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Úvod 
Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky představuje zvláštní druh kontraktačního 

procesu, při kterém osoba zadavatele poptává určité plnění (služby, dodávky či stavební práce) 

a jako protiplnění nabízí dodavatelům finančním prostředky. Tyto finanční prostředky mají svůj 

původ ve veřejných rozpočtech, při jejich vynakládání je tedy dán důraz na hospodárnost, 

efektivnost, účelnost a transparentnost. 1  Cílem zadavatele v zadávacím řízení je uzavření 

smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka je ekonomicky nejvýhodnější a zároveň reflektuje 

veškeré zadavatelem požadované vlastnosti na poptávané plnění. 

Důležitost veřejných zakázek lze jednoduše demonstrovat na rozsahu trhu, který 

pokrývají. Za rok 2018 zaznamenalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nárůst trhu veřejných 

zakázek na 11,76 % ve vztahu k HDP. To znamená, že za uvedený rok bylo zhruba 624 mld. Kč 

z veřejných prostředků alokováno zadavateli prostřednictvím veřejných zakázek.2 Na základě 

uvedeného je neoddiskutovatelné, že je zde významný veřejný zájem na správný průběh 

zadávacího řízení, který jde ruku v ruce právě s hospodárným vynakládáním veřejných 

prostředků.  

Proces zadání veřejné zakázky je ovšem velice formalistický a poměrně administrativně 

náročný. Při jeho provádění tak může dojít, a taktéž nezřídka dochází, k pochybením zadavatele. 

Mezi častá pochybení zadavatele můžeme řadit per exemplum nejednoznačné stanovení 

zadávacích podmínek, nevhodné nastavení kvalifikačních požadavků či vadné provedení 

hodnocení nabídek. Odpovědnost za správné provedení zadávacího řízení v souladu se všemi 

zákonnými požadavky i zásadami nese na svých bedrech právě zadavatel. V diplomové práci 

jsou předložena frekventovaná pochybení zadavatelů a možnosti jejich nápravy ale i jejich 

prevence, a to zejména z pozice zadavatele samotného, ale partikulárně též z pozice dodavatele 

v rámci jeho zákonných možností ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele. 

Cílem diplomové práce je provést analýzu současné právní úpravy veřejných zakázek 

orientovanou na možnosti nápravy nesprávného postupu zadavatele v zadávacím řízení. Dílčím 

cílem práce je upozornit na některé výkladové problémy práva veřejných zakázek, které mohou 

s pochybeními zadavatelů v zadávacích řízeních přímo souviset. 

 
1  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2010, sp. zn.: 8 Afs 60/2009 – 78, dostupný 

z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0060_8Afs_0900_9b847674_dcbd_46bf_ad48_6be427
47ad8c_prevedeno.pdf. 

2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor elektronizace veřejných zakázek. Výroční zpráva o stavu veřejných 
zakázek v České republice za rok 2018 [online]. In: květen 2019, s. 8-9 [cit. 2020-03-15]. Dostupné 
z: https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-
2018.pdf.aspx?ext=.pdf. Pozn.: k datu uzavření práce ještě nebyla dostupná výroční zpráva pro rok 2019. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0060_8Afs_0900_9b847674_dcbd_46bf_ad48_6be42747ad8c_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0060_8Afs_0900_9b847674_dcbd_46bf_ad48_6be42747ad8c_prevedeno.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?ext=.pdf
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První část práce je zaměřena na uvedení čtenáře do problematiky veřejných zakázek 

objasněním základních pojmů z této právní oblasti. Důraz je kladen na subjekty zadávacího 

řízení, které představují osoby zadavatele a dodavatele, ale i na základní zásady, jejíchž 

respektování má v souvislosti se správně provedeným zadávacím řízením elementární význam. 

V této části je rovněž zjednodušeně nastíněn modelový průběh zadávacího řízení dle ZZVZ. 

Druhá a třetí část práce je zaměřena na pochybení zadavatele v průběhu zadávacího řízení 

a možnosti jejich nápravy iniciované samotným zadavatelem, a to nejdříve z časového hlediska 

do konce lhůty pro podání nabídek a následně po konci této lhůty. V druhé části budou 

předmětem zájmu zejména instituty vysvětlení a změna nebo doplnění zadávací dokumentace, 

jelikož po konci lhůty pro podání nabídek není jejich úprava či modifikace z podstaty věci již 

možná. Ve třetí části je pozornost věnována častým pochybením zadavatele a možnostem jejich 

nápravy především pomocí vhodně zvolených opatření k nápravě. V rámci této části jsou některá 

pochybení zadavatele demonstrována na fiktivních příkladech nesprávně provedeného hodnocení 

nabídek. Důraz je rovněž položen na rozhodovací praxi ÚOHS a soudů, která má v souvislosti 

s nesprávným postupem zadavatele zásadní význam. 

Poslední část se věnuje možnostem obrany dodavatele v rámci zadávacího řízení. Právní 

úprava totiž dodavateli poskytuje možnosti, jak se může proti nesprávnému postupu zadavatele 

bránit, čímž mnohdy zároveň iniciuje nápravu pochybení zadavatele v zadávacím řízení. V této 

souvislosti bude pozornost směřována zejména na podání námitek, které mohou dodavatelé 

uplatnit právě pouze v průběhu zadávacího řízení a o kterých rozhoduje samotný zadavatel. 

Zmíněna bude ale též možnost zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před 

ÚOHS a rovněž i právo na soudní ochranu, které dodavatelům vyplývá přímo z Listiny 

základních práv a svobod.3 

Motivací pro výběr daného tématu pro mě představoval zájem o problematiku veřejných 

zakázek a vypracování diplomové práce jsem tudíž považovala jako příležitost k prohloubení 

svých znalostí nabytých jak v průběhu studia, tak během své studentské praxe v advokátní 

kanceláři, kde se veřejným zakázkám aktivně věnuji. Nadto téma předkládané diplomové práce 

ještě nebylo komplexně ve větším rozsahu odborně zpracováno a považuji jej za zajímavé, 

praktické i přínosné.  

 
3 Čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
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1 Vymezení základních pojmů z oblasti zadávání veřejných zakázek 

Zadáním veřejné zakázky se dle § 2 ZZVZ rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi 

zadavatelem a dodavatelem, ze které vyplývá pro dodavatele povinnost poskytnout dodávky, 

služby nebo stavební práce. Veřejné zakázky tudíž představují pro zadavatele prostředek nákupu 

zboží a služeb od vnějšího subjektu.4 Dané ustanovení v sobě obsahuje hned několik pro obor 

veřejných zakázek důležitých prvků – úplatnost, smluvní vztah mezi dodavatelem a zadavatelem, 

závazek dodavatele poskytnout dodávky, služby či stavební práce. Aby bylo možné říci, že se 

v daném případě jedná skutečně o veřejnou zakázku, musí být jmenované prvky obsaženy 

kumulativně. 5  Úplatnost definuje skutečnost, že po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 

zadavatel „platí“ za poskytnutí předmětného plnění dodavateli. 6  Veškerá plnění, která májí 

plynout dodavateli z veřejných prostředků, je tedy nutné v souladu s výše uvedeným 

ustanovením pokládat za úplatu. 7  V tomto ohledu je důležité uvést, že úplatnost může být 

v některých případech zastřena8  např. uzavřením smlouvy určitého typu bez předcházejícího 

zadávacího řízení, přičemž se ve své podstatě bude stále jednat o veřejnou zakázku se všemi 

jejími důsledky.9 Výčet základních pojmů, které představují základní subjekty, zásady a instituty 

z oblasti práva veřejných zakázek je uveden v rámci následujících kapitol. 

 

1.1 Zadavatel 
V souvislosti s výše uvedenou definicí zadání veřejné zakázky dle ZZVZ je možné 

za  zadavatele označit osobu, které ze smlouvy vyplývá povinnost uhradit dodavateli za 

poskytnuté dodávky, služby či stavební práce úplatu definovanou ve smlouvě, a která má naopak 

za splnění podmínek právo na poskytnutí předmětného smluveného plnění za strany 

dodavatele. 10  Pojem zadavatele obecně zahrnuje zejména veřejné subjekty, které nemají 

 
4 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 1. 
5 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 19-21. 
6 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 14. 
7 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 12. 
8 ÚOHS., DEFINICE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. In: uohs.cz [online]. [cit. 2020-02-08]. Dostupné 

z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/verejne-
zakazky/vybrana-rozhodnuti-uohs/definice-verejne-zakazky.html. 

9 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 5. 11. 2007, č. j.: S199/2007-18164/2007/540-AS, dostupné 
z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7928.html, ve kterém se ÚOHS vyslovil 
následovně: „Tato smlouva je sice označena jako kupní smlouva, vedle vlastní koupě je však v ní sjednáno 
i provedení stavebních prací ve prospěch zadavatele. Úplatnost je zřejmá z obsahu kupní smlouvy, kdy 
zadavatel jako protiplnění za provedenou rekonstrukci a přístavbu budovy mateřské školy prodal společnosti 
BAU-INVEST Pec pod Sněžkou s.r.o. předmětné nemovitosti, které byly před uskutečněním prodeje ve 
vlastnictví zadavatele.“ V daném případě se jednalo o tzv. zastření veřejné zakázky, přičemž se zadavatel 
dopustil správního deliktu, jelikož v rozporu se zákonem uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku na stavební 
práce, aniž by předtím provedl zadávací řízení. 

10 § 2 odst. 1 ZZVZ. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/verejne-zakazky/vybrana-rozhodnuti-uohs/definice-verejne-zakazky.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/osveta-a-transparentnost-verejnych-zadavatelu/verejne-zakazky/vybrana-rozhodnuti-uohs/definice-verejne-zakazky.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7928.html
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komerční povahu.11 Ze zákona plyne zadavateli povinnost zadat veřejnou zakázku v zadávacím 

řízení, není-li zákonem stanoveno jinak. 12  Současná právní úprava veřejných zakázek již 

nerozlišuje jednotlivé druhy zadavatelů, vystačuje si s označením veřejný zadavatel případně jen 

s obecným pojmem zadavatel. V již zrušeném ZVZ však byly výslovně vymezeny tři kategorie 

zadavatelů, a to veřejní, dotovaní a sektoroví zadavatelé. 13  Účinná právní úprava veřejných 

zakázek uvedenou kategorizaci nepřevzala a v ZZVZ definuje pouze veřejného zadavatele. Další 

kategorie zadavatelů pak již nikterak neoznačuje, pouze je vymezuje jako osoby splňující 

stanovené podmínky. I přesto můžeme spatřovat určitou kontinuitu dělení zadavatelů na 

dotované a sektorové v jednotlivých odstavcích § 4 ZZVZ, a to přesněji v odst. 2 a 3.14 Speciální 

kategorií dále tvoří tzv. dobrovolní zadavatelé, kteří ať již úmyslně či neúmyslně zahájili 

zadávací řízení, i když k tomu nebyli dle zákona povinni. 

 

1.1.1 Veřejný zadavatel 

V ustanovení § 4 odst. 1 ZZVZ nacházíme taxativně vymezenou skupinu subjektů, které 

jsou povinny zadat zakázku v zadávacím řízení a zákon je výslovně označuje jako veřejné 

zadavatele. Patří zde: Česká republika a její organizační složky (jako samostatní zadavatelé), 

Česká národní banka, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (např. obec 

nebo kraj) a jejich příspěvkové organizace a dále i jiné právnické osoby, ty ovšem pouze za 

splnění kumulativních podmínek. Mezi tyto podmínky patří fakt, že daná právnická osoba byla 

založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu a zároveň ji jiný veřejný zadavatel převážně financuje, 

může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje či volí víc než polovinu členů v jejím 

statutárním nebo kontrolním orgánu.15 Pokud uvedené podmínky určitý subjekt splňuje, je ze 

zákona považován za veřejného zadavatele, a to bez ohledu na jeho právní formu – veřejným 

zadavatelem tedy může být i obchodní korporace.16 Uvedené se uplatní dokonce i v situaci, že 

určitá veřejná zakázka je zadávána za jiným účelem než tím, na jejímž základě je daný subjekt 

do kategorie veřejných zadavatelů zařazen.17 

 

 

 
11 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 339. 
12 § 2 odst. 3 ZZVZ a contrario výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu dle § 31 ZZVZ. 
13 § 2 odst. 1 ZVZ. 
14 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 27. 
15 § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 
16 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 348. 
17 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 22. 
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1.1.2  Dotovaný zadavatel 

Druhý odstavec ustanovení § 4 ZZVZ obsahuje definici zadavatele, kterému by dle již 

neúčinné právní úpravy náleželo označení dotovaný zadavatel. Takového zadavatele představuje 

osoba, jež k úhradě podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky použila více než 200 000 000 Kč 

nebo více než 50 % peněžních finančních prostředků, které pocházejí z rozpočtu veřejného 

zadavatele či rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtu cizího státu.18 Zákon výslovně neupravuje, 

zdali se určená minimální výše úhrady, která je poskytnuta z veřejných prostředků, odvozuje dle 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky či dle konečné ceny uhrazené za poskytnuté plnění 

zadavatelem. Jelikož je zadavatel dle zákona odpovědný za správné stanovení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky, je uvedena finanční hranice obecně posuzována na základě výše 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky.19 

 

1.1.3  Sektorový zadavatel 

ZZVZ nepoužívá pojem sektorový veřejný zadavatel, místo toho ale definuje termín 

sektorová veřejná zakázka ve svém ust. § 151. Sektorová veřejná zakázka se pojí s výkonem 

relevantní činnosti zadavatele. 20  „Relevantní činnost je spojena se zajišťováním služeb 

v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, dále souvisí 

s určitými činnostmi při využívání geograficky vymezeného území v oblasti hornické či v oblasti 

letecké či vodní dopravy.“ 21  Abychom alespoň teoreticky mohli určitou osobu zařadit do 

kategorie sektorového zadavatele, je nezbytné, aby daná osoba vykonávala relevantní činnost na 

základě zvláštního či výhradního práva dle ustanovení § 152 ZZVZ anebo nad touto osobou 

veřejný zadavatel uplatňovat dominantní vliv.22 Právní úprava sektorových veřejných zakázek 

vychází ze speciální směrnice Evropského parlamentu a Rady23 a pro jejich zadávaní se uplatní 

některá specifická pravidla a výjimky, které reflektují fakt, že tyto subjekty již v rámci své 

činnosti vystupují na konkurenčním trhu.24 

 
18 § 4 odst. 2 ZZVZ. 
19 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 25. 
20 § 151 odst. 1 ZZVZ a § 153 ZZVZ. 
21 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 848. 
22 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 26. 
23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání zakázek subjekty 

působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 
2004/17/ES. 

24 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 480. 
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1.1.4  Dobrovolný zadavatel 

Poslední dva odstavce § 4 ZZVZ upravují relativně specifické situace, ve kterých jsou 

osoby považovány za zadavatele, a to i přesto, že zákon pro ně obecnou povinnost vystupovat 

v pozici zadavatele nestanovuje. 25  První z těchto odstavců upravuje situaci, kdy zadavatel 

vymezený v odst. 1-3 (tedy veřejný, dotovaný či sektorový zadavatel) zahájí zadávací řízení, 

i když k tomu není pro tu kterou zakázku povinen. Pro tohoto zadavatele pak ze zákona vyplývá 

povinnost ve vztahu k předmětné veřejné zakázce dodržovat ZZVZ.26 Uvedené přináší zejména 

pro dodavatele právní jistotu, že pokud charakterizovaný zadavatel zahájil zadávací řízení, i když 

k tomu nebyl ze zákona povinen (je irelevantní, zda k zahájení došlo omylem či se jedná 

o  situaci, kdy zadavatel mohl například využít některé ze zákonných výjimek a z určitých 

důvodů nevyužil), musí pak již po celou dobu daného zadávacího řízení postupovat v souladu se 

ZZVZ.27 

Pátý odstavec ust. § 4 ZZVZ dále rozšiřuje povinnost postupovat dle zákona taktéž na 

jinou osobu než zadavatele, kterého upravuje odst. 1-3 téhož paragrafu, a to v obdobném případě 

jako výše, tedy pokud tato osoba zahájila zadávací řízení i když k tomu nebyla ze zákona 

povinna. Může se jednat o případy, kdy je takový postup např. doporučen dotačním orgánem či 

jednoduše na základě svobodné vůle daného subjektu. I v těchto případech je uvedená povinnost 

výhradně omezena na dobu trvání předmětného zadávacího řízení, neuplatní se tedy všeobecně 

pro tuto osobu i do budoucna.28 

Zákon však na tyto zadavatele pamatuje co do možnosti zrušení uvedených dobrovolně 

zahájených zadávacích řízení. V ustanovení § 127 odst. 2. g) písm. e) ZZVZ totiž jako jeden 

z fakultativních důvodů zrušení zadávacího řízení uvádí právě situaci, kdy zadavatel zahájil 

zadávací řízení, přestože k tomu nebyl povinen. Uvedeným způsobem tedy mohou tzv. 

dobrovolní zadavatele napravit své pochybení týkající se zahájení zadávacího řízení jeho 

následným zrušením. Takové rozhodnutí zadavatele ovšem nezbavuje eventuální občanskoprávní 

odpovědnosti.29 

 
25 Viz též rozsáhlá rozhodovací praxe ÚOHS, která opakuje, že v případě, kdy osoba zahájí zadávací řízení per 

exemplum odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení či uveřejněním zadávací dokumentace na profilu 
zadavatele, nemůže být na základě uvedeného ustanovení o jejím postavení zadavatele dále sporu. Např.  
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 9. 2019, č. j.: ÚOHS-S0284/2019/VZ-26727/2019/512/KMo, dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16453.html či Rozhodnutí ÚOHS ze dne 
16. 1. 2020, č. j.: ÚOHS-01757/2020/542/VSv, dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-
rozhodnuti/detail-16506.html. 

26 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 22. 
27 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 30-31. 
28 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 36. 
29 Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek včetně důvodové zprávy [online]. In: s. 381 [cit. 2020-02-07]. 

Dostupný z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16453.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16506.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16506.html
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0
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Pojmu zadavatele jsem se v této kapitole věnovala poněkud důkladněji, vzhledem 

k tématu své práce považuji totiž za důležité, aby byly zevrubně charakterizovány jeho 

jednotlivé druhy. Právě zadavatel má totiž jedinečné postavení tím, že může svá pochybení 

v zadávacím řízení napravovat vhodně použitými opatřeními k nápravě, kterým bude pozornost 

věnována dále níže. 

 

1.2 Dodavatel 
Dodavatelem rozumíme osobu, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb či stavebních 

prací. 30  Někdejší právní úprava veřejných zakázek pak mimo zastřešující pojem dodavatele 

rozeznávala dále uchazeče a zájemce o veřejnou zakázku.31 Uchazečem se stal dodavatel po 

podání nabídky v zadávacím řízení, zatímco za zájemce označoval ZVZ dodavatele, který podal 

žádost o  účast v užším řízení nebo též dodavatele, který byl vyzván k podání nabídky ve 

zjednodušeném řízení či například v řízení na základě rámcové smlouvy.32 

Pojem dodavatele je v současně platné právní úpravě vymezen velice široce. 33 

Dodavatelem může být, jak osoba veřejnoprávní, tak osoba soukromoprávní, ani to jakou 

konkrétní právní formu si daná osoba zvolila, není pro užití tohoto výrazu rozhodující. Z praxe 

však nejčastěji půjde o obchodní korporace.34 Dodavatelem může být jediný subjekt, ale taktéž 

uskupení více osob. K tomu se zákon přímo vyjadřuje v ustanovení § 82 ZZVZ, kde stanovuje, 

že v případě společné účasti více osob, je základní a profesní kvalifikace prokazována 

samostatně. 35  Pro podání společné nabídky více osob je používána zejména smlouva 

o společnosti,36 kterou upravuje ust. § 2716 a násl. Občanského zákoníku. ZZVZ dále stanovuje, 

že za samostatného dodavatele se považuje i jednotlivá pobočka závodu.37 

Jak bylo uvedeno výše, současná právní úprava již nepracuje s pojmy uchazeč či zájemce, 

tyto pojmy byly nahrazeny jednotným pojmem účastník zadávacího řízení dle ustanovení 

 
30 § 5 ZZVZ. 
31 § 17 písm. j) a n) ZVZ. 
32 JURČÍK, R., Veřejné zakázky a koncese, s. 323. 
33 ZZVZ v tomto směru reflektuje evropskou právní úpravu viz bod 14 odůvodnění Směrnice o zadávání veřejných 

zakázek, dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0024: „Mělo by 
být vyjasněno, že pojem „hospodářské subjekty“ by měl být vykládán široce, aby zahrnoval jakékoli osoby 
nebo subjekty, které na trhu nabízejí provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb, bez 
ohledu na právní formu, kterou si pro provozování činnosti zvolily.“ 

34 Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek včetně důvodové zprávy [online]. In: s. 310 [cit. 2020-02-07]. 
Dostupný z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0 . 

35 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 29. 
36  ŠUŠKA, Kamil. Jaká rizika mohou potkat dodavatele podávající společnou nabídku na veřejnou zakázku? 

EPRAVO.CZ [online]. 2016, 30. 09. 2016 [cit. 2020-02-08]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/jaka-rizika-mohou-potkat-dodavatele-podavajici-spolecnou-nabidku-na-
verejnou-zakazku-103274.html.  

37 § 5 ZZVZ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0024
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0
https://www.epravo.cz/top/clanky/jaka-rizika-mohou-potkat-dodavatele-podavajici-spolecnou-nabidku-na-verejnou-zakazku-103274.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/jaka-rizika-mohou-potkat-dodavatele-podavajici-spolecnou-nabidku-na-verejnou-zakazku-103274.html
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§ 47 ZZVZ. Účastníkem se stane dodavatel v okamžiku vyjádření předběžného zájmu,38 podání 

žádosti o účast či nabídky nebo v okamžiku zahájení jednání se zadavatelem v zadávacím 

řízení.39 

 

1.3 Zásady zadávání veřejných zakázek 
Ustanovení § 6 ZZVZ nám přináší výčet základních zásad, kterými se musí zadavatel 

řídit v rámci každého postupu při zadávání veřejných zakázek. 40  Mezi tyto zásady patří: 

transparentnost, přiměřenost, zásada rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace. Uvedené 

zásady jsou pak interpretovány majoritně ze strany ÚOHS, ale i ze strany správních soudů 

a SD EU. Pokud totiž porušení zákona nelze bezpochyby zařadit pod určité ustanovení ZZVZ, je 

v předmětných rozhodnutích jmenovaných orgánů deklarováno nerespektování některé 

ze jmenovaných základních zásad zadávání veřejných zakázek.41 

Zásada transparentnosti se projevuje ve dvou základních aspektech. První z nich je 

obsažen v povinnosti zadavatele vyhlásit zadávací řízení a zveřejnit další dokumenty a oznámení 

týkající se zadávacího řízení v souladu se zákonem. Podstatou tohoto aspektu je směřování 

k zajištění co největší informovanosti potenciálních dodavatelů o zadávacím řízení, a tím 

i podpory přirozeného konkurenčního prostředí hospodářské soutěže 42  na základě eliminace 

informační nerovnováhy jednotlivých subjektů, která by v opačném případě na trhu nastala. 

Druhý aspekt zásady transparentnosti je postaven zejména na možnosti účinné kontroly 

zadávacího řízení v rámci správního či následného soudního přezkumu a v obecném smyslu 

i kontroly nakládání s veřejnými prostředky širokou veřejnosti.43  

V ZZVZ se nově objevuje výslovné zakotvení zásady přiměřenosti, tato zásada je reakcí 

na relativně širokou možnost zadavatele v zadávacím řízení postupovat dle svého uvážení, resp. 

provádět kroky, které nejefektivněji směřují ke kýženému cíli zadavatele respektující jeho 

individuální potřeby. Zákon se tímto odkloňuje od kogentně stanovených povinností a dává 

zadavateli relativní volnost, jejíž limity jsou vymezeny právě zásadou přiměřenosti. Přiměřenost 

můžeme obdobně jako transparentnost pozorovat ve dvou rovinách. Přiměřenost z hlediska 

právem chráněných zájmu – zde můžeme zařadit povinnost zadavatelů, aby nakládali 

s veřejnými prostředky hospodárně či a contrario, aby se zadavatelé nechovali nepřiměřeným 

způsobem např. k životnímu prostředí v rámci požadavků na poptávané plnění. Ve druhé rovině 
 

38 Podle ust. § 58 odst. 5 nebo § 129 odst. 4 ZZVZ. 
39 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 189. 
40 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 24. 
41 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 36. 
42 BOVIS, C., Research Handbook on EU Public Procurement Law, s. 35. 
43 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 46. 
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můžeme sledovat požadavek přiměřeného postupu v souvislosti s účastníky zadávacího řízení.44 

Za nepřiměřený bychom mohli například označit postup zadavatele spočívající ve stanovení 

neúměrných kvalifikačních požadavku, které výrazně omezují okruh potenciálních dodavatelů.45 

Tato zásada vyplývala již před jejím výslovným zakotvením v ZZVZ z rozhodovací praxe soudů, 

potvrdil ji například i Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č. j. 9 Afs 37/2011-82 ze dne 

7. 12. 2011.46 

Zásada rovného zacházení je silně propojena se zásadou zákazu diskriminace. Obě tyto 

zásady jsou stanoveny pouze pro postup zadavatele vůči dodavatelům, neuplatní se tedy 

v opačném případě a ani mezi dodavateli navzájem. Zásada rovného zacházení vychází z práva 

EU47  a přináší povinnost zadavatele postupovat v obdobných situacích jednotně, není-li pro 

odchylný postup objektivní důvod. 48  Zásadu rovného zacházení poruší v souladu s výše 

uvedeným kupříkladu zadavatel, který se v rámci zadávacího řízení bude k některým 

dodavatelům chovat odlišně, resp. bude některé dodavatele zvýhodňovat či znevýhodňovat.49 

Uvedené může být zjevné například v situaci, kdy bude jeden dodavatel vyzván k objasnění nebo 

doplnění určitého nedostatku podané nabídky dle § 46 odst. 1 ZZVZ, zatímco druhý dodavatel 

bude na základě obdobného nedostatku ze zadávacího řízení vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. 

a) ZZVZ.50 Zásada zákazu diskriminace je dále značně propojena taktéž se zásadou přiměřenosti. 

