v úvahu  finanční  náhrada.  V podstatě  se  jedná  o  rozdíl  v majetku,  který  měl 

poškozený před neoprávněným zásahem a po něm (majetek, k jehož snížení došlo v důsledku 

předmětného  zásahu).  Dle  Alexandra  může  škoda  představovat  např.  náklady  spojené 

s výpadky plnění a náklady na zajištění nějakých dočasných opatření336. Obecně se tak jedná o 

330 HORN, Lutz a GRAEF, Andreas. Vergaberechtliche Sekundäransprüche - die Ansprüche aus §§ GWB § 125, GWB § 
126 GWB und dem BGB [online]. In: Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht. C.H.BECK, 2005, 2005 (Heft 9), 505 
– 508 [cit. 2019-09-23]. ISSN 1439-6351. Dostupné z: www.beck-online.de
331 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 180 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 10 [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
332 viz pozn. 331
333 viz pozn. 331
334 HORN,  Lutz.  Neues  zum Schadensersatz  bei  der  Vergabe  öffentlicher  Aufträge  [online].  In:  Neue  Zeitschrift  für 
Baurecht  und  Vergaberecht.  C.H.BECK,  2000,  2000  (Heft  2),  63  [cit.  2019-04-02].  ISSN  1439-6351.  Dostupné  z: 
www.beck-online.de
335 ALEXANDER,  Christian.  Komentář  k  §  180  GWB.  In:  PÜNDER,  Hermann  a  SCHELLENBERG,  Martin. 
Vergaberecht: GWB - VgV - SektVO - VOL/A - VOB/A - VOF - Haushaltsrecht - Öffentliches Preisrecht [online]. 2. Auflage. 
2015, NOMOS, pozn. 34 [cit. 2020-02-23]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
336 ALEXANDER,  Christian.  Komentář  k  §  180  GWB.  In:  PÜNDER,  Hermann  a  SCHELLENBERG,  Martin. 
Vergaberecht: GWB - VgV - SektVO - VOL/A - VOB/A - VOF - Haushaltsrecht - Öffentliches Preisrecht [online]. 2. Auflage. 
2015, NOMOS, pozn. 35 [cit. 2020-02-23]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné z: www.beck-online.de
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náklady spojené se zpožděním zadávacího řízení. Pokud neoprávněné jednání zapříčinilo, že 

určitý  dodavatel  veřejnou  zakázku  nezískal,  přichází  v úvahu  i  náhrada  ušlého  zisku,  jak 

vysvětluje Freytag337. Jak dále uvádí Freytag, povinnost nahradit škodu může být zmírněna 

nebo dokonce zcela odpadnout, pokud se poškozený na jejím vzniku podílel.  Z BGB totiž 

vyplývá, že poškozený má mimo jiné povinnost škodu odvrátit nebo její následky zmírnit (viz 

§ 254 odst. 2 BGB). Za rozpor s touto povinností se dá proto považovat postup, jak uvádí 

Freytag, kdy zadavatel „plynule“ nepokračuje v zadávacím řízení, byť vrchní zemský soud 

neprodloužil odkladný účinek okamžité stížnosti podle § 173 odst. 1 věta třetí GWB. 

K tomuto institutu je nezbytné dodat, že kdo chce uplatnit nárok na náhradu škody 

v souladu s tímto ustanovením, musí se obrátit na civilní soudy – v řízení o návrhu na 

přezkoumání úkonů zadavatele  před komorou pro veřejné zakázky ani v řízení  o okamžité 

stížnosti  před  vrchním  zemským  soudem  rozhodnutí  o  návrhu  na  náhradu  škody  není 

přípustné338.

Co  se  týče  §  180  odst.  1  GWB,  Antweiler konkretizuje,  že  se  týká  výhradně 

neoprávněných návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele nebo okamžitých stížností339. 

Ustanovení předpokládá, že tyto návrhy opravných prostředků byly od začátku bezdůvodné, 

tzn.  od  počátku  objektivně  nepřípustné  nebo neodůvodněné340.  Naopak nestačí,  jak  uvádí 

Antweiler,  pokud nepřípustnost  nebo neodůvodněnost  návrhu vznikne až v průběhu řízení 

o návrhu  na přezkoumání  úkonu  zadavatele  nebo  o  okamžité  stížnosti,  např.  z důvodu 

autoremedury zadavatele nebo nějakého jiného vyřízení věci341. 

K zodpovězení otázky, zda  v případě podaného návrhu nebo okamžité stížnosti se 

jedná o zneužití práva, slouží jako vodítko podmínky uvedené v § 180 odst. 2 GWB , jak 

dále  uvádí  Antweiler342.  Jedná  se  nicméně  pouze  o  demonstrativní  výčet,  a  proto  není 

vyloučeno, že zneužití se bude opírat o jiné v § 180 odst. 2 GWB neuvedené skutečnosti. 

O šikanózní  návrh  se obecně  jedná  v případě,  jak  uvádí  Antweiler,  pokud návrh  neslouží 

k zlepšení  vlastní  pozice  navrhovatele,  ale  jako  vytvoření  úmyslné  překážky  pro  jiné 

dodavatele  účastnící  se zadávacího  řízení343.  O  zneužití  se  tak  jedná  v případě,  pokud 

337 FREYTAG,  Christiane.  §  38  –  Schadenersatz  -  Schadensersatz  bei  Rechtsmissbrauch  gemäß  § 180  GWB.  In: 
GABRIEL, Marc, KROHN, Wolfram a NEUN, Andreas. Handbuch Vergaberecht - Gesamtdarstellung und Kommentierung 
zu Vergaben nach GWB, VgV, SektVO, VSVgV, KonzVGV, VOB/A, UVgO, VOL/A, VO(EG) 1370, SGB V, AEUV. [online]. 2. 
Auflage, C.H.Beck, 2017, pozn.36 [cit. 2020-02-23]. ISBN: 978-3-406-69502-5. Dostupné z: www.beck-online.de
338 Rozhodnutí OLG Naumburg ze dne 14. 3. 2014, sp. zn. 2 Verg 1/14
339 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 180 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 12 [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
340 viz pozn. 339
341 viz pozn. 339
342 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 180 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 13 [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
343 viz pozn. 342
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navrhovatel nebo stěžovatel využije svého práva na účinnou právní obranu, byť je od počátku 

nade vší pochybnost zřejmé, že návrh nebo stížnost nemá jakékoliv šance na úspěch344. Na 

druhou stranu, jak už uvedeno výše,  povinnost nahradit  škodu podle § 180 odst.  1 GWB 

nesmí vést k tomu, aby bylo znemožněno dodavatelům uplatňovat své právo bránit se proti 

nesprávnému postupu. Proto obecně existují vysoké nároky na posouzení a zhodnocení, zda je 

návrh šikanózní, což v konečném důsledku vede k tomu, že návrh je za takový posouzen ve 

výjimečných případech345. 

Případná škoda musí vzniknout v důsledku zneužití práva podat návrh nebo okamžitou 

stížnost. To znamená, že se vyžaduje prokázání příčinné souvislosti mezi podaným opravným 

prostředkem  a  vzniklou  škodou.  Zda  se  o  takový  případ  jedná,  tj.  zda  existuje  příčinný 

souvislost se posuzuje podle pravidel platných pro náhradu škody dle BGB346. 

Pokud se vznik škody prokáže, k její náhradě je povinen ten, kdo šikanózní návrh nebo 

okamžitou stížnost podal347. K tomuto okruhu osob patří dle Antweilera navrhovatel a dále 

pak  osoba  zúčastněná  na  řízení  nebo  zadavatel,  kteří  po  rozhodnutí  komory  pro  veřejné 

zakázky podají neoprávněný návrh. Naopak na náhradu škody má nárok protistrana a osoby 

zúčastněné  na  řízení,  pokud  jim  v důsledku  podání  šikanózního  návrhu  škoda  vznikla348. 

Podle  Antweilera  platí,  že  osoby neúčastnící  se  přezkumného  řízení  tak  podle  tohoto 

ustanovení nemají nárok na náhradu škody. Na uplatnění nároku na náhradu škodu se použijí 

obecná ustanovení na náhradu škody podle § 249 BGB. Promlčení se řídí § 195 a § 199 BGB 

a  je  v délce  3  let  od konce  roku,  ve  kterém nárok na  náhradu  škody vznikl  a  věřitel  se 

dozvěděl o okolnostech, které vedly k vzniku nároku, a o osobě dlužníka, nebo se tak alespoň 

bez hrubé nedbalosti dozvědět musel. 

Ustanovení  §  180  odst.  2  GWB obsahuje  tři  případy,  kdy  se  jedná  o  zneužití 

opravných prostředků. Za  prvé je tak v situaci, kdy v případě uvedení nesprávných údajů 

z důvodů hrubé nedbalosti nebo dokonce úmyslu dojde k přerušení zadávacího řízení. Chybné 

údaje  jsou takové,  které  jsou objektivně  nesprávné.  Z důvodu uvedení  nesprávných údajů 

musí dojít k přerušení zadávacího řízení, tj. nesprávné údaje musí být v příčinné souvislosti 

s přerušením zadávacího řízení.  Pojem „přerušení  zadávacího řízení“  se vztahuje k zákazu 

zadání veřejné zakázky podle § 169 GWB a k odkladnému účinku okamžité stížnosti podle § 

344 viz pozn. 342
345 viz pozn. 342
346 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 180 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 14 [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
347 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 180 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 14 [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
348 viz pozn. 347
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173 odst. 1 věta první GWB. O přerušení se jedná také v případech podle § 173 odst. 1 věta 3 

GWB. Za  druhé se  jedná  o případy,  kdy je  opravný prostředek iniciován s cílem narušit 

zadávací řízení nebo poškozovat konkurenční dodavatele. Přitom dle Antweilera platí, že zda 

k tomu skutečně dojde, nehraje žádnou roli349. V neposlední řadě se jedné o případy, kdy si 

navrhovatel slibuje od podání návrhu, že ho později za finanční prostředky nebo jiné výhody 

vezme zpět. Tak se chová dodavatel,  pokud např. navrhovatel zpětvzetí  návrhu podmiňuje 

získáním peněz nebo jiných hodnot“350. 

Ustanovení  § 180 odst.  3 GWB představuje na rozdíl  od § 180 odst. 1 a  2  GWB 

samostatný případ. Oprávněným z náhrady škody je v tomto případě výlučně zadavatel. 

Jako v případě § 180 odst.  1 GWB platí,  že se za takový případ považuje situace,  pokud 

v době nařízení předběžného opatření nejsou splněny podmínky pro jeho vydání z pohledu 

nezávislého a objektivního pozorovatele351. Na rozdíl od § 180 odst. 1 GWB není zneužití 

tohoto  institutu  předpokladem pro  nárok na  náhradu  škody,  proto  nemusí  být  dokládáno. 

Jedná  se  tak  o  nárok  na  náhradu  škody,  který  nevyžaduje  prokázání  zavinění.  Zvýšena 

odpovědnost  se  dá  vysvětlit  tím,  jak  objasňuje  Antweiler,  že  navrhovatel  může 

prostřednictvím relativně  jednoduché  a  rychlé  cesty  zabránit  dalšímu průběhu zadávacího 

řízení.  Tohle riziko pro navrhovatele  je  nicméně omezeno tím,  že výhradně zadavatel  má 

nárok požadovat náhradu škody. Rozsah nároku na náhradu škody se řídí podle § 249 a násl. 

