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ZÁVĚR 
 
Cílem mé práce bylo zaměřit se na úpravu základních zásad zadávání veřejných 

zakázek a seznámení čtenáře s promítnutím těchto základních zásad zadávání veřejných 

zakázek do jednotlivých institutů (fází) zadávacího řízení.  

Základní zásady zadávání veřejných zakázek představují určité obecné principy, 

na kterých je zadávací řízení postaveno. Zásady zadávaní veřejných zakázek mají 

význam jak v rovině aplikační (při postupu veřejných zadavatelů, dodavatelů, orgánů 

dozorčích a přezkumných), tak v rovině interpretační. Význam zásad zadávání 

veřejných zakázek byl zdůrazněn i soudní praxí (srov. rozsudek Vrchního soudu 

v Olomouci ze dne 23. května 2002, publikovaný pod SJS 1031/2002). 

Základní zásady zadávání veřejných zakázek jsou upravené jak na úrovni 

komunitární, tak na úrovni národní. Ve své práci jsem se zaměřil na obě úrovně. 

Právní úprava veřejných zakázek na komunitární úrovni je provedena, vzhledem 

ke značné různorodosti právních úprav veřejných zakázek a právních systémů 

členských států, pomocí směrnic. V poměrně nedávné době byly přijaty zcela nové, 

komplexní zadávací směrnice (směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES). Moji práci jsem 

zaměřil především na posouzení směrnice 2004/18/ES.  

Oproti předcházející právní úpravě především zadávací směrnice 2004/18/ES 

zdůraznila a posílila význam základních zásad zadávání veřejných zakázek. Jako 

pozitivum hodnotím, že směrnice 2004/18/ES vychází ve značné míře ze soudobé 

judikatury Evropského soudního dvora. Některé ze zásad zadávacího řízení, které byly 

dříve vyjádřeny pouze v rozhodnutích Evropského soudního dvora, jsou nyní výslovně 

zakotveny ve směrnici 2004/18/ES. Směrnice 2004/18/ES přinesla kromě 

nezpochybnitelného posílení významu základních zásad zadávacího řízení také větší 

zohlednění sociálních a ekologických aspektů při zadávání veřejných zakázek. Dále 

došlo ke snížení byrokracie a zavedení některých nových institutů (např. soutěžního 

dialog, elektronické aukce).  

Za nezbytné považuji zdůraznit, že evropská právní úprava zadávání veřejných 

zakázek stanoví pouze určité „minimum“ právních požadavků na právní úpravu 

zadávání veřejných zakázek v členských státech Evropské unie. Národní úprava je 

detailnější a přesnější, a to i v oblasti aplikace základních zásad zadávacího řízení. 
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Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byl přijat v důsledku nových 

zadávacích směrnic (2004/18/ES a 2004/17/ES). V poměrně krátkém časovém úseku se 

jedná již o třetí zákonnou úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. 

Četnost právních úprav byla vyvolána především nesouladem české úpravy s evropskou 

a následně také výše zmíněnými změnami na poli evropské legislativy.  

Základní zásady zadávání veřejných zakázek jsou upravené v § 6 ZVZ a jsou 

výsledkem transpozice zásad uvedených v článku 2 směrnice 2004/18/ES. Na paměti je 

ale třeba mít skutečnost, že v § 6 ZVZ a v článku 2 směrnice 2004/18/ES nejde 

v o taxativní výčet zásad významných pro právo veřejných zakázek. Pro právo 

veřejných zakázek je významná i řada dalších zásad – zmínit lze především zásadu 

zabezpečení hospodárnosti a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, zásadu 

výběru nejvhodnější nabídky, zásadu zabránění nečestnosti soutěže, korupci a 

zvýhodňování určitých subjektů. Nelze zapomenout i na význam zásad, které vyplývají 

přímo ze Smlouvy ES (zejména zásada volného pohybu zboží, služeb, zákazu 

omezování svobody usazovaní). 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si kladl za cíl (kromě transpozice 

zadávacích směrnic) zvýšit přehlednost právní úpravy zadávání veřejných zakázek, 

jasněji a přesněji vymezit některé instituty a pojmy a tedy posílit právní jistotu 

veřejných zadavatelů i dodavatelů.  Zákonodárce se tohoto cíle zhostil poměrně dobře, 

současnou právní úpravu lze považovat za formálně a legislativně  kvalitní.  

I přes pozitiva, které nový zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

bezpochyby přinesl, nelze nezmínit i jeho určité nedostatky. Zákon č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, je i přes snahy zákonodárce o zjednodušení stále poměrně 

složitý, v jistých místech nepřehledný až nelogický.  Kromě nepřehlednosti zákona bych 

zmínil i stále trvající absenci definic některých pojmů. Jako nedostatek například 

považuji, že zákonodárce v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nedefinoval 

pojem „potřeba veřejného zájmu“ nebo pojem „zakázka“. Domnívám se, že v praxi 

může tato neexistence zákonných definic činit aplikační problémy. Nedefinované pojmy 

jsou nahrazovány výkladem, který je často i nepřesný. Za hrubý nedostatek 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, z pohledu základních zásad zadávacího 

řízení, pokládám způsob úpravy, resp. vymezení povinnosti dodržovat základní zásady 
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zadávacího řízení sektorovými zadavateli. Za zásadní považuji nedostatek, že není 

zákonem výslovně stanovena povinnost, aby i sektorový zadavatel dodržoval základní 

zásady zadávacího řízení ve všech případech, kdy zadává veřejnou zakázku. 

Za nedostatek právní úpravy lze vnímat i obdobné důvody uvedené v odlišných 

písmenech paragrafu (např. § 84 odst. 2 písm. d), e)). 

Nedostatky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a jeho některá 

nejednoznačná ustanovení je třeba překonávat právě pomocí výkladových pravidel za 

použití zásad, na kterých je zadávání veřejných zakázek postaveno. Při výkladu je třeba 

aplikovat nejen zásady upravené na národní úrovni, ale zároveň i zásady, které 

vyplývají ze zadávacích směrnic, včetně zásad vyplývajících ze Smlouvy ES. Znalost 

komunitární úpravy a znalost soudobé judikatury Evropského soudního dvora je 

nezbytná pro dosažení eurokonformního výkladu pravidel zadávání veřejných zakázek, 

ke kterému je Česká republika zavázána. 

S výkladem nejednoznačných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách pomáhá i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Některé nejasnosti vyřešil 

svými výkladovými stanovisky v rámci pravomocných rozhodnutí. Kromě 

autoritativních rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přispívá k překonání 

nejasností a sporů také činnost soudních orgánů – Krajského soudu v Brně a Nejvyššího 

správního soudu, jakožto orgánů soudního přezkumu správních rozhodnutí Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže. Bezvýznamné nejsou zajisté i metodiky, manuály a další 

dokumenty publikované Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na jeho 

internetových stránkách. I ty napomáhají k překonání obtížností a problematických 

úseků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

De lege ferenda bych doporučil zákonodárci zjednodušení právní úpravy 

zadávání veřejných zakázek a odstranění nedostatků, které jsem nastínil v mé práci. Ve 

svých úvahách nad změnou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách by měl mít 

zákonodárce na paměti především základní účel pravidel zadávání veřejných zakázek a 

zásady, na kterých je zadávání veřejných zakázek postaveno – tedy především zásadu 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 