Nepřiměřený postup zadavatele spočívající ve stanovení neúměrně vysokých kvalifikačních 

kritérií pro účast v zadávacím řízení, může být například způsobilý zapříčinit nemožnost určitého 

dodavatele ucházet se o danou veřejnou zakázku. Takový postup zadavatele směrem k dodavateli 

je jednoznačně možné považovat nejen za nepřiměřený, ale taktéž za diskriminační. Analogicky 

 
44 KOUŘILOVÁ, Klára. K zásadě přiměřenosti při postupu zadavatele v zadávacím řízení. EPRAVO.CZ [online]. 

2020, 04. 04. 2017 [cit. 2020-02-10]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-
zasade-primerenosti-pri-postupu-zadavatele-v-zadavacim-rizeni-105563.html. 

45 Viz též bod 3.3.3 této práce. 
46 KOUŘILOVÁ, Klára. K zásadě přiměřenosti při postupu zadavatele v zadávacím řízení. EPRAVO.CZ [online]. 

2020, 04. 04. 2017 [cit. 2020-02-10]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-
zasade-primerenosti-pri-postupu-zadavatele-v-zadavacim-rizeni-105563.html. 

47 Na evropské úrovni je též spojována se zásadou transparentnosti viz bod 90 odůvodnění Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek, dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0024: 
„Za účelem zajištění dodržování zásady rovného zacházení při zadávání veřejných zakázek by veřejní 
zadavatelé měli mít povinnost dosáhnout nezbytné transparentnosti, jež umožní všem uchazečům získat 
přiměřené informace o kritériích a podmínkách, jež se použijí při rozhodování o zadání veřejné zakázky.“ 

48 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 47. 
49 Rozsudek SD EU ze dne 25. 4. 1996, ve věci C-87/97 Komise proti Belgii (Wallon Buses) – „the principle of 

equal treatment does not simply mean that firms from other EU Member States must be treated by the 
contracting authority equally with domestic firms: it means that all firms must be treated equally“, dostupný 
z ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 614-615. 

50 Obdobně též Rozsudek SD EU ze dne 29. 4. 2004, ve věci C-496/99 P, Komise Evropských společenství proti 
CAS Succhi di Frutta SpA: „all tenderers must be afforded equality of opportunity when formulating their 
tenders, which therefore implies that the tenders of all competitors must be subject to the same conditions“ 
dostupný z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A61999CJ0496. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-zasade-primerenosti-pri-postupu-zadavatele-v-zadavacim-rizeni-105563.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-zasade-primerenosti-pri-postupu-zadavatele-v-zadavacim-rizeni-105563.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-zasade-primerenosti-pri-postupu-zadavatele-v-zadavacim-rizeni-105563.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-zasade-primerenosti-pri-postupu-zadavatele-v-zadavacim-rizeni-105563.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A61999CJ0496
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se zadavatel dopustí diskriminačního postupu v případě, kdy využije jednacího řízení bez 

uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny zákonné podmínky, a tím zamezí možnosti účasti 

v zadávacím řízení dodavatelům, které k jednání nevyzval.51  

Aby byl výčet základních zásad uvedených v ustanovení § 6 ZZVZ kompletní, je nutno 

do něj zahrnout i zásadu, která je formulována jako povinnost zadavatele, a sice, že zadavatel 

nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v jiném členském 

státě nebo v jiném státě, který má s Českou republikou nebo Evropskou unií uzavřenou 

mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné 

zakázce.52  

Porušením kterékoliv ze jmenovaných základních zásad se zadavatel vždy dopouští 

nesprávného postupu v zadávacím řízení, a to i za situace, kdy přímo neporuší žádné další 

ustanovení ZZVZ. Při postupu v zadávacím řízení by měl mít proto zadavatel tyto zásady vždy 

na paměti a volit taková řešení, která jsou s nimi v souladu. 

 

1.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Správné určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je jedním z důležitých úkolů 

zadavatele v zadávacím řízení, jelikož je dle ní následně stanoven režim veřejné zakázky, tedy 

okolnost, zda bude daná veřejná zakázka zadána v nadlimitním režimu, podlimitním režimu či 

v  režimu veřejné zakázky malého rozsahu.53 Dle litery zákona je předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky rovna předpokládané výši úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřené v penězích.54 Do 

předpokládané hodnoty je zahrnuta hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na 

veřejnou zakázku, hodnota změn závazku, jejichž možnost je vyhrazena zadávací dokumentaci,55 

a dále i výše cen, odměn a jiných plateb, které dodavatelům plynou v souvislosti s jejich účastí 

v zadávacím řízení.56 

Již dle názvu tohoto institutu je jasné, že stanovená předpokládaná hodnota nemusí 

a v zásadě ani nebude totožná s hodnotami uvedenými v nabídkách účastníků zadávacího řízení 

 
51 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 33. 
52 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 49 – nad rámec členských států EU se jedná 

například o Island, Norsko, Švýcarskou konfederaci, Kanadu, USA, Japonsko, Nový Zéland a další. 
53 MALÁČOVÁ, Hana. Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle nového zákona. EPRAVO.CZ 

[online]. 2016, 21. 12. 2016 [cit. 2020-02-10]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/stanoveni-predpokladane-hodnoty-verejne-zakazky-podle-noveho-
zakona-104502.html.  

54 § 16 odst. 1 ZZVZ. 
55 § 100 odst. 1 ZZVZ. 
56 § 16 odst. 4 ZZVZ. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/stanoveni-predpokladane-hodnoty-verejne-zakazky-podle-noveho-zakona-104502.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/stanoveni-predpokladane-hodnoty-verejne-zakazky-podle-noveho-zakona-104502.html
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či hodnotě uvedené v uzavřené smlouvě. 57  Tento „odhad“ by měl být však proveden co 

nejpřesněji a v souladu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek stanovenými 

zákonem.58 

ZZVZ formuluje ve svém § 16 odst. 6 možnosti pro určení předpokládané hodnoty. Mezi 

ty patří stanovení předpokládané hodnoty na základě údajů o zakázkách (nikoliv nutně veřejných 

zakázkách) stejného či obdobného předmětu plnění, na základě průzkumu trhu, předběžných 

tržních konzultací či jiným vhodným způsobem. Pokud zadavatel využívá možnost určení 

předpokládané hodnoty na základě informací o obdobných zakázkách je nutné, aby respektoval 

cenový vývoj, který nastal od doby uvažované zakázky s obdobným předmětem plnění. Rozdíl, 

který s sebou cenový vývoj přináší, může být totiž zcela zásadní.59 Při použití „jiných vhodných 

způsobů“ je potřeba, aby zadavatel postupoval v souladu se zásadou transparentnosti 

a přiměřenosti takovým způsobem, aby byl postup stanovení i výsledek předpokládané hodnoty 

následně přezkoumatelný.60 

 

1.5  Režimy veřejných zakázek a druhy zadávacích řízení 
Pro správné určení režimu veřejné zakázky je směrodatná její předpokládaná hodnota. 

Dle ní se ve své podstatě odvíjejí dále i povinnosti zadavatele v rámci daného zadávacího řízení. 

Zákon výslovně rozeznává tři režimy veřejných zakázek, a to nadlimitní veřejnou zakázku, 

podlimitní veřejnou zakázku a speciální kategorii, kterou tvoří veřejné zakázky malého 

rozsahu.61 Zákon ve svém ust. § 129 ZZVZ upravuje též tzv. zjednodušený režim, který je, i přes 

jeho mírně zavádějící název, specifickým druhem zadávacího řízení, v jehož rámci zadavatel 

poptává sociální služby a jiné služby uvedené v příloze č. 4 k ZZVZ.62  Nadlimitní režim se 

použije v případě zakázek se stanovenou předpokládanou hodnotou, která je vyšší než finanční 

limit stanovený nařízením vlády, které transponuje příslušné předpisy EU.63 Finanční limity pro 

 
57 Předpokládaná hodnota by ovšem měla zahrnovat celkovou výši finančních prostředků, které budou za plnění 

poskytnuty dodavateli, a to i pokud budou částečně plynout od jiných osob než osoby zadavatele – Rozsudek 
SD EU ze dne 18. 1. 2007, věc: C-220/05, dostupný z DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: 
komentář, s. 104–105. 

58  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 9. 2012, č. j.: ÚOHS-S567/2011/VZ-16533/2012/520/JHl, dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10256.html. 

59  MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 73-74. 
60  Tamtéž, s. 74. 
61  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 13. 12. 2019, č. j.: ÚOHS-S0148,0149/2019/VZ-34536/2019/542/MKd dostupné 

z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16462.html.  
62 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 538 – Řadíme zde 

například zdravotní péči, sociální péči a související služby, mezinárodní služby, poštovní služby a další. 
63 Od 1. 1. 2020 platí dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 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, následující: 137 366 600 Kč – minimální hranice 
pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, 3 568 964 Kč - minimální hranice pro nadlimitní veřejné 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10256.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16462.html
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nadlimitní veřejné zakázky vycházejí z nařízení Evropské komise, které je měněno každé dva 

roky. Aby se předešlo nutnosti časté a pravidelné novelizace ZZVZ, zakotvil zákonodárce tyto 

finanční limity na národní úrovni ve formě nařízení vlády, které je snadněji modifikovatelné než 

zákon, ten pak na nařízení pouze odkazuje.64 

Podlimitní režim se uplatní u veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota 

nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní režim veřejné zakázky, ale zároveň je vyšší než 

2 000 000 Kč v případě zakázek na dodávky a služby a 6 000 000 Kč jde-li o zakázky na 

stavební práce.65 Podlimitní režim je dále upraven v části třetí ZZVZ, ve které je stanoveno, že 

v podlimitním režimu je možné použít jednak druhy zadávacích řízení používaných 

v nadlimitním režimu, ale taktéž zjednodušené podlimitní řízení,66 které přináší administrativní 

zjednodušení procesu zadávacího řízení a má rovněž určitá specifika.67 

Pokud je předpokládaná hodnota veřejné zakázky rovna nebo nižší než stanovený limit 

pro podlimitní veřejnou zakázku, označuje zákon takovou zakázku za veřejnou zakázku malého 

rozsahu. V této souvislosti je vhodné uvést, že přesto, že ZZVZ zařazuje veřejné zakázky malého 

rozsahu do Dílu 3 v Hlavě III Části první s názvem Režim veřejné zakázky, 68  pro veřejné 

zakázky malého rozsahu není zákonem stanovený žádný režim.69 ZZVZ totiž výslovně formuluje 

ve svém ustanovení § 31 výjimku pro veřejné zakázky malého rozsahu, ze které plyne, že 

zadavatel není povinen zadat takovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení, při jejím zadávání 

však zadavatel musí dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek.70 ZZVZ ovšem pro tuto 

speciální kategorii veřejných zakázek stanovuje dále určité specifické povinnosti zadavatele 

např. dle § 219 odst. 1  písm. a) uveřejnění uzavřené smlouvy, pokud hodnota plnění ve smlouvě 

byla vyšší než 500  000 Kč bez DPH.71 

 
zakázek na služby a dodávky zadávané ústředními orgány veřejné správy, 5 494 664 Kč – minimální hranice 
pro nadlimitní veřejné zakázky na služby a dodávky  zadávané zadavateli na nižší úrovni. Jedná se o historicky 
první snížení uvedených minimálních hranic pro nadlimitní veřejné zakázky. Zdroj: KORBEL, František, 
Havlová ADÉLA a Derková ROMANA. Nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek a nález 
Ústavního soudu k rozhodování úředníků o vynaložení veřejných finančních prostředků. PRÁVNÍ 
PROSTOR.CZ [online]. 2019, 16. 12. 2019 [cit. 2020-02-13]. ISSN 2336-4114. Dostupné 
z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/nove-financni-limity-pro-zadavani-verejnych-zakazek-a-
nalez-ustavniho-soudu-k-rozhodovani-uredniku-o-vynalozeni-verejnych-financnich-prostredku. 

64 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 90. 
65 § 27 ZZVZ. 
66 § 52 ZZVZ. 
67 Zadavatel je kupříkladu oprávněn si v zadávací dokumentaci vyhradit právo, že oznámení o výběru dodavatele 

zveřejní toliko na profilu zadavatele s tím, že bude platit domněnka, že dané oznámení bylo takto řádně 
doručeno účastníkům zadávacího řízení. Zdroj: PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon 
o registru smluv: komentář, s. 224. 

68 V ust. § 31 ZZVZ je dále upravena pouze výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu. 
69 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 143. 
70 § 6 ZZVZ a kapitola 1.3 této práce. 
71 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 95. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/nove-financni-limity-pro-zadavani-verejnych-zakazek-a-nalez-ustavniho-soudu-k-rozhodovani-uredniku-o-vynalozeni-verejnych-financnich-prostredku
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/nove-financni-limity-pro-zadavani-verejnych-zakazek-a-nalez-ustavniho-soudu-k-rozhodovani-uredniku-o-vynalozeni-verejnych-financnich-prostredku
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Druhy zadávacích řízení najdeme taxativně vyjmenované v ustanovení § 3 ZZVZ. Zákon 

výslovně upravuje devět druhů zadávacích řízení, jejich využití však až na výjimky není zcela 

ponecháno na libovůli zadavatele. Zadavatel je obecně může využít pouze za předpokladu 

splnění zákonných podmínek. Mimo již zmíněné zjednodušené podlimitní řízení a řízení pro 

zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, zde nalezneme otevřené a užší řízení, pro 

které naopak nejsou zákonem stanovené žádné další požadavky a zadavatel je tak může použit 

vždy. Tato řízení jsou taktéž považována za nejtransparentnější. 72  Nutnost splnění dalších 

podmínek je dobře identifikovatelná na jednacím řízení bez uveřejnění, které je možno použít 

pouze pokud jsou naplněny důvody stanovené § 63 odst. 1, 3 či 5 ZZVZ. Mezi ty patří 

skutečnost, že v předchozím řízení nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti o účast, za 

předpokladu, že zadavatel současně nezměnil zadávací podmínky, či například v situaci, kdy je 

využití tohoto druhu zadávacího řízení nutné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou 

zadavatel nemohl předvídat. Aby byl výčet druhů zadávacích řízení kompletní, je potřeba zmínit 

také jednací řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství 

a koncesní řízení. Poslední čtyři uvedené druhy zadávacích řízení tvoří ovšem jen minoritní podíl 

v porovnání s ostatními jmenovanými druhy.73 

V souvislosti s druhy zadávacích řízení je na místě taktéž uvést, že ZZVZ ve svých 

obecných ustanoveních74 upravuje i druhy veřejných zakázek. Rozlišujeme tři druhy veřejných 

zakázek, a to dle formy požadovaného plnění. Jedná se o veřejné zakázky na dodávky, na služby 

a na stavební práce.75 Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení věcí, zvířat nebo 

ovladatelných sil, za podmínky, že nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce.76 Veřejné 

zakázky na služby vymezuje zákon a contrario k zakázkám na stavební práce jako veřejné 

zakázky, jejímž předmětem je poskytování jiných činností než právě stavebních prací.77 Pokud 

v sobě určitá veřejná zakázka zahrnuje více druhů veřejných zakázek, odpovídá generální druh 

veřejné zakázky jejímu hlavnímu předmětu.78 U veřejných zakázek obsahujících jak dodávky, 

 
72 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 15. 
73 Za rok 2018 bylo totiž zadáno např. pouze 25 veřejných zakázek v řízení se soutěžním dialogem a 1 zakázka 

v rámci řízení o inovačním partnerství. Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor elektronizace 
veřejných zakázek. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018 [online]. 
In: květen 2019, s.  16 [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-
af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?ext=.pdf. 

74 § 14 odst. 1, 2 a 3 ZZVZ. 
75 Jde o rozdělení, které je všeobecně užíváno v právních úpravách jednotlivých států i v mezinárodních smlouvách. 

Zdroj: ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 1. 
76 § 14 odst. 1 ZZVZ. 
77 § 14 odst. 2 ZZVZ. 
78 § 15 odst. 1 ZZVZ, též tzv. „predominant purpose test“ použitelný zejména pro smíšené veřejné zakázky na 

dodávky a stavební práce. Zdroj: ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation 
in the EU and UK, s. 447. 

https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?ext=.pdf
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tak služby, se v případě, kdy se nejedná o stavební práce, aplikuje tzv. princip těžiště, který 

spočívá v odděleném stanovení předpokládaných hodnot pro dodávky a služby v rámci 

předmětné veřejné zakázky a v jejich následném porovnání. Druh veřejné zakázky, který 

dosahuje vyšší předpokládané hodnoty, je následně považován za hlavní předmět veřejné 

zakázky.79  

Správné určení druhu veřejné zakázky je současně se správným 

stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky bezpodmínečně závislé pro správné určení 

režimu veřejné zakázky. 80  Jejich určení by proto měl zadavatel provést vždy s patřičnou 

rozvahou a v souladu se ZZVZ tak, aby se vyhnul později jen těžko napravitelnému pochybení. 

 

1.6 Průběh zadávacího řízení 
Dne 18. 10. 2018 došlo k významné změně, která se týká celého průběhu zadávacího 

řízení, spočívající v tzv. elektronizaci veřejných zakázek.81 S účinností od výše uvedeného data 

došlo ke změně § 211 ZZVZ, který nově stanovuje povinnost, aby písemná komunikace mezi 

zadavatelem a dodavatelem probíhala elektronicky.82 Uvedené se v praxi zejména projevuje ve 

změně podoby nabídek z podoby listinné do podoby elektronické a jejich zasíláním přes 

certifikovaný elektronický nástroj. 83  Výjimku pro elektronickou komunikaci tvoří veřejné 

zakázky malého rozsahu, na které se uvedená povinnost nevztahuje.84 

Průběh zadávacího řízení se liší dle druhu zadávacího řízení. Použitý druh určuje 

zadavatel, přičemž musí respektovat možnosti stanovené zákonem vzhledem k režimu veřejné 

 
79 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 67. 
80 Pokud by zadavatel nesprávně posoudil veřejnou zakázku na dodávky jako veřejnou zakázku na stavební práce 

a předpokládaná hodnota plnění by odpovídala 40 000 000 Kč, mohl by taktéž chybně zvolit např. 
zjednodušené podlimitní zadávací řízení, které ale pro veřejné zakázky na dodávky dosahující uvedené 
hodnoty není zákonem dovoleno. 

81 KNOB, Miroslav. Veřejné zakázky - povinná elektronizace. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ [online]. 2019, 4. 2. 2019 
[cit. 2020-02-11]. ISSN 2336-4114. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/verejne-
zakazky-povinna-elektronizace.  

82 Dále jsou pod jednotlivými písmeny v § 211 odst. 3 ZZVZ specifikovány výjimky z této povinnosti, jako je 
například zvláštní povaha veřejné zakázky či nutnost předložení vzorků, které nemohou být předloženy 
použitím elektronické komunikace. 

83 Certifikovaný elektronický nástroj je nástroj, který splňuje podmínky § 9 odst. 2 písm. b) a násl. Elektronické 
vyhlášky. Jejich seznam vede Ministerstvo pro místní rozvoj, mezi nejznámější patří například E-ZAK, NEN či 
Tender arena. Zdroj: Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18. října 2018 [online]. In: 
Portál vhodne-uverejneni.cz [cit. 2020-02-12]. Dostupné z: https://www.vhodne-uverejneni.cz/povinna-
elektronicka-komunikace-ve-verejnych-zakazkach-od-18-rijna-2018.  

84 Uvedené potvrdilo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve svém stanovisku, ve kterém je argumentováno tím, že 
povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem je stanovena pouze pro zadávací řízení, 
tedy na základě výjimky stanovené § 31 ZZVZ se neuplatní u veřejných zakázek malého rozsahu. Zdroj: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu [online]. In: [cit. 2020-02-13]. Dostupné z: http://www.portal-
vz.cz/getmedia/715439fe-0a1d-4afc-8083-a2f0db34dc9e/Komunikace-mezi-zadavatelem-a-
dodavatelem_VZMR.pdf.  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/verejne-zakazky-povinna-elektronizace
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/verejne-zakazky-povinna-elektronizace
https://www.vhodne-uverejneni.cz/povinna-elektronicka-komunikace-ve-verejnych-zakazkach-od-18-rijna-2018
https://www.vhodne-uverejneni.cz/povinna-elektronicka-komunikace-ve-verejnych-zakazkach-od-18-rijna-2018
http://www.portal-vz.cz/getmedia/715439fe-0a1d-4afc-8083-a2f0db34dc9e/Komunikace-mezi-zadavatelem-a-dodavatelem_VZMR.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/715439fe-0a1d-4afc-8083-a2f0db34dc9e/Komunikace-mezi-zadavatelem-a-dodavatelem_VZMR.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/715439fe-0a1d-4afc-8083-a2f0db34dc9e/Komunikace-mezi-zadavatelem-a-dodavatelem_VZMR.pdf
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zakázky (tj. podlimitní či nadlimitní), který musí nejprve správně určit dle předpokládané 

hodnoty dané veřejné zakázky.85 Na následujících řádcích se pokusím zobecnit a zjednodušit 

průběh otevřeného zadávacího řízení, které je, co do četnosti, nejběžnějším druhem zadávacího 

řízení.86 

Otevřené řízení zahajuje zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení 

k uveřejnění dle § 212 ZZVZ,87 kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů, aby podali svou 

nabídku.88 Dodavatelé vyjádří svůj zájem účastnit se otevřeného řízení tím, že jako odpověď na 

výzvu předloží zadavateli svou nabídku. 89  Zadavatel v oznámení stanovuje lhůtu k podání 

nabídek, která obecně činí alespoň 30 dnů od zahájení veřejné zakázky.90 ZZVZ dává zadavateli 

prostor, aby do konce lhůty pro podání nabídek vysvětlil zadávací podmínky, případně je 

i změnil či doplnil. Účastníci mají možnost podávat žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace.91 

Po konci lhůty se nabídky, které byly podány řádně do zadávacího řízení, 92 po jejich 

otevření posuzují a hodnotí. Instituty posouzení a hodnocení nabídek by neměly být 

zaměňovány, jelikož se oba týkají odlišné činnosti zadavatele. Posouzení spočívá ve vytvoření 

závěru, zda podané nabídky splňují zejména základní, profesní způsobilost a dále technickou 

případně i ekonomickou kvalifikaci, která byla zadavatelem určena zadávací dokumentací.93 

V této souvislosti je vhodné zmínit ust. § 36 odst. 1 ZZVZ, které stanovuje, že zadávací 

podmínky nesmí být stanoveny tak, aby některým dodavatelům přinášely konkurenční výhodu či 

neodůvodněně vytvářely překážky pro hospodářskou soutěž. Při provádění posouzení 

a hodnocení nabídek musí zadavatel vždy důsledně dodržovat stanovené zadávací podmínky, 

čímž je eliminován prvek libovůle a možné diskriminace některých dodavatelů.94 

Hodnocení nabídek je postup, při kterém zadavatel vybírá nejvhodnější nabídku na 

základě jejich ekonomické výhodnosti. Z ust. § 114 odst. 2 ZZVZ vztahující se k ekonomické 

 
85 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 15. 
86 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor elektronizace veřejných zakázek. Výroční zpráva o stavu veřejných 

zakázek v České republice za rok 2018 [online]. In: květen 2019, s. 16 [cit. 2020-03-15]. Dostupné 
z:  https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-
2018.pdf.aspx?ext=.pdf. 

87 Dle § 212 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen k odeslání uveřejnění použít formulář, který v případě podlimitní 
veřejné zakázky odešle do pouze Věstníku veřejných zakázek, jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku je ovšem 
nutné jeho odeslání taktéž do Úředního věstníku Evropské unie. 

88 § 56 odst. 1 ZZVZ. 
89 čl. 27 odst. 1 Směrnice o zadávání veřejných zakázek. 
90 Tato lhůta může být za splnění určitých podmínek zkrácena, viz § 57 odst. 1 a 2 ZZVZ. 
91 Viz § 98 a 99 ZZVZ a bod 2.2.4, 2.2.5 i kapitola 4.1 této práce. 
92 V souladu s ust. § 107, § 109 a § 110 ZZVZ. 
93 Dle § 36 odst. 2 ZZVZ je zadavatel povinen uvést zadávací podmínky v zadávací dokumentaci, případně je sdělit 

účastníkům zadávacího řízení pří jednání. 
94 BOVIS, C., Research Handbook on EU Public Procurement Law, s. 47. 

https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?ext=.pdf
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výhodnosti je možné odvodit čtyři základní způsoby hodnocení nabídek, a to hodnocení dle 

nejvýhodnějšího poměru ceny a kvality, nejvýhodnějšího poměru nákladů životního cyklu 

a kvality, dle nejnižší nabídkové ceny a nejnižších nákladů životního cyklu.95 

ZZVZ dává zadavateli možnost volby, zda nejdříve provede posouzení splnění 

kvalifikace a dalších podmínek účasti v zadávacím řízení či hodnocení nabídek v ustanovení 

§ 39 odst. 4. Platí ovšem, že u vybraného dodavatele je povinen provést posouzení splnění 

podmínek účasti a hodnocení jeho nabídky vždy. Zadavatel má povinnost o proběhlém 

hodnocení pořídit zprávu o hodnocení nabídek, která musí mít náležitosti uvedené v ust. § 119 

odst. 2 ZZVZ. Současná právní úprava již explicitně nestanovuje povinnost zadavatele uvést ve 

zprávě o hodnocení nabídek i odůvodnění hodnocení, 96  přesto je pro velký význam tohoto 

dokumentu, zvláště v souvislosti s možným napadnutím postupu zadavatele v zadávacím řízení 

např. vyloučeným účastníkem u kontrolního orgánu, doporučováno, aby byl popis hodnocení 

proveden co nejdůkladněji. Uvedené se úplatní zejména při hodnocení kritérií, která jsou jen 

těžko objektivně kvantifikovatelná, jež může představovat např. uživatelský komfort. 97  Ve 

zprávě o hodnocení nabídek by tedy v uvažovaných případech měl být obsažen též myšlenkový 

postup zadavatele, který ho vedl k závěrům při provádění hodnocení nabídek, a to v takovém 

rozsahu, aby bylo následně možné efektivní přezkoumání takového postupu.98 

Zpráva o hodnocení nabídek slouží jako podklad pro rozhodnutí o výběru dodavatele.99 

Zadavatel má následně po provedeném rozhodnutí povinnost bez zbytečného odkladu odeslat 

všem účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru dodavatele.100 

Po uplynutí tzv. blokační lhůty101 je zákonem dána povinnost zadavatele a vybraného 

dodavatele uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku bez zbytečného odkladu. 102  Uzavřením 

smlouvy na veřejnou zakázku mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem je zadávací řízení 

ukončeno v souladu s ust. § 51 odst. 1 ZZVZ. 

 
95 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 688. 
96 Jak naopak požadoval ZVZ v ust. § 80 odst. 1. 
97 KRUTÁK, T., Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, s. 366. 
98  V této oblasti se projevuje rozsáhlá rozhodovací praxe ÚOHS např. Rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 7. 2009, 

č. j.:  ÚOHS-S119/2009/VZ-8085/2009/520/DŘ, dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-
rozhodnuti/detail-8024.html: „Hodnotící komise uvede ve zprávě zákonem požadované náležitosti, přičemž je 
nezbytné věnovat zvýšenou pozornost zejména údajům o hodnocení nabídek v rámci dílčích hodnotících 
kritérií, která nejsou matematicky vyjádřitelná, popisu způsobu hodnocení jednotlivých nabídek s uvedením 
náležitého odůvodnění.“ 

99 § 122 odst. 1 ZZVZ. 
100 § 123 ZZVZ. 
101 Blokační lhůtou je označován časový úsek, po který zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem dle § 246 

ZZVZ. 
102 § 124 odst. 1 ZZVZ. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8024.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8024.html
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Nastíněný průběh je nutné brát a priori pouze jako modelový až utopický příklad, jelikož 

v průběhu zadávacích řízení na zadání veřejných zakázek dochází každodenně k pochybením jak 

na straně dodavatelů, tak na straně zadavatelů, která zadávací řízení do určité míry vždy 

komplikují. Z hlediska účelu předkládané diplomové práce, jsou v následujících kapitolách 

podrobněji popsána právě ona pochybení zadavatelů, jejich druhy a možnosti jejich nápravy, 

případně i prevence.  
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2 Pochybení zadavatele a možnosti jejich nápravy do konce lhůty pro 

podání nabídek 

 

2.1 Preventivní přístup zadavatele a opatření k nápravě 

V souvislosti s analýzou jednotlivých pochybení zadavatele a možností jejich nápravy, 

lze uvést jeden známý latinský výrok „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem“ 

přeloženo „S rozvahou čiň vše, co děláš, a konec na paměti měj“103 či lidově „Dvakrát měř, 

jednou řež“.104 Při zadávání veřejných zakázek, obdobně jako zřejmě ve veškerých oblastech 

lidské činnosti, se vyplácí uplatňovat preventivní přístup, který má za cíl, aby k pochybením 

ideálně nedocházelo vůbec, případně aby byla chybovost alespoň částečně eliminována. Náprava 

vadného stavu vycházející z nesprávného či nevhodného postupu zadavatele při zadávání 

veřejných zakázek bývá totiž časově a ekonomicky náročnější než prevence takového pochybení. 

ZZVZ v tomto ohledu přináší pro zadavatele možnosti, které ve své podstatě pomáhají vadným 

stavům v zadávacím řízení předcházet. Mezi tyto prevenční postupy lze zařadit např. předběžné 

tržní konzultace105 či vyjádření přizvaných odborníků.106 

 

2.1.1 Předběžné tržní konzultace 

Předběžné tržní konzultace upravuje ZZVZ ve svém ust. § 33, kde je stanoveno, že 

zadavatel může vést tržní konzultace s odborníky nebo dodavateli se záměrem připravit zadávací 

podmínky, ale i informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, za předpokladu že 

uvedený postup neohrožuje hospodářskou soutěž. Předběžné tržní konzultace tak zadavateli 

dávají příležitost k získání přínosných informací pro účely určitého zadávacího řízení 

o možnostech trhu od osob, které mají před zadavatelem často informační náskok. Tyto 

informace pak zadavateli mohou posloužit k tomu, aby co nejúčelněji vymezil vhodné 

požadované řešení jeho potřeb a přizpůsobil tak možnostem trhu zadávací podmínky dané 

veřejné zakázky.107 Předběžné tržní konzultace tedy umožňují zadavateli seznámit se stavem na 

trhu v souvislosti s poptávaným plněním, díky čemuž může následně správně formulovat své 

 
103 ČERMÁK, J., HELLEROVÁ, K, Slovník latinských citátů: 4328 citátů s českým překladem a výkladem, s. 319. 
104  Latinské výroky. In: Wikicitáty [online]. 25. 7. 2019 [cit. 2020-02-21]. Dostupné 

z:  https://cs.wikiquote.org/wiki/Latinsk%C3%A9_v%C3%BDroky.  
105 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Předběžné tržní konzultace. In: Sociálně odpovědné veřejné zadávání 

[online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/07/cs_ptk.pdf.  
106 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 161. 
107 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 125.  

https://cs.wikiquote.org/wiki/Latinsk%C3%A9_v%C3%BDroky
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/07/cs_ptk.pdf
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požadavky v zadávací dokumentaci. 108  Uvedené může v konečném důsledku předcházet 

i eventuálnímu zrušení zadávacího řízení, a to například z důvodu, že by zadavatel formuloval 

zadávací podmínky tak, že by byly neslučitelné s aktuální úrovni trhu a z tohoto důvodu by 

nebyla podána do zadávacího řízení jediná nabídka.109 

 

2.1.2 Vyjádření přizvaných odborníků 

Dalším z doporučovaných preventivních institutů upravuje ZZVZ ve svém ust. 

§ 42 odst. 3, kde stanovuje pro zadavatele možnost využití vyjádření odborníků pro svá 

rozhodování v zadávacím řízení. Uvedené může mít praktické využití například pří posuzování 

splnění kvalifikace v oblastech, k jejímuž posouzení je vhodný názor specialisty, který na daném 

poli působí a má tedy v porovnání se zadavatelem samotným či se zadavatelem pověřenou 

komisí více zkušeností.110  ÚOHS se ve svých rozhodnutích vyjádřil o tomto institutu, jako 

o vhodné možnosti doplnění odborného názoru zadavatele při posuzovaní např. technických 

aspektů, která může zamezit pochybnostem o odbornosti a kvalitách závěrů zadavatele zejména 

v komplikovaných předmětech plnění.111 Je tedy třeba tento institut chápat jako prvek, kterým 

může zadavatel zvýšit transparentnost a kvalitu procesu zadávacího řízení. 

 
2.1.3 Opatření k nápravě 

Náprava pochybení v zadávacím řízení samotným zadavatelem se opírá o ust. 

§ 49 ZZVZ, které upravuje přímo povinnost zadavatele provést kdykoliv v průběhu zadávacího 

řízení nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, jestliže zjistí, že postupoval v rozporu se ZZVZ, 

a to včetně základních zásad zadávání veřejných zakázek. Přijetím opatření k nápravě (neboli též 

autoremedurou zadavatele 112 ) dochází k nápravě vadného stavu z iniciativy samotného 

zadavatele, tedy taková náprava nebyla nikterak podnícena např. dozorčím orgánem či ÚOHS. 

Za zadavatelem přijaté opatření k nápravě v souvislosti s uvedeným ustanovením pak ve své 

podstatě taktéž nemůžeme považovat situaci, kdy se zadavatel dozví o svém chybném postupu 

na základě námitek, za předpokladu že námitkám podaným dodavatelem, kterému postupem 

zadavatele vznikla újma, zadavatel vyhoví v plném rozsahu v souladu s ust. § 245 odst. 1 ZZVZ.  

 
108 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 60. 
109 Uvedená situace představuje jeden z obligatorních případů zrušení zadávacího řízení v souladu s ust. § 127 odst. 

1 ZZVZ. 
110 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 173-174. 
111  Např. Rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. 2. 2018, č. j.: ÚOHS-S0492/2017/VZ-04238/2018/522/RCh, dostupné 

z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15432.html. 
112 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 314. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15432.html


 

20 
 

 

Povaha opatření k nápravě je velmi různorodá a odvíjí se od druhu a rozsahu konkrétního 

pochybení zadavatele.113 

Uvedené ustanovení nevyjmenovává, a to ani demonstrativně, jednotlivé druhy opatření 

k nápravě, pouze stanovuje, že použitá opatření musí být nezbytná a přiměřená. Zadavatel by 

měl vždy volit ta, která budou v největší možné míře šetřit práva všech účastníků zadávacího 

řízení, ale též potenciálních dodavatelů.114 Z praxe je možné rozdělení opatření k nápravě do 

dvou základních kategorií, a to na taková, která obnášejí zrušení určitého úkonu zadavatele, 

a taková při kterých ke zrušení předešlých úkonů a postupů zadavatele v zadávacím řízení 

nedochází. Opatření, kterým se ruší určitý úkon zadavatele, může představovat například zrušení 

rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 ZZVZ či v krajním případě též 

zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Mezi opatření, při kterých ke 

zrušení předcházejících úkonů zadavatele nedochází, patří zejména vysvětlení či změna nebo 

doplnění zadávací dokumentace před koncem lhůty pro podání nabídek. 115  Jednotlivým 

možnostem nápravy nesprávného postupu zadavatele v zadávacím řízení jsou věnovány 

následující kapitoly. 

Přijaté opatření k nápravě musí být vždy nezbytné a přiměřené. 116  Nezbytnost 

a přiměřenost opatření k nápravě dle Dvořáka a kol. představuje fakt, že: „opatření k nápravě, 

musí být zvoleno a provedeno v rozsahu nezbytném pro to, aby jim byl napraven nezákonný stav, 

ale zároveň aby byla šetřena práva dodavatelů.“117 Za přiměřené opatření je tedy možné chápat 

takové opatření zadavatele, které nemá neúměrně nepříznivý vliv na dodavatele, ale například 

i na transparentnost celého zadávacího řízení. Právě zákonem stanovena povinnost 

proporcionality použití jednotlivých opatření k nápravě ukládá zadavateli upřednostnit užití 

méně zásadních prostředků k nápravě před radikálnějšími, pokud je jejich použití v dané situaci 

postačující.118 

Nezbytnost a přiměřenost musí být obsaženy v zadavatelem zvoleném opatření k nápravě 

kumulativně. Pokud by tedy zadavatel provedl opatření, které by nesplňovalo jednu 

z vymezených podmínek, dopustil by se dalšího pochybení spočívající v porušení povinnosti 

stanovené § 49 ZZVZ.119 

 

 
113 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 206-207. 
114 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 314-315. 
115 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 207-208. 
116 § 49 odst. 1 ZZVZ. 
117 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 314. 
118 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 207-208. 
119 Tamtéž, s. 208. 
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2.2 Zadávací podmínky a možnosti jejich úpravy do konce lhůty pro podání nabídek 
Zadávacími podmínkami současná právní úprava rozumí zejména zadavatelem stanovené 

podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v něm, pravidla pro hodnocení nabídek 

a podmínky pro uzavření smlouvy.120 Zadavateli vymezuje ust. § 36 odst. 3 ZZVZ povinnost, 

aby dodavatelům poskytnul zadávací podmínky v takových podrobnostech, které jsou potřebné 

pro jejich účast v zadávacím řízení. Tímto jsou na zadavatele kladeny požadavky, aby zadávací 

podmínky nepřipouštěly dvojí výklad121 ale též, aby tyto podmínky byly nastaveny tak, aby 

zaručovaly rovnou příležitost dodavatelů ke splnění stanovených zadávacích podmínek. 122 

Výslovně je v ZZVZ zakotveno, v souladu se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace, 

že zadávací podmínky nesmějí zprostředkovávat přímo či nepřímo pro některé dodavatele 

konkurenční výhodu a zároveň nesmí formovat překážky hospodářské soutěže. 123  Zadávací 

podmínky jsou dodavatelům distribuovány zejména124 prostřednictvím zadávací dokumentace, 

kterou tvoří jakékoliv písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky.125  

Pokud při vytváření zadávacích podmínek zadavatel určitým způsobem pochybí či 

některou z náležitostí opomene, dává mu ZZVZ oporu k nápravě jeho postupu, kterou 

představují ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ, tedy vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo 

doplnění zadávací dokumentace. Předtím než započnu s analýzou těchto institutů a jejich úskalí, 

považuji za vhodné definovat pojmy, které představují nenahraditelnou procesní úlohu při 

zveřejňování vysvětlování zadávací dokumentace či změny nebo doplnění zadávacích podmínek, 

a tím je profil zadavatele, Věstník veřejných zakázek a Úřední věstník Evropské unie.126 

 
2.2.1 Profil zadavatele 

Důvodová zpráva k ZZVZ uvádí, že: „Profil zadavatele je elektronický nástroj, jehož 

prostřednictvím zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným 

zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová 

adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.“127 Profil zadavatele je výslovně upraven 

 
120 § 28 odst. 1 písm. a) ZZVZ. 
121 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 131. 
122 KRUTÁK, T., Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, s. 136-137. 
123 § 36 odst. 1 ZZVZ. 
124 KRUTÁK, T., Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, s. 136 – V některých řízeních 

mohou být dodavatelům sdělovány zadávací podmínky přímo při jednání. Uvedené se uplatní pouze u těch 
zadávacích řízení, ve kterých zákonodárce umožnil zadavateli s dodavateli jednat.  

125 § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ. 
126 Dle § 212 odst. 3 a 4 ZZVZ má zadavatel povinnost odeslat opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek 

případně do Úředního věstníku Evropské unie. 
127 Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek včetně důvodové zprávy [online]. In: s. 417 [cit. 2020-02-07]. 

Dostupný z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0
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v ZZVZ pod ust. § 214, podrobněji je ovšem profil zadavatele i samotné uveřejňování formulářů 

upraveno Uveřejňovací vyhláškou a dále též Elektronickou vyhláškou. Dle evropského práva 

mají veřejní zadavatelé povinnost zajistit bezplatný neomezený a plný přístup elektronickými 

prostředky k zadávací dokumentaci. 128  Povinnost zajistit elektronický přístup k zadávací 

dokumentaci naplní zadavatelé aktivací a řádným užíváním profilu zadavatele.129  

Dle současné právní úpravy může zadavatel pro účely uveřejňování dokumentů 

a informací týkající se veřejných zakázek využívat maximálně dva aktivní profily.130 Uvedené 

platí ale pouze v případě, že jedním z těchto nástrojů bude Národní elektronický nástroj 

(„NEN“), jehož správu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.131 Dokumenty tykající se 

veřejné zakázky musí být na profilu zadavatele obsaženy v logické struktuře a označeny názvem 

veřejné zakázky. Dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele mohou mít formu taxativně 

stanovených, obecně ale nejčastěji využívaných, formátů. Výslovně je Uveřejňovací vyhláškou 

nově zakotvena možnost vložit na profil zadavatele zkomprimované soubory ve formátu zip, rar 

a 7z, a to bez použití hesla.132 Elektronická vyhláška ve svém ustanovení § 3 odst. 2 písm. 

c) stanoví, že veškeré informace a dokumenty, které zadavatel zveřejní na svém profilu, musí být 

přístupné bez registrace či jakéhokoliv jiného požadavku na identifikaci osoby. Právní úprava 

v této oblasti směřuje tedy k větší transparentnosti a snadné přístupnosti k dokumentaci týkající 

se zadávacího řízení. 

V souvislosti s uvedením pojmu zadávacího řízení považuji za vhodné zmínit, že profil 

zadavatele plní důležitou funkci rovněž při zadávání veřejných zakázek mimo zadávací řízení. 

Dle ust. § 219 odst. 1 písm. a) ZZVZ je totiž nutné, aby veřejný zadavatel uveřejnil smlouvu na 

veřejnou zakázku na svém profilu, pokud její cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, tedy uplatní se 

taktéž u veřejných zakázek malého rozsahu.133 

Současná právní úprava veřejných zakázek přinesla v ust. § 214 odst. 3 ZZVZ změnu, 

která přináší možnost zadavatele provozovat profil zadavatele i pro jeho provozní jednotku 

s funkční samostatností. To je praktické například pro městské části či fakulty univerzit, které 

následně mohou samostatně spravovat svůj profil zadavatele. Toto dispozitivní ustanovení 

 
128 Čl. 53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek. 
129 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 1050. 
130 § 214 odst. 2 ZZVZ. 
131 Vláda ve svém usnesení ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, 

o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek nařídila členům 
vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím, kteří 
vystupují v postavení veřejného zadavatele používání Národního elektronického nástroje. Ostatní zadavatele 
mohou tohoto nástroje užít dobrovolně, a to i za současného využití jiného elektronického nástroje. 

132 § 18 odst. 1, 2 a 4 Uveřejňovací vyhlášky. 
133 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, 1048. 
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nebrání tomu, aby zadavatel používal pro všechny své provozní jednotky nadále jednotný profil 

zadavatele.134 

Podmínkou pro využívání profilu zadavatele je jeho aktivace, tu provede zadavatel 

prostřednictvím odeslání k tomu příslušného formuláře k uveřejnění na Věstníku veřejných 

zakázek.135 Náležitosti tohoto formuláře upravuje Uveřejňovací vyhláška. 

 
2.2.2  Věstník veřejných zakázek 

Ustanovení § 212 ZZVZ upravuje povinnosti zadavatele týkající se uveřejňování 

formulářů, které mají významnou roli v rámci transparentnosti celého zadávacího řízení. Správné 

uveřejnění formuláře má totiž nenahraditelnou funkci v rámci správného provedení zásadních 

kroků, které činí zadavatel v zadávacím řízení. Odeslání formuláře je nezbytné nejen 

v souvislosti se změnou zadávacích podmínek, kterou se kupříkladu mění lhůta pro podání 

nabídek, ale odeslání příslušného formuláře je rovněž obligatorní při dalších zásadních krocích 

zadavatele jako je například zahájení zadávacího řízení či jeho ukončení.136 

Tyto formuláře jsou po registraci zadavatele přístupné na internetové schránce 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro 

přístup k elementárním údajům o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro 

místní rozvoj.137 Rozeznáváme dva způsoby uveřejnění formulářů, které se liší s ohledem na 

režim předmětné veřejné zakázky. Pokud jde o veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním 

režimu, upravuje ZZVZ povinnost uveřejňování formulářů pouze ve Věstníku veřejných 

zakázek, tedy stanovuje nutnost zveřejňování informací o zadávacím řízení pouze na národní 

úrovni. 138  V případě nadlimitní veřejné zakázky se informace týkající se zadávacího řízení 

uveřejňují mimo národní úroveň též na úrovni evropské, a to do Úředního věstníku Evropské 

unie.139 

 
2.2.3 Úřední věstník Evropské unie 

Uveřejnění formulářů do Úředního věstníku Evropské unie probíhá zejména 

prostřednictvím národního Věstníku veřejných zakázek, a to jednoduše označením příslušné 

možnosti odeslaní formuláře též do Úředního věstníku Evropské unie. ZZVZ sice ve svém 
 

134 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 656. 
135 § 15 odst. 1 Uveřejňovací vyhlášky. 
136 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 649-650. 
137  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Věstník veřejných zakázek [online]. [cit. 2020-02-13]. Dostupné 

z: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/.  
138 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 492-493. 
139 § 212 odst. 3 ZZVZ. 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/


 

24 
 

 

ust. § 212 odst. 6 upravuje možnost odděleného zveřejnění formuláře na evropské a národní 

úrovni, jelikož je ale národní systém propojený se systémem evropským, v praxi se obvykle 

v rámci snížení administrativní náročnosti procesu používá k uveřejnění formuláře do Úředního 

věstníku Evropské unie národní věstník. 140  ZZVZ taktéž nevylučuje, aby byly v Úředním 

věstníku Evropské unie zveřejněné i údaje o veřejných zakázkách, jejichž uveřejnění není ze 

zákona vyžadováno. 141  Náležitosti bezvadného vyplnění formuláře zasílaného do Úředního 

věstníku Evropské unie upravuje přímo použitelné nařízení EU.142  

ZZVZ výslovně zakotvuje, že v případě nadlimitních veřejných zakázek nesmí dojít 

k informační asymetrii v neprospěch evropské úrovně, tedy zakazuje, aby byly formuláře 

nejdříve uveřejněny na Věstníku veřejných zakázek a až následně na Úředním věstníku Evropské 

unie.143 Uvedené má za cíl předejít možné nepřímé diskriminaci zahraničních dodavatelů.144 

V praxi má ale toto antidiskriminační opatření svá úskalí, která se projevují zejména v případech 

provádění změn informací uvedených ve formulářích na evropské a národní úrovni, kterým bude 

pozornost dále věnována v rámci kapitoly Podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

a otázka jeho uveřejňování.145 

 
2.2.4 Vysvětlení zadávací dokumentace 

Smyslem institutu vysvětlení zadávací dokumentace je zejména upřesnění či objasnění 

zadávacích podmínek, které by jinak mohly být chápany jiným způsobem, než kterého chtěl 

dosáhnout zadavatel. Ustanovení § 36 odst. 3 ZZVZ stanovuje povinnost zadavatele, aby 

zadávací podmínky byly poskytnuty v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele 

v zadávacím řízení. 146  Je tedy v uvedené souvislosti možné institut vysvětlení zadávací 

dokumentace vnímat v některých případech též jako určitou formu nápravy nesprávného postupu 

zadavatele, kterého se dopustil stanovením nejednoznačných zadávacích podmínek, a k jehož 

nápravě dává ZZVZ zadavateli explicitně prostor.147  

 
140 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 650. 
141 Viz ust. § 212 odst. 5 ZZVZ, které stanoví pro zadavatele možnost, aby do Úředního věstníku Evropské unie byly 

uveřejňovány i informace týkající se podlimitních veřejných zakázek. 
142 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře 

pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 
č. 842/2011. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32015R1986. 

143 § 212 odst. 7 ZZVZ. 
144 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 492. 
145 Viz kapitola 4.1 této práce. 
146 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 592-593. 
147 Možnost zadavatele objasnit jim stanovené zadávací podmínky vyplývá ze zákona mimo ust. § 98 ZZVZ též 

z ust. § 36 odst. 4 ZZVZ, kde stojí, že zadávací podmínky mohou být změněny nebo doplněny pouze stanoví-li 
tak zákon. V souvislosti s ust. § 49 ZZVZ můžeme tedy chápat vysvětlení zadávací dokumentace jako určité 
opatření k nápravě. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32015R1986
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Ve srovnání s někdejší právní úpravou můžeme pozorovat změnu terminologie. V ZVZ 

totiž nebylo používáno pojmu vysvětlení zadávací dokumentace, ale pojmu dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám.148 Jeho smysl spočívající v odstranění pochybností o tom, co bylo 

skutečně zadávacími podmínkami zadavatelem myšleno, zůstal ale s novou právní úpravou 

zachován.149 

Pravidla stanovená zákonem pro vysvětlení zadávací dokumentace nejsou na základě 

výjimky stanovené § 31 ZZVZ obecně uplatňována u veřejných zakázek malého rozsahu. Jelikož 

je ale zadavatel povinen při jejich zadávání dodržovat základní zásady zadávání veřejných 

zakázek, je možné v souvislosti s dodržením zásady transparentnosti obdobné použití tohoto 

institutu jednoznačně doporučit. Pro veřejné zakázky malého rozsahu ovšem nelze vynucovat 

dodržování lhůt k uveřejnění vysvětlení stanovených § 98 ZZVZ ani obligatorní prodlužování 

lhůt k podání nabídek v případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 odst. 