BGB.  Jak  uvádí  Losch,  nahrazena  má  být  veškerá  škoda,  která  je  v příčinné  souvislosti 

s přijatým předběžným opatřením352. Promlčení se řídí § 195 a 199 GWB a je v délce 3 let. 

Nárok na náhradu škody náleží zadavateli pouze v případě, že nařízení předběžného opatření 

obsahem plně odpovídá návrhu podaného navrhovatelem353. Pokud se nařízení o předběžném 

opatření podle § 169 odst. 3 GWB liší od podaného návrhu nebo pokud komora či senát pro 

veřejné  zakázky  rozhodne  obsahově  jinak,  nemůže  zadavatel  od  navrhovatele  požadovat 

náhradu škody, která mu vznikla nařízením předběžného opatření, jak uzavírá Antweiler354.

349 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 180 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 19 [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
350 Rozhodnutí  OLG  Düsseldorf  ze  dne  14.05.2008,  sp.  zn.  VII  Verg  27/08,  ve  kterém  navrhovatelka  výměnou  za 
odškodnění navrhovala zúčastněným na řízení vzít zpět svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele (viz bod 28).
351 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 22 [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
352 LOSCH, Alexandra. Komentář k § 180 – Schadenersatz bei REchtsmissbrauch. In: ZIEKOW, Jan a VÖLLINK, Uwe-
Carsten.  Vergaberecht: Kommentar [online].  3.  Auflage.  C.H.Beck,  2018,  pozn.  34 [cit.  2020-03-05].  ISBN 978-3-406-
69504-9. Dostupné z: www.beck-online.de
353 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 22 [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
354 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 24 [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
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§ 181 GWB

Dle  §  181  GWB  platí,  že  pokud  zadavatel  porušil  ustanovení  sloužící  k ochraně 

dodavatelů  a  pokud  by  dodavatel  za  situace,  kdyby  nedošlo  k tomuto  porušení  měl  při 

hodnocení nabídek opravdovou šanci získat veřejnou zakázku, přičemž tato byla v důsledku 

pochybení zadavatele narušena, může dodavatel požadovat náhradu nákladů za přípravu 

nabídky  nebo  za  účast  v zadávacím  řízení.  Ostatní  nároky  na  náhradu  škody  zůstávají 

nedotčeny. 

Jak uvádí Antweiler355, toto ustanovení dává účastníkům v zadávacím řízení možnost 

požadovat  náhradu  škody  pro  případ,  že  jsou  poškozeni  jednáním  zadavatele  v rozporu 

s předpisy  v oblasti  zadávání  veřejných  zakázek.  Rozsah  případné  náhrady  škody je 

nicméně  dle  tohoto  ustanovení  omezen,  a  to  když,  jak  uvádí  Antweiler  dodavatel  může 

požadovat náhradu nákladů na přípravu nabídky nebo za účast v zadávacím řízení356. Spojka 

„nebo“ je v tomto případě zavádějící. Neznamená nicméně, že by dodavatelé mohli v případě 

pochybení zadavatele „alternativně“ požadovat pouze jedno (náklady na přípravu nabídky) 

či druhé  (náklady  za  účast  v zadávacím  řízení).  Lze  v zásadě,  jak  se  shoduje  v důsledku 

rozhodovací  praxe  odborná  veřejnost,  požadovat  obé357.  Mezi  tyto  náklady  vypočítává 

Antweiler  zejména  materiální  náklady  vzniklé  dodavateli  v souvislosti  s přípravou 

nabídky  stejně  jaké  případné  náklady  vyplývající  z důvodu  prohlídky  místa  plnění. 

Gröning  mezi  další  náklady  vyjmenovává  např. náklady  spojené  s obstaráním různých 

potvrzení  nebo vysvětlení  požadovaných v zadávací  dokumentaci  či  cestovní  náklady 

spojené např. s účastí na jednotlivých kolech vyjednávání358.  Jak dále uvádí Antweiler, 

v případě,  že  dodavatel  pověří  advokáta,  aby  prověřil  zadávací  podmínky  na  veřejnou 

zakázku, lze tyto náklady nahradit, pakliže zapojení advokáta je v přiměřeném rozsahu 

a  nezbytné359.  Jak  vysvětluje  Gröning  problematická  je  náhrada  personálních  nákladů 

dodavatele. Ty v zásadě nahradit nelze, protože u zaměstnanců dodavatele se předpokládá, že 

355 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 7 a násl. [cit. 2019-04-02]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
356 o tomto nároku se hovoří jako náhradě škody z důvodu „ztráty důvěry“, „legitimního očekávání v zákonnost zadávacího 
řízení“ (tzv. Vertrauenschaden) nebo-li náhradu tzv. negativního zájmu (negative Interesse)
357 GRÖNING, Jochem. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: SÄCKER, Franz Jürgen et al.  Münchener Kommentar 
Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht [online]. 2. Auflage. C.H.Beck, 2018, pozn. 18 [cit. 2019-09-23]. ISBN 978-
3-406-72873-0. Dostupné z: www.beck-online.de; dále ALEXANDER, Christian. Komentář k § 181 GWB. In: PÜNDER,  
Hermann a SCHELLENBERG, Martin.  Vergaberecht: GWB - VgV - SektVO - VOL/A - VOB/A - VOF - Haushaltsrecht -  
Öffentliches Preisrecht [online]. 2. Auflage. 2015, NOMOS, Pozn. 48 [cit. 2019-09-23]. ISBN 978-3-8487-1755-2. Dostupné 
z: www.beck-online.de
358 GRÖNING, Jochem. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: SÄCKER, Franz Jürgen et al.  Münchener Kommentar 
Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht [online]. 2. Auflage. C.H.Beck, 2018, pozn. 18 [cit. 2019-09-23]. ISBN 978-
3-406-72873-0. Dostupné z: www.beck-online.de
359 Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (BGH) ze dne 9. 6. 2011, sp. zn. X ZR 143/10

111



by tyto náklady tak jako tak dodavateli vznikly360. Pokud by nicméně dodavatel jednoznačně 

prokázal,  že  se  zaměstnanci  mohli  věnovat  jinému  projektu,  pak  náhradu  ani  takových 

personálních  nákladů  na  zaměstnance  dodavatele  nelze  vyloučit361.  Freytag  mezi  náklady, 

které  je  možné  nahradit,  uvádí  také  např.  náklady  spojené  s vyjednáváním 

s poddodavateli ohledně podání nabídky362. Možnost uhradit tyto náklady vzniká od doby, 

kdy dodavatel začal s přípravou své nabídky nebo žádosti o účast363. Co se týče ušlého zisku, 

ten v případě uplatnění nároku dle § 181 věta první GWB nahradit nelze364. A to ani v případě, 

že navrhovatel z důvodu přípravy nabídky a následne účasti v zadávacím řízení odmítl jinou 

zakázku,  v rámci  které  mu pak logicky vznikla  škoda v podobě ušlého zisku,  jak  dodává 

Antweiler.  Obecně nelze nahradit  náklady, které by dodavateli  tak jako tak vznikly,  např. 

nájem za prostory podnikání a nelze požadovat ani daň z přidané hodnoty365. V ostatním se 

pro rozsah náhrady škody použijí pravidla pro náhradu škody dle § 249 a násl. BGB.

Jak  vysvětluje  Antweiler,  uplatnění  nároku  dle  tohoto  ustanovení  není  podmíněno 

prokázáním zavinění zadavatele366. I když z § 181 GWB nevyplývá, že podmínkou nároku 

na náhradu škody je podání námitek, dle Antweilera tomu tak fakticky je367. Vysvětluje, že 

pokud  dodavatel  námitky  nepodá,  pak  vlastně  nemá  legitimní  očekávání  v zákonnost 

zadávacího řízení, protože propásl šanci upozornit zadavatele na chybný postup. Dochází tím 

vlastně ke spoluzavinění za nezákonný stav a ztrátě subjektivního práva podle § 97 odst. 6 

360 GRÖNING, Jochem. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: SÄCKER, Franz Jürgen et al.  Münchener Kommentar 
Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht [online]. 2. Auflage. C.H.Beck, 2018, pozn. 20 [cit. 2019-09-23]. ISBN 978-
3-406-72873-0. Dostupné z: www.beck-online.de
361 Rozhodnutí Kammergericht (KG) ze dne 14. 8. 2003, sp. zn. KartVerg 27 U 264/02. Zde se uvádí, že:  „[k] finanční 
ztrátě by u žalobkyně došlo pouze, pokud by mohla zaměstnance použít alternativně k jinému účelu a v tomto případě by bylo 
dosaženo zisků, které ji nyní unikají“, viz bod 34.
362 FREYTAG, Christiane. § 38 – Schadenersatz - Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens gemäß § 181 Satz 1 GWB. 
In:  GABRIEL,  Marc,  KROHN,  Wolfram  a  NEUN,  Andreas.  Handbuch  Vergaberecht -  Gesamtdarstellung  und 
Kommentierung zu Vergaben nach GWB, VgV, SektVO, VSVgV, KonzVGV, VOB/A, UVgO, VOL/A, VO(EG) 1370, SGB V,  
AEUV. [online]. 2. Auflage, C.H.Beck, 2017, pozn.86 [cit. 2020-03-03]. ISBN: 978-3-406-69502-5. Dostupné z: www.beck-
online.de
363 BONITZ, Kai. Komentář k § 181 GWB – Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens. In: GABRIEL, Marc et al.  
BeckOK Vergaberecht: mit Kommentierungen zum GWB Teil 4 und zu VgV, UVgO, KonzVgV, SektVO, VSVgV, VOB/A und 
VOB/A EU [online]. 14. Edition. München: C. H. Beck, 2020, pozn. 24 [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: www.beck-online.de
364 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 25 [cit. 2020-03-05]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
365 FRANßEN, Gregor.  Komentář k ustanovení § 126 GWB. In: BYOK, Jan a JAEGER, Wolfgang.  Kommentar zum 
Vergaberecht: Erläuterungen zu den vergaberechtlichen Vorschriften des GWB und der VgV (BB-Kommentar) . 3. Auflage. 
Frankfurt  am Main:  Fachmedien Recht  und Wirtschaft  in  Deutscher  Fachverlag GmbH,  2011,  s.  762,  pozn.  33.  ISBN 
9783800515158
366 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 21 [cit. 2020-03-05]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
367 také FREYTAG, Christiane. § 38 – Schadenersatz -  Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens gemäß § 181 Satz 1 
GWB.  In:  GABRIEL,  Marc,  KROHN,  Wolfram a  NEUN,  Andreas.  Handbuch Vergaberecht -  Gesamtdarstellung  und 
Kommentierung zu Vergaben nach GWB, VgV, SektVO, VSVgV, KonzVGV, VOB/A, UVgO, VOL/A, VO(EG) 1370, SGB V,  
AEUV. [online]. 2. Auflage, C.H.Beck, 2017, pozn.83 [cit. 2020-03-03]. ISBN: 978-3-406-69502-5. Dostupné z: www.beck-
online.de
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GWB  (dodavatelé  mají  nárok  na  dodržování  právních  předpisů  o  zadávání  veřejných 

zakázek)368.  Antweiler  uzavírá,  že ustanovení  o  této  náhradě  škody  má  v praxi  velký 

význam369.

