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Úvod 
 

Veřejné zakázky jsou v České republice aktuálně velmi sledovanou oblastí. Po 

zkušenostech s ekonomickou krizí se stále větší pozornost zaměřuje na pravidla spojená 

s nákupem služeb, zboží a stavebních prací z veřejných prostředků. Hospodaření s 

veřejnými prostředky, za které jsou veřejné zakázky realizovány, vyžaduje jasnou 

právní úpravu, která zajistí jejich hospodárné, efektivní a účelné nakládání. V právní 

úpravě veřejných zakázek proto převažuje především procesní prvek často ovládaný 

striktním formalismem. Je žádoucí zajistit transparentnost zadávacího procesu a tím 

zabránit případné korupci, která je v současnosti v České republice tolik diskutována 

právě v souvislosti s veřejným zadáváním.  

Veřejné zakázky jsou dynamickou oblastí, která prochází neustálým vývojem. 

Historie veřejného zadávání v České republice započala již za první republiky a byla na 

několik desetiletí přerušena komunistickým režimem. Obnovení tržního hospodářství po 

roce 1989 umožnilo využít veřejné zakázky znovu jako nástroj, který podporuje úsporu 

veřejných prostředků a efektivní fungování veřejné soutěže. 

Významným mezníkem v české úpravě veřejných zakázek byl vstup České 

republiky do Evropské unie (dále jen „EU“) v roce 2004. Právní řád České republiky je 

neustále konfrontován s evropskou úpravou a právní předpisy, které upravují veřejné 

zakázky, jsou z podstatné části výsledkem transpozice příslušných evropských směrnic.  

Právní úpravu veřejných zakázek v České republice je třeba vykládat ve světle 

právních předpisů EU a rozsudků ESD, které sice nejsou obecně závazné, ale hrají 

důležitou roli při ovlivňování tvorby právních předpisů, jejich interpretaci a při 

vyplňování mezer v platném právu veřejných zakázek. Pozice ESD je tedy v tomto 

ohledu nezastupitelná. 

Úvodní část této práce obsahuje stručný přehled právní úpravy veřejných 

zakázek v EU a v České republice, nicméně jejím úkolem není podat kompletní přehled 

této právní úpravy, ale pouze v nezbytné míře uvést čtenáře do problematiky veřejných 

zakázek a do role Soudního dvora Evropské unie (dále jen „ESD“) v této oblasti. 
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Tato práce si klade za cíl analyzovat některé rozsudky ESD vztahující se k 

vybraným oblastem práva veřejných zakázek. Cílem není vytvořit kompletní přehled 

všech rozsudků dopadajících na jednotlivé instituty právní úpravy veřejného zadávání, 

taková práce by si vyžádala několik set stran textu, ale pro lepší pochopení závěrů ESD 

je větší pozornost věnována analýze a podrobnějšímu popisu skutkových stavů 

vybraných případů, což může napomoci snazšímu zapamatování závěrů ESD. 

Převažujícími metodami této práce jsou analýza a deskripce, které jsou v některých 

případech doplněny srovnávací metodou. 

Vybraná témata se dotýkají zejména některých problematických oblastí 

veřejného zadávání jako jsou například podmínky definice „jiné právnické osoby“, 

aktuální judikatura změn smluv na plnění veřejných zakázek nebo rozlišení veřejné 

zakázky a koncese. Práce reaguje také na nové principy, které do primárního práva EU 

vnesla Lisabonská smlouva, a tím ovlivnila další pohled na veřejné zadávání. 

Práce je zpracována s ohledem na právní stav ke dni 17. června 2010. 
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1 Prameny práva veřejných zakázek 
 
Právo veřejných zakázek je smíšené povahy s tím, že některá jeho ustanovení 

jsou čistě veřejnoprávní povahy a některá z nich soukromoprávní povahy. Právo 

veřejných zakázek obsahuje normy upravující veřejné investování (návaznost na 

rozpočet zadavatelů a rozpočtové právo), zvláštní postup vedoucí k uzavření smlouvy 

(obchodní a občanské právo), závazný rámec pravidel mající zabezpečit efektivní rámec 

pro vynakládání veřejných prostředků (finanční právo) a rovněž jde o závazné normy 

správního řízení (správní právo), které mají povinnost používat převážně orgány veřejné 

správy v širším slova smyslu.1 

Významná je také návaznost národní úpravy veřejných zakázek na mezinárodní 

právo a zejména na právo EU.  