2 ZZVZ. V rámci zásady přiměřenosti ale lze rovněž obecně doporučit, aby zadavatel 

uveřejňoval i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu vysvětlení zadávací dokumentace bez 

zbytečného odkladu a v situacích, ve kterých je to vhodné, též se změnou zadávacích podmínek 

přiměřeně prodloužil lhůtu k podání nabídek.150 

V této části diplomové práce bude pozornost zaměřena na vysvětlení zadávací 

dokumentace, které zadavatel poskytuje na základě své vlastní pohnutky. Vysvětlení zadávací 

dokumentace, které je iniciováno z podnětu dodavatele, je taktéž upraveno v předmětném ust. 

§ 98 ZZVZ. Analýza některých specifických prvků podání vysvětlení zadávací dokumentace na 

základě žádosti dodavatele je provedena v další části této práce.151 

Zadavatel využívá institutu vysvětlení zadávací dokumentace v situacích, kdy sám 

zhodnotí, že zadávací podmínky se mohou pro dodavatele jevit neurčitě a jejich nedostatečná 

zřejmost je způsobilá způsobit komplikace v dalších fázích zadávacího řízení. S výjimkou ust. 

§ 98 odst. 2 ZZVZ je zákonem přímo stanovena povinnost pro zadavatele uveřejnit vysvětlení 

zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele. Uvedené má za cíl transparentní uveřejnění, 

které bude přístupné všem dodavatelům i široké veřejnosti. Na jinou formu uveřejnění vysvětlení 

 
148 § 49 ZVZ. 
149 ZÁRYBNICKÝ, Lukáš. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dle nového zákona o zadávání veřejných 

zakázek. EPRAVO.CZ [online]. 16. 6. 2017 [cit. 2020-02-07]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-
zadavani-verejnych-zakazek-105972.html.  

150 ZÁRYBNICKÝ, Lukáš. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dle nového zákona o zadávání veřejných 
zakázek. EPRAVO.CZ [online]. 16. 6. 2017 [cit. 2020-02-07]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-
zadavani-verejnych-zakazek-105972.html.  

151 Viz kapitola 4.1 této práce. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
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zadávací dokumentace je nutné nahlížet jako na nicotnou, tedy takovou, která nemá žádné právní 

důsledky pro další vývoj zadávacího řízení.152 

Dikce ust. § 98 odst. 1 ZZVZ výslovně stanovuje lhůty, ve kterých může zadavatel 

vysvětlení zadávací dokumentace uveřejnit. Obecně zde dochází k uplatnění lhůty pěti 

pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo 

nabídek.153 Cíl časové limitace zadavatele v rámci podání vysvětlení zadávací dokumentace je 

třeba spatřovat v objektivní možnosti dodavatelů na vysvětlení zadávacích podmínek náležitě 

zareagovat, a tedy kýženým způsobem upravit své nabídky.154 

Lhůta pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace je odvozena zpětně od konce 

lhůty pro podání nabídek. Počítáním takové lhůty, která nenásleduje po dni rozhodném pro její 

začátek ale naopak ji předchází, se zabýval ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud, jehož závěry pro 

tzv. „zpětné počítání lhůt“ jsou aplikovatelné i v tomto případě.155 V souladu s tímto lze uvést 

příklad, pokud lhůta pro podání nabídek skončila v pondělí 10. 2. 2020, bylo možno zadavatelem 

uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace do pondělí 3. 2. 2020 (to byl pátý pracovní den před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek). 

Značnou významnost lze vidět v ust. § 98 odst. 5 ZZVZ, které říká že pokud bude spolu 

s vysvětlením zadávací dokumentace provedena i změna zadávacích podmínek, musí zadavatel 

postupovat dle následujícího § 99 ZZVZ. Tímto zákonodárce jasně stanovil odlišnost obou 

institutů, která zprostředkovává myšlenku, že ne každé vysvětlení zadávací dokumentace má 

v sobě obnášet prodloužení lhůty k podání nabídek, jak je upraveno při změně nebo doplnění 

zadávacích podmínek.156 V tomto ohledu je vhodné uvést, že závěr o tom zda vysvětlením došlo 

ke změně zadávacích podmínek má vždy v rukou zadavatel, na kterého v této souvislosti napadá 

taktéž povinnost případného přiměřeného prodloužení lhůt pro podání nabídek. 157  Při svém 

 
152 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 414. 
153 Zákon v § 98 odst. 1 písm. b) upravuje zkrácenou lhůtu pro podání vysvětlení zadávací dokumentace v rozsahu 

čtyř pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek ve 
specifických případech dle § 57 odst. 2 písm. b) a § 59 odst. 5 ZZVZ. Dále se v předkládané práci v této 
souvislosti užívá pouze obecného zastřešujícího pojmu „nabídka“. 

154 ZÁRYBNICKÝ, Lukáš. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dle nového zákona o zadávání veřejných 
zakázek. EPRAVO.CZ [online]. 16. 6. 2017 [cit. 2020-02-07]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-
zadavani-verejnych-zakazek-105972.html. 

155 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2004, sp. zn.: 29 Odo 783/2003, dostupné 
z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2342A76F8C1336C0C1257A4E0065CF13?o
penDocument&Highlight=0, „Jestliže lhůta stanovená podle dnů nenásleduje po dni rozhodném pro její 
počátek, jak je tomu např. v ustanovení § 181 odst. 2 obch. zák. (srv. text představenstvo svolá mimořádnou 
valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání), ale 
tomuto dnu předchází, musí se tato lhůta počítat od rozhodného dne zpětně.“ 

156 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 273 a 275. 
157 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 418. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2342A76F8C1336C0C1257A4E0065CF13?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2342A76F8C1336C0C1257A4E0065CF13?openDocument&Highlight=0,
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rozhodování by měl tedy i zde zadavatel jednat v souladu s jednou ze základních zásad zadávání 

veřejných zakázek – přiměřenosti.158 

 

2.2.5 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace je upraveno v ust. § 99 ZZVZ, které 

výslovně limituje použití tohoto institutu pouze do uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, 

předběžných nabídek či nabídek.159 Jde o logickou konstrukci, neboť po uplynutí těchto lhůt by 

změna nebo doplnění zadávacích podmínek, které lze nalézt v zadávací dokumentaci, z podstaty 

věcí nemohly dosáhnout požadovaného efektu.160 Na rozdíl od vysvětlení zadávací dokumentace 

ovšem zákonodárce neupravil žádnou krajní lhůtu, do které mohou být změny nebo doplnění 

provedeny. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek tak může být provedena kdykoliv. 

Zadavatel by měl ovšem vždy postupovat v souladu se základními zásadami, a tedy dovolit 

dodavatelům, kteří již svou nabídku podali, vzít ji zpět, provést do ní změny a následně ji podat 

nanovo.161 Pokud by zadavatel z určitých důvodů dospěl po uplynutí lhůty k podání nabídek 

k názoru, že je bezpodmínečně nutné změnit či doplnit zadávací podmínky, nezbývalo by mu již 

jiné východisko, než zadávací řízení zrušit a následně vyhlásit znovu s pozměněnými zadávacími 

podmínkami.162 

Výslovné promítnutí ustanovení upravující změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 

do textu zákona se současným odkazem na ni v § 98 odst. 5 ZZVZ přináší potvrzení překonání 

judikatury Nejvyššího správního soudu,163 která stanovovala, že poskytnutím vysvětlení zadávací 

dokumentace není možné provádět změnu nebo rozšíření jednou vymezených zadávacích 

podmínek.164 

V předmětném ustanovení je v souladu se zachováním transparentnosti zadávacího řízení 

stanoveno, že o změně nebo doplnění zadávacích podmínek musí být dodavatelé informováni 

stejným způsobem jako o původní zadávací podmínce, která byla změněna či doplněna.165 

Uvedené bude tedy nejčastěji realizováno zveřejněním dané změny či doplnění na profilu 

 
158 § 6 ZZVZ. 
159 Dále obdobně jako výše pouze „nabídek“. 
160 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 419-420. 
161 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 601. 
162 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 420. 
163  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 05. 2008, č. j.: 5 Afs 131/2007, dostupný 

z http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0131_5Afs_0700131A_prevedeno.pdf. 
164 ZÁRYBNICKÝ, Lukáš. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dle nového zákona o zadávání veřejných 

zakázek. EPRAVO.CZ [online]. 16. 6. 2017 [cit. 2020-02-07]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-
zadavani-verejnych-zakazek-105972.html. 

165 § 99 odst. 1 ZZVZ. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0131_5Afs_0700131A_prevedeno.pdf
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
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zadavatele. Zároveň platí, že pokud změnám podléhají údaje, které zadavatel uvedl ve formuláři 

o zahájení zadávacího řízení dle § 212 ZZVZ, je zadavatel povinen tyto změny zanést 

prostřednictvím tzv. změnového formuláře do Věstníku veřejných zakázek, případně taktéž do 

Úředního věstníku Evropské unie.166 

Změna a doplnění zadávací dokumentace jsou sice ze zákona přípustné, při jejich 

provádění je ovšem nutné dbát ochrany hospodářské soutěže a tím zprostředkovaně i ochrany 

jednotlivých dodavatelů. K tomu ZZVZ stanovuje povinnost zadavatele k prodloužení lhůty pro 

podání nabídek, jehož rozsah se odvíjí od důležitosti a významu prováděných změn. V této 

perspektivě je možné jednotlivé druhy prováděných změn zadávací dokumentace rozdělit do tří 

kategorií. První kategorii představují změny, které nemají podstatný vliv na zadávací řízení, 

a jejichž povaha tedy nevyžaduje prodloužení lhůty k podání nabídek.167 V uvedeném můžeme 

pozorovat odklon od předešlé právní úpravy, která v souvislosti s jakoukoliv změnou zadávacích 

podmínek stanovovala povinnost prodloužení vymezených lhůt.168 Současná právní úprava ale 

dle mého názoru vhodně reflektuje i situace, ve kterých není prodloužení lhůt objektivně potřeba. 

Z praxe se může jednat o nápravu drobných opomenutí zadavatele či o formální změny 

zadávacích podmínek. 

Druhou kategorii tvoří změny nebo doplnění zadávací dokumentace, jejichž povaha 

přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek vyžaduje. Přiměřenost při stanovení délky 

prodloužení těchto lhůt závisí opět na posouzení zadavatele. Zadavatel by měl ovšem postupovat 

objektivně v závislosti na významu a druhu změny tak, aby dodavatelé měli zachovanou 

možnost provedenou změnu provést ve svých nabídkách.169 

Poslední pomyslnou kategorii představují změny nebo doplnění zadávací dokumentace, 

které jsou způsobilé rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. 170  V uvedených 

případech ZZVZ stanovuje zadavateli povinnost prodloužení lhůty k podání nabídek tak, aby od 

odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace dosahovala tato nová lhůta nejméně své 

původní délky.171 Uvedená povinnost má za cíl zachovat zásadu rovného zacházení s dodavateli 

 
166 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 277. 
167 ZÁRYBNICKÝ, Lukáš. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dle nového zákona o zadávání veřejných 

zakázek. EPRAVO.CZ [online]. 16. 6. 2017 [cit. 2020-02-07]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-
zadavani-verejnych-zakazek-105972.html. 

168 § 40 odst. 3 ZVZ. 
169 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 420. 
170 ZÁRYBNICKÝ, Lukáš. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dle nového zákona o zadávání veřejných 

zakázek. EPRAVO.CZ [online]. 16. 6. 2017 [cit. 2020-02-07]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-
zadavani-verejnych-zakazek-105972.html. 

171 § 99 odst. 2 ZZVZ. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
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tak, aby noví potenciální dodavatelé nebyli v porovnání s ostatními v nevýhodě spočívající 

v nemožnosti řádné přípravy na zadávací řízení. Prodloužení se odvíjí od celé původní délky 

lhůty k podání nabídek, a to i v případě, že zadavatel stanovil uvedenou lhůtu delší, než je 

zákonem určena minimální délka této lhůty.172 

Je potřeba, aby ustanovení § 98 a 99 ZZVZ působily vždy synchronizovaně. Pokud tedy 

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace a současně v této souvislosti mění či 

doplňuje zadávací dokumentaci, musí dodržet jak lhůty pro nejzazší uveřejnění vysvětlení na 

profilu zadavatele, tak dodržet případné přiměřené prodloužení lhůty způsobené změnou nebo 

doplněním zadávací dokumentace.173 

Pro úplnost je vhodné k institutům vysvětlení zadávací dokumentace a změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace uvést, že přestože uvedené instituty jsou v systému ZZVZ 

uvedeny v části čtvrté upravující nadlimitní režim veřejných zakázek, obsahově se použijí 

i v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, koncesí, ve zjednodušeném režimu či při zadávání 

sektorových veřejných zakázek.174 Výjimku představují pouze veřejné zakázky malého rozsahu, 

jak bylo nastíněno již výše. I při jejich provádění je ale zadavatel povinen dodržovat základní 

zásady zadávání veřejných zakázek. S ohledem na uvedené je tedy vhodné obdobné použití 

těchto institutu rovněž v rámci výběrových řízení na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu.175  

 
172  PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 420–421. 

Kupříkladu, pokud byla nad rámec ustanovení § 59 odst. 1 ZZVZ stanovena lhůta k podání žádostí o účast 
v délce 40 dnů, je nutné v daném případě při změně zadávací dokumentace prodloužit lhůtu k podání žádostí 
o účast taktéž o 40 dnů, a to i přesto, že zákonná minimální lhůta pro podaní žádostí o účast je o 10 dní kratší. 

173 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 275. 
174 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 276 - Dle ust. § 53 odst. 3, § 129 odst. 

5 a § 180 odst. 5 ZZVZ se totiž daná ustanovení použijí obdobně i v uvedených případech, a dále též v části 
sedmé ZZVZ upravující postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek není pro aplikaci těchto 
ustanovení upraveno žádné omezení. 

175 ZÁRYBNICKÝ, Lukáš. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dle nového zákona o zadávání veřejných 
zakázek. EPRAVO.CZ [online]. 16. 6. 2017 [cit. 2020-02-07]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-
zadavani-verejnych-zakazek-105972.html. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vysvetleni-a-zmena-zadavaci-dokumentace-dle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-105972.html
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3 Pochybení zadavatele a možnosti jejich nápravy po konci lhůty pro podání 

nabídek 

 
3.1 Vyloučení účastníka zadávacího řízení a zrušení rozhodnutí o něm 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení je upraveno v ust. § 48 ZZVZ, které uvádí že 

zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů jmenovaných zákonem, 

a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení. V této souvislosti je vhodné připomenout, že 

účastníkem se dodavatel stává nejčastěji okamžikem podání žádosti o účast či nabídky, proto je 

tento institut logicky zařazen do části pochybení zadavatele a možnosti jejich nápravy po konci 

lhůty pro podání nabídek. 176  Uvedené ustanovení představuje pro zadavatele jedno 

z jeho nejpodstatnějších oprávnění v zadávacím řízení, jelikož jeho provedení nemusí mít vliv 

pouze pro daného vyloučeného účastníka, ale nezřídka též pro celkový vývoj zadávacího řízení. 

Lze proto předpokládat, že právě ustanovení § 48 ZZVZ bude jedním z nejvíce atakovaných 

dodavateli před ÚOHS i následně v rámci správního soudnictví. Při jeho aplikaci by měl proto 

zadavatel postupovat s maximální možnou mírou obezřetnosti.177 

Taxativně stanovené důvody k vyloučení účastníka zadávacího řízení v některých 

případech zakládají povinnost vyloučit daného dodavatele bez možnosti uvážení zadavatele. To 

nastává například u účastníka, který neprokázal složení jistoty či ji nezajistil po celou dobu trvání 

zadávací lhůty.178 Ve většině případů ovšem ZZVZ nechává provedení tohoto kroku na uvážení 

samotného zadavatele konstrukcí „zadavatel může vyloučit účastníka“. Důvodů, které zákon 

upravuje pro vyloučení účastníka je celá řada, z praxe budou ale nejčastějšími důvody 

neprokázání kvalifikace účastníka při jejím posuzování či v souvislosti s předložením nabídky 

obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu.179  Důvody k vyloučení účastníka zadávacího 

řízení by měly být ovšem vždy využívány přiměřeným způsobem, tedy v souladu se základní 

zásadou proporcionality.180 

 
176 Okamžik, ve kterém se dodavatel stává účastníkem zadávacího řízení, upravuje § 47 odst. 1 ZZVZ, mimo 

zmíněné podání žádosti o účast či nabídky může být tento okamžik spojen taktéž s vyjádřením předběžného 
zájmu dle § 58 odst. 5 ZZVZ nebo § 129 odst. 4 ZZVZ či s počátkem jednání dodavatele se zadavatelem 
v zadávacím řízení. 

177 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 297. 
178 § 48 odst. 3 ZZVZ. 
179 Zadavatel v souvislosti s posouzením kvalifikace má zákonné oprávnění požadovat, aby účastníci objasnili či 

doplnili předložené doklady dle § 46 odst. 1 ZZVZ. Nabídka ovšem může být doplněna pouze o údaje, které 
nejsou předmětem hodnocení. Rozdílně ovšem zákon upravuje vyloučení na základě předložení mimořádně 
nízké nabídkové ceny, kde je výzva k jejímu objasnění požadovaná za obligatorní a až v závislosti na jejím 
nedostatečném zdůvodnění dodavatelem, může zadavatel daného účastníka vyloučit – viz § 48 odst. 4 ZZVZ 
a § 113 odst. 4 ZZVZ či též BOVIS, C., Research Handbook on EU Public Procurement Law, s. 50. 

180 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 1243. 
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Při zadávání veřejných zakázek ovšem může dojít k situacím, kdy se zadavatel dopustí 

chyby a dojde k vyloučení účastníka zadávacího řízení, přesto že k uvedenému nebyly splněny 

zákonné podmínky. Pokud si zadavatel po provedení takového kroku svou chybu uvědomí, dává 

mu ustanovení § 49 odst. 1 ZZVZ prostor, aby svůj postup zhojil. Zrušení rozhodnutí 

o vyloučení účastníka, pokud je přiměřené a nezbytné, tak patří mezi opatření k nápravě, kterým 

zadavatel může ze své vlastní iniciativy napravit svůj předchozí nesprávný postup. V praxi však 

nastávají případy, kdy na chybu zadavatele navazují další jeho úkony, které jsou jeho primárním 

pochybením taktéž poznamenány. V takovém případě je nutná náprava veškerých takových 

úkonů zadavatele – per exemplum též zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele.181 

Uvedené může mít zásadní význam při zrušení rozhodnutí o vyloučení účastníka 

v situaci, kdy již proběhlo hodnocení nabídek. ZZVZ totiž ve svém ust. § 47 odst. 3 stanovuje, že 

pokud byl účastník vyloučen před provedením hodnocení nabídek, zadavatel nemá povinnost 

takového účastníka zohlednit při hodnocení. V uvedeném případě nastávají tedy za situace 

následného zrušení rozhodnutí o vyloučení účastníka dvě alternativy. Zadavatel dle struktury 

předmětného ustanovení mohl při hodnocení vyloučeného účastníka zohlednit, v takovém 

případě je možné provedené hodnocení použít bez dalšího. Pokud by ovšem zadavatel využil 

zákonné možnosti a nabídku vyloučeného účastníka by při hodnocení vynechal, musel by 

v případě zrušení daného rozhodnutí provést hodnocení znovu, s čímž dále souvisí i nutnost 

pořízení nové zprávy o hodnocení nabídek dle §119 odst. 2 ZZVZ.182 

 

3.2 Vyloučení vybraného dodavatele a jeho konsekvence 
Ještě komplikovanější může být situace, kdy hodnocení nabídek bylo již provedeno a až 

následně došlo k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Uvedené nastane zejména v případě, 

kdy bude naplněn důvod k vyloučení vybraného dodavatele, například pokud vybraný dodavatel 

nepředloží ve stanovené lhůtě zadavateli originály či ověřené kopie prokazující jeho 

kvalifikaci.183 Zákon na tuto situaci částečně pamatuje v ust. § 125 odst. 1 ZZVZ v souvislosti 

s právem zadavatele, aby po vyloučení vybraného dodavatele vyzval k uzavření smlouvy dalšího 

účastníka zadávacího řízení v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek. 

Právo zadavatele vyzvat bezprostředně k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, který se 

umístil na druhém místě při hodnocení nabídek, však může zadavatel bez dalšího uplatnit pouze 

 
181 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 141-142. 
182 Tamtéž, s. 135. 
183 Dle § 122 odst. 7 ZZVZ se jedná o obligatorní důvod k vyloučení účastníka. 
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pokud vyloučení původního vybraného dodavatele nikterak neovlivnilo umístění nabídek v již 

provedeném hodnocení.184 

Minulá právní úprava omezovala možnost postupného vyzvání k uzavření smlouvy pouze 

na účastníky, kteří obsadili maximálně třetí místo v původně provedeném hodnocení nabídek. 

ZZVZ nikterak počet účastníků, kteří mohou být vyzvání k uzavření smlouvy, neomezuje. Je 

přirozeně nutné dodržet pořadí účastníku tak, jak se umístili při hodnocení nabídek. Před každým 

dalším vyzváním by měl zadavatel ovšem ověřit, zda jeho postupem skutečně nedošlo 

k podstatnému ovlivnění původního pořadí.185   

Obecně můžeme říct, že opakované hodnocení nabídek nebude muset být uskutečněno 

v situaci, kdy jediným hodnotícím kritériem byla zadavatelem stanovena např. nabídková cena, 

v takovém případě pak může zadavatel bezprostředně vyzvat k uzavření smlouvy dalšího 

účastníka v pořadí, který splnil veškeré další zadávací podmínky. K podstatnému ovlivnění 

původního hodnocení nabídek ovšem může dojít, jak uvádí Dvořák a kol. zejména „u 

vícekriteriálního hodnocení, pokud údaje z nabídky vyloučeného vybraného dodavatele 

vstupovaly v některém z dílčích hodnocení do výpočtového vzorce nebo se k nim vztahovalo 

kvalitativní hodnocení číselně nevyjádřitelných kritérií“. 186  Pochybení zadavatele tedy hrozí 

zejména v případech, kdy bylo provedené hodnocení založeno na více hodnotících kritériích – 

kritériích kvality, v rámci kterých se počet bodů jednotlivých nabídek odvíjel od hodnoty 

uvedené ve vítězné nabídce daného kritéria.187 

Pokud je maximální počet bodů přidělen vyloučením původního vybraného dodavatele 

jiné nabídce, bude změněn i poměr získaných bodů pro ostatní nabídky v rámci tohoto kritéria. 

V těchto případech je esenciálně důležité, aby zadavatel uvážlivě provedl nové hodnocení 

nabídek a nespokojil se tedy s „pouhým odstraněním“ vyloučeného účastníka v rámci konečného 

pořadí hodnocených nabídek. Možné konsekvence neprovedení nového hodnocení se pokusím 

demonstrovat na smyšleném Příkladě č. 1. Zadávací podmínky stanovily hodnotící kritéria 

uvedená v Tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 – Hodnotící kritéria k Příkladu č. 1: 

Kritérium hodnocení Váha hodnotícího kritéria 

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 50 % 

Délka záruky v měsících (kritérium kvality) 50 % 

 
184 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 748. 
185 KRUTÁK, T., Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, s. 382–383. 
186 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 748. 
187 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 521. 
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Byly podány tři nabídky s hodnotami uvedenými v Tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 – Podané nabídky k Příkladu č. 1: 

 Výše nabídkové ceny v Kč bez 
DPH 

Délka záruky v 
měsících 

Nabídka A 3 200 000 Kč 35 

Nabídka B 3 600 000 Kč 40 

Nabídka C 4 000 000 Kč 50 

V tomto fiktivním zadávacím řízení představovaným Příkladem č. 1 bylo hodnocení 

nabídek zadávacími podmínkami upraveno tak, že vítězné nabídce bylo v rámci dílčího 

hodnotícího kritéria přiděleno 100 bodů, jež byly následně vynásobeny koeficientem 

0,5 reprezentující stanovenou váhu hodnoticího kritéria. Ostatním nabídkám byl pak v rámci 

jednotlivých hodnotících kritérií přidělen počet bodů odpovídající poměru hodnot dané nabídky 

k vítězné nabídce tohoto kritéria vynásobené koeficientem 0,5. Za vítěznou nabídku v rámci 

hodnotícího kritéria Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH byla považována nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou, za vítěznou nabídku v rámci kritéria Délka záruky v měsících byla 

považována nabídka obsahující nejdelší dobou nabízené záruky. 

Původní hodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií bylo v Příkladu č. 1 provedeno dle Tabulky 

č. 3. 

Tabulka č. 3 – Počet získaných bodů k Příkladu č. 1: 

 Výše nabídkové ceny 
v Kč bez DPH 

Délka záruky v 
měsících 

Celkový 
počet bodů 

Konečné 
pořadí 

Nabídka A 50 b. 35 b. 85 b. 2. 

Nabídka B 44,44 b. 40 b. 84,44 b. 3. 

Nabídka C 40 b. 50 b. 90 b. 1. 