Jednou  z prvních  podmínek  v rámci  tohoto  §  181  GWB  je,  že  zadavatel  jedná 

v rozporu s ustanoveními, které slouží k ochraně subjektivních práv dodavatelů. Kdy se 

o takovou normu jedná a kdy nikoliv, se posuzuje s ohledem na znění § 97 odst. 6 GWB. To 

jsou dle Antweilera zpravila ustanovení, která mají zajistit transparentnost a rovné zacházení 

při zadávání veřejných zakázek.  Mezi další příklady Freytag konkrétně zmiňuje ustanovení 

upravující  podmínky  pro  použití  jednotlivých  druhů  zadávacích  řízení,  ustanovení  o 

finančních  limitech  a  z toho  vyplývající  povinnosti  realizovat  zadávací  řízení  v tzv.  EU 

režimu, ustanovení o odkladném účinku okamžité stížnosti nebo např. povinnost informovat 

uchazeče o vybraném dodavateli atd370. V rámci projednávání žalob na náhradu škody soudy 

potvrdily také důležitost požadavků na určitost popisu poptávaných služeb371. 

Co  se  týče  druhé  podmínky  tzv.  opravdové  šance  na  získání  veřejné  zakázky, 

Antweiler  zhodnocuje,  že  nároky  na  splnění  tohoto  požadavku  jsou  vysoké.  Např.  podle 

rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 22. 6. 2006, sp. zn. Verg 2/06, platí, že skutečná šance na 

získání  veřejné  zakázky  dle  §  181  věta  1  GWB  vznikne  pouze  tehdy,  pokud  nabídka 

účastníka při objektivním posouzení patří do užšího výběru nebo by minimálně patřit 

měla372.  I  Spolkový  nejvyšší  soud  tuto  podmínku  tímto  způsobem vykládá373.  Nárokovat 

náhradu  škody  není  možné  také  v případě,  pokud  jsou  hodnotící  kritéria  nedostatečně 

specifikována a zadávací podmínky nejsou jednoznačné, což vede k podání věcně rozdílných 

nabídek,  které  jsou  vzájemně  neporovnatelné374.  Pokud dodavatel  i  přes  znalost  takového 

pochybení  nabídku  podá,  nepřísluší  mu  náhrada  škody375.  Dle  Antweilera  ještě  přísnější 

podmínky  pro  splnění  požadavku  na  opravdovou  šanci  při  získání  veřejné  zakázky 

368 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 16 [cit. 2020-03-05]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
369 viz pozn. 368 (pozn. v komentáři č. 7), např. rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 10. 
11. 2009, sp. zn. X ZB 8/09, rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 1. 8. 2006, sp. zn. X ZR  
146/03, rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 27 U 2/08
370 FREYTAG, Christiane. § 38 – Schadenersatz - Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens gemäß § 181 Satz 1 GWB. 
In:  GABRIEL,  Marc,  KROHN,  Wolfram  a  NEUN,  Andreas.  Handbuch  Vergaberecht -  Gesamtdarstellung  und 
Kommentierung zu Vergaben nach GWB, VgV, SektVO, VSVgV, KonzVGV, VOB/A, UVgO, VOL/A, VO(EG) 1370, SGB V,  
AEUV. [online]. 2. Auflage, C.H.Beck, 2017, pozn.62 [cit. 2020-03-03]. ISBN: 978-3-406-69502-5. Dostupné z: www.beck-
online.de
371 rozhodnutí  Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof)  ze dne 1.  8.  2006,  sp.  zn.  X ZR 146/03,  rozhodnutí 
Kammergericht (KG) ze dne 14. 8. 2003, sp. zn. 27 U 264/02
372 také HORN, Lutz a GRAEF, Andreas. Vergaberechtliche Sekundäransprüche - die Ansprüche aus §§ GWB § 125, GWB 
§ 126 GWB und dem BGB [online]. In: Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht. C.H.BECK, 2005, 2005 (Heft 9), 
505 – 508 [cit. 2019-09-23]. ISSN 1439-6351. Dostupné z: www.beck-online.de 
373 rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 1. 8. 2006, sp. zn. X ZR 146/03
374 rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 1. 8. 2006, sp. zn. X ZR 146/03
375 viz pozn. 374
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představuje rozhodnutí  Spolkového nejvyššího soudu (BGH) ze dne  27.  11.  2007, sp.  zn. 

X ZR 18/07. Podle tohoto rozhodnutí vznikne opravdová šance na získání veřejné zakázky 

v případě,  když  nabídka  má  obzvláště  kvalifikované  vyhlídky  na získání  veřejné 

zakázky a k tomu nestačí,  pokud předmětná nabídka je  v tzv.  užším výběru.  Freytag 

uvádí, že názory na definici tzv. skutečné šance na získání veřejné zakázky se liší v podstatě 

od přijetí nabídky, která splní formální kritéria soutěže, přes tzv. užší výběr („engere Wahl“) 

až po názor, že skutečnou šanci na získání nabídky má pouze taková nabídka, která by po 

posouzení zadavatele veřejnou zakázku získala376. 

Podle  Antweilera  je  nicméně  přístup  Spolkového  nejvyššího  soudu  v této  otázce 

nesprávný, a to např. z toho důvodu, že z EU předpisů, konkrétně z článku 2 odst. 6 směrnice 

92/13/EHS a z jedenáctého bodu úvodních ustanovení k této směrnici vyplývá, že dodavatel, 

který  uplatňuje  náhradu  škody  nemusí  prokazovat,  že  by  bez  namítaného  pochybení 

veřejnou zakázku skutečně získal377. Obecně potom platí,  že pokud budou požadavky na 

odškodnění příliš vysoké, nikdo se ho nedomůže.  Dle Antweilera naopak skutečnou šanci 

na získání zakázky mají všichni dodavatelé, kteří splní formální kritéria pro zohlednění 

svých nabídek. To vyplývá i ze samotného znění ustanovení, když to nestanovuje, že jedním 

z kritérií  je  skutečnost,  že  by  dodavatel  jinak  získal  veřejnou  zakázku,  ale  že  existovala 

opravdová  šance,  která  byla  zmařena.  To  lze,  jak  dále  argumentuje  Antweiler  odvodit 

např. z rozhodnutí  OLG  Koblenz  ze  dne  15.  1.  2007,  sp.  zn.  12  U  1016/05,  ze  kterého 

vyplývá,  že  účastníku,  jehož  nabídka  se umístila  na  druhém místě,  nemůže  být  odepřena 

reálná šance získat veřejnou zakázku ve smyslu § 126 GWB378 a že tento účastník nemusí 

prokazovat, že by mu veřejná zakázka byla s vysokou pravděpodobností zadána. 

Poslední  podmínkou  pak  samozřejmě  je  existence  příčinné  souvislosti  mezi 

pochybením zadavatele a znemožněním získání veřejné zakázky. Nárok na náhradu škody 

tak  nepřísluší  např.  za  situace,  pokud  zadavatel  své  dřívější  pochybení,  které  dodavatel 

namítal, zhojí a dále pokračuje v zadávacím řízení, jako tomu bylo např. v případě rozhodnutí 

LG Leipzig, ve kterém se jednalo o situaci, kdy zadavatel po námitkách účastníka namítanou 

neodpovídající nabídku vyloučil a dále pokračoval v zadávacím řízení379. Obdobně nárok na 

náhradu škody nemá dodavatel ani za situace, kdy zadavatel nejdříve poruší nějakou normu 

sloužící  k ochraně  dodavatele  a  následně  dojde  ke  zrušení  zadávacího  řízení  v souladu 

376 FREYTAG, Christiane. Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens gemäß  126 Satz 1 GWB. In: GABRIEL, Marc, 
KROHN, Wolfram, NEUN, Andreas. Handbuch des Vergaberechts. 1. Auflage, C. H. Beck, 2014, s. 954, pozn. 67. ISBN: 
9783406628597.
377 vzhledem k tomu, že je-li uplatňován nárok na náhradu škody představující náklady na přípravu nabídky nebo náklady 
na účast v zadávacím řízení, nemusí osoba uplatňující tuto náhradu škody prokazovat, že by jí byla zakázka zadána, pokud by  
nedošlo k protiprávnímu jednání
378 § 126 GWB odpovídá aktuálnímu znění § 181 GWB
379 Rozhodnutí LG Leipzig ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. 06 HK O 1866/06
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s GWB,  když  ke  zrušení  nicméně  nedošlo  z důvodu,  který  dodavatel  namítal  ve  svých 

námitkách380. 

Jak  už  uvedeno  výše,  ustanovení  nepožaduje  prokázání  zavinění  zadavatele381.  To 

potvrdil i ESD, když judikoval, že Směrnice 89/665 brání národním úpravám, které požadují 

pro  uplatnění  náhrady  škody  z důvodu  porušení  pravidel  zadávání  veřejných  zakázek 

prokázání zavinění zadavatele382.

Promlčecí  lhůta  činí  3  roky.  O  náhradě  škody  stejně  jako  v případě  §  180  GWB 

rozhodují  civilní  soudy, přičemž příslušnými jsou zemské soudy, a to bez ohledu na výši 

hodnoty předmětu sporu. Důkazní břemeno je na stěžovateli383. 

V případě podání společné nabídky ve sdružení nebylo zřejmé, zda se i jednotlivý člen 

sdružení může domáhat náhrady škody.  S přihlédnutím k rozhodnutí ESD sp. zn. C-145, 

149-08,  se  odborná  literatura  shoduje,  že  je  možné,  aby  i  jednotlivý  člen  sdružení 

(společnosti)  mohl  uplatňovat  individuální  nárok  na  náhradu  škody  bez  ostatních 

členů384. 

Co  se  týče  konkrétních  rozhodnutí  ve  věci  náhrady  škody,  pak  lze  zmínit  např. 

rozhodnutí sp. zn. X ZR 143/10 ze dne 9. 6. 2011. V tomto rozhodnutí Spolkový nejvyšší 

soud  potvrdil  rozhodnutí  OLG  Naumburg,  když  žalovaný  požadoval  náhradu  nákladů 

za právní  služby poskytnuté  advokátem ve  výši  10  786,15 EUR za  prověření  zadávacích 

podmínek a následně ještě úhradu nákladů ve výši 962,71 EUR za zažalování náhrady škody, 

poté  co  žalovaná  náklady odmítla  uhradit.  V uvedeném případu zadavatel  zrušil  zadávací 

řízení z důvodu použití nezákonných hodnotících kritérií. 

V rozhodnutí OLG Naumburg sp. zn. 2 U 152/13 ze dne 27. 11. 2014 soud potvrdil 

nárok na náhradu škody dodavateli z tzv. negativního zájmu, a sice cestovní náklady spojené 

se zadávacím řízením (ke schůzce se zadavatelem týkající se vysvětlení nabídky) na veřejnou 

zakázku  ve  výši  61,20  EUR.  Naopak  OLG  Naumburg  zamítl  požadovaný  nárok  z tzv. 

pozitivního zájmu ve výši 27 000 EUR za ušlý zisk a dále personální náklady na přípravu 

nabídky  ve  výši  1560  EUR.  Druhý  nárok  zamítl  právě  s odůvodněním,  že  náklady 

zaměstnanců  se  nehradí,  protože  tyto  náklady  by  dodavateli  vznikly  tak  jako  tak. 