V roce 2004 vstoupila Česká republika do EU a související harmonizace 

s unijními právními předpisy rozhodujícím způsobem ovlivnila úpravu veřejných 

zakázek v právním řádu České republiky.2 Přehled unijní úpravy veřejný zakázek je 

předmětem následující kapitoly. 

Česká republika se stala prostřednictvím Evropského společenství smluvní 

stranou Dohody o veřejných zakázkách (Agreement on Government Procurement (dále 

jen „GPA“). Smluvní strany této dohody jsou členy WTO (Světová obchodní 

organizace, World Trade Organization). Princip GPA spočívá zejména v otevření 

národních trhů veřejných zakázek dodavatelům ze států, které jsou stranou GPA a je 

založena na principech otevřenosti, transparentnosti a nediskriminace.3 

 

                                                 
1 JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2007, ISBN 978-80-7179-575-9, str. 22. 
2 Podle čl. 68 a 69 Evropské dohody mezi ČR a ES vyplývala pro ČR povinnost harmonizovat své právo 
veřejných zakázek již před vstupem do ES/EU. 
3 Oficiální webové stránky GPA. Dostupné z http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm 
[cit. 2010-05-15]. 
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2  Legislativní rámec veřejných zakázek v EU 
 

Podle oficiálních statistik EU tvoří výdaje na veřejné zakázky v EU přibližně 

17 % HDP celé EU4, což je silný argument, proč EU zasahuje do oblasti zadávání 

veřejných zakázek. Navíc osoby, které se na zadávání veřejných zakázek podílejí, musí 

rozhodovat podle zvláštních procesním pravidel normativně zakotvených, protože 

rozhodují často o velkých finančních hodnotách z veřejných zdrojů. Dodržování zásady 

nediskriminace podnikatelů na národnostním základě, zásady výběru nejvýhodnější 

nabídky a boj proti korupci jsou dalšími významnými důvody pro právní regulaci 

zadávání veřejných zakázek v EU.5 

Hlavním cílem EU v oblasti veřejného zadávání je zajištění jednotného vnitřního 

trhu veřejných zakázek, ve kterém platí tzv. čtyři základní svobody, a to volný pohyb 

zboží, osob, služeb a kapitálu. 

Zadávání veřejných zakázek je v EU upraveno v obecné rovině primárním 

právem a v konkrétní rovině právem sekundárním (zejména zadávacími a přezkumnými 

evropskými směrnicemi).  

Při výkladu práva EU a jeho praktické aplikaci hraje klíčovou roli ESD. 

Formálně sice nejsou rozsudky ESD obecně závazné, ale ESD ze svých bývalých 

rozsudků v podstatě vychází a národní soudy členských států je respektují. ESD vyvinul 

také některé z principů unijního práva (např. princip přednosti a přímého účinku).6 

2.1 Primární právo EU a veřejné zakázky 
 

1. prosince 2009 došlo k podstatné změně primárního práva EU. S účinností 

Lisabonské smlouvy7 získala EU právní subjektivitu a převzala pravomoci, které byly 

                                                 
4 Oficiální webové stránky EU. Dostupné z 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm [cit. 2010-05-20]. 
5 JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2007, ISBN 978-80-7179-575-9, str. 18. 
6 ŠLOSARČÍK, I.: Politický a právní rámec evropské integrace. 3. vydání. Praha: Wikters Kluwer, 2010, 
ISBN 978-80-7357-471-0, str. 111. 
7 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 
společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007. 
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před uvedeným datem svěřeny Evropskému společenství. Právo Evropského 

společenství je tedy nyní právem EU zahