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8. ZÁV�R 

Ve své práci jsem se zabýval pojetím ve�ejných zakázek, jejich druhy a zp�soby jejich 

zadávání. Vycházel jsem p�itom z odborné literatury, judikatury i textu právních 

p�edpis� vnitrostátního a komunitárního práva. 

Na základ� provedené analýzy jsem dosp�l k následujícím záv�r�m: 

Právní úprava zadávání ve�ejných zakázek stojí na pomezí více právních odv�tví. Jedná 

se zejména o právo obchodní, správní a finan�ní. Samotný proces zadávání ve�ejných 

zakázek je navzdory ve�ejnoprávní povaze zadavatel� soukromoprávním vztahem. 

Jedná se o relativní obchodní závazkový vztah. Zadávání ve�ejných zakázek se tedy 

v žádném p�ípad� nem�že �ídit (ani podp�rn�) správním �ádem. Zadávání ve�ejných 

zakázek je p�edkontrakta�ním procesem, který musí p�ed uzav�ením smlouvy dodržet 

každý subjekt, o n�mž tak stanoví zákon. 

Naproti tomu dohled nad ve�ejnými zakázkami, který provádí Ú�ad, je správním 

�ízením. P�i realizaci ve�ejných zakázek dochází k vynakládání ve�ejných prost�edk�. 

Proto lze na danou problematiku nahlížet rovn�ž optikou práva správního a finan�ního. 

Krom� toho lze uvažovat o právu ve�ejných zakázek jako o samostatném právním 

odv�tví. 

Jako velmi sporná se jeví otázka, jakou povahu mají smlouvy uzavírané mezi dodavateli 

za ú�elem sdružování nebo centrálního zadávání. Ve své práci jsem došel k záv�ru, že 

se nejedná o ve�ejnoprávní smlouvy, nebo	 zadávání ve�ejných zakázek se dle mého 

názoru netýká výkonu ve�ejné správy. Odkazuji však na jiný názor dle citované 

literatury. Není-li stanoveno, zda uvedené smlouvy jsou ve�ejnoprávními smlouvami, 

m�že vyvstat problém stran �ešení p�ípadných spor�. Soukromoprávní spory �eší 

p�íslušné soudy, zatímco spory z ve�ejnoprávních smluv jsou �ešeny administrativní 

cestou. De lege ferenda lze jedin� doporu�it vyjasn�ní vztahu mezi správním �ádem a 

zákonem o ve�ejných zakázkách. 
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S ve�ejnými zakázkami souvisí �etná korup�ní rizika. Zadavatel je sice povinen 

dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, avšak v mnoha 

p�ípadech neexistuje zp�sob, jak jej k tomuto dodržování donutit. Ú�ad sám shledal 

svou nep�íslušnost k p�ezkoumávání ve�ejných zakázek malého rozsahu. Je proto 

otázkou, jaký smysl mají povinnosti zadavatele, které není nucen dodržovat. Jako 

nedostate�nou lze navíc hodnotit úpravu stanovení p�edpokládané hodnoty ve�ejné 

zakázky. V zásad� nic nebrání zadavateli, aby stanovil p�edpokládanou hodnotu ve�ejné 

zakázky t�sn� pod stanovený limit a mohl následn� postupovat podle mén� p�ísného 

režimu zadávání. De lege ferenda lze doporu�it, aby zákon jasn� stanovil, zda Ú�ad je �i 

není p�íslušný k p�ezkoumávání ve�ejných zakázek malého rozsahu. 

Pozitivním jevem je naopak schopnost Ú�adu i soud� rozpoznat zám�rné d�lení 

ve�ejných zakázek, tedy proces, jehož cílem je rovn�ž zadávání podle mén� p�ísného 

režimu. 

V souvislosti s korup�ními riziky p�i zadávání ve�ejných zakázek lze uvítat chystanou 

novelu zákona, která zavádí tzv. �erné listiny. Naopak za vhodné �ešení nepokládám 

p�ípadné zavedení trestní odpov�dnosti právnických osob. D�vodem je zejména horší 

vynutitelnost práva a diskriminace mezi právnickými osobami, nebo	 právnické osoby 

ve�ejného práva by z možnosti takového postihu byly vylou�eny. 