V předmětném případě zadavatel zrušil zadávací řízení s odůvodněním, že došlo k překročení 

380 Rozhodnutí VK Brandenburg ze dne 9. 9. 2005, sp. zn. VK 33/05
381 Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2007, sp. zn. X ZR 18/07
382 Rozhodnutí ESD ze dne 30. 9. 2010, ve věci Stadt Graz v. Strabag AG a další, C-314/09.
383 BRAUN, Christian. § 126 Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens – VI. Verfahrensragen. In: MÜLLER-WREDE, 
Malte. GWB-Vergaberecht (Kommentar). Carl Heymanns Verlag, 2009, s. 614, pozn. 23. ISBN: 978-3-452-26899-0. 
384 FREYTAG, Christiane. Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens gemäß  126 Satz 1 GWB. In: GABRIEL, Marc, 
KROHN, Wolfram, NEUN, Andreas. Handbuch des Vergaberechts. 1. Auflage, C. H. Beck, 2014, s. 950, pozn. 54. ISBN: 
9783406628597.
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plánovaného rozpočtu vyčleněného na realizaci veřejné zakázky, což bylo soudem posouzeno 

jako nezákonný důvod. 

V rozhodnutí  OLG Schleswig sp.  zn.  3 U 15/17 ze dne 19.  12.  2017 soud potvrdil 

náhradu nákladů za přípravu nabídky ve výši cca 7 000 EUR. Zadavatel realizoval zadávací 

řízení na stavební úpravy mateřské školky. Po obdržení jediné nabídky, která převyšovala 

stanovenou  předpokládanou  hodnotu,  zadávací  řízení  zrušil  a  po  změně  projektové 

dokumentace  pověřil  jiného  dodavatele  provedením  stavebních  prací.  Z tohoto  důvodu 

dodavatel s nabídkou v původním zadávacím řízení požadoval po zadavateli náhradu škody za 

personální  náklady  v souvislosti  s přípravou  nabídky.  Zajímavostí  je,  že  v této  souvislosti 

soud přiznal náhradu personálních nákladů, aniž by dodavatel musel prokázat, že zaměstnanci 

se  mohli  věnovat  přípravě  jiného  projektu.  To  představuje  jistou  odchylku  od  pravidla 

popsaného výše, že personální náklady se v zásadě nehradí. Soud to odůvodnil skutečností, že 

vzhledem  k  tomu,  že  funkční  popis  služeb  obsahoval  prvky,  pro  které  uchazeči  museli 

navrhnout  koncepční  specifikace,  nelze  od  dodavatele  očekávat,  že  tyto  dodatečné  úkoly 

provede bez náhrady.

OSTATNÍ NÁROKY 

Druhá věta ustanovení § 181 GWB uvádí, že další nároky na náhradu škody nejsou 

dotčeny. Jak uvádí Antweiler, jedná se o nároky dle BGB, konkrétně podle § 280 odst. 1 

ve spojení s 311 odst. 2 BGB, § 823 odst. 2 BGB, § 826 BGB stejně jako § 33 odst. 3 

GWB.

Nárok podle § 280 odst. 1 ve spojení s § 311 odst. 2 BGB

Podle ustanovení § 280 odst. 1 BGB platí,  že  pokud  dlužník poruší svou povinnost 

vyplývající  mu ze  závazkového  vztahu,  může  věřitel  požadovat  náhradu  škody  vzniklou 

z důvodu tohoto porušení. To neplatí v případě, pokud dlužník porušení nezpůsobil. 

Ustanovení § 311 odst. 2 BGB stanovuje, že závazkový vztah s povinnostmi podle § 241 

odst. 2 BGB vzniká také tehdy, pokud dojde k:

 zahájení jednání o smlouvě,

 nabídce  (iniciaci)  uzavřít  smlouvu,  při  které  jedna  smluvní  strana  s ohledem  na 

případný obchodně právní vztah umožňuje druhé smluvní straně působit na její práva 

a zájmy nebo ji tímto pověří, 

 podobným obchodním kontaktům. 
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Ustanovení § 241 odst. 2 GWB pak stanovuje, že  závazkový vztah může podle svého 

obsahu zavazovat každou smluvní stranu k dodržování práv a právních zájmů druhé smluvní 

strany.

Obecně tedy platí, že pokud dojde k porušení smluvní povinnosti, má smluvní strana, 

která  porušení způsobila,  závazek nahradit  vzniklou škodu druhé smluvní  straně.  Porušení 

smluvní povinnosti se nevztahuje pouze na řádně uzavřený smluvní vztah, ale  rozšiřuje se 

v souladu  s  §  311  odst.  2  BGB  i  na  případy  „před  uzavřením  smlouvy“.  Jedná  se 

o předsmluvní odpovědnost (culpa in contrahendo). 

Jak uvádí Antweiler, podle Spolkového nejvyššího soudu vzniká v zadávacím řízení 

mezi  zadavatelem  a  jednotlivými  dodavateli  předsmluvní  odpovědnost.  Poruší-li 

zadavatel ustanovení sloužící k ochraně dodavatelů, pak může dodavatel požadovat náhradu 

škody. To vyplývá např. z rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 2004, sp. zn. 

X ZR 30/03, ve kterém se uvádí, že „na základě zadávacího řízení vzniká mezi zadavatelem 

a dodavateli  předsmluvní  odpovědnost,  která  může v případě  porušení  pravidel  zadávání 

veřejných  zakázek  vést  ke  vzniku  nároku  na  odškodnění  dodavatele  z důvodu  zavinění 

zadavatele  při  vyjednávání  o  smlouvě,  pokud byl  dodavatel  zklamán ve  svém legitimním 

očekávání, že zadávací řízení bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními“. 

Jak dále Antweiler vysvětluje, rozhodovací praxe v této otázce se v posledních letech 

pozměnila, když v současnosti platí,  že nárok na náhradu škody dle § 280 odst. 1 BGB ve 

spojení s § 311 odst. 2 BGB a § 241 odst. 2 BGB přichází v úvahu bez ohledu na to, jestli 

žalující dodavatel měl legitimní očekávání v dodržení předpisů z oblasti práva veřejných 

zakázek či nikoliv. 

Co  se  týče  vzniku  předsmluvní  odpovědnosti v jednotlivých  druzích  zadávacích 

řízení,  rozhodovací  praxe  dovodila  následující  pravidla.  V otevřeném  řízení vzniká 

předsmluvní odpovědnost nejpozději s vyžádáním si zadávacích podmínek. To se výslovně 

uvádí např. v rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2005, sp. zn. X ZR 19/02. 

Zde se konstatuje,  že „nejpozději  s  žádostí  dodavatelů o zadávací  dokumenty vzniká mezi 

dodavateli a zadavatelem předsmluvní odpovědnost, přičemž v případě porušení předpisů o 

zadávání  veřejných  zakázek  mohou  z důvodu  vzniku  tohoto  vztahu  vzniknout  nároky  na 

náhradu škody,  které  jsou  pravidelně  zaměřeny  na náhradu  tzv.  záporného  (negativního) 

zájmu a za zvláštních okolností můžou také směřovat k nahrazení tzv. pozitivního zájmu“.

V této části bych doplnila, dle odborné literatury není možné přiznat jak nárok z tzv. 

negativního (náklady spojené s přípravou nabídky), tak pozitivního zájmu (ušlý zisk)385. To je 

385 WEYAND, Rudolf.  Ersatz  sowohl  des  positiven als  auch des negativen  Interesses? (42.10.1.4.4.).  In:  WEYAND, 
Rudolf.  IBR-online-Kommentar Vergaberecht [online]. 4. Auflage, 2013, Stav k: 14. 9. 2015, pozn. 70 [cit. 2019-03-05]. 
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zdůvodněno skutečností,  že v případě pozitivního zájmu má být  dodavatel  odškodněn tak, 

jako by mu veřejná zakázka byla zadána. Pokud by dodavatel veřejnou zakázku získal, pak by 

mu tak jako tak vznikly náklady na přípravu nabídky386. 

V případě  tzv.  uzavřených387 zadávacích  řízení  a v případě  jednacího  řízení 

s uveřejněním vzniká předsmluvní odpovědnost  nejpozději doručením žádostí o účast ze 

strany  jednotlivých  účastníků388.  Rozhodným časovým okamžikem  v případě  jednacího 

řízení bez uveřejnění je zadavatelova výzva k zahájení jednání389. V tomto řízení nezávisí 

vznik předsmluvní odpovědnosti na doručení žádosti  k účasti  nebo doručením nabídky; již 

před  těmito  úkony,  jak uvádí  Antweiler  může  účastník  spoléhat  na  to,  že  zadavatel  bude 

dodržovat  předpisy  o zadávání  veřejných  zakázek390.  Antweiler  k tomu  dále  doplňuje, 

že existují i výklady, že v případě veřejných zakázek dosahujících stanovené finanční limity, 

na které se vztahuje působnost GWB vzniká předsmluvní  odpovědnost  již  s uveřejněním 

oznámení o zahájení zadávacího řízení391. K tomu Antweiler dodává, že dodavatelé již na 

základě  oznámení  o zahájení  zadávacího  řízení  mohou  činit  různé  úkony  v souvislosti 

s plánovaným zadávacím řízením bez ohledu na to, jestli později nabídku podají či nikoliv. 

Z tohoto  důvodu  je  např. možné,  že  dodavatel  pověří  advokáta  přezkoumáním  oznámení 

o zahájení zadávacího řízení a tato kontrola v uveřejněném formuláři odhalí pochybení, která 

dodavatel vůči zadavateli následně namítne. V takovém případě může dodavatel požadovat 

náhradu škody za náklady vynaložené  na  právní  služby,  a  to  i  v případě,  že  si  dodavatel 

nevyžádá zadávací dokumentaci. Už v okamžiku uveřejnění formuláře o zahájení zadávacího 

řízení je zadavatel totiž povinen brát ohled na zájmy dodavatelů, jak dále doplňuje Antweiler. 

Zajímavá  je  úprava  ve  vztahu  tzv.  de-facto  zadáním,  tj.  veřejným  zakázkám, 

jejichž zadání zadavatel neoprávněně uskuteční mimo zadávací řízení bez aplikace pravidel 

GWB (neuveřejní oznámení o zahájení zadávacího řízení v tzv. evropském režimu v Úředním 

věstníku Evropské unie).  V takových případech zpravidla  nároky na náhradu škody podle 

posuzovaných ustanovení  nepřichází  v úvahu.  To se může  zdát  sice  překvapivým,  ale  jak 

uvádí  Antweiler  v těchto  případech  od  začátku  nevzniká  důvod  pro vznik  předsmluvní 

ISBN  978-3-406-62681-4.  Dostupné  z:  www.beck-online.de;  SCHAREN,  Uwe.  Andere  mögliche 
Schadenersatzanspruchsgrundlagen (Anspruchsgrundlage §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2, 3 BGB – 5. Rechtsfolge). 
In:  WILLENBRUCH,  Klaus,  WIEDDEKIND,  Kristina.  Kompaktkommentar  Vergaberecht.  2.  Auflage,  Köln:  Werner 
Verlag, 2011, s. 1512, pozn. 53. ISBN: 978-3-8041-5029-4. 
386 viz pozn. 385
387 dle české úpravy by se jednalo např. o užší řízení
388 Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 15. 12. 2008, sp. zn. 27 U 1/07
389 HORN, Lutz a GRAEF, Andreas. Vergaberechtliche Sekundäransprüche - die Ansprüche aus §§ GWB §  125, GWB § 
126 GWB und dem BGB [online]. In: Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht. C.H.BECK, 2005, 2005 (Heft 9), 505 
– 508 [cit. 2019-09-23]. ISSN 1439-6351. Dostupné z: www.beck-online.de
390 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 31 [cit. 2020-03-05]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
391 Rozhodnutí OLG Dresden ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. 20 U 1544/03 
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odpovědnosti  mezi  zadavatelem  a  potenciálními  dodavateli392.  Pokud dodavatel  totiž  od 

začátku  o  realizaci  tzv.  de-facto  veřejné  zakázky  neví,  pak  ani  nečiní  úkony  spojené 

s veřejnou zakázku (např. zahájení přípravných prací na nabídce). Dodavateli tak zpravidla 

v těchto  případech  nevznikají  náklady  na  přípravu  nebo  odevzdání  žádosti  o  účast  nebo 

nabídky. 