Z výše uvedeného hodnocení tedy vyplývá, že nejvýhodnější nabídku podal v zadávacím 

řízení účastník s Nabídkou C, druhé místo pak obsadil účastník s Nabídkou A. Pokud by 

zadavatel následně vybraného účastníka s Nabídkou C vyloučil, postupoval by zadavatel 

v rozporu s ust. § 125 odst. 1 ZZVZ, pokud by bez provedení nového hodnocení automaticky 

dospěl k názoru, že druhou nejvýhodnější nabídkou v pořadí je Nabídka A, a tedy by vyzval 

účastníka, který tuto nabídku podal, k uzavření smlouvy.188 

Pokud by totiž zadavatel postupoval správně a provedl by zcela nové hodnocení, do 

kterého by již nebyla zahrnuta Nabídka C, došel by k závěru, že ekonomicky nejvýhodnější 
 

188 Přestože by se tento postup zadavatele mohl jevit zdánlivě souladný s ust. § 125 ZZVZ a § 122 odst. 1 ZZVZ. 
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nabídka je v nových podmínkách Nabídka B a nikoliv Nabídka A. Při provedení nového 

hodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií by totiž nabídky dosahovaly hodnot uvedených 

v Tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 – Počet získaných bodů při provedení nového hodnocení k Příkladu č. 1: 

 Výše nabídkové ceny 
v Kč bez DPH 

Délka záruky v 
měsících 

Celkový 
počet bodů 

Konečné 
pořadí 

Nabídka A 50 b. 43,75 b. 93,75 b. 2. 

Nabídka B 44,44 b. 50 b. 94,44 b. 1. 

Uvedený Příklad č. 1 lze využít jako ukázku možného fatálního zkreslení výsledku celého 

zadávacího řízení v důsledku neprovedení opakovaného hodnocení nabídek v souvislosti 

s vyloučením vybraného dodavatele. 

Obdobné zkreslení výsledku hodnocení je ale možné i v situacích, kdy po provedeném 

hodnocení zanikne účast jinému účastníku zadávacímu řízení než vybranému dodavateli.189 Na 

uvedeném Příkladě č. 1 lze pozorovat, že v rámci hodnotícího kritéria Délka záruky v měsících, 

se při opakovaném provedení hodnocení nabídek změnil získaný počet bodů účastníka 

s Nabídkou A dle poměru k Nabídce B, která byla nově vyhodnocena jako vítězná v rámci 

tohoto dílčího kritéria. Zkreslení výsledku zadávacího řízení tudíž hrozí vždy, pokud je po 

hodnocení vyloučen účastník, jehož nabídka byla v některém z hodnotících kritérií stanovena 

jako nejvýhodnější a od jejího poměru k ostatním se odvíjely získané body dalších účastníků. 

I přesto, že obdobné situace nejsou zákonodárcem ve vztahu k jiným účastníkům než 

vybranému dodavateli výslovně upraveny, je nutné, aby zadavatel i v těchto případech 

postupoval analogicky a při vyloučení jakéhokoliv účastníka ověřil, zda jeho vyloučením 

nedošlo k obdobnému „podstatnému ovlivnění původního pořadí nabídek.“ 190  V souladu se 

zásadou prevence lze jistě doporučit kontrolu provedeného hodnocení nabídek i při drobných 

pochybnostech zadavatele. 

Pro úplnost je vhodné v dané souvislosti zmínit ustanovení § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ, 

které dává zadavateli možnost zrušit zadávací řízení, pokud v něm zanikla účast vybranému 

dodavateli. Je tedy pouze na zadavateli, zda za daných okolností vyzve k uzavření smlouvy 

dalšího účastníka v pořadí či zda se rozhodne zadávací řízení zrušit.191 

 
189 V souladu s § 48 odst. 1 ZZVZ totiž může zadavatel vyloučit účastníka kdykoliv v průběhu zadávacího řízení, 

tedy i po již proběhlém hodnocení nabídek, pokud pro to bude naplněn některý ze zákonem stanovených 
důvodů. 

190 § 125 odst. 1 ZZVZ. 
191 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 756. 
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3.3 Pochybení při provádění posouzení a hodnocení nabídek a jejich náprava 
 

3.3.1 Obecně k pojmu posouzení a hodnocení 

Provádění posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek 

představují činnosti zadavatele, na jejichž základě vybírá ze všech účastníků zadávacího řízení 

vybraného dodavatele.192 Jak již bylo uvedeno dříve, pojem hodnocení a posouzení musí být 

zřetelně rozlišován.193 Podmínky, jejichž splnění je v rámci posouzení ověřováno jsou stanoveny 

v § 37 odst. 1 ZZVZ. Jedná se o podmínky kvalifikace, technické podmínky vymezující 

předmět veřejné zakázky, obchodní nebo jiné smluvní podmínky a případně též zvláštní 

podmínky plnění veřejné zakázky. Největší význam z uvedených mají pro účely této práce 

podmínky kvalifikace, ty stanovuje zadavatel v rámci zadávacích podmínek.194 Zadavatel má 

povinnost vymezit požadavky na kvalifikaci účastníků zadávacího řízení v souladu se ZZVZ a na 

základě jeho příslušného ustanovení, a to vhodně a přiměřeně vždy ad hoc ve vztahu k předmětu 

plnění dané veřejné zakázky. 195  Dodavatelé prokazují splnění kvalifikačních požadavků 

například předložením seznamu významných poskytnutých služeb, seznamu technických 

pomůcek či čestným prohlášením o složení realizačního týmu.196 Cílem stanovení požadavků na 

kvalifikaci dodavatelů je zabezpečit, že vítězná nabídka bude podána dodavatelem, který bude 

objektivně způsobilý ji následně i realizovat.197 

Postup při hodnocení nabídek je upraven v ust. § 119 ZZVZ, jehož cílem je výběr 

ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Zadavatel je v souladu se zachováním zásady 

transparentnosti povinen respektovat při hodnocení pravidla stanovena zákonem, ale i ta, která 

předtím sám stanovil v zadávací dokumentaci.198 O každém hodnocení nabídek musí zadavatel 

pořídit písemnou zprávu, není ale nutné vytvářet písemnou zprávu v souladu s ust. 122 § odst. 

2 ZZVZ pokud je v zadávacím řízení jediný účastník. Písemná zpráva o hodnocení nabídek tvoří 

obligatorní přílohu oznámení o výběru dodavatele dle ust. § 123 ZZVZ. Zadavatel má obecně 

možnost pro účely hodnocení jmenovat hodnotící komisi, pouze v rámci veřejných zakázek 

s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 000 000 Kč má zadavatel ze zákona povinnost zajistit, 

 
192  § 39 odst. 2 ZZVZ – mimo uvedené činnosti jmenuje zákon i specifický institut snížení počtu účastníků 

zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek a řešení pro situace, ve kterých si zadavatel tuto 
možnost vyhradil a zákon jej pro daný druh zadávacího řízení připouští. 

193 Viz kapitola 1.6 této práce. 
194 Legální definice dle ust. § 28 odst. 1 písm. a) bod. 2 ZZVZ. 
195 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 140. 
196 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 1210. 
197 KRUTÁK, T., Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, s. 141. 
198 Tamtéž, s. 364. 
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aby hodnocení nabídek provedla komise čítající minimálně pět členů, z nichž většinu tvoří 

odborníci v rámci oboru předmětu dané veřejné zakázky.199 

 

3.3.2 Nebezpečí pochybení zadavatele při provádění „předřazeného hodnocení“200 

Ustanovení § 39 odst. 4 ZZVZ přináší zadavateli na rozdíl od někdejší právní úpravy 

možnost výběru, zda provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před 

hodnocením nabídek nebo až po něm. Zároveň ovšem stanovuje, že u vybraného dodavatele 

musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho 

nabídky vždy.201 Uvedená možnost výběru přináší ale zadavateli i určitá úskalí, a to v případě 

kdy se rozhodne nejdříve nabídky ohodnotit a až následně posoudit splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení pouze u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější. 

Možnost volby pořadí úkonů zadavatele není ale ani v tomto smyslu bezbřehá a neuplatní 

se stejnou měrou v každém druhu zadávacího řízení. Například při užším řízení probíhá 

posouzení splnění podmínek kvalifikace vždy již po podání žádostí o účast a pouze ti účastníci, 

kteří splnění podmínek kvalifikace prokázali, jsou následně vyzváni k podání nabídek. 202 

Provedení hodnocení nabídek před posouzením splnění kvalifikace účastníků tedy zákon v tomto 

případě přímo vylučuje. Podmínky účasti v zadávacím řízení jsou ZZVZ ovšem vymezeny 

obšírněji než podmínky kvalifikace.203 V této souvislosti tak nic nebrání zadavateli, aby využil 

možnosti dle § 39 odst. 4 ZZVZ v následné fázi užšího řízení po podání nabídek, a tedy aby 

podané nabídky nejdříve zhodnotil a až u ekonomicky nejvýhodnější nabídky provedl posouzení 

splnění ostatních podmínek účasti v zadávacím řízení.204 

Rizika postupu zadavatele, při kterém je nejprve provedeno hodnocení nabídek 

a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení je následně provedeno pouze 

u vybraného dodavatele, lze demonstrovat na názorném Příkladu č. 2. Postup při hodnocení 

nabídek uvažujeme pro zjednodušení stanovený zadávacími podmínkami obdobně jako při 

 
199 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 322. 
200 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 243. 
201 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 153. 
202 § 58 odst. 3 ZZVZ 
203 Pojem podmínek účasti v zadávacím řízení v sobě dle § 37 odst. 1 ZZVZ mimo podmínky kvalifikace obsahuje 

rovněž technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky, obchodní nebo jiné smluvní podmínky, 
případně též zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky. 

204 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 153-154. 
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předešlém Příkladu č. 1 v rámci vyloučení vybraného dodavatele. 205  Zadávací podmínky 

stanovily pro zadávací řízení hodnotící kritéria uvedena v Tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 – Hodnotící kritéria k Příkladu č. 2: 

Kritérium hodnocení Váha hodnotícího kritéria 

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 80 % 

Délka záruky v měsících (kritérium kvality) 20 % 

Byly podány tři nabídky s hodnotami uvedenými v Tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6 – Podané nabídky k Příkladu č. 2: 

 Výše nabídkové ceny v Kč bez 
DPH 

Délka záruky 
v měsících 

Nabídka A 3 200 000 Kč 30 

Nabídka B 3 600 000 Kč 50 

Nabídka C 3 400 000 Kč 40 

Výsledek správně provedeného hodnocení nabídek by pak odpovídal hodnotám uvedeným 

v Tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 – Počet získaných bodů k Příkladu č. 2: 

 Výše nabídkové ceny 
v Kč bez DPH 

Délka záruky v 
měsících 

Celkový 
počet bodů 

Konečné 
pořadí 

Nabídka A 80 b. 12 b. 92 b. 1. 

Nabídka B 71,11 b. 20 b. 91,11 b. 3. 

Nabídka C 75,29 b. 16 b. 91,29 b. 2. 

Pokud by zadavatel v uvedeném Příkladu č. 2 provedl nejdříve hodnocení nabídek a až 

následně posoudil splnění podmínek pouze u vítězného účastníka, došel by k závěru, že 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník s Nabídkou A, kterého by za předpokladu 

splnění veškerých podmínek účasti v zadávacím řízení následně vyzval k uzavření smlouvy.206 

V uvedeném případě by ovšem zadavatel postupoval chybně, neboť daný výsledek 

vychází z předpokladu, že všichni účastníci splnili zadávací podmínky, a tak hodnoty uvedené 

v jejich nabídkách mohou být předmětem hodnocení, a tedy i vzájemného porovnání. Pokud by 

ale nabídka (v uvedeném Příkladu č. 2 Nabídka B), která dosáhla v jednom z hodnotících kritérií 

největšího počtu bodů a od které byly následně poměrně přiděleny body i dalším nabídkám, 

 
205 Kapitola 3.2 této práce. 
206 Zadavatel by postupoval zdánlivě v souladu s ust. § 39 odst. 4, § 119 odst. 1 a § 122 odst. 1 ZZVZ. 



 

38 
 

 

nesplnila podmínky účasti v zadávacím řízení (např. tím, že by neprokázala splnění podmínek 

kvalifikace), měl by výše popsaný postup zadavatele za následek zkreslení provedeného 

hodnocení, které by mohlo způsobit nesprávné vyhodnocení veřejné zakázky.207 

Pokud by totiž ve vzorovém Příkladu č. 2 zadavatel nejdříve provedl posouzení splnění 

podmínek účasti, a došel by k závěru, že Nabídka B nesplňuje zadavatelem stanovené podmínky 

kvalifikace a musí být vyloučena ze zadávacího řízení. Při takovém postupu by správný výsledek 

hodnocení odpovídal údajům uvedeným v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8 – Počet získaných bodů při provedení nového hodnocení k Příkladu č. 2: 

 Výše nabídkové ceny 
v Kč bez DPH 

Délka záruky v 
měsících 

Celkový 
počet bodů 

Konečné 
pořadí 

Nabídka A 80 b. 15 b. 95 b. 2. 

Nabídka C 75,29 b. 20 b. 95,29 b. 1. 

Na uvedeném Příkladu č. 2 je znázorněno nebezpečí provedení hodnocení nabídek před 

posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Chyba v postupu zadavatele nastala 

z důvodu, že se zadavatel nezabýval posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 

účastníka s Nabídkou B, která způsobila zkreslení celého hodnocení, a to i přes to že se umístila 

až na třetím místě v původně provedeném hodnocení nabídek. Správně provedené hodnocení 

musí kalkulovat pouze s hodnotami uvedenými v nabídkách, které splnily podmínky účasti 

v zadávacím řízení. Jen tak může zadavatel dojít k výběru skutečně ekonomicky nejvýhodnější 

nabídky, která pro zadavatele představuje nejlepší možnost na trhu v souvislosti 

s poptávaným předmětem veřejné zakázky a stanovenými zadávacími podmínkami.208 Úskalím 

popsaného předřazeného hodnocení se dá lehce vyhnout, pokud zadavatel po provedeném 

hodnocení posoudí splnění podmínek účasti v zadávacím řízení nejen u vybraného dodavatele, 

ale též u všech účastníků, kteří předložili v rámci některého z hodnotících kritérií nejvýhodnější 

nabídku. Popsanou kontrolou by měla být nebezpečí předřazeného hodnocení eliminována.209 

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení pouze u vybraného dodavatele až 

po provedeném hodnocení může sice zadavateli zjednodušit relativně náročný administrativní 

proces výběru nejvhodnější nabídky, jeho použití je však vhodné v zadávacích řízeních, ve 

kterých je použito pouze jedno hodnotící kritérium – zejména nejnižší nabídková cena. 

V opačném případě totiž může dojít k ovlivnění výsledku hodnocení, které může, jako ve výše 

 
207 PHAM, David a Martin KRAHULÍK. Rizika předběžného hodnocení nabídek v zadávacím řízení. EPRAVO.CZ 

[online]. 2018, 5. 11. 2018 [cit. 2020-02-23]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-predbezneho-hodnoceni-nabidek-v-zadavacim-rizeni-108341.html.  

208 Tamtéž. 
209 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 243-244. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-predbezneho-hodnoceni-nabidek-v-zadavacim-rizeni-108341.html
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uvedeném Příkladě č. 2, ve svém důsledku způsobit i nesprávný výběr ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky, čímž se zajisté do budoucna náročnost procesu zadání dané veřejné 

zakázky naopak podstatně zvýší.210 

 
3.3.3 Nepřiměřené požadavky na kvalifikaci dodavatele 

Dalším z možných pochybení, kterým by se měl zadavatel vyvarovat, je stanovení 

nepřiměřených či nevhodných požadavků na kvalifikaci dodavatele. Kvalifikací se dle legální 

definice211 rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku, kterou ZZVZ dále 

upravuje ve svém ust. § 73 a násl. v rámci základní a profesní způsobilosti a dále ekonomické 

a technické kvalifikace. Vhodným nastavením požadavků na ekonomickou a technickou 

kvalifikaci dodavatelů může přitom zadavatel docílit legitimní selekce mezi dodavateli ještě před 

tím, než se stanou účastníky zadávacího řízení. Uvedené má za účel dosáhnout toho, aby se do 

zadávacího řízení nehlásili dodavatelé, kteří pro plnění závazků z určité veřejné zakázky nemají 

dostatečné technické, personální či jiné předpoklady.212 Stanovení těchto požadavků musí být 

ovšem vždy přiměřené a v souladu se zachováním zásady rovného zacházení a zákazu 

diskriminace, 213  a to za současné následné ověřitelnosti jejich splnění. 214  V této oblasti lze 

pozorovat bohatou rozhodovací praxi ÚOHS. 

Za nepřiměřený posoudil ÚOHS například požadavek na minimální obrat dodavatele ve 

výši 200 miliónů Kč za tři předcházející roky v rámci prokázání ekonomické kvalifikace 

v případě zakázky na dodávku cisternové automobilové stříkačky, jejíž předpokládaná hodnota 

činila 5 miliónů Kč. 215 V daném rozhodnutí Úřad uvedl, že stanovení požadavku na prokázání 

minimálního obratu je vhodné zvláště v rámci veřejných zakázek na stavební práce či při 

dlouhodobém poskytování služeb, neboť obrat odráží určitou stabilitu daného dodavatele. „Při 

veřejné zakázce na dodávky, která představuje koupi jedné konkrétní věci, je bezesporu také 

důležité vybrat spolehlivého a stabilního dodavatele, nicméně zde již nehrozí takové riziko, že by 

se v průběhu plnění zakázky dostal dodavatel do takových obtíží, že by dodal pouze část plnění 

a na zbytek již neměl prostředky.“ 216  V daném případě dospěl Úřad k závěru, že zadavatel 

porušil zásadu zákazu diskriminace, když v zadávacích podmínkách požadoval v rámci 

 
210 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 154. 
211 § 28 odst. 1 písm. c) ZZVZ. 
212 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 93. 
213 § 6 ZZVZ. 
214 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 1310. 
215  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 12. 2010, č. j.: ÚOHS-S342/2010/VZ-15781/2010/510/MGr dostupné 

z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8718.html. 
216 Tamtéž. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8718.html
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prokázání splnění ekonomické kvalifikace nepřiměřeně vysoký obrat dodavatele, který byl roven 

čtyřicetinásobku předpokládané hodnoty poptávaného plnění. 

Vhodnou ukázkou nepřiměřených zadávacích požadavků v rámci prokázání splnění 

technické kvalifikace je taktéž neúměrná délka požadované praxe, která může mít značný 

diskriminační potenciál. Touto otázkou se ÚOHS taktéž zabýval ve svých rozhodnutích,217 ve 

kterých opakoval myšlenku, že stanovení nepřiměřených požadavků na osoby v realizačním 

týmu dodavatele je způsobilé odradit potenciální účastníky zadávacího řízení, kteří by se za 

jiných podmínek zadávacího řízení zúčastnili, čímž může dojít k bezdůvodnému omezení počtu 

účastníků zadávacího řízení a v jehož důsledku i k ovlivnění konečného výběru nejvhodnější 

nabídky.218  

Je nutné, aby zejména stanovení technických a ekonomických požadavků na prokázání 

kvalifikace dodavatele bylo přiměřené, tedy aby vždy ad hoc odpovídalo předmětnému 

zadávacímu řízení tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování hospodářské soutěže. 

Náprava při pochybení zadavatele týkající se stanovení nepřiměřených kvalifikačních 

požadavků na dodavatele bude ze své podstaty iniciována spíše samotnými dodavateli 

prostřednictvím podaných námitek či návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

k ÚOHS. Pokud by ovšem sám zadavatel chtěl své pochybení napravit, mohl by využít institutu 

změny nebo doplnění zadávací dokumentace, to ovšem pouze do konce lhůty pro podání 

nabídek. Po konci této lhůty by mu v situaci, kdy si uvědomí svůj možný diskriminační postup, 

kterého se dopustil stanovením nepřiměřených kvalifikačních požadavků, nezbývalo jiné řešení 

než sáhnout po krajní možnosti opatření k nápravě a zadávací řízení zrušit.219 Následně by poté 

mohl zahájit zadávací řízení znovu s již správně nastavenými, přiměřenými požadavky na 

kvalifikaci dodavatelů.220 

 

 
 

217  Např. v Rozhodnutí ÚOHS ze dne 8. 12. 2008, č. j.: S243/2008/VZ-21823/2008/530/Va, dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7883.html dospěl ÚOHS k závěru, že 
požadavek 20 let praxe v advokacii na vedoucího člena realizačního týmu dodavatele je diskriminační 
a nepřiměřený v rámci veřejné zakázky na právní služby v oblasti privatizace. Argumentaci zadavatele, že 
předmětem veřejné zakázky je změna právních vztahů k bytům, které byly založeny před 20 lety, a tudíž je 
v rámci plnění veřejné zakázky vhodná osobní znalost předešlé právní praxe, ÚOHS odmítl s tím, že daný 
požadavek je nepřiměřený, diskriminační a objektivně neopodstatněný, jelikož uvedené právní služby 
(spočívající ve vytváření smluv či přípravě návrhu na vklad do katastru nemovitosti) je schopný poskytovat 
jakýkoliv advokát. Obdobně též Rozhodnutí ÚOHS ze dne 8. 7. 2016, č. j.: ÚOHS-S0342/2016/VZ-
28450/2016/541/JCh, dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-
13985.html. 

218  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 12. 4. 2016, č. j.: ÚOHS-S0092/2016/VZ-15519/2016/532/Mon dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13638.html. 

219 Zejména v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. 
220 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 315. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7883.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13985.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13985.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13638.html
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3.3.4 Nevhodné stanovení hodnotících kritérií  

Pravidla pro hodnocení nabídek upravuje ZZVZ ve svém ust. § 115, ze kterého vyplývá 

pro zadavatele povinnost stanovit v zadávací dokumentaci pravidla pro hodnocení nabídek, která 

zahrnují kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a váhu nebo 

jiný vztah mezi nimi. Při stanovení hodnotících kritérii by měl zadavatel vždy zvážit, které 

vlastnosti poptávaného plnění jsou pro něj z hlediska výběru vítězného dodavatele 

rozhodující. 221  Zadavatel má možnost výběru z nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny 

a kvality, nejvýhodnějšího poměru nákladů životního cyklu222 a kvality, nejnižší nabídkové ceny 

či nejnižších nákladů životního cyklu.223 SD EU v této souvislosti řešil předběžnou otázku, zda 

legislativa jednotlivých států může zadavatelům v některých oblastech závazně určovat výběr 

hodnotícího kritéria a došel k závěru, že takové omezení zadavatelů je způsobilé ohrozit 

hospodářskou soutěž a je tedy v přímém rozporu s právem EU.224 Z rozhodovací činnosti ÚOHS 

i soudů zase vyplývá, že hodnotící kritéria musí být v zadávací dokumentaci specifikována 

detailně a jednoznačně, naopak jako neakceptovatelná jsou kritizována kritéria vágní, 

mnohoznačná, objektivně nehodnotitelná či kritéria s diskriminačním charakterem.225 Jen takto 

transparentně nastavena pravidla hodnocení jsou způsobilá podat dostatek informací, aby 

dodavatelé byli schopni zpracovat své nabídky do podoby, která bude co nejvíce odpovídat 

požadavkům zadavatele na dané plnění, a jako taková plní i zásadní funkci z hlediska možného 

následného přezkumu nabídek ze strany kontrolních orgánů či ÚOHS.226227 

Relativně větší nároky a s tím i větší chybovost v provádění hodnocení nabídek je obecně 

spojována s hodnocením kritérií kvality, která nejsou číselně vyjádřitelná, a proto jen obtížně 

objektivně měřitelná a do jisté míry tak vždy subjektivní.228  Zákonná úprava podává pouze 

demonstrativní výčet možných kritérií kvality, per exemplum estetické a funkční vlastnosti, 

 
221 KRUTÁK, T., Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, s. 348. 
222 Náklady životního cyklu dle § 117 ZZVZ musí rovněž vždy obsahovat nabídkovou cenu. 
223 § 114 odst. 2 ZZVZ. 
224 Rozsudek SD EU ze dne 7. 10. 2004, ve věci C-247/02, dostupný 

z http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49161&pageIndex=0&doclang=CS&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2589443.  

225  Například Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 8. 2011, sp. zn: 62 Ca 43/2009-52, dostupný 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/soudni-prezkum-rozhodnuti.html či Rozhodnutí ÚOHS ze dne 
23. 10. 2015, č. j.: ÚOHS-S0419/2015/VZ-35804/2015/551/SPo dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-
zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13075.html. 

226 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 693. 
227 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 691. 
228  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 19. 4. 2016, č. j.: ÚOHS-S0254/2016/VZ-16650/2016/531/VNe, dostupné 

z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13630.html. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49161&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2589443
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49161&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2589443
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/soudni-prezkum-rozhodnuti.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13075.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13075.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13630.html
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uživatelská přístupnost či technická úroveň.229 Zadavatel tak není pří výběru hodnotících kritérií 

obecně omezen, avšak tato kritéria musí vždy objektivně odpovídat požadovanému předmětu 

plnění.230 V jednom ze svých rozhodnutí řešil ÚOHS například kritérium kvality označené jako 

„Technické řešení“. 231 V zadávacích podmínkách bylo v tomto případě stanoveno, že hodnocení 

v rámci tohoto kritéria bude provedeno tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek „od 

nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující 

nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve 

vztahu k nejvhodnější nabídce.“232 Úřad v daném případě dovodil, že takto obecné vymezení 

neposkytuje dodavatelům relevantní informace o tom, které vlastnosti či okolnosti nabízeného 

plnění budou hodnoceny jako více či méně „vhodné“. Zadavatelem stanovené podmínky proto 

nebyly stanoveny transparentně a jako takové byly způsobilé ovlivnit výběr vítězného 

dodavatele. 