Klí�ovým pojmem pro právo ve�ejných zakázek je zadavatel. Pokud je poptávajícím 

subjektem zadavatel ve smyslu ZVZ a jsou napln�ny další p�edpoklady, m�žeme 

hovo�it o ve�ejné zakázce. Naopak není-li tímto subjektem zadavatel, nem�že se jednat 

o ve�ejnou zakázku, i kdyby jinak spl
ovala zbývající znaky. Pochybnosti o ur�ení 

druhu zadavatel� (tj. ve�ejných nebo sektorových zadavatel�) by m�ly být vylou�eny, 

nebo	 zákon v p�ípad� soub�hu �inností jako vodítko stanoví tzv. výkon relevantní 

�innosti. V p�ípad� ve�ejného zadavatele vykonávajícího relevantní �innost se však 

podle zákona postupuje pouze u nadlimitních ve�ejných zakázek. Zakázky s hodnotou 

pod tímto limitem nemusí být zadávány v režimu ZVZ.
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Ve�ejné zakázky d�líme jednak podle p�edm�tu pln�ní a jednak podle p�edpokládané 

hodnoty. V p�ípad� pochybností o povaze p�edm�tu pln�ní se uplatní tzv. princip 

t�žišt�. 

Jako pon�kud sporné se mohou jevit tzv. prahové hodnoty, tedy finan�ní limity 

odd�lující ve�ejné zakázky nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu. Zejména v p�ípad�

hranic pro ve�ejné zakázky malého rozsahu by bylo de lege ferenda vhodné stanovený 

limit (2, resp. 6 mil. K�) snížit. Hranice mezi ve�ejnými zakázkami podlimitními a 

malého rozsahu je totiž spojena s tím, že p�i za�azení ve�ejné zakázky pod tuto hranici 

de facto vyjímá povinnosti zadavatele z režimu ZVZ.

Zákon stanoví výjimky, za kterých nemusí zadavatelé dle ZVZ postupovat. Tyto 

výjimky tak negativním zp�sobem vymezují p�sobnost zákona. Jedná se o obecné 

výjimky, mezi které pat�í zakázky malého rozsahu, a výjimky pro sektorové zadavatele. 

Tyto ve�ejné zakázky, jak uvedeno výše, Ú�ad nep�ezkoumává. I kdyby se zadavatel 

rozhodl postupovat podle zákona, nem�že tím rozší�it pravomoci Ú�adu na tyto p�ípady. 

Ve�ejné zakázky jsou zadávány formou zadávacího �ízení. Stricto sensu nelze o 

zadávání hovo�it v p�ípad� ve�ejných zakázek malého rozsahu. D�vodem je definice 

zadávání uvedená v zákon�. Largo sensu lze pojem zadávání vztáhnout i na tyto 

p�ípady, nebo	 i ve�ejné zakázky malého rozsahu jsou zadány na základ� ur�itého 

(zadávacího) postupu. 

Zákon rozlišuje šest druh� zadávacího �ízení. Otev�ené a užší �ízení lze použít vždy, 

ostatní druhy jen za ur�itých podmínek. Otev�ené �ízení je možno považovat za 

nejtransparentn�jší. Jednací �ízení je ur�eno pro situace, kdy je obtížné p�esn� stanovit 

rozsah pln�ní ve�ejné zakázky, zejména pokud p�edtím prob�hlo bez úsp�chu jiné 

zadávací �ízení. Pokud se jedná o zakázku se zvláš	 složitým p�edm�tem pln�ní a není 

možné použití jiného druhu zadávacího �ízení, je namíst� použití sout�žního dialogu. 

V sou�asné dob� prochází legislativním procesem novela zákona. Jejím cílem je 

jednodušší, transparentn�jší a efektivn�jší zadávání ve�ejných zakázek. Touto novelou 

bude transponována a implementována dohledová sm�rnice Evropského parlamentu a 

Rady 2007/66/ES. Krom� toho by m�ly být do�ešeny nejasnosti ohledn� vztahu mezi 
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ZVZ a koncesním zákonem. Je otázkou, v jaké definitivní podob� a zda v�bec bude 

novela schválena. Pokud ke schválení dojde, nebudou již n�která tvrzení uvedená v této 

diplomové práci platná. Ve své práci jsem se však spíše než o podrobný rozbor 

konkrétních ustanovení snažil o vymezení základních institut� a podchycení p�ípadných 

problematických �ástí zákona. U t�ch �ástí, kterých se p�ipravovaná novela týká, jsem 

tuto skute�nost zd�raznil. 