Mezi  typické  případy  nároků  na  náhradu  škody patří  situace,  kdy  v zadávací 

dokumentaci existují nedostatky v popisu plnění v podobě např. jeho neurčitosti393. Dalšími 

obvyklými nedostatky jsou porušení týkající se posouzení a hodnocení nabídek394 stejně jako 

zrušení zadávacího řízení v rozporu se zákonnými důvody, např. v rozporu s ustanovením § 

17 VOB/A-EU395.

Co se  týče  potřeby  prokázání  zavinění  v  případě  uplatnění  náhrady  škody,  rozhodl 

Evropský soudní  dvůr,  že  ze  Směrnice  89/665/EWG nevyplývá,  že  by v případě  náhrady 

škody bylo jedním z povinných znaků prokázání  zavinění  zadavatele396.  Zdůvodněno je to 

zněním článku 2 odst. 1 písm. c) Směrnice 89/665/EWG. Tento článek totiž neobsahuje žádné 

požadavky, aby se uznání náhrady škody odvíjelo od zavinění zadavatele. Národní úprava, 

která naopak naproti tomu podmiňuje náhradu škody prokázáním zavinění zadavatele, je tak 

v rozporu s uvedenou směrnicí. K této části Antweiler uzavírá, že ustanovení § 280 odst. 1 

BGB ve spojení s § 311 odst. 2 BGB a 241 odst. 2 BGB je třeba vykládat eurokonformním 

způsobem a to tak, že  nároky na náhradu škody z důvodu porušení pravidel zadávání 

veřejných  zakázek  nevyžadují  zavinění  zadavatele,  pokud  se  jedná  o  veřejné  zakázky 

minimálně dosahujících stanovených finančních limitů.

Podle dřívější rozhodovací praxe platilo, že k uplatnění náhrady škody podle citovaných 

ustanovení  bylo zapotřebí,  aby dodavatel  měl legitimní  očekávání  v zákonnost zadávacího 

řízení,  v důsledku  tohoto  legitimního  očekávání  podal  nabídku  a  učinil  k tomu  všechny 

nezbytné  úkony397.  Naproti  tomu,  pokud  dodavateli  bylo  známo,  že  zadávací  řízení  trpí 

vadami, dle této dřívější rozhodovací praxe platilo, že zadavateli chybělo legitimní očekávání 

v zákonnost  zadávacího  řízení.  V tomto  případě  totiž  dodavatel  musel  počítat  s tím,  že 

vypracování  nabídky  a  účast  v  zadávacím  řízení  je  zbytečná,  když  toto  neprobíhá  podle 

zákonných  pravidel.  Spolkový  nejvyšší  soud  dále  dovozoval,  že  legitimní  očekávání 

392 ANTWEILER, Clemens. Komentář k ustanovení § 181 GWB. In: BURGHI, Martin a DREHER, Meinrad. Beck'scher 
Vergaberechtskommentar Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbbeschränkungen - GWB - 4. Teil [online]. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2017, pozn. 33 [cit. 2020-03-05]. ISBN 9783406699511. Dostupné z: www.beck-online.de
393 např. Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 15.1.2013, sp. zn. X ZR 155/10
394 např. rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 25.11.1992, sp. zn. VII ZR 170/91 
395 např. rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 20.11.2012, sp. zn. X ZR 108/10
396 Rozsudek  ESD ze  dne 30.  9.  2010,  Stadt  Graz proti  Strabag AG,  Teerag-Asdag AG a  Bauunternehmung Granit 
Gesellschaft m.b.H., C-314/09
397 např. rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 10.9.2009, sp. zn. VII ZR 82/08 
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v zákonnost zadávacího řízení nevzniklo, pokud dodavatel rozpoznal nebo musel rozpoznat, 

že se zadavatel  odchýlil od zákonných pravidel398.  Mezitím se nicméně rozhodovací praxe 

změnila,  když  odpadla  povinnost  tohoto  legitimního  očekávání  v zákonnost  zadávacího 

řízení399. 

Spolkový nejvyšší soud to zdůvodňuje tím, že ze zákonného ustanovení  vyplývá, že 

nárok na náhradu škody vzniká v případě, když dojde k porušení zákonných ustanovení. Z 

ustanovení naopak nelze dovodit, že by bylo požadováno legitimní očekávání dodavatele v 

zákonnost  zadávacího  řízení400.  Antweiler  tudíž  uzavírá,  že  již  není  nezbytné,  aby byla  v 

případě nároku na náhradu škody dle těchto ustanovení splněna i podmínka, že dodavatel má 

legitimní  očekávání  v  zákonnost  zadávacího  řízení.  To  Antweiler  vítá,  protože  dřívější 

rozhodovací  praxe  kladla  z tohoto  důvodu  dle  jeho  názoru  příliš  vysoké  požadavky  na 

uplatňování  nároků  na  náhradu  škody.  Dle dřívější  rozhodovací  praxe  totiž  platilo,  že 

dodavatel,  který rozpoznal porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek a podal proti 

tomu  námitky,  neměl  nárok  na  náhradu  škody,  protože  právě  rozpoznal  pochybení,  tj. 

nezákonný průběh zadávacího řízení. Tato praxe byla nicméně v rozporu s cílem námitek – 

přimět zadavatele k přehodnocení jeho postupu, pakliže námitky byly oprávněné.

Co  se  týče  určení,  kdo  má  nárok  na  náhradu  škody,  podle  rozhodovací  praxe 

Spolkového  nejvyššího  soudu  se  jedná  pouze  o dodavatele,  kterému  by  byla  zadána 

veřejná  zakázka  při náležitě  provedeném  zadávacím  řízení.  To  platí  při  nároku  z 

důvodu tzv. pozitivního zájmu (mimo jiné lze nárokovat i náhradu za ušlý zisk)401, zde také 

musí  být  splněna podmínka,  že  veřejná zakázka musela  být  skutečně zadána402.  A v 

každém případě to platí v případě tzv. negativního zájmu (nárok na náhradu nákladů za účast 

v zadávacím  řízení)403.  To  není  splněno,  pokud  nabídka  navrhovatele  (by)  byla  před 

hodnocením zákonně vyloučena404. Z tohoto pravidla (zadání veřejné zakázky) činí Spolkový 

nejvyšší soud jedinou výjimku, a sice v případě neoprávněného zrušení zadávacího řízení při 

uplatnění  nároku na náhradu škody nevadí,  pokud dodavatel  veřejnou zakázku nezískal  z 

důvodu nepodání nabídky405. Podle jiných odborných názorů je nicméně zadavatel povinen k 

odškodnění z důvodu tzv. negativního zájmu bez ohledu na to, jestli by navrhovatel veřejnou 

398 např. rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 3.6.2004, sp. zn. X ZR 30/03
399 např. rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 11.11.2014, sp. zn. X ZR 32/14
400 rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 9.6.2011, sp. zn. X ZR 143/10
401 např. rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 15.1.2013, sp. zn. X ZR 155/10 nebo rozhodnutí Spolkového 
nejvyššího soudu ze dne 20.11.2012, sp. zn. X ZR 108/10
402 viz pozn. 401
403 Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 25.11.1992, sp. zn. VIII ZR 170/91
404 Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (BGH) ze dne 5. 6. 2012, sp. zn. X ZR 161/11 nebo rozhodnutí Spolkového 
nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2006, sp. zn. X ZR 115/04
405 Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 9.6.2011, sp. zn. X ZR 143/10
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zakázku  získal  či  nikoliv  a  pouze  v  případě  nároku  z  tzv.  pozitivního  zájmu  má  nárok 

dodavatel, kterému by veřejná zakázka byla zadána406, jak dále uvádí Antweiler. 

Jak  uvádí  Antweiler,  i  v případě  uplatnění  nároku  na  náhradu  škody  dle  těchto 

ustanovení je nezbytné, aby navrhovatel podal v zadávacím řízení námitky. V této souvislosti 

je ale zajímavé aktuální rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu sp. zn. X ZR 124/18 ze dne 

17. 9. 2019, ve kterém tento soud konstatoval, že náhrada ušlého zisku je možná i v případě 

nepodání námitek. K tomu je nicméně nezbytné uvést, že v posuzovaném případě dodavatel 

vzal námitky na žádost zadavatele zpět, a to s cílem dále neblokovat zadání veřejné zakázky 

(dodavatel  byl z účasti  v zadávacím řízení na protihlukové ochranné stěny podél železnice 

vyloučen, proti čemuž brojil). 

Co se týče  rozsahu náhrady škody, platí dle Antweilera následující.  Náhrada škody 

podle posuzovaných ustanovení se vztahuje v zásadě na tzv. negativní zájem, to znamená 

na  odškodnění  za  náklady  vynaložené  za  účast  v zadávacím  řízení407.  Pouze  ve 

výjimečných případech, jak uvádí Antweiler zahrnuje náhrada škody i  tzv.  pozitivní 

zájem (ušlý zisk). V takovém případě se náhrada škody poškozeného posuzuje tak, jako by 

veřejnou zakázku získal a úspěšně ji splnil. To vyplývá např. z rozhodnutí OLG Köln, ze dne 

18.06.2010, sp. zn. 19 U 98/09, ve kterém se uvádí, že „v zásadě při porušení předsmluvní 

povinnosti ve smyslu §§ 311 odst. 2, 241 odst. 2 BGB se náhrada škody omezuje na náhradu 

nákladů v důsledku ztráty důvěry408 nebo tzv. negativního zájmu, to znamená, že oprávněný se 

posuzuje,  jako by se zadávacího řízení  na veřejnou zakázku neúčastnil  a  všechny v tomto 

důsledku vzniklé  náklady ušetřil;  pouze ve výjimečných případech může být  měřítkem pro 

výpočet  tzv. Erfüllungsinteresse.  Podle toho platí,  že nárok oprávněného se posuzuje,  jako 

kdyby  veřejnou  zakázku  získal  a  úspěšně  se  ziskem  splnil;  předpokladem  tzv. 

Erfüllungsinteresses je důkaz, že by dodavatel veřejnou zakázku získal a že neexistoval důvod 

pro vyloučení dodavatele nebo důvod pro zrušení zadávacího řízení“. Ke kompenzovatelné 

ztrátě, jak dále uvádí Antweiler patří i náhrada ušlého zisku ve smyslu § 252 BGB ve výši, 

kterou lze při obvyklém průběhu pravděpodobně očekávat409. Nicméně poškozený musí dle § 

649  věty  druhé  BGB od svého  nároku odečíst  ušetřené  náklady,  které  mu s ohledem na 

nerealizaci veřejné zakázky nevznikly410. 

406 BOESEN, Arnold. Der Rechtsschutz des Bieters bei der Vergabe öffentlicher Aufträge [online]. In:  Neue Juristische 
Wochenschrift.  C.H.Beck,  1997,  1997  (Heft  6),  345-352  [cit.  2019-09-23].  ISSN 0341-1915.  Dostupné  z:  www.beck-
online.de
407 Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. VII ZR 82/08
408 legitimního očekávání
409 Rozhodnutí OLG Koblenz ze dne 6. 2. 2014, sp. zn. 1 U 906/13 
410 Rozhodnutí OLG Saarbrücken ze dne 18. 6. 2014, sp. zn. 1 U 4/13
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Další podmínkou pro uplatnění náhrady škody z tzv. pozitivního zájmu je, že veřejná 

zakázka nebo ji hospodářsky rovnocenná zakázka skutečně byla zadána411. V případě, 

že veřejná zakázka není zadána,  pak náhrada škody v tomto rozsahu nepřipadá v úvahu412. 

Pokud veřejná zakázka není zadána, pak je myslitelná pouze náhrada zbytečně vynaložených 

nákladů. 

V neposlední řadě je nezbytné doplnit,  že promlčení nároku je v délce 3 let  od jeho 

vzniku. 

Co se týče veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota se nachází pod tzv. EU 

finančními limity, i v případě těchto veřejných zakázek je možné uplatnit náhradu škody u 

civilních soudů413.  Příslušnost civilních soudů konstatoval  ve svém rozhodnutí  sp. zn. 6 B 

10/07 ze dne 2. 5. 2007 Spolkový správní soud („Bundesverwaltungsgericht“). 

 Jedná  se  asi  o  nejfrekventovanější  způsob,  jak  uplatnit  náhradu  škody 

ve veřejných zakázkách. Z konkrétních rozhodnutí lze uvést např. rozhodnutí OLG Koblenz 

ze dne 6. 2. 2014, sp. zn. 1 U 906/13, ve kterém soud potvrdil stěžovali náhradu ušlého zisku. 

V tomto  případě  zadavatel  zadal  veřejnou  zakázku  na  provedení  podkladových  nátěrů 

společnosti,  u které  jiný  účastník  zadávacího  řízení  později  po  provedení  prací  zjistil,  že 

společnost,  která  veřejnou  zakázku  získala,  použila  jiný  nátěr  než  jaký  byl  požadován 

v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu měla být nabídka dodavatele vyřazena a veřejnou 

zakázku měl získat stěžovatel. Soud stanovil hodnotu sporu na výši cca. 134 000 EUR. 

OLG  München  ve  svém rozsudku  sp.  zn.  1  U  498/13  ze  dne  12.  12.  2013  vázán 

rozhodnutím Spolkového nejvyššího soudu sp. zn. X ZR 108/10 ze dne 20.11.2012 potvrdil 

žalované nárok na ušlý zisk. Zadavatel zrušil otevřené zadávací řízení na rozšíření hřbitova 

s odůvodněním,  že  nabídky  překračují  vyhrazený  rozpočet.  Následně  zadavatel  realizoval 

omezené zadávací řízení, ve kterém nevyzval k účasti dodavatele, jehož nabídka v původním 

řízení byla pro zadavatele nejvýhodnější. Zadavatel zadal zakázku jinému dodavateli, který 

při plnění výrazně převýšil cenu v nabídce stěžovatele v prvním zadávacím řízení. 

V rozhodnutí  OLG Saarbrücken sp. zn. 1 U 60/15 ze dne 24. 02. 2016 soud přiznal 

stěžovali  náhradu  za  ušlý  zisk  z důvodu  neoprávněného  vyloučení  nabídky  stěžovatele 

ze zadávacího řízení. Jednalo se o veřejnou zakázku na montáž oken, dveří a bran do nově 

vzniklé budovy v tzv. režimu pod EU finančními limity. Zajímavostí je, že zadavatel vyloučil 

dodavatele pro nedoložení výpočtů izolačních vlastností požadovaného materiálu, i když tyto 

411 Rozhodnutí  OLG Köln  23.7.2014,  sp.  zn.  11  U104/13;  rozhodnutí  OLG Naumburg  ze  dne  20.  12.  2012,  sp.  zn.  
2 U 92/12 nebo Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (BGH) ze dne 18. 9. 2007, sp. zn. X ZR 89/04
412 např. Rozhodnutí OLG Celle ze dne 4. 3. 2010, sp. zn. 13 Verg 1/10
413 BRAUN, Christian. § 126 Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens – Schadenersatz unterhalb der Schwellenwerte.  
In:  MÜLLER-WREDE, Malte.  GWB-Vergaberecht  (Kommentar). Carl Heymanns Verlag, 2009, s. 624, pozn. 49. ISBN: 
978-3-452-26899-0.
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výpočty zadavatel  v zadávací dokumentaci vyžadoval. Dodavateli  byl přiznán ušlý zisk ve 

výši cca 3 000 EUR (soud snížil částku ušlého zisku, který stěžovatel požadoval). 

4.3 SROVNÁNÍ ČESKÉ A NĚMECKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Právní  úprava  návrhu  na  zákaz  plnění  smlouvy,  resp.  v případě  německé  úpravy 

na neplatnost smlouvy, je s ohledem na společný evropský základ ve Směrnici 2007/66/ES 

v obou právních řádech v zásadě stejná.  Co bych nicméně ráda vyzdvihla je, že  GWB na 

rozdíl od ZZVZ neupravuje možnost, že v případě důvodů hodných zvláštních zřetele 

přezkumný  orgán  zákaz  plnění  neuloží.  V tomto  ohledu  se  tak  zdá  německá  úprava 

přísnější. Na druhou stranu v případě uveřejnění tzv.  oznámení o dobrovolné průhlednosti 

ex ante, které má za následek, že zákaz plnění se neuloží, platí, že v případě české právní 

úpravy musí být toto oznámení uveřejněno po dobu min. 1 měsíce před uzavření smlouvy. 

V případě německé úpravy je dostačující zveřejnit oznámení pouze 10 kalendářních dnů, než 

může být smlouva na veřejnou zakázku uzavřena. Dalším rozdílným rysem je pak skutečnost, 

že ZZVZ obsahuje podrobnější úpravu procesních pravidel při podání návrhu na zákaz plnění 

smlouvy,  tj.  úprava  doručení  nejen  Úřadu,  ale  i  zadavateli,  postup  zadavatele  při 

přezkoumávání tohoto návrhu.

Zásadním rozdílem mezi českou a německou právní úpravou v této části je skutečnost, 

že GWB přímo obsahuje ustanovení umožňující požadovat náhradu škody, a to jak pro 

dodavatele, tak pro zadavatele. 

V prvé  řadě  se  jedná  o  náhradu  škody v případě  zneužití  práva  podat  návrh na 

zahájení přezkoumání úkonů zadavatele nebo podání okamžité stížnosti. K této náhradě 

je povinný dodavatel, který opravný prostředek inicioval, přičemž škodu nahradí účastníkům 

přezkumného řízení (zadavateli a ostatním dodavatelům, zejména se bude jednat o dodavatele, 

který v zadávacím řízení uspěl). Zároveň platí, že v případě nařízeného předběžného opatření, 

které se ukáže jako od začátku neoprávněné, náleží náhrada škody speciálně zadavateli, a to 

od dodavatele, na jehož návrh došlo k uložení předběžného opatření. Dlužno dodat, že k této 

náhradě škody může dodavatel nebo zadavatel přistoupit,  i pokud nebyla ještě smlouva na 

veřejnou zakázku uzavřena.  Nicméně,  jak uvádí odborná literatura,  toto ustanovení  nalézá 

v praxi malého využití, neboť zneužití opravného prostředku je složité prokázat. 

Podstatně  zásadnější  roli  hraje  ustanovení  §  181  GWB,  které  jednak  umožňuje 

nárokovat  náhradu škody  dle  GWB a  zároveň  výslovně  stanovuje,  že  nároky  podle 

jiných předpisů (BGB) nejsou dotčeny. To umožňuje dodavateli požadovat náhradu škody 

v případě, že by jeho nabídka měla opravdovou šanci uspět v zadávacím řízení, nicméně 
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tato šance byla zmařena v důsledku pochybení zadavatele v zadávacím procesu. Je tak 

možné požadovat náklady na přípravu nabídky a účasti v zadávacím řízení (včetně nákladů na 

právní  zastoupení)  nebo  výjimečně  i  ušlý  zisk.  Tyto  nároky  jsou  v zásadě  pravidelně 

příslušnými německými soudy přiznávány a jedná se o dlouhodobou praxi.  Ušlý zisk lze 

dodavateli  přiznat skutečně v ojedinělých případech, pokud dodavatel prokáže, že by 

veřejnou  zakázku  skutečně  získal,  přičemž  v důsledku  pochybení  zadavatele  se  tak 

nestalo (např. neoprávněné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení nebo zrušení zadávacího 

řízení),  přičemž  následně  k zadání  veřejné  zakázky  skutečně  došlo,  nicméně  jinému 

dodavateli. 

I  v případě  české  úpravy  se  diskutuje  o  možnosti  získat  náhradu  škody.  ZZVZ 

komplexní  právní  úpravu  neobsahuje,  jsou  zde  obsažena  dvě  ustanovení,  která  umožňují 

dodavatelům  požadovat  náhradu  nákladů  (náklady  spojené  s přípravou  nabídky  v případě 

neodeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávací lhůtě a za určitých okolností 

i  náhradu nákladů v soutěži o návrh), ale komplexní úprava chybí.  Existují  pouze několik 

soudních  rozhodnutí,  která  se  této  problematice  věnovala  a  náhrada  určitých  nákladů 

stěžovateli potvrdila. V odborné literatuře i z mé praxe se nicméně dlouhodobě o možnosti 

náhrady škody diskutuje. Tato forma možnosti obrany proti nesprávnému postupu zadavatele 

je ostatně začleněna i v evropských předpisech, konkrétně ve Směrnici 89/665. 
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5. ZÁVĚR

Opravné prostředky ve veřejných zakázkách jsou  v české i německé právní úpravě 

s ohledem na společný základ v EU směrnicích v zásadě stejné.  Stručně se dá shrnout, 

že v obou právních režimech existuje možnost nejprve podání námitek zadavateli a v případě 

negativního výsledku je možné se následně obrátit s návrhem na přezkum k instituci, která je 

na zadavateli nezávislá. 

Přesto existují nemalé rozdíly mezi oběma právními úpravami, a to ať už v systému 

přezkumných instancí,  v typech a právní úpravě jednotlivých opravných prostředků. 

Dlužno dodat, že i právní úprava veřejného zadávání je v obou systémech odlišná, když ta 

německá  je  s ohledem  na  druh  a  hodnotu  veřejné  zakázky  na  rozdíl  od  české  doslova 

roztříštěna v několika zákonech a nařízeních. 

Co se týče systému přezkumných instancí, v Německu s ohledem na skutečnost, že se 

jedná o federativní republiku, rozhodují spory z veřejných zakázek komory a senáty jednak na 

federální  úrovni,  tak  na  úrovni  jednotlivých  spolkových  zemích.  Komory  i  senáty  jsou 

tvořeny tříčlennými rozhodovacími sbory a ve všech případech kromě rozhodnutí o námitkách 

tak rozhodují kolektivní orgány. 