V jiném rozhodnutí se ÚOHS zabýval případem, ve kterém byly hodnotící kritéria 

v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry dodávaného stroje“ stanoveny pouze 

demonstrativně a při hodnocení nabídek poté zadavatel hodnotil i jiná kritéria než ta uvedena 

v zadávacích podmínkách. Uvedený postup ÚOHS rozporoval, neboť za daných okolností 

neměli dodavatelé možnost se při sestavování nabídek dostatečně připravit na kýžené vlastnosti 

poptávaného stroje a výsledné pořadí nabídek v rámci tohoto dílčího kritéria tak mohlo být zcela 

jasně ovlivněno zadavatelem netransparentně stanoveným kritériem hodnocení. 233 

Vymezení kritéria kvality v zadávacích podmínkám nesmí nikdy umožňovat více 

výkladů, v opačném případě půjde nesprávné nastavení hodnotících kritérií vždy k tíži 

zadavatele. Tomu by v případě uplynutí lhůty pro podání nabídek nezbývalo jiné možnosti, než 

připustit veškerou možnou interpretaci hodnotících kritérií a v důsledku následné nemožnosti 

provedení objektivního hodnocení nabídek by zadavatel musel zadávací řízení zrušit.234 

Těžiště správného provedení hodnocení nabídek leží ve vhodně nastavených pravidlech 

pro hodnocení nabídek, které by měly reflektovat též očekávané vlastnosti předmětu plnění 

veřejné zakázky. Je vhodné doporučit, aby byly vždy stanoveny s rozmyslem tak, aby 

umožňovaly sestavení a podání porovnatelných nabídek účastníků a ve svém důsledku 

 
229 § 116 odst. 2 ZZVZ. 
230 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 443. 
231  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 9. 2008, č. j.: S214/2008/VZ-18370/2008/510/Od, dostupné 

z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7789.html. 
232 Tamtéž. 
233  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 2. 2009, č. j.: S107/2008/VZ-397/2009/530/JVa, dostupné 

z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7835.html. 
234 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 446. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7789.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7835.html


 

43 
 

 

i transparentní výběr nejvhodnější nabídky.235 Po zahájení zadávacího řízení je sice zadavatel 

oprávněn provést změnu zadávacích podmínek.236 S koncem lhůty pro podání nabídek by ovšem, 

obdobně jako při stanovení nepřiměřených podmínek pro prokázání kvalifikace, zadavateli 

v případech stanovení nepřípustných pravidel pro hodnocení nabídek nezbýval jiný postup, než 

provést nápravu svého pochybení zrušením předmětného zadávacího řízení.237 

 

3.4 Zrušení zadávacího řízení jako krajní možnost nápravy zadávacího řízení 
Zrušení zadávacího řízení je jednou ze dvou základních variant ukončení zadávacího 

řízení.238 Pro zadavatele však může představovat i finální možnost autoremedury239 v zadávacím 

řízení. Východiskem může být pro zadavatele zejména v případech, kdy poruší některou ze 

svých zákonných povinností v zadávacím řízení, kterou například z důvodu pokročilejší fáze 

zadávacího řízení nemůže napravit jinou formou opatření k nápravě. Zákonodárce ovšem 

limituje možnost užití tohoto institutu, a to zejména v zájmu ochrany legitimního očekávání 

dodavatelů a z důvodu obavy z deformace hospodářské soutěže. Omezená možnost jeho 

využívaní je vhodná též s ohledem na hospodárné využívání finančních prostředku jak 

dodavatelů, jelikož příprava nabídek může být mnohdy finančně náročná, tak i samotných 

zadavatelů, ve vztahu k nákladům na administraci zadávacího řízení.240 

Před uvedením zákonných důvodů pro zrušení zadávacího řízení a podmínek jeho 

uplatnění, považuji za vhodné na tomto místě uvést výjimku, kterou ZZVZ upravuje výlučně pro 

sektorové veřejné zadavatele ve svém ustanovení § 170. Zákon zde totiž stanoví, že pokud si 

sektorový zadavatel vyhradí možnost zrušení zadávacího řízení v zadávacích podmínkách, 

nahrazuje tato výhrada naplnění některého z obecných zákonných důvodů.241 Uvedené ovšem 

nelze vykládat bez dalšího. I zde se totiž uplatní zásada rovného zacházení, a tak zadávací řízení 

nemůže být zrušeno například na základě důvodu, že by zadavatel jinak musel vybrat nabídku 

účastníka z jiného členského státu.242 

 
235 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 480. 
236 § 99 ZZVZ. 
237 Zákonný důvod by představovalo ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. 
238 V souladu s ust. § 51 odst. 1 a 2 ZZVZ je zadávací řízení ukončeno na základě uzavření smlouvy, rámcové 

dohody, zavedení dynamického nákupního systému či zrušení zadávacího řízení. 
239 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 314 – autoremedurou se rozumí náprava 

úkonu, který zadavatel provedl v rozporu se zákonem. 
240 Tamtéž, s. 753, 756.  
241 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 425. 
242  ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 856. 

Viz Usnesení SD EU ze dne 16. 10. 2003, ve věci C-244/02 Kauppattalo Hansel Oy proti Imatran kaupunki, 
dostupné 
z  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=4FBF3C9570D78AE8E8F1BD1730806AB6?text=&doci
d=48367&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2265651. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=4FBF3C9570D78AE8E8F1BD1730806AB6?text=&docid=48367&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2265651
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=4FBF3C9570D78AE8E8F1BD1730806AB6?text=&docid=48367&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2265651
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Zákon jmenuje důvody ke zrušení zadávacího řízení v ust. § 127 ZZVZ. Vyjma jednoho 

obligatorního důvodu ke zrušení zadávacího řízení 243  nechává zákon možnost využití 

stanovených důvodů v diskreci zadavatele. Jako již uvedenou finální možnost autoremedury 

zadavatele je možno využít zejména důvodu uvedeného v ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, 

který pokrývá situace, kdy se v zadávacím řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které 

nelze po zadavateli rozumně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, a to bez ohledu na 

to, zda tyto důvody způsobil či nikoliv.244 Důvody hodného zvláštního zřetele však musí být 

vždy posuzovány objektivně. Takové důvody by proto měly být dostačující pro každou osobu 

v obdobném postavení, jako má zadavatel při daném zadávacím řízení.245 

Rozhodovací praxe ÚOHS i soudů opakuje, že možnost nápravy zadávacího řízení 

zadavatelem ve formě zrušení zadávacího řízení, je nutno chápat jako výjimečné a krajní 

řešení.246 Na možnost jeho využití je tedy nutné nahlížet restriktivně, a to vždy pouze za splnění 

veškerých zákonných podmínek. Fakultativní využití tohoto institutu nesmí být vykládáno 

způsobem, že závisí na libovůli zadavatele a rozhodně tedy nepředstavuje možnost zadavatele 

vyhlásit zadávací řízení pouze „na zkoušku“247 či nástroj zadavatele ke zjištění obvyklých cen 

požadované plnění na trhu.248 Cílem zadavatele v zadávacím řízení je uzavření úplatné smlouvy 

s dodavatelem. V uvedené souvislosti je tedy potřeba považovat zrušení zadávacího řízení za 

neúspěšný a nezáměrný konec zadávacího řízení.249 

V jednom ze svých rozhodnutí ÚOHS například posuzoval naplnění podmínky důvodu 

hodného zvláštního zřetele v případě, kdy tento důvod zadavatel podložil jeho pochybením tím, 

že výklad zadávacích podmínek týkající se položkového rozpočtu pro stanovení nabídkové ceny 

připouštěl více významů. Úřad argumentaci zadavatele zhodnotil jako neopodstatněnou, jelikož 

byli v zadávacím řízení tři účastnici, jež předložili porovnatelné nabídky, ve kterých vyplnili 

položkový rozpočet obdobně, a žádný z nich nevnesl ani žádost o vysvětlení týkající se právě 

položkového rozpočtu. Nemohlo tak být přisvědčeno argumentu o rozpornosti zadávacích 

podmínek. Za daných okolností tedy došlo k nezadání veřejné zakázky, a to i přesto že 

 
243 Viz § 127 odst. 1 ZZVZ – situace kdy v zadávacím řízení není po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast či 

nabídek žádný účastník. 
244 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 314-315. 
245 Tamtéž, s. 756. 
246  Viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2010, sp. zn.: 2 Afs 64/2009-109, dostupný 

z http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0064_2Afs_0900_bca900bb_b0e6_41cf_9455_c58fda1
46fcb_prevedeno.pdf či Rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. 9. 2019, č. j.: ÚOHS-S0300/2019/VZ-
25915/2019/523/JŠi, dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16338.html. 

247  Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2015, sp. zn.: 30 Af 65/2013–70, dostupný 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/soudni-prezkum-rozhodnuti.html. 

248 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 856. 
249 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 475. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0064_2Afs_0900_bca900bb_b0e6_41cf_9455_c58fda146fcb_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0064_2Afs_0900_bca900bb_b0e6_41cf_9455_c58fda146fcb_prevedeno.pdf
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16338.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/soudni-prezkum-rozhodnuti.html
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objektivně k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky dojít mohlo. Daný případ tedy nemohl 

splňovat podmínku důvodu hodného zvláštního zřetele a rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

tak bylo nezákonné a jako takové bylo Úřadem zrušeno.250 

V dané souvislosti je vhodné zmínit, že současná právní úprava dostala v porovnání 

s někdejší výrazné změny týkající se právě možnosti zadavatele zrušit zadávací řízení.251 ZVZ 

totiž obsahoval správní delikt zadavatele s pokutou až do 20 miliónů Kč v případě, že zadavatel 

zruší zadávací řízení v rozporu se ZVZ.252  Platná právní úprava ovšem obdobné ustanovení 

postrádá. ÚOHS sice zůstalo zachováno právo provést nápravné opatření spočívající ve zrušení 

rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení,253 a to jak na základě návrhu na zahájení 

řízení, tak i ze své vlastní iniciativy, nemá ale již možnost takového zadavatele pokutovat. Je 

tedy možno uvést, že již neúčinná právní úprava byla v rámci neuváženého zrušení zadávacího 

řízení na zadavatele přísnější.254 

Pro komplexnost možností ukončení zadávacího řízení nelze opomenout ust. § 40 odst. 

4 ZZVZ, které upravuje případy, kdy je zadávací řízení ukončeno bez dalšího marným uplynutím 

zadávací lhůty. 255  Uvedená právní fikce by ovšem mohla být teoreticky zneužita 

v případě účelového vyčkávání zadavatele s uzavřením smlouvy či zrušením zadávacího řízení 

vedeného jakoukoliv pohnutkou tak, aby bylo dané zadávací řízení ukončeno ex lege. V takovém 

případě by se totiž zadavatel mohl vyhnout zrušení jeho rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

pro nedodržení zákonných důvodů, jak bylo uvedeno výše.256 V situaci, kdy dojde ke zrušení 

zadávacího řízení ze zákona, je ovšem zadavatel povinen uhradit účelně vynaložené náklady 

 
250  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14. 1. 2020, č. j.: ÚOHS-S0433/2019/VZ-01413/2020/533/SWa, dostupné 

z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16510.html. 
251 KÁŇOVÁ, Marcela. Nezákonné zrušení zadávacího řízení už nebude dle ZZVZ správním deliktem. EPRAVO.CZ 

[online]. 2016, 29. 3. 2016 [cit. 2020-02-25]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-
deliktem-100920.html.  

252 Ustanovení § 120 odst. 1 písm. e) ZVZ v souvislosti s § 120 odst. 2 písm. b) ZVZ 
253 Dle ust. § 263 odst. 2 ZZVZ pokud zadavatel poruší pravidla stanovená zákonem, která jsou způsobilá ovlivnit 

výběr dodavatele, a za podmínky, že dosud nedošlo k uzavření smlouvy. 
254 KÁŇOVÁ, Marcela. Nezákonné zrušení zadávacího řízení už nebude dle ZZVZ správním deliktem. EPRAVO.CZ 

[online]. 2016, 29. 3. 2016 [cit. 2020-02-25]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-
deliktem-100920.html. 

255 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 157 - Zadávací lhůta 
přestavuje časový úsek, po který jsou účastníci vázaní svými nabídkami, a nemohou tak ze zadávacího řízení 
odstoupit. Na rozdíl od právní úpravy v ZVZ je stanovení zadávací lhůty pouhou fakultativní možností 
zadavatele. 

256 KÁŇOVÁ, Marcela. Nezákonné zrušení zadávacího řízení už nebude dle ZZVZ správním deliktem. EPRAVO.CZ 
[online]. 2016, 29. 3. 2016 [cit. 2020-02-25]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-
deliktem-100920.html. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16510.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-deliktem-100920.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-deliktem-100920.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-deliktem-100920.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-deliktem-100920.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-deliktem-100920.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-deliktem-100920.html
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všech účastníků pojící se s jejich účastí v zadávacím řízení. 257  Nebezpečí určitého postihu 

účelového vyčekávání ze strany ÚOHS představuje v tomto případě toliko zahájení řízení 

o  přezkoumání úkonů zadavatele,258 jejichž nesprávnost by byla spatřována právě v nepřiměřené 

délce nečinnosti zadavatele.259 

Zrušení zadávacího řízení představuje jednu z nejvýznamnějších možností nápravy 

nesprávného postupu zadavatele, avšak není možné k ní přistupovat jako ke všemocnému 

nástroji libovůle zadavatele. Možnost užití tohoto institutu je omezena jak základními zásadami 

zadávání veřejných zakázek – zejména zásadou přiměřenosti, tak i podmínkou naplnění 

zákonných důvodů k jejímu užití.260 Zrušení zadávacího řízení by tak mělo být pro zadavatele 

vždy krajním řešením pro případy, ve kterých již jiné opatření k nápravě není možné a jeho 

provedení je bezpodmínečně a objektivně nutné ke zhojení vadného stavu.261  

 
257 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 154 - Do nich můžeme 

zařadit zejména náklady na vypracování nabídky či žádosti o účast. 
258 V souladu s ustanovením § 250 odst. 1 ZZVZ lze návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podat 

jak proti všem úkonům zadavatele, tak i proti jeho opomenutím. 
259 KÁŇOVÁ, Marcela. Nezákonné zrušení zadávacího řízení už nebude dle ZZVZ správním deliktem. EPRAVO.CZ 

[online]. 2016, 29. 3. 2016 [cit. 2020-02-25]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-
deliktem-100920.html. 

260 § 6 ZZVZ a § 127 ZZVZ. 
261 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 207. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-deliktem-100920.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-zruseni-zadavaciho-rizeni-uz-nebude-dle-zzvz-spravnim-deliktem-100920.html
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4 Obrana dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele 

 

4.1 Podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a otázka jeho uveřejňování 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace slouží prvořadě k objasnění nejasností či 

ověření správného pochopení zadávací dokumentace potenciálními účastníky zadávacího 

řízení. 262  Ve své podstatě ji však můžeme rovněž chápat jako prvotní nástroj v rukách 

dodavatelů, kterým lze upozornit na chyby v zadávací dokumentaci, a tím i eventuálně iniciovat 

jejich nápravu zadavatelem. 

Výchozí ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ upravuje podání žádostí o vysvětlení zadávací 

dokumentace v písemné formě a pouze s těmi taktéž spojuje lhůty pro poskytnutí požadovaného 

vysvětlení na podané dotazy. Uvedené ovšem neznamená, že pokud by byl položen dotaz jinou 

než písemnou formou – například ústní, nemusel by na ni zadavatel nikterak reagovat. Na ostatní 

případy by bylo totiž nutné uplatnit ust. § 39 odst. 1 ZZVZ ve spojení se základními zásadami 

a způsob vyřízení dotazů podaných v jiné než písemné formě by určil zadavatel sám, zejména 

v souladu se zásadou transparentnosti a přiměřenosti.263 

Zadavatel musí vysvětlení poskytnout v případě, že je mu žádost doručena alespoň 

3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání vysvětlení dle § 98 odst. 1 ZZVZ, které musí být 

podáno obecně nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, 

předběžných nabídek nebo nabídek.264 Žádost o poskytnutí vysvětlení musí být tedy podaná 

alespoň 8 pracovních dní (5 + 3 dny), případně v zadávacích řízeních, ve kterých je lhůta pro 

podání nabídek ze zákona zkrácena, nejméně 7 pracovních dní (4 + 3 dny) před koncem lhůty 

pro podání nabídek.265 Uvedené poměrně komplikované navázání lhůt nebylo zákonodárcem 

zvoleno zcela šťastně. V praxi totiž dochází k jejich mylné interpretaci dodavateli, se kterou se 

pojí pozdě podané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace způsobené právě nesprávným 

pochopením daného ustanovení. Tomu by mohlo být jednoduše předcházeno, pokud by byla 

lhůta pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace navázána bezprostředně na konec 

lhůty pro podání nabídek, a to v časové dotaci 8 respektive 7 pracovních dní před jejím 

 
262 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 595. 
263 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 274.  
264 Eventuálně dle § 98 odst. 1 písm. b) ZZVZ též nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí 

o účast, předběžných nabídek nebo nabídek (dále pro zjednodušení pouze „nabídek“) v případech, kdy je lhůta 
pro podání nabídek v souladu se zákonem zkrácena. 

265 KRUTÁK, T., Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, s. 299. 



 

48 
 

 

koncem.266 Pokud byla žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace podána po uplynutí 

výše specifikovaných lhůt, nemá zadavatel povinnost na takovou žádost reagovat. To 

samozřejmě zadavateli nebrání, aby vysvětlení i tak dodavatelům poskytnul. Nastíněný postup 

bude obzvláště vhodný, pokud by neposkytnutí vysvětlení mohlo mít za důsledek nemožnost 

provedení posouzení či hodnocení nabídek způsobenou nejasností zadávacích podmínek.267 Na 

vysvětlení, které je poskytnuto na základě pozdně podané žádosti dodavatele, se též neuplatní 

lhůta 5 (popřípadě 4) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek k uveřejnění 

tohoto vysvětlení na profilu zadavatele. I v tomto případě by však zadavatel měl postupovat 

v souladu se zásadou přiměřenosti.268 

Na podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace se aplikují pravidla elektronické 

komunikace dle § 211 ZZVZ a žádosti jsou tak podávány zejména prostřednictvím profilu 

zadavatele. Pokud je žádost o vysvětlení podána včas má zadavatel povinnost dané vysvětlení 

uveřejnit do 3 pracovních dnů, a to i s uvedením přesného znění konkrétní žádosti a za současné 

anonymizace tazatele. 269  Pokud zadavatel v určené lhůtě vysvětlení neposkytne, musí 

obligatorně přistoupit k prodloužení lhůt pro podání nabídek, a to v rozsahu rovném počtu dnů 

svého prodlení.270 

Určité komplikace při aplikaci příslušných ustanovení zákona přináší situace, kdy na 

základě podané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dochází rovněž ke změně nebo 

doplnění zadávacích podmínek. Dle ustanovení § 212 odst. 8 ZZVZ totiž platí, že na Věstníku 

veřejných zakázek a v případě nadlimitních veřejných zakázek též na Úředním věstníku 

Evropské unie, nesmí být žádné informace obsaženy odlišně než na profilu zadavatele. Pokud 

ovšem podáním vysvětlení zadávací dokumentace dochází současně ke změně zadávacích 

podmínek, per exemplum k prodloužení lhůty pro podání nabídek či ke změně jiných údajů 

obsažených v příslušných formulářích na uvedených věstnících, je nutné též odeslání opravných 

 
266 FIALA, Petr a Pavel KOUKAL. Aplikační problémy spojené s vysvětlením zadávací dokumentace. EPRAVO.CZ 

[online]. 2018, 12. 9. 2018 [cit. 2020-02-26]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-
108112.html. 

267 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 596. 
268 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 381. 
269 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 416-417. 
270 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 597 - ZZVZ v ust. § 98 odst. 4 stanovuje 

danou povinnost prodloužení lhůt pouze ve vztahu k lhůtám pro podání nabídek, tedy dle gramatického 
výkladu by se nevztahovala na lhůty pro podání žádostí o účast. Dle autorů uvedeného komentáře je ale nutné, 
dané ustanovení interpretovat teleologicky a specifikované prodloužení lhůt uplatnit obdobně i v případě 
žádostí o účast či předběžných nabídek. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
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formulářů, které příslušné změny provádějí.271 Potíž nastává v otázce správného sledu kroků 

zadavatele. 

Pokud uplatníme na první větu ust. § 212 odst. 8 ZZVZ gramatický výklad dojdeme 

k závěru, že je nutné nejdříve provést změnu zadávacích podmínek prostřednictvím Věstníku 

veřejných zakázek a až po uveřejnění změnového formuláře je následně možné provést tuto 

změnu i na profilu zadavatele.272 Jen tak lze zjevně dosáhnout cíle, aby ve Věstníku veřejných 

zakázek273 nebyly uveřejněny jakékoliv údaje odlišně od údajů na profilu zadavatele.274 V dané 

souvislosti bych chtěla upozornit, že uveřejnění oznámení o změně je administrativně poměrně 

náročný proces, a tedy k němu nedochází bezprostředně po jeho odeslání. Uveřejnění opravných 

formulářů probíhá nejčastěji do následujícího pracovního dne pokud jde o podlimitní veřejné 

zakázky, ale trvá až dva pracovní dny jedná-li se o zakázky nadlimitní.275 V případě nadlimitních 

veřejných zakázek upravuje následně ZZVZ v ust. § 212 odst. 7 fikci uveřejnění formuláře po 

48 hodinách od doručení potvrzení o přijetí oznámení k uveřejnění.  

Problém nastává v situaci, pokud by chtěl zadavatel současně dodržet lhůtu v délce 

3 pracovních dnů k uveřejnění vysvětlení na základě žádosti dodavatele. Nezbýval by mu totiž 

teoreticky jiný postup, než formulář o změně odeslat do Věstníku veřejných zakázek již druhý 

pracovní den po doručení žádosti o vysvětlení, aby tak mohl následující den po uveřejnění, tedy 

třetí pracovní den po doručení žádosti o vysvětlení, uvést předmětné vysvětlení i na svém profilu 

zadavatele.276  Takto by ale fakticky došlo ke zkrácení zákonné lhůty pro podání vysvětlení 

ze 3 dnů na 2 dny, a to pouze za situace kdy uvažujeme podlimitní veřejnou zakázku.277 

Pokud se ovšem od gramatického výkladu odkloníme a přistoupíme k výkladu 

teleologickému, je možná interpretace ust. § 212 odst. 8 ZZVZ tím způsobem, že je 

 
271 § 212 odst. 4 ZZVZ. 
272 FIALA, Petr a Pavel KOUKAL. Aplikační problémy spojené s vysvětlením zadávací dokumentace. EPRAVO.CZ 

[online]. 2018, 12. 9. 2018 [cit. 2020-02-26]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-
108112.html. 

273 Úřední věstník Evropské unie v této souvislosti nemusíme zvlášť zmiňovat, jelikož provedení změny zadávacích 
podmínek v případě nadlimitních veřejných zakázek probíhá právě zejména prostřednictvím národního 
věstníku. 

274 FIALA, Petr a Pavel KOUKAL. Aplikační problémy spojené s vysvětlením zadávací dokumentace. EPRAVO.CZ 
[online]. 2018, 12. 9. 2018 [cit. 2020-02-26]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-
108112.html. 

275 Informace sdělená na základě telefonátu na metodickou podporu Věstníku veřejných zakázek na tel. čísle +420 
267 900 950 dne 14. 2. 2020. 

276 FIALA, Petr a Pavel KOUKAL. Aplikační problémy spojené s vysvětlením zadávací dokumentace. EPRAVO.CZ 
[online]. 2018, 12. 9. 2018 [cit. 2020-02-26]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-
108112.html. 

277  V případě nadlimitních veřejných zakázek, s ohledem na nutnost provedení příslušné změny do Úředního 
věstníku Evropské unie, by měl totiž zadavatel k podání vysvětlení často pouze jeden pracovní den. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html


 

50 
 

 

realizovatelné i prvotní uveřejnění změny zadávacích podmínek na profilu zadavatele. Až 

následné uveřejnění této změny na Věstníku veřejných zakázek by při daném výkladu totiž 

neznamenalo, že informace by byly na těchto dvou zdrojích uvedeny odlišně, naopak by na 

Věstníku později nastalo toliko uveřejnění údajů, které by uvedly do souladu informace obsažené 

v něm a ty již uveřejněné na profilu zadavatele. Uvedené by zřejmě podporovala i druhá věta 

předmětného ustanovení, která vymezuje povinnost zadavatele, aby v případě informace 

o zahájení zadávacího řízení provedl její uveřejnění nejprve na Věstníku veřejných zakázek a až 

následně na svém profilu zadavatele. Pokud by zákonodárce zamýšlel nutnost obdobného 

provedení tohoto postupu i v případě uveřejňovaní změn informací na Věstníku veřejných 

zakázek, patrně by takto výslovně neupravil pouze postup při zahájení zadávacího řízení.278 

Rozhodovací praxe ÚOHS ani soudů dosud výše nastíněný výkladový problém zatím 

bohužel neřešila. Ve svých rozhodnutích ale ÚOHS obecně vynucuje uveřejňování opravných 

formulářů. Například v jednom ze svých rozhodnutí279  došel Úřad k závěru, že se zadavatel 

dopustil správního deliktu porušením mimo jiné právě ust. § 212 odst. 4 ZZVZ tím, že prodloužil 

lhůtu k podání nabídek prostřednictvím dodatečné informace 280  pouze na profilu zadavatele 

a nikoliv již na Věstníku veřejných zakázek. Závažnost tohoto pochybení zadavatele spatřoval 

Úřad v tom, že v souvislosti s tím, že zadavatel neodeslal opravný formulář tykající se změny 

zadávacích podmínek, mohlo potenciálně dojít k narušení hospodářské soutěže, a tím 

i k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. 

Pokud se ale vrátíme k úvaze nad správným výkladem ust. § 212 odst. 8 ZZVZ 

v souvislosti se změnou zadávacích podmínek a informací zveřejněných v příslušných 

formulářích, souhlasím s autory citovaného článku, kteří se domnívají, že je vhodnější řídit se 

výkladem teleologickým. Pouze v takovém případě totiž nebude docházet k nedůvodnému 

zkracování zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení v případě podání žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace. Současně je daný výklad v souladu se základními zásadami veřejných 

zakázek, především se zásadou přiměřenosti a transparentnosti.281 

 
278 FIALA, Petr a Pavel KOUKAL. Aplikační problémy spojené s vysvětlením zadávací dokumentace. EPRAVO.CZ 

[online]. 2018, 12. 9. 2018 [cit. 2020-02-26]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-
108112.html. 

279  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 12. 2016, č. j.: ÚOHS-R0211/2016/VZ-49391/2016/323/Lva, dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14474.html. 

280 Současně platnou právní úpravou veřejných zakázek došlo ke změně terminologie v rámci pojmu vysvětlení 
zadávací dokumentace. ZVZ ve svém ustanovení § 49 upravoval právě pojem dodatečná informace. 

281 FIALA, Petr a Pavel KOUKAL. Aplikační problémy spojené s vysvětlením zadávací dokumentace. EPRAVO.CZ 
[online]. 2018, 12. 9. 2018 [cit. 2020-02-26]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-
108112.html. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14474.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/aplikacni-problemy-spojene-s-vysvetlenim-zadavaci-dokumentace-108112.html
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4.2 Podání námitek jako institut iniciace nápravy zadávacího řízení 
Podání námitek představuje základní bezplatný prostředek ochrany dodavatele proti 

nesprávnému postupu zadavatele.282  Námitky jsou upraveny v části třinácté ZZVZ, která je 

z velké části výsledkem implementace tzv. přezkumných směrnic,283 které měly za cíl zvýšit 

efektivitu přezkumu veřejných zakázek.284 Právní úprava je vystavěna na myšlence, že spory 

v zadávacím řízení by měly být primárně řešeny přímo mezi jednotlivými dodavateli 

a zadavatelem již v rámci zadávacího řízení. Zadavatel je totiž osobou, která formuluje zadávací 

podmínky, činí procesní úkony a uzavírá smlouvu s vybraným dodavatelem. Pokud se tedy 

dodavatel domnívá, že se zadavatel v zadávacím řízení dopustil pochybení, na základě kterého 

mu hrozí nebo vznikla újma, musí to být právě osoba zadavatele, která svůj postup dodavateli 

vysvětlí, objasní a podané námitky vypořádá.285 Na straně druhé představuje podání námitek 

procesní institut v rukou dodavatele, prostřednictvím kterého se může zadavatel dozvědět o svém 

pochybení a vadný stav v zadávacím řízení napravit efektivně sám, tedy bez nutnosti zásahu 

ÚOHS či snad dokonce soudů.286 Řádné a včasné podání námitek představuje taktéž obligatorní 

podmínku k tomu, aby dodavatel mohl následně hájit svá práva též před ÚOHS prostřednictvím 

podáním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele.287 

 

4.2.1 Podmínky pro podání námitek a jejich náležitosti 

Námitky je oprávněn podat pouze dodavatel, kterému na základě nesprávného postupu 

zadavatele v zadávacím řízení hrozí nebo vznikla určitá újma. 288  Dodavatel, který podává 

námitky, by tedy měl vždy danou újmu vymezit a popsat. Z rozhodovací praxe ÚOHS ale 

vyplývá, že by se k tomuto požadavku nemělo přistupovat příliš formalisticky, jelikož ze smyslu 

institutu podání námitek lze vyvozovat, že daný dodavatel má zájem na plnění předmětné 

veřejné zakázky a jejich podáním upozorňuje na určité pochybení zadavatele, které řádnému 

 
282 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 701. 
283 Směrnice Rady 92/13/EHS a 89/665/EHS, které byly novelizovány Směrnici 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.  

284 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 878. 
285  FLORIAN, Mojmír. Ochrana dodavatele před nezákonným postupem zadavatele podle nového zákona 

o zadávání veřejných zakázek. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ [online]. 2017, 14. 9. 2017 [cit. 2020-02-29]. ISSN 
2336-4114. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/ochrana-dodavatele-pred-
nezakonnym-postupem-zadavatele-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek.  

286 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 3. 
287 Dle § 257 písm. h) ZZVZ ÚOHS usnesením zastaví řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud návrhu 

nepředcházely řádně a včas podané námitky s výjimkou návrhů dle § 254 ZZVZ. 
288 § 241 odst. 1 ZZVZ. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/ochrana-dodavatele-pred-nezakonnym-postupem-zadavatele-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek
https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/ochrana-dodavatele-pred-nezakonnym-postupem-zadavatele-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek
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průběhu zadávacího řízení může bránit.289 Námitky musí být podány v písemné formě, v souladu 

s ust. § 211 odst. 3 ZZVZ výhradně elektronickými prostředky.290  Dodavatele který podává 

námitky, označuje zákon za stěžovatele. Z gramatického výkladu § 241 odst. 1 ZZVZ dojdeme 

k závěru, že se námitky obecně neuplatní v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. Na základě 

ustanovení odst. 2 písm. c) výše uvedeného paragrafu je ovšem možné podat námitky proti 

postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu se 

zákonem. Pokud by tedy byla veřejná zakázka zadávaná v řízení na základě výjimky dle 

§ 31 ZZVZ například z důvodu nesprávně stanovené předpokládané hodnoty, bylo by možné 

i zde námitky podat a zadavatel by je musel řádně vypořádat.291 

Stěžovatel může zadavateli v námitkách obecně vytýkat veškeré jeho úkony ale 

i opomenutí v zadávacím řízení včetně stanovení zadávacích podmínek, volby druhu zadávacího 

řízení nebo režimu veřejné zakázky či právě již výše zmíněný postup, kterým zadavatel směřuje 

k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení. 292  Uvedené se uplatní pro jakéhokoliv 

dodavatele,293 kterému alespoň potenciálně hrozí újma způsobená právě pochybením zadavatele. 

Účastník daného zadávacího řízení má pak dle ust. § 241 odst. 3 ZZVZ možnost podat námitky 

též vůči jiným než jmenovaným taxativně vymezeným pochybením zadavatele – zejména proti 

rozhodnutí o výběru dodavatele či proti vyloučení účastníka zadávacího řízení.294 

ZZVZ ve svém ust. § 244 upravuje náležitosti řádně podaných námitek, mezi které řadí 

identifikaci stěžovatele, popis namítaného pochybení zadavatele a určení nápravného postupu, 

kterého se dodavatel domáhá. Pokud u podaných námitek absentuje některá ze zmíněných 

náležitostí, je zadavatel povinen takové námitky dle § 245 odst. 3 písm. c) ZZVZ odmítnout.295 

Určitou odlišnost lze spatřovat v námitkách proti vyloučení z důvodů obnovení způsobilosti 

účastníka zadávacího řízení,296 při kterých není nutné namítat pochybení zadavatele, stěžovatel 

však musí uvést jaká nápravná opatření uskutečnil.297 V případech, kdy zákon omezuje podání 

 
289  Např. Rozhodnutí ÚOHS ze dne 26. 4. 2010, č. j.: ÚOHS-S42/2010/VZ-4128/2010/530/Edo, dostupné 

z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8384.html: „zákon sice požaduje uvedení 
újmy, která stěžovateli v důsledku počínání zadavatele hrozí nebo vznikla, nicméně způsob či rozsah jejího 
uvedení již zákon blíže nespecifikuje. Vždy je však třeba vycházet z obsahu vlastních námitek, přičemž nelze 
námitky z formálních důvodů odmítat, pokud z nich lze dovodit, o jakou újmu se má jednat.“ 

290 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 703. 
291 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 1145. 
292 § 241 odst. 2 ZZVZ. 
293 § 5 ZZVZ. 
294 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 6. 
295 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 1158-1159. 
296 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 213: § 76 ZZVZ nově obsahuje institut 

nazývaný „selfcleaning“ volně přeloženo jako „sebeočištění“, který umožňuje účastníku zadávacímu řízení, 
který byl pro určité důvody ze zadávacího řízení vyloučen, obnovit svou způsobilost, pokud prokáže že přijal 
uspokojivá opatření k nápravě.  

297 § 244 odst. 1 ZZVZ. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8384.html
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námitek lhůtou 15 dnů od okamžiku, kdy se stěžovatel o namítaných důvodech dozvěděl,298 je 

povinnou náležitosti námitek též určení předmětného okamžiku včetně jeho odůvodnění.299 

 

4.2.2 Lhůty pro podání námitek 

V ustanovení § 242 ZZVZ nalezneme vymezení lhůt pro podání námitek. Pokud by 

stěžovatel podal námitky po konci stanovených lhůt, je zadavatel ze zákona povinen takové 

námitky odmítnout.300  Obecně se zde uplatňuje princip, že námitky je možné podat toliko před 

uzavřením smlouvy na danou veřejnou zakázku.301 Základní lhůta pro podání námitek činí 15 dní 

poté, kdy k namítanému nesprávnému postupu zadavatele mělo dojít.302 Námitky se podávají 

elektronicky, tedy zejména prostřednictvím profilu zadavatele, datové schránky, e-mailu, 

případně i fyzickým poskytnutím nosiče dat, který obsahuje námitky v elektronické podobě.303 

Speciálně zákon vymezuje lhůty pro podání námitek v případě užšího řízení, kdy platí, že 

námitky týkající se podmínek kvalifikace musí být podány nejpozději do skončení lhůty pro 

podání žádostí o účast, a obdobně též v případě námitek proti zadávací dokumentaci musí být 

námitky doručeny nejdéle do konce lhůty pro podání nabídek.304 V těchto případech tedy není 

nutné prokazovat okamžik, kdy se dodavatel o domnělém pochybení zadavatele dozvěděl. 

V porovnání s právní úpravou v ZVZ je nyní lhůta pro podání námitek zkrácena, jelikož před 

účinnosti ZZVZ bylo možné podat námitky ještě pět dní po uplynutí lhůty pro podání nabídek.305 

Stanovení těchto lhůt má významný důsledek, kterým je koncentrace řízení. Není proto 

možné, aby účastník v případě jeho vyloučení podal námitky, kterými by rozporoval stanovení 

zadávacích podmínek.306  Možnost namítat pochybení zadavatele při sestavení kvalifikačních 

 
298 § 242 odst. 1 ZZVZ. 
299 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 7. 
300 V souladu s ust. § 245 odst. 3 písm. b) ZZVZ. 
301 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 14 - Po uzavření smlouvy lze v souladu s § 250 odst. 2 ZZVZ podat 

návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, kterému nemusí předcházet podání námitek. 
302 § 242 odst. 1 a 2 ZZVZ. 
303 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 885. – Okamžik 

doručení je spojen v souladu s § 570 odst. 1 Občanského zákoníku s okamžikem, kdy námitky druhé osobě 
(zadavateli) došly, je tedy zcela irelevantní, zda je zadavatel například otevře až po skončení lhůty. 

304 § 242 odst. 3 a 4 ZZVZ. 
305 § 110 odst. 3 ZVZ. 
306  Viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn.: 2 Afs 67/2010–105, dostupný 

z http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0067_2Afs_100_20110125025744_prevedeno.pdf: 
„Nejvyšší správní soud nejprve uvádí, že ve fázi výběru nejvhodnější nabídky (§ 81 a násl. zákona o veřejných 
zakázkách) již není možné zpětně jakkoli zpochybňovat obsah zadávacích podmínek… V této fázi zadávacího 
řízení již musí být obsah zadávacích podmínek z logiky věci jednoznačným a nezpochybnitelným způsobem 
určen; pro tyto účely slouží institut námitek proti zadávacím podmínkám.“ 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0067_2Afs_100_20110125025744_prevedeno.pdf
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podmínek či zadávací dokumentace je tedy limitována lhůtou pro podání nabídek, případně 

žádosti o účast.307 

Zákon taktéž upravuje možnost vzdání se práva podat námitky.308 Platí, že účastník se 

může vzdát práva podat námitky vždy teprve po okamžiku vzniku tohoto práva. Není tedy 

možné vzdát se práva podat námitky všeobecně pro celou dobu trvání zadávacího řízení, ale 

vždy ad hoc – např. po rozhodnutí zadavatele o vyloučení konkrétního účastníka či po 

rozhodnutí o výběru dodavatele.309 

 
4.2.3 Vyřízení námitek 

V porovnání s někdejší právní úpravou prošlo vyřizování námitek významnou změnou. 

Zadavateli bylo pro rozhodnutí o námitkách dříve stanoveno pouze 10 kalendářních dnů,310 

v současné podobě ZZVZ je zadavateli dáno již ovšem 15 kalendářních dnů.311 Nejdůležitější 

změnou je ovšem výslovné zakotvení povinnosti zadavatele, aby bylo rozhodnutí o námitkách 

odůvodněno, a to takovým způsobem že se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem 

skutečnostem namítaných stěžovatelem.312 

 Zadavatel může rozhodnout, na rozdíl od předchozí právní úpravy,313  pouze dvojím 

způsobem – námitkám může vyhovět nebo je odmítnout. Odmítnout musí zadavatel námitky, 

které byly podány opožděně, neobsahují obligatorní náležitosti či pokud byly podány jinou než 

oprávněnou osobou. Uvedené představuje procesní důvody pro odmítnutí námitek. Zadavatel 

může odmítnout námitky i v meritu věci, pak ovšem musí být odůvodnění dostatečně určité, 

a tak do budoucna efektivně přezkoumatelné. V případě, že zadavatel námitkám vyhoví, je 

povinen současně v rozhodnutí o námitkách stanovit jaká opatření k nápravě na jejich popud 

příjme.314 Odmítnutím je nutné rozumět i rozhodnutí, ve kterém zadavatel vyhoví námitkám 

 
307 HAJDUŠEK, Antonín. K časově omezené možnosti dodavatele rozporovat zadávací dokumentaci. EPRAVO.CZ 

[online]. 2018, 18. 6. 2018 [cit. 2020-03-01]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-casove-omezene-moznosti-dodavatele-rozporovat-zadavaci-
dokumentaci-107687.html.  

308 § 243 ZZVZ. 
309 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 18. 
310 § 111 odst. 1 ZVZ. 
311  DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 1164 – Při přípravě ZZVZ bylo zprvu 

stanoveno 11 pracovních dní, v průběhu legislativního procesu byla ovšem tato lhůta pozměněna na nynějších 
platných 15 kalendářních dnů. 

312 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 18-19. 
313 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 1164 - Dle ZVZ měl zadavatel oprávnění 

námitky odmítnout (pokud absentovala obligatorní náležitost), nevyhovět jim (meritorní zamítnutí), vyhovět 
jim či o nich nerozhodovat vůbec (per exemplum pokud byly podány opožděně). 

314 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 18-19. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-casove-omezene-moznosti-dodavatele-rozporovat-zadavaci-dokumentaci-107687.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-casove-omezene-moznosti-dodavatele-rozporovat-zadavaci-dokumentaci-107687.html
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stěžovatele pouze částečně či pokud zadavatel příjme odlišné opatření k nápravě než to, které 

bylo v námitkách popsáno.315 

Námitky tedy představují institut, na jehož základě mohou dodavatelé iniciovat nápravu 

pochybení zadavatele. Pod pojem opatření k nápravě lze zahrnout kupříkladu zrušení rozhodnutí 

o vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele případně 

i rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel by měl vždy volit takové opatření k nápravě, 

které zaručí, že veškeré následky jeho pochybení budou napraveny. Relativně často proto bude 

zadavatel nucen zrušit i navazující úkony, které na jeho prvotní pochybení navazovaly. Jen takto 

totiž docílí obnovení stavu zadávacího řízení před porušením zákona.316 

Pokud zadavatel námitky odmítá, je povinen dodavatele poučit o tom, že je oprávněn do 

10 dnů od doručení rozhodnutí o námitkách podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele u ÚOHS, za jeho současné povinnosti doručení předmětného návrhu ve stejné lhůtě 

rovněž zadavateli.317 Právě uvedená poučovací povinnost stanovena obecně pro všechny druhy 

(procesní i meritorní) odmítnutí námitek přináší v praxi výkladové problémy v souvislosti s jejím 

možným zneužitím dodavateli k obstrukcím v zadávacích řízeních, kterým bude pozornost 

věnována podrobněji níže v rámci tzv. blokačních lhůt. 

Pro úplnost je potřeba v rámci vyřízení námitek ještě zmínit nevyvratitelnou právní 

domněnku, která má důležitý význam pro stěžovatele, pokud na jim podané námitky zadavatel 

nikterak nereaguje.318 Na tyto situace se totiž aplikuje ust. § 245 odst. 5 ZZVZ, ze kterého 

vyplývá, že pokud zadavatel ve stanovené lhůtě o námitkách nerozhodne, platí pro účely podání 

návrhu k zahájení řízení u ÚOHS, že zadavatel námitky odmítl. I v takovém případě tudíž může 

dodavatel dále hájit svá práva v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.319 

Z pozice zadavatele je ovšem nepřípustný výklad, že by jej uvedená domněnka zbavovala 

povinnosti námitky řádně a včas vyřídit.320 Současná právní úprava veřejných zakázek velice 

přísně trestá zadavatele v případech, kdy v rámci vyřízení námitek postupuje v rozporu se 

zákonem. Za takové jednání hrozí zadavateli pokuta až do výše 20 milionů korun českých.321 

 

 
315 § 245 odst. 2 ZZVZ. 
316 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 718. 
317 § 245 odst. 4 ZZVZ. 
318 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 719. 
319 Zákonodárce dodavateli k uvedenému dokonce prodloužil lhůtu k podání návrhu ze základní výměry 10 dnů na 

25 dnů, to ovšem z podstaty věci od odeslání daných námitek, a tedy nikoliv od doručení rozhodnutí o nich dle 
ust. § 251 odst. 3 ZZVZ. 

320 HERMAN, P., Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, s. 562. 
321 § 268 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve spojitosti s § 268 odst. 2 písm. b) ZZVZ. 
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4.3 Blokační lhůty – zákaz uzavření smlouvy 
Blokační lhůty představují nástroj ochrany dodavatelů v zadávacích řízeních, který 

zabraňuje zadavateli v uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, a tedy i samotnému ukončení 

zadávacího řízení po dobu jejich trvání.322 Stanovení časového úseku, ve kterém zadavatel není 

oprávněn uzavřít smlouvu, totiž pro dodavatele představuje prostor pro přípravu a podání 

námitek, seznámení se s námitkami, pro přípravu a podání návrhu na zahájení řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele i pro samotný průběh uvedeného správního řízení před 

ÚOHS.323 Po dobu trvání blokační lhůty se rovněž pozastavuje běh zadávací lhůty.324 

Blokační lhůty mají rozdílně upravenou délku. Základní výměra blokační lhůty činí 

15 dní a aplikuje se v případě rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení 

a rozhodnutí o výběru dodavatele. V případě uveřejnění dobrovolného oznámení o záměru 

uzavřít smlouvu pak činí blokační lhůta 30 dní. Pokud jsou v uvedených lhůtách námitky 

podány, běh blokační lhůty se prodlužuje, a to až do vyřízení námitek a následného doručení 

rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V případě, kdy jsou podané námitky zadavatelem odmítnuty, 

běh blokační lhůty se dále prodlužuje, a to do konce lhůty pro podání návrhu k zahájení 

správního řízení před ÚOHS. Bylo-li řízení o přezkoumání úkonů zadavatele následně opravdu 

zahájeno (je irelevantní, zda k uvedenému došlo na návrh či z moci úřední), je blokační lhůta 

dále prodloužena o 60 dní ode dne zahájení tohoto řízení.325 Pokud by zadavatel zákon porušil 

a smlouvu by přes zákaz v průběhu blokační lhůty uzavřel, mohl by se dodavatel bránit podáním 

speciálního návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy dle § 254 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

předchozí podání námitek by nebylo v tomto případě nutné. Za předpokladu, že by Úřad dospěl 

k závěru, že zadavatel opravdu porušil zákonem daný zákaz uzavření smlouvy, uložil by 

v souladu s § 264 odst. 1 ZZVZ zákaz jejího plnění a daná smlouva by byla neplatná od samého 

počátku. 326  Plnění, které si strany na základě takové smlouvy navzájem poskytly, by bylo 

považováno za bezdůvodné obohacení a strany by byly povinny se vzájemně vypořádat.327 

Jak bylo zmíněno výše, relativně problematickou se jeví otázka běhu blokačních lhůt 

v případě opožděně podaných námitek. Z ustanovení § 245 odst. 4 ZZVZ totiž vyplývá, že 

i v případě procesního odmítnutí podaných námitek má zadavatel povinnost dodavatele poučit 

 
322 § 51 odst. 1 ZZVZ. 
323 § 246 odst. 1 a 2 ZZVZ. 
324 § 40 odst. 2 ZZVZ. 
325 PODEŠVA, V., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář, s. 899-902. 
326 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 721. 
327  FLORIAN, Mojmír. Ochrana dodavatele před nezákonným postupem zadavatele podle nového zákona 

o zadávání veřejných zakázek. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ [online]. 2017, 14. 9. 2017 [cit. 2020-02-29]. ISSN 
2336-4114. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/ochrana-dodavatele-pred-
nezakonnym-postupem-zadavatele-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/ochrana-dodavatele-pred-nezakonnym-postupem-zadavatele-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek
https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/ochrana-dodavatele-pred-nezakonnym-postupem-zadavatele-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek
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o možnosti podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Dle ustanovení 

§ 246 odst. 1 písm. c) ZZVZ pak zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem před uplynutím 

lhůty pro podání uvedeného návrhu. Pokud bychom na dané ustanovení uplatnili generální 

gramatický výklad, došli bychom k absurdnímu výsledku, jelikož bychom dodavatele oprávnili 

v souladu se zákonem blokovat další postup v zadávacím řízení, čímž by ve své podstatě mohl 

zabránit i dokončení samotného smyslu zadávacího řízení, kterým je právě uzavření smlouvy na 

veřejnou zakázku. Uvedeného by mohl dodavatel docílit poměrně jednoduše, pokud by neustále 

podával opožděně námitky, jež by musel zadavatel vyřídit, a na rozhodnutí o nich by následně 

navazovaly blokační lhůty, které by znemožňovaly uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Ke konci konkrétní blokační lhůty by pak dodavatel podal další námitky, a jelikož není podání 

námitek co do kvantity nikterak omezeno a jejich podání není zpoplatněno, mohl by dodavatel 

nastíněným postupem zabránit uzavření smlouvy prakticky „na dobro“. 328  Souhlasím proto 

s autory citovaného článku, že při interpretaci ustanovení § 246 odst. 1 ZZVZ je nutno použit 

výkladu teleologického, který výše popsané důsledky vylučuje.329 

Smyslem právní úpravy veřejných zakázek je totiž efektivní a hospodárné zadávání 

veřejných zakázek, které je v jasném rozporu s umožněním obstrukčních praktik dodavatelů.330 

V souladu s uvedeným je nutné aplikovat teleologický výklad, který běh blokačních lhůt 

zabraňující zadavateli uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku v případě opožděně podaných 

námitek nepřipouští.331 Takový závěr podporuje i ÚOHS v jednom ze svých rozhodnutí, které 

sice vycházelo z již neúčinné právní úpravy, ale jeho proti obstrukční účel by měl býti stále 

aplikovatelným: „Základní zásady zadávání veřejných zakázek po zadavateli nepožadují, aby 

i v případě, že námitky považuje za pozdně podané, vyčkal s uzavřením smlouvy na konec lhůty 

pro podání návrhu na přezkoumání jeho úkonů k Úřadu. Je pouze na vůli zadavatele, zda 

z důvodu určité procesní opatrnosti takto vyčká, Úřad, potažmo navrhovatel, po něm takový 

postup nemůže požadovat.“332 

 
 

328  HROMADA, Radomír. Lze opožděně podávanými námitkami zablokovat zadávací řízení veřejné zakázky? 
EPRAVO.CZ [online]. 2018, 19. 2. 2018 [cit. 2020-03-02]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z https://www.epravo.cz/top/clanky/lze-opozdene-podavanymi-namitkami-zablokovat-zadavaci-rizeni-verejne-
zakazky-107087.html.  
329 Tamtéž. 
330  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn.: 2 Afs 67/2010 – 105, dostupný 

z http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0067_2Afs_100_20110125025744_prevedeno.pdf. 
331  HROMADA, Radomír. Lze opožděně podávanými námitkami zablokovat zadávací řízení veřejné zakázky? 
EPRAVO.CZ [online]. 2018, 19. 2. 2018 [cit. 2020-03-02]. ISSN 1213-189X. Dostupné 
z https://www.epravo.cz/top/clanky/lze-opozdene-podavanymi-namitkami-zablokovat-zadavaci-rizeni-verejne-
zakazky-107087.html. 
332  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 12. 5. 2015, č. j.: ÚOHS-R324/2014/VZ-11120/2015/321/IPs, dostupné 

z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12452.html. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/lze-opozdene-podavanymi-namitkami-zablokovat-zadavaci-rizeni-verejne-zakazky-107087.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/lze-opozdene-podavanymi-namitkami-zablokovat-zadavaci-rizeni-verejne-zakazky-107087.html
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0067_2Afs_100_20110125025744_prevedeno.pdf
https://www.epravo.cz/top/clanky/lze-opozdene-podavanymi-namitkami-zablokovat-zadavaci-rizeni-verejne-zakazky-107087.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/lze-opozdene-podavanymi-namitkami-zablokovat-zadavaci-rizeni-verejne-zakazky-107087.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12452.html
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4.4 Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 
Jak již bylo nastíněno výše, pokud stěžovatel v rámci podaných námitek v zadávacím 

řízení neuspěje, může se obrátit na ÚOHS a hájit svá práva dále prostřednictvím podáním návrhu 

na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele.333 Právě ÚOHS byla totiž na základě zákona 

svěřena pravomoc vykonávání dohledu při zadávání veřejných zakázek.334 Je na místě zmínit, že 

řízení před ÚOHS je svou povahou řízením správním, a je tedy nezávislé na průběhu zadávacího 

řízení. Jelikož je předkládaná práce věnována nápravám a pochybením zadavatele v průběhu 

zadávacího řízení, nepovažuji za vhodné se této problematice věnovat podrobněji. Ačkoli může 

mít rozhodnutí Úřadu na zadávací řízení zcela markantní vliv, nebude se ze své podstaty jednat 

o nápravu v rámci zvláštního kontraktačního procesu, které zadávací řízení představuje a které 

má ve svých rukou samotný zadavatel. 

