
Závěr 

 
Ode dne, kdy Česká republika vstoupila do EU uplynulo již šest let. Právo EU přineslo 

do české právní úpravy veřejného zadávání přelomové změny zejména implementací 

Zadávacích směrnic z roku 2004, které měly vnést nové prvky do této úpravy a zejména 

zjednodušit a zprůhlednit proces zadávání. Nelze s jistotou říci, že nová úprava splnila 

všechna očekávání. Současná ekonomická situace ještě více než kdykoli předtím donutila 

politické představitele přemýšlet o nutných úsporách při hospodaření z veřejnými prostředky 

a současné vlády považují za jednu ze svých hlavních priorit také výrazné zvýšení 

transparentnosti a hospodárnosti při zadávání veřejných zakázek. 

Účinný právní rámec veřejných zakázek je základem pro výše zmíněnou 

transparentnost a hospodárnost. Interpretace souvisejících právních předpisů hraje proto 

rozhodující roli v celém systému zadávání. Právě interpretace a vyplňování mezer v právu 

veřejných zakázek přísluší na unijní úrovni ESD. Jeho závěry jsou často obecného charakteru 

a při tvorbě nových pravidel mohou být inspirací pro zákonodárce. Judikatura veřejných 

zakázek je dynamická oblast, která se neustále vyvíjí. Mnoho zásadních otázek ještě nebylo 

zodpovězeno a objevují se stále nové. 

Tato práce se snaží o více než pouhé vytrhávání závěrů ESD ze skutkových souvislostí 

předkládaných případů. V odborných publikacích jsou skutkové okolnosti často opomíjeny, 

což může být na druhou stranu pochopitelné vzhledem k poskytnutému rozsahu a publiku, 

kterému jsou určeny. S ohledem na vybraná témata této práce bude zajímavé sledovat, jakým 

směrem se bude vyvíjet judikatura ESD v oblasti veřejného zadávání vzhledem k novým 

principům, které do primárního práva EU přinesla Lisabonská smlouva, zejména v oblasti 

interkomunální spolupráce. Změny smluv na plnění veřejných zakázek mohou být v praxi 

často přehlíženy a překvapivě teprve vyvíjející se příslušná judikatura ESD může do procesu 

zadávání a přezkumu veřejných zakázek přinést nový pohled, jelikož platná právní úprava 

v tomto ohledu v podstatě mlčí.  

Zadavatelé a dodavatelé v České republice postupně zjišťují, že z důvodu existence 

unijní úpravy již nepostačuje pouze znalost národních předpisů, které koneckonců z velké 

části vycházejí z předpisů unijních. Závěry ESD v oblasti veřejného zadávání se stále častěji 

promítají do rozhodování našich soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jejich 

znalost začíná být pro všechny zainteresované osoby nutností. 

 