ZZVZ obsahuje podrobnější úpravu jednotlivých opravných prostředků a způsobu 

jejich uplatnění a projednání. Obě právní úpravy znají jak institut námitek, tak i návrhu na 

přezkoumání  úkonů  zadavatele,  byť  v případě  návrhu  platí,  že  ten  je  možné  dle  GWB 

iniciovat pouze ze strany dodavatelů,  nikoliv ex offo. S tím souvisí i skutečnost, že GWB 

neupravuje možnost podání podnětu ke komoře nebo senátu pro veřejné zakázky. Obě úpravy 

pak znají  také možnost podání návrhu na zákaz, resp. neplatnost již uzavřené smlouvy na 

veřejnou zakázku.  Rozdíly  pak dále  existují,  co se týče stanovení  a  výše kauce,  způsobu 

projednání návrhu, stanovení závazných termínů pro vydání rozhodnutí. V případě německé 

úpravy  je  dále  kladen  větší  důraz  na  ochranu  již  zadané  veřejné  zakázky,  když  pouze 

v ojedinělých  případech  lze  tento  úkon  zrušit.  GWB  obsahuje  také  možnosti  projednání 

návrhu i v případech, kdy zakázka je již sice zadána, ale rozhodnutí o možném pochybení je 

významné  pro  možné  uplatnění  náhrady  škody.  V případě  opravného  prostředku  proti 

rozhodnutí  komory pro veřejné  zakázky o  okamžité  stížnosti  rozhoduje  již  soudní  orgán. 

V české úpravě existuje ještě mezistupeň, kdy je možné se obrátit prostřednictvím rozkladu 

k předsedovi Úřadu. 

Za zásadní považuji právní úpravu v GWB týkající  se  náhrady škody. Tu je možné 

přiznat jak zadavateli, tak zejména dodavatelům po splnění zákonných podmínek. V zásadě 
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lze hradit náklady na přípravu nabídky a účast v zadávacím řízení, což je v Německu běžnou 

praxí. Ve výjimečných případech lze přiznat ušlý zisk.

Po  analýze  a  srovnání  všech  opravných  prostředků,  možnosti  jejich  uplatnění  a 

projednání, lze dle mého dospět k závěru, že německá právní úprava více dbá na zachování 

zájmu  na  veřejném  investování,  byť  poskytuje  dostatečnou  záruku  pro  dodržování 

subjektivních práv jednotlivých dodavatelů účastnících se zadávacích řízení. To dle mého lze 

usuzovat z řady pravidel začleněných v GWB, ať už se jedná o nemožnost přezkumu ex offo 

ze  strany  přezkumného  orgánu,  stanovení  pevných  lhůt  pro  vydání  rozhodnutí,  ochraně 

institutu  rozhodnutí  o  zadání  veřejné  zakázky,  kdy  tento  úkon  lze  zrušit  jen  v případě 

rozhodnutí  o  neplatnosti  smlouvy.  Dále  na  rozdíl  od  české  právní  úpravy  je  přezkum 

zkrácenější,  když  o  namítaných  pochybeních  ze  strany  dodavatele  v zásadě  rozhoduje 

v prvním  stupni  zadavatel,  a  následně  komora  jako  správní  orgán,  případně  o  okamžité 

stížnosti  senát  v rámci  soudního přezkumu  (další  instance  v podstatě  jen  ve  výjimečných 

případech).  Odpadá  tedy  čas  strávený  druhostupňovým  přezkumem  u  stejného  správního 

orgánu,  kdy  GWB  nezná  možnost  podání  opravného  prostředku  podobného  českému 

rozkladu, který se podává ke stejné přezkumné autoritě jako v případě návrhu na zahájení 

řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. V neposlední řadě k tomuto závěru přispívá i přímé 

začlenění  možnosti  požadovat  náhradu  škody  v předpise  upravujícím  veřejné  zadávání 

(GWB). Jinými slovy, německá právní úprava se snaží dostát primárnímu cíli, tj. realizovat 

veřejné investiční záměry bez závažných časových průtahů, přičemž ale zároveň zakotvuje 

dostatečné záruky, jak rychle a efektivně ochránit  subjektivní práva dodavatelů,  byť by to 

představovalo  možnost  alespoň  (částečného)  zhojení  v podobě  úhrady  nákladů  na  účast 

v zadávacích řízeních či ušlého zisku. 
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6.3 SEZNAM POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

České

Nařízení  vlády č.  172/2016 Sb.,  o  stanovení  finančních  limitů  a  částek  pro účely  zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných 
zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti  některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 11/1918 Sb. ze dne 28. 10. 1918, o zřízení samostatného státu československého

Nařízení č. 667/1920 Sb. ze dne 17. 12. 1920, o zadávání státních dodávek a prací

Zákon č. 109/1964 Sb. ze dne 4. 6. 1964, hospodářský zákoník

Zákon č. 173/1991 Sb. ze dne 26. 4. 1991, o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž 

Zadávací řád staveb ze dne 24. 7. 1991 

Zákon č. 199/1994 Sb. ze dne 28. 9. 1994, o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 273/1996 Sb. ze dne 11. 10. 1996, o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže

Zákon č. 40/2004 Sb. ze dne 17. 12. 2003, o veřejných zakázkách

Zákon č. 137/2006 Sb. ze dne 14. 3. 2006, o veřejných zakázkách

Zákon č.  55/2012 Sb.  ze  dne 31.  ledna  2012,  kterým se mění  zákon č.  137/2006 Sb.,  o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 134/2016 Sb. ze dne 19. 4. 2016, o zadávání veřejných zakázek

Německé

Bürgerliches Gesetzbuch ve znění ze dne 2. 1. 2002, ve znění pozdějších předpisů (BGBl. I S. 
42, 2909; 2003 I S. 738

Cirkular-Erlaß des preuß. Arbeitsministeriums (pruský zákon tehdejšího ministerstva práce) 

ze 17. 7. 1885

Gerichtskostengesetz ze dne 5. 5. 2004 (BGBl. I S. 154; zákon o soudních poplatcích,  ve 
znění pozdějších předpisů)

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ze dne 26.08.1998 (Zákon o ochraně hospodářské 
soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Gesetz  über  die  Voraussetzungen  und  das  Verfahren  von  Sicherheitsüberprüfungen  des 
Bundes und den Schutz von Verschlusssachen vom 20. 4. 1994; BGBl. I S. 867 (Zákon o 
bezpečnostních prověrkách a ochraně přísně tajných informací)

Gesetz  zur  Änderung  der  Rechtsgrundlagen  für  die  Vergabe  öffentlicher  Aufträge, 
tzv. Vergaberechtsänderungsgesetz  (zákon  o  změnách  právních  základů  pro  zadávání 
veřejných zakázek) ze dne 26. 8. 1998, BGBl. 1998 I 2512

Gesetz  zur  Modernisierung  des  Vergaberechts  (Vergaberechtsmodernisierungsgesetz  – 
VergRModG) vom 17.2.2016, BGBl. 2016 I
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Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts vom 20. 4. 2009, BGBl. 2009 I 790

Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) ze dne 18. 11. 2009

Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb 
der EU-Schwellenwerte  (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO) ze dne 2. 2. 2017 (BAnz 
AT 7. 2. 2017 B1, ber. Nr. 170208 S.1)

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A, ze dne 7. 1. 2016 (Banz AT 19. 1. 

2016 B3, 3)

Vergabe-  und  Vertragsordnung  für  Leistungen  (VOL)  2009  Teil  A:  Allgemeine 
Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (VOL/A) ze dne 20. 11. 2009

Vergabeverordnung  für  die  Bereiche  Verteidigung  und  Sicherheit  zur  Umsetzung  der 
Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
die  Koordinierung  der  Verfahren  zur  Vergabe  bestimmter  Bau-,  Liefer-  und 
Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit - 
VSVgV) ze dne 12. 7. 2012 (BGBl. I S. 1509)

Verordnung über die Vergabe von Konzessionen (Konzessionsvergabeverordnung KonzVgv) 
ze dne 12. 4. 2016 (BGBl. I S 624, 683)

Verordnung über die Vergabe von Konzessionen vom 12. 4. 2016, BGBl. I S. 624, 683

Verordnung  über  die  Vergabe  von  öffentlichen  Aufträgen  im  Bereich  des  Verkehrs, 
der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung (SektVO) ze dne 12. 4. 2016 (BGBl. I 
S. 624, 657)

Verordnung  zur  Modernisierung  des  Vergaberechts 
(Vergaberechtsmodernisierungsverordnung – VergRModVO) vom 12.4.2016, BGBl. 2016 I 
624

Verordnung  zur  Modernisierung  des  Vergaberechts 
(Vergaberechtsmodernisierungsverordnung – VergRModVO) vom 12. 4. 2016, BGBl. 2016 I 
624 (Nařízení k modernizaci práva veřejných zakázek)

Verwaltungskostengesetz (zákon o správních poplatcích) ze dne 23. 6. 1970 (BGBl. I S. 821) 
ve znění z 14. 8. 2013

Verwaltungsverfahrengesetz (zákon o správním řízení) ze dne 23. 1. 2003 (BGBl. I S. 102), 
v platném znění 

Zivilprozessordnung (Občanský řád procesní) ze dne 5. 12. 2005, BGBl. I S. BGBL Jahr 2005 
I Seite 3202, v platném znění

Zweites  Gesetz  zur  Änderung  des  Haushaltsgrundsätzegesetzes  (druhý  zákon  k  změně 

rozpočtového zákona) z 26. 11. 1993, BT-Drs. 12/4636

Evropské
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Nařízení  Evropské  komise  ze  dne  30.10.2019,  kterým  se  mění  směrnice  Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, 
na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se 
mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného 
řízení při zadávání veřejných zakázek.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. 2. 2014 o udělování koncesí 

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2014/24/EU  ze  dne  26.  2.  2014  o  zadávání 
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. 2. 2014 o zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 
a o zrušení směrnice 2004/17/ES 

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

Směrnice  Rady 89/665/EHS ze dne 21.  prosince 1989 o koordinaci  právních a  správních 
předpisů  týkajících  se  přezkumného  řízení  při  zadávání  veřejných  zakázek  na  dodávky 
a stavební práce 

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty 
působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací

Smlouva o založení Evropského společenství (ES) z 25. 3. 1957 (tzv. Římská smlouva)

6.4 SEZNAM POUŽITÉ JUDIKATURY

Česká

Rozhodnutí NSS ze dne 7. 12. 2005, č. j. 3 As 8/2005 - 118 

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 3. 2009, sp. zn. 62 Ca 75/2008-80 

Rozhodnutí Úřadu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. S28/2010/VZ 

Rozhodnutí Úřadu ze dne 15. 7. 2010, sp. zn. ÚOHS-R158/2009/VZ

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2010, č.j. 62 Af 57/2010-535 

Rozhodnutí NSS ze dne 25. 1. 2011, č. j. 2 Afs 67/2010-105

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2012, č. j. 62 Af 72/2010-138

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2015, č. j. 30 Af 10/2013 – 150

Rozhodnutí NSS ze dne 29. 7. 2016, č. j. 4 As 97/2016 – 37 
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Rozhodnutí NSS ze dne 18. 1. 2018, sp. zn. 10 As 219/2016 

Nález Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 28/18

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 7/19 

Německá

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 1. 2. 2005, sp. zn. X 
ZB 27/04

Rozhodnutí spolkového senátu pro veřejné zakázky (Bundeskartellamt) ze dne 20. 11. 2014, 
sp. zn. VK 1–92/14