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je možné zahájit jak na základě podání návrhu 

stěžovatelem, tak i z moci úřední.335 S podáním návrhu na zahájení řízení je spojena povinnost 

složení kauce, a to obecně ve výši 1 % z nabídkové ceny stěžovatele, která se stěžovateli 

v případě jeho úspěchu vrací v plné výši, v případě neúspěchu ovšem připadá státu.336 ÚOHS 

průběžně kontroluje plnění povinností zadavatelů v zadávacích řízeních v rámci své vlastní 

činnosti a v případě zjištění pochybení zahájí správní řízení sám.337  Iniciovat zahájení řízení 

z moci úřední může ale i široká veřejnost na základě podání podnětu, u kterého je nově zrušen 

někdejší poplatek ve výši 10 000 Kč.338 

V řízení se výrazně uplatňuje koncentrační zásada, návrh na zahájení řízení nesmí být po 

jeho podání obecně měněn ani doplňován.339 ÚOHS nepřihlíží ke skutečnostem v návrhu, které 

mohl navrhovatel použít již v námitkách v rámci zadávacího řízení, a to mimo takové nové 

skutečnosti, které z podstaty věci nemohl navrhovatel tvrdit již vůči zadavateli, tuto okolnost 

však musí navrhovatel Úřadu řádně prokázat.340 

Úřad není návrhem nikterak vázán co do formy ukládaného nápravného opatření.341 

Nápravným opatřením je zejména zrušení celého zadávacího řízení či jednotlivých úkonů 

 
333 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 25. 
334 § 2 písm. b) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
335 § 249 ZZVZ. 
336 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 30. 
337 KRUTÁK, T., Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, s. 620. 
338  K uvedenému došlo zrušením ust. § 259 ZZVZ pro jeho protiústavnost Nálezem Ústavního soudu ze dne 

30.  10.  2019, Pl. ÚS 7/1, dostupným 
z  https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_7_19_vc._
disentu.pdf.  

339 Dle § 251 odst. 4 ZZVZ tvoří výjimku pouze odstranění nedostatků ve lhůtě stanovené Úřadem. 
340 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 68. 
341 § 263 odst. 1 ZZVZ. 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_7_19_vc._disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_7_19_vc._disentu.pdf
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zadavatele. Výběr konkrétního opatření je ponechán na uvážení Úřadu a je tedy možné, že příjme 

přísnější či mírnější formu, než která je požadována navrhovatelem.342 

V taxativně stanovených případech má ÚOHS povinnost zahájené řízení zastavit, čímž 

řízení končí, aniž by bylo o věci meritorně rozhodnuto.343  To nastává zejména v případech 

pozdního podání návrhu, podání návrhu, kterému nepředcházelo podání námitek v zadávacím 

řízení, nesložení kauce či v situaci, kdy zadavatel již sám zrušil zadávací řízení.344 Pokud Úřad 

dojde k závěru, že přijetí nápravného opatření není nutné, podaný návrh ve věci samé zamítne. 

Obdobně rozhodne též o návrhu, který nebyl podán k tomu oprávněnou osobou či v případě 

nedostatečné věcné působnosti ÚOHS.345 Dle Správního řádu má Úřad na vydání rozhodnutí 

60 dnů.346 Uvedená lhůta je ovšem stanovena toliko jako lhůta pořádková, nedodržení této lhůty 

tak může být navrhovatelem napadnuto pouze prostředky, které upravuje platná právní úprava 

proti nečinnosti správního orgánu.347 

Řízení před ÚOHS je dvouinstanční, proti jeho rozhodnutí v prvním stupni je možné 

podat rozklad dle Správního řádu, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Předseda ÚOHS je 

oprávněn o rozkladu rozhodnout trojím způsobem. Napadané rozhodnutí může zrušit, změnit, to 

však pouze za předpokladu, že rozkladu plně vyhoví a žádnému z účastníků řízení tím nebude 

způsobena újma, či rozklad zamítnout.348 

 

4.5 Soudní přezkum veřejných zakázek 
Pokud dodavatel neuspěje ani v rámci podaného rozkladu k předsedovi ÚOHS a cítí se 

být dotčen na svých právech, může se obrátit na soud a podat žalobu proti rozhodnutí správního 

orgánu. Tím využije své základní právo na soudní ochranu dle Listiny základních práv 

a svobod. 349  Rozhodnutí správního orgánu (ÚOHS) mohou být tedy předmětem soudního 

přezkumu. Na soudní řízení ve věcech veřejných zakázek se uplatní obecně platná právní 

úprava.350 Dle Soudního řádu správního tedy platí, že je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu 

se nachází sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni. Jelikož je 

ÚOHS umístěn v Brně, bude k projednávání žaloby v prvním stupni příslušný vždy Krajský soud 

 
342 MACEK, I., Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou, s. 781. 
343 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 1213. 
344 Viz § 257 ZZVZ. 
345 DVOŘÁK, D., Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář, s. 1243-1244. 
346 § 71 odst. 3 písm. a) Správního řádu. 
347 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 115. 
348 Tamtéž, s. 117-118. 
349 Čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
350 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 117. 
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v Brně.351 Žalobu proti rozhodnutí ÚOHS je možné podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení 

rozhodnutí o rozkladu.352 Pokud nebylo řízení zastaveno či žaloba nebyla odmítnuta, rozhodne 

soud meritorním rozsudkem, a to tak, že žalobu zamítne anebo napadané správní rozhodnutí 

zruší. Pokud je rozhodnutí pro jeho nezákonnost zrušeno, věc se vrací zpět správnímu orgánu 

(tedy žalovanému ÚOHS), a to do fáze předcházející vydání předmětného rozhodnutí.353 

V zákonem stanovených případech je možné od rozhodnutí správního soudu podat 

opravný prostředek – kasační stížnost, která se podává u Nejvyššího správního soudu, a to do 

dvou týdnu od doručení předmětného rozhodnutí soudu.354 V případě, že Nejvyšší správní soud 

posoudí kasační stížnost jako důvodnou, zruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně a rozhodne 

zejména o navrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení, při kterém je soud vázán 

názorem Nejvyššího správního soudu. Případně rozhodne meritorně sám, to však pouze za 

předpokladu, že k uvedenému byly dány předpoklady již v rámci řízení před krajským soudem. 

Proti rozhodnutí o kasační stížnosti nemůže dodavatel podat žádné další opravné prostředky, 

výjimku tvoří pouze podání návrhu na povolení obnovy řízení, které je možné toliko ve 

vymezených případech.355 

Aby byl výčet možností obrany dodavatele alespoň v rámci českého právního prostoru 

opravdu kompletní, je potřeba zmínit i právo dodavatele na podání ústavní stížnosti k Ústavnímu 

soudu. Ústavní stížnost je oprávněna podat jakákoliv fyzická i právnická osoba, která tvrdí, že 

došlo k porušení jejího základního práva či svobody zaručené ústavním pořádkem, a to 

pravomocným rozhodnutím v řízení, kterého se zúčastnila. 356  Porušení práva tedy může 

dodavatel namítat nejen ve vztahu k Ústavě či Listině základních práv a svobod, ale též ve 

vztahu k mezinárodním smlouvám o lidských právech a základních svobodách, kterými je Česká 

republika vázaná a k jejíž ratifikaci dal parlament souhlas.357  

 
351 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 139. 
352 § 72 odst. 1 Soudního řádu správního. 
353 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část, s. 390-391. 
354 Dle § 103 odst. 1 a § 106 odst. 2 Soudního řádu správního. 
355 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část, s. 407-409. 
356 § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
357 KRČ, R., Přezkum veřejných zakázek, s. 140. 
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Závěr 
Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku představuje možnost, jak si veřejné subjekty 

mohou obstarat služby, dodávky či provedení stavebních prací od vnějšího subjektu. Zadavatelé 

tak mají příležitost k získání požadovaného plnění za nejlepších dostupných podmínek na trhu, 

která bude zároveň reflektovat kýžené vlastnosti a atributy.358 V rámci zadávacích řízení ovšem 

nezřídka dochází k pochybením na straně zadavatele, k jejichž nápravě stanovuje současná 

právní úprava veřejných zakázek povinnost zadavatele přijmout vhodné opatření k nápravě. 

Výběr konkrétního opatření nechává ZZVZ ovšem na uvážení samotného zadavatele. Pouze 

stanovuje, že aplikované opatření musí být nezbytné a přiměřené a rovněž v souladu se 

základními zásadami zadávání veřejných zakázek. 

V rámci předkládané diplomové práce byla provedena analýza jednotlivých pochybení 

zadavatele, předloženy možnosti jejich nápravy a nastíněny též vhodné prevenční postupy. 

Zároveň bylo upozorněno na některé problémy interpretace současné právní úpravy veřejných 

zakázek pojící se s nesprávnými postupy zadavatelů, a to například v souvislosti s lhůtou pro 

podání vysvětlení zadávací dokumentace či v souvislosti s procesním odmítnutím podaných 

námitek. 

Nejprve byly v rámci úvodu do problematiky veřejných zakázek v první části diplomové 

práce vysvětleny základní pojmy vztahující se ke zvolenému tématu. V následujících dvou 

částech byl pak proveden rozbor jednotlivých pochybení zadavatele a možností jejich nápravy 

z pozice zadavatele, a to zvlášť ve dvou časových úsecích – do konce lhůty pro podání nabídek 

a po jejím konci. 

 V kontextu uvedeného jsem došla k závěru, že těžiště jednotlivých pochybení zadavatele 

v zadávacím řízení se nachází v nesprávně či nevhodně nastavených zadávacích podmínkách, 

a to zejména podmínek kvalifikace účastníků zadávacího řízení a pravidel pro hodnocení 

nabídek. Náprava uvedených pochybení zadavatele je sice ze zákona možná, především tedy 

před koncem lhůty pro podání nabídek prostřednictvím institutu změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace. Po konci uvedené lhůty již ovšem zadavateli mnohdy nezbývá jiné východisko, 

než celé zadávací řízení zrušit a vyhlásit znovu s již správně nastavenými zadávacími 

podmínkami. 

Právě provedená analýza krajního prostředku opatření k nápravě – zrušení zadávacího 

řízení mě přivedla k mé závěrečné úvaze o tom, jak podstatné je, aby zadavatel přípravě 

zadávacích podmínek věnoval patřičnou pozornost a vhodně sestavil své požadavky tak, aby 

 
358 ARROWSMITH, S., The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s. 1-3. 
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skutečně korespondovaly s požadovaným plněním, a současně byly v souladu s platnou právní 

úpravou a základními zásadami zadávání veřejných zakázek. Jak totiž ukazuje statistika 

Ministerstva pro místní rozvoj, zrušená zadávací řízení představují 30 % podíl na všech 

zahájených zadávacích řízeních.359  Uvedený podíl by dle mého názoru bylo možné alespoň 

částečně redukovat, pokud by zadavatelé kladli větší důraz na důkladnou přípravu zadávacích 

podmínek, vyhýbali se frekventovaným pochybením a v případech, kdy pochybení přesto 

nastala, volili vhodná a přiměřená opatření k nápravě. Přičemž je nutné, aby zrušení zadávacího 

řízení bylo obecně považováno za krajní možnost nápravy nesprávného postupu zadavatele. 

V rámci rozboru jednotlivých pochybení zadavatele po konci lhůty pro podání nabídek 

byly v případě aplikace předřazeného hodnocení a vyloučení vybraného dodavatele 

demonstrovány možné důsledky nesprávného postupu zadavatele na fiktivních příkladech 

zadávacích podmínek a podaných nabídkách. Na těchto příkladech pochybení zadavatele byly 

zřetelné jejich potenciálně fatální důsledky pro výsledek celého zadávacího řízení. V daných 

případech byly uvedeny pro zadavatele taktéž doporučení, jak se těmto pochybením vyvarovat. 

Čtvrtá a poslední část práce byla věnovala možnostem obrany dodavatele před 

nesprávným postupem zadavatele. Užitím procesních nástrojů ochrany dodavatele může být totiž 

iniciována náprava zadávacího řízení samotným zadavatelem. Nejdůležitější prostředek obrany 

dodavatele v zadávacím řízení představuje institut podání námitek, na jehož podkladě může dojít 

právě k nápravě nesprávného postupu zadavatele již v rámci zadávacího řízení. Podání námitek 

je též obligatorní podmínkou pro případné zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před 

ÚOHS, kterému byl svěřen dozor nad oblastí zadávání veřejných zakázek. V závěru pak byly 

zmíněny i další možnosti obrany dodavatele, jež představují zejména správní žaloba a případně 

i kasační stížnost. 

Veřejné zakázky představují dynamicky se rozvíjející oblast právní úpravy. Mezi 

relativní novinku patří například elektronizace zadávacího řízení, se kterou je též spojena 

problematika elektronických nástrojů, kterou jsem považovala za vhodné v předkládané 

diplomové práci zmínit. Obdobně jako některé konsekvence povinného uveřejňování formulářů 

na evropské a národní úrovni v souladu se zásadou transparentnosti v rámci provádění změn 

zadávacích podmínek. V dané souvislosti je vhodné uvést, že současná právní úprava veřejných 

zakázek je do jisté míry výsledkem implementace práva EU. Při tvorbě této práce tudíž nebylo 

 
359 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor elektronizace veřejných zakázek. Výroční zpráva o stavu veřejných 

zakázek v České republice za rok 2018 [online]. In: květen 2019, s. 13 [cit. 2020-03-15]. Dostupné 
z: https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-
2018.pdf.aspx?ext=.pdf. Pozn.: k datu uzavření práce ještě nebyla dostupná výroční zpráva pro rok 2019. 

https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?ext=.pdf
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vycházeno pouze z tuzemských pramenů práva, ale bylo pracováno též s právní úpravou, 

judikaturou i odbornou literaturou na evropské úrovni. 

Na úplný závěr si dovolím rozvést již výše nastíněnou myšlenku. Je pravdou, že ZZVZ 

poskytuje zadavateli široký prostor k volbě a provedení vhodného opatření k nápravě, kterým 

může napravit svůj nesprávný postup v zadávacím řízení. Vždy je ovšem pro zadavatele 

vhodnější aplikovat prevenční přístup, a tedy snažit se jednotlivým pochybením předcházet 

a jejich výskyt co nejvíce eliminovat. Následná náprava pochybení zadavatele totiž zpravidla 

bývá administrativně náročnější a finančně nákladnější. 
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Seznam použitých zkratek 

ZZVZ, zákon – Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZVZ – Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Občanský zákoník – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Ústava – Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Listina základních práv a svobod – Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů 

Správní řád – Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Soudní řád správní – Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

ÚOHS, Úřad – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

SD EU – Soudní dvůr Evropské unie 

EU – Evropská unie 

Směrnice o zadávání veřejných zakázek – Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 

2004/18/ES ze dne 28. 3. 2014 

Elektronická vyhláška – Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek 

týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek 

a certifikátu shody 

Uveřejňovací vyhláška – Vyhláška č. 168/2016 Sb., Vyhláška o uveřejňování formulářů pro 

účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele 
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https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_7_19_vc._disentu.pdf
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2342A76F8C1336C0C1257A4E0065CF13?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2342A76F8C1336C0C1257A4E0065CF13?openDocument&Highlight=0,
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0060_8Afs_0900_9b847674_dcbd_46bf_ad48_6be42747ad8c_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0060_8Afs_0900_9b847674_dcbd_46bf_ad48_6be42747ad8c_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0131_5Afs_0700131A_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0131_5Afs_0700131A_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0064_2Afs_0900_bca900bb_b0e6_41cf_9455_c58fda146fcb_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0064_2Afs_0900_bca900bb_b0e6_41cf_9455_c58fda146fcb_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0067_2Afs_100_20110125025744_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0067_2Afs_100_20110125025744_prevedeno.pdf
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/soudni-prezkum-rozhodnuti.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/soudni-prezkum-rozhodnuti.html
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5. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 5. 11. 2007, č. j.: S199/2007-18164/2007/540-AS, dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7928.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 9. 2019, č. j.: ÚOHS-S0284/2019/VZ-26727/2019/512/KMo, 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16453.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 1. 2020, č. j.: ÚOHS-01757/2020/542/VSv, dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16506.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 9. 2012, č. j.: ÚOHS-S567/2011/VZ-16533/2012/520/JHl, 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10256.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 13. 12. 2019, č. j.: ÚOHS-S0148,0149/2019/VZ-
34536/2019/542/MKd dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-
rozhodnuti/detail-16462.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 7. 2009, č. j.: ÚOHS-S119/2009/VZ-8085/2009/520/DŘ, 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8024.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. února 2018, č. j.: ÚOHS-S0492/2017/VZ-
04238/2018/522/RCh, dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-
rozhodnuti/detail-15432.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 12. 2010, č. j.: ÚOHS-S342/2010/VZ-15781/2010/510/MGr 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8718.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 8. 12. 2008, č. j.: S243/2008/VZ-21823/2008/530/Va, dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7883.html, 
Rozhodnutí ÚOHS 8. 7. 2016, č. j.: ÚOHS-S0342/2016/VZ-28450/2016/541/JCh, dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13985.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 12. 4. 2016, č. j.: ÚOHS-S0092/2016/VZ-15519/2016/532/Mon 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13638.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 23. 10. 2015, č. j.: ÚOHS-S0419/2015/VZ-35804/2015/551/SPo 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13075.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 19. 4. 2016, č. j.: ÚOHS-S0254/2016/VZ-16650/2016/531/VNe, 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13630.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 9. 2008, č. j.: S214/2008/VZ-18370/2008/510/Od, dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7789.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 2. 2009, č. j.: S107/2008/VZ-397/2009/530/JVa, dostupné 
z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7835.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. 9. 2019, č. j.: ÚOHS-S0300/2019/VZ-25915/2019/523/JŠi, 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16338.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14. 1. 2020, č. j.: ÚOHS-S0433/2019/VZ-01413/2020/533/SWa, 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16510.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 12. 2016, č. j.: ÚOHS-R0211/2016/VZ-49391/2016/323/Lva, 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14474.html, 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 26.4.2010, č. j.: ÚOHS-S42/2010/VZ-4128/2010/530/Edo, 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8384.html, 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7928.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16453.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16506.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10256.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16462.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16462.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8024.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15432.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15432.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8718.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7883.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13985.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13638.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13075.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13630.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7789.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7835.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16338.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16510.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14474.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8384.html
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Rozhodnutí ÚOHS ze dne 12. 5. 2015, č. j.: ÚOHS-R324/2014/VZ-11120/2015/321/IPs, 
dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12452.html. 

6. Seznam ostatních zdrojů 
Informace týkající se délky časového intervalu potřebného k uveřejnění změnového 
formuláře sdělená na základě telefonátu na metodickou podporu Věstníku veřejných zakázek 
na tel. čísle +420 267 900 950 dne 14. 2. 2020. 
  

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12452.html
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Možnosti nápravy nesprávného postupu zadavatele v zadávacím řízení 
Abstrakt 
 

Cílem diplomové práce je analýza častých pochybení zadavatele v zadávacím řízení 

a možností jejich nápravy, a to zejména z pozice zadavatele samotného a částečně též z pozice 

dodavatele, který může prostřednictvím institutů obrany dodavatele iniciovat nápravu 

nesprávného postupu zadavatele. V rámci předkládané práce se diplomantka zabývá též 

některými výkladovými problémy současné právní úpravy veřejných zakázek, které mohou 

s pochybeními zadavatelů přímo souviset. 

V první kapitole práce jsou explikovány základní pojmy z oblasti práva veřejných 

zakázek a nastíněn vzorový průběh jednoho z typických druhů zadávacích řízení, a to otevřeného 

řízení. Druhá kapitola pojednává o častých pochybeních a možnostech jejich nápravy 

zadavatelem do konce lhůty pro podání nabídek. Středem pozornosti je v této kapitole zejména 

zadávací dokumentace a její vysvětlení, doplnění či změna. Třetí kapitola časově navazuje na 

kapitolu druhou, neboť se zabývá pochybeními a možnostmi nápravy nesprávného postupu 

zadavatele v době po konci lhůty pro podání nabídek. Mezi tato pochybení můžeme zařadit 

nesprávně či nevhodně stanovená hodnotící kritéria a kvalifikační požadavky zadavatele, vadné 

vyloučení účastníka či lichý výběr vítězného dodavatele. ZZVZ přitom stanovuje přímo 

povinnost zadavatele přijmout v takových případech vhodné a přiměřené opatření k nápravě. 

Čtvrtá a poslední kapitola je věnována již výše zmiňovaným možnostem obrany dodavatele proti 

nesprávnému postupu zadavatele, a to jak již v rámci průběhu zadávacího řízení, tak i následně 

v rámci správního řízení a správního soudnictví. V rámci předkládané práce jsou zmíněny též 

některé možné prevenční postupy zadavatele. 

Diplomová práce vychází z účinné právní úpravy veřejných zakázek, která je místy 

komparována s někdejší úpravou vycházející ze ZVZ, a tuzemské i zahraniční odborné právní 

literatury. V práci je taktéž reflektována rozhodovací praxe ÚOHS, českých soudů i SD EU, 

která má na problematiku veřejných zakázek významný vliv. 

Klíčová slova: opatření k nápravě, veřejné zakázky, zadávací řízení 
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Possible remedies for incorrect procedure used by contracting authority in 
public procurement 
Abstract 
 

The aim of the diploma thesis is to provide analysis of incorrect procedures of contracting 

authority in public procurement and possible remedies. Particularly from the position of the 

contracting authority itself and partially from the position of the economic operator, who is able 

to initiate corrective measures through the institutes of protection against irregular practices of 

contracting authority. The submitted thesis also deals with certain interpretative problems of the 

contemporary legislation of public procurement, which may be directly related to the mistakes of 

the contracting authorities. 

The first chapter discusses basic concepts of public procurement law and delineates 

exemplary conduct of one of the typical types of procurement procedure, namely open 

procedure. The second chapter deals with frequent mistakes and possible remedies of those 

mistakes by the contracting authority within the time limit for the submission of tenders. The 

focus of this chapter is on the procurement documents, its explanation and alteration or 

supplementation. The third chapter follows the second chapter, because it deals with incorrect 

procedure used by contracting authorities and possibilities of their remedies out of the time limit 

for the submission of tenders. These may include incorrect or inappropriate definition of 

evaluation criteria and qualification conditions by the contracting authority, unlawful exclusion 

of the participant, or incorrect selection of the selected economic operator. The legislation of 

public procurement prescribes the contracting authority's obligation to adopt necessary and 

reasonable corrective measures in such cases. The fourth and the last chapter is devoted to the 

aforementioned protection possibilities of economic operators against irregular practices of 

contracting authorities, not only during the procurement procedure, but also in administrative 

procedure and using the instruments of administrative judicial system. The submitted thesis also 

mentions certain possible prevention procedures that can be used by the contracting authority. 

The diploma thesis is based on effective legal regulation of public procurement, which is 

sometimes compared with the former regulation of public procurement, and both domestic and 

foreign legal literature. The work also reflects the decision-making practice of the Office for the 

Protection of Competition, Czech courts and the Court of Justice of the European Union, which 

has a significant impact on public procurement. 

 Klíčová slova: corrective measures, public procurement, procurement 

procedure 