Rozhodnutí spolkového senátu pro veřejné zakázky (VK Bund) ze dne 13. 8. 2001, sp. zn. VK 
1–25/01

Rozhodnutí spolkového senátu pro veřejné zakázky (VK Bund) ze dne 30. 6. 1999, sp. zn. VK 
2-14/99

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 18. 2. 2003, sp. zn. X 
ZB 43/02

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu (Bundesgerichtshof) ze dne 19. 12. 2000, sp. zn. X 
ZB 14/00

Rozhodnutí OLG 

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 25.11.1992, sp. zn. VII ZR 170/91 

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 25.11.1992, sp. zn. VIII ZR 170/91

Rozhodnutí Kammergericht (KG) ze dne 6. 7. 1999, sp. zn. KartVerg 4/99

Rozhodnutí OLG Koblenz ze dne 25. 5. 2000, sp. zn. 1 Verg. 1/00

Rozhodnutí OLG Bremen ze dne 11. 8. 2000, sp. zn. Verg 2/2000

Rozhodnutí OLG Frankfurt ze dne 25. 9. 2000, sp. zn. 11 Verg 2/99

Rozhodnutí OLG Celle ze dne 20. 4. 2001, sp. zn. 13 Verg 7/01

Rozhodnutí OLG Schleswig ze dne 4. 5. 2001, sp. zn. 6 Verg 2/01

Rozhodnutí VK Magdeburg ze dne 3. 7. 2001, sp. zn. VK 10/01

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. Verg 27/01

Rozhodnutí OLG Rostock ze dne 24. 9. 2001, sp. zn. 17 W 11/01

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 29. 12. 2001, sp. zn. Verg 22/01

Rozhodnutí VK Sachsen ze dne 13. 6. 2002, sp. zn. 1/SVK/042-02

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 26. 6. 2002, sp. zn. Verg 24/02

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 17. 7. 2002, sp. zn. Verg 30/02

Rozhodnutí VK Thüringen ze dne 15.11.2002, sp. zn. 216-403.20-032/02-G-S. 
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Rozhodnutí OLG Stuttgart ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 2 Verg 14/02

Rozhodnutí OLG Brandenburg ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. Verg 15/02

Rozhodnutí BayObLG ze dne 23. 1. 2003, sp. zn. Verg 2/03

Rozhodnutí OLG Jena ze dne 17. 3. 2003, sp. zn. 6 Verg 2/03

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. 69/02

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 30. 4. 2003, sp. zn. Verg 64/02

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 9. 7. 2003, sp. zn. VII-Verg 26/03

Rozhodnutí Kammergericht (KG) ze dne 14. 8. 2003, sp. zn. KartVerg 27 U 264/02

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 15. 8. 2003, sp. zn. Verg 34/03

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. 35/03

Rozhodnutí OLG Dresden ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. 20 U 1544/03

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. VII – Verg 23/04

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2004, sp. zn. X ZV 7/04

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 3.6.2004, sp. zn. X ZR 30/03

Rozhodnutí OLG Koblenz ze dne 9. 6.2004, sp. zn. 1 Verg 4/04

Rozhodnutí BayObLG ze dne 16. 7. 2004, sp. zn. Verg 16/04

Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 29. 7. 2004, sp. zn. 2 BvR 2248/03

Rozhodnutí OLG Brandenburg ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. Verg W 10/04

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 3. 1. 2005, sp. zn. VII-Verg 82/04

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 16. 3. 2005, sp. zn. Verg 5/05

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 30. 3. 2005, sp. zn. VII-Verg 101/04

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. Verg 28/05

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. Verg 41/05

Rozhodnutí VK Schleswig-Holstein ze dne 14. 9. 2005, sp. zn. VK-SH 21/05

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 9. 2. 2006, sp. zn. Verg 80/05

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 16. 2. 2006, sp. zn. VII-Verg 6/06

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2006, spis. zn. X ZR 146/03

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2006, sp. zn. X ZR 146/03

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2006, sp. zn. X ZR 115/04 

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 6. 9. 2006, sp. zn. VII-Verg 40/06

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 18. 10. 2006, sp. zn. Verg 30/06

Rozhodnutí VK Sachsen ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 1/SVK/124-06

Rozhodnutí OLG Karlsruhe ze dne 4. 5. 2007, sp. zn. 17 Verg 5/07
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Rozhodnutí OLG Naumburg ze dne 17. 8. 2007, sp. zn. 1 Verg 5/07

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2007, sp. zn. X ZR 89/04

Rozhodnutí OLG Celle ze dne 10. 1. 2008, sp. zn. 13 Verg 11/07

Rozhodnutí OLG München ze dne 4. 4. 2008, sp. zn. 4/08

Rozhodnutí OLG Frankfurt ze dne 5. 5. 2008, sp. zn. 11 Verg 1/08

Rozhodnutí OLG Brandenburg ze dne 7. 5. 2008, sp. zn. Verg W 2/08

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 14.05.2008, sp. zn. VII Verg 27/08

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 27 U 2/08

Rozhodnutí OLG Düsseldorf ze dne 15. 12. 2008, sp. zn. 27 U 1/07

Rozhodnutí OLG Koblenz ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 1 Verg 4/08

Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 23. 4. 2009, sp. zn. 1 BvR 3424/08

Rozhodnutí OLG Celle ze dne 17. 7. 2009, sp. zn. 13 Verg 3/09

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 10.9.2009, sp. zn. VII ZR 82/08

Rozhodnutí OLG München ze dne 5. 11. 2009, sp. zn. Verg 15/09

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. X ZB 8/09

Rozhodnutí OLG Celle ze dne 4. 3. 2010, sp. zn. 13 Verg 1/10

Rozhodnutí VK Berlin ze dne 27. 4. 2010, sp. zn. VK-B 2-3/10 E II

Rozhodnutí OLG München ze dne 21. 5. 2010, sp. zn. Verg 2/10

Rozhodnutí OLG Köln, ze dne 18.06.2010, sp. zn. 19 U 98/09

Rozhodnutí OLG München ze dne 9. 8. 2010, sp. zn. Verg 13/10

Rozhodnutí OLG München ze dne 9. 9. 2010, sp. zn. Verg 10/10

Rozhodnutí OLG München ze dne 9. 9. 2010, sp. zn. Verg 16/10

Rozhodnutí OLG Celle ze dne 31.1.2011, sp. zn. 13 Verg 21/10

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2011, sp. zn. X ZB 143/10

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2011, sp. zn. X ZR 143/10

Rozhodnutí OLG Schleswig ze dne 7. 10. 2011, sp. zn. 1 Verg 1/11

Rozhodnutí OLG Frankfurt am Main ze dne 13. 12. 2011, sp. zn. 11 Verg 8/11

Rozhodnutí OLG Brandenburg ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. Verg W 1/12

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2012, sp. zn. X ZR 161/11 

Rozhodnutí OLG Naumburg ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. 2 Verg 4/12

Rozhodnutí OLG Koblenz ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 1 Verg 5/12

Rozhodnutí VK Sachsen ze dne 2. 10. 2012, sp. zn. A/SVK/022-12

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 20.11.2012, sp. zn. X ZR 108/10
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Rozhodnutí OLG Naumburg ze dne 6. 12. 2012, sp. zn. 2 Verg 5/12

Rozhodnutí OLG Naumburg ze dne 20. 12. 2012, sp. zn. 2 U 92/12

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 15.1.2013, sp. zn. X ZR 155/10

Rozhodnutí OLG Frankfurt a. M. ze dne 3. 7. 2013, sp. zn. 11 Verg 11/13

Rozhodnutí OLG München ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. 1 U 498/13 

 Koblenz ze dne 6. 2. 2014, sp. zn. 1 U 906/13 

Rozhodnutí OLG Naumburg ze dne 14. 3. 2014, sp. zn. 2 Verg 1/14

Rozhodnutí OLG Saarbrücken ze dne 18. 6. 2014, sp. zn. 1 U 4/13

Rozhodnutí OLG Köln 23.7.2014, sp. zn. 11 U104/13

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 11.11.2014, sp. zn. X ZR 32/14

Rozhodnutí OLG Naumburg ze dne 27. 11. 2015, sp. zn. 2 U 152/13

Rozhodnutí OLG Saarbrücken ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 1 U 60/15

Rozhodnutí OLG Schleswig ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. 3 U 15/17

Rozhodnutí OLG München ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. Verg 6/18

Rozhodnutí VK Brandenburg ze dne 28. 1. 2019, sp. zn. VK 22/18

Rozhodnutí VK Thüringen ze dne 16. 5. 2019, sp. zn. 250-4003-11400/2019-E-006-UH

Rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2019, sp. zn. X ZR 124/18 

Rozhodnutí VK Südbayern ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. Z3-3-3194-1-51-09/15

Evropská

Rozsudek ESD ze dne 11. 8. 1995, Komise Evropských společenství proti Spolkové republice 
Německo, C-433/93

Rozhodnutí  ESD  ze  dne 19.  6.  2003,  ve  věci  Werner  Hackermüller  proti 
Bundesimmobiliengesellschaft  mbH  (BIG),  Wiener  Entwicklungsgesellschaft  mbH  für  den 
Donauraum AG (WED), C-249/01
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8. ABSTRAKT

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. 

Klíčová slova: veřejné zakázky – opravné prostředky – náhrada škody
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9. ABSTRACT

Remedies  granted  to  a  supplier  against  improper  conduct  of  a  public  authority  in 

tendering procedures – comparison of Czech and German legislation

The aim of this work was to describe and compare the remedies granted to suppliers in 

public  procurement  procedures  in  the  Czech  and  German  legislation.  The  emphasis  was 

logically on the analysis of German remedies, because it is a foreign regulation.

In the introduction of this work I briefly describe the historical development of public 

procurement in both countries, the system of review bodies and the legislation that regulates 

the field of public procurement in both the Czech Republic and Germany.

The main part  of the work is  then devoted to remedies  that  can be initiated  before 

concluding the public contract. In the case of Czech legislation, these are objections, a petition 

to review the actions  of the contracting authority,  a motion to commence proceedings  by 

virtue of office and an appeal. In the case of the German legislation, these are objections, 

a petition  to  review the actions  of  the contracting  authority  and an  immediate  complaint. 

The second main part of this thesis then introduces the remedy after the conclusion of the 

contract,  i.e.  a  petition  to  impose  a  ban on the  performance of  a  public  contract,  and in 

particular compensatory damages. These chapters are then concluded by comparing the two 

legal regulations.

Although the field of public procurement has long been regulated for all member states 

of the European Union by means of several directives, which are regularly updated, there are 

differences between the Czech and German regulation. These are due to the differences in the 

political system of both countries. This is especially the area of public procurement law and 

the system of review bodies. But differences are also due to diverse approaches to a number 

of institutes in public procurement and different historical developments. Here, on the one 

hand, considerable differences can be found in remedies known to both legal regimes (e.g. the 

method  of  their  application  and review).  The main  difference  is  the  incorporation  of  the 

possibility  of  compensatory  damages  in  the  German  competition  law  („Gesetz  gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen“),  which  regulates  public  procurement.  A  large  part  of  this 

thesis is devoted to the analysis of compensatory damages in German public procurement 

lgislation, because this possibility has been discussed in the Czech environment for a long 

time though no comprehensive incorporation exists in the Czech Public Procurement Act.

Key words: public procurement – remedies – compensatory damages
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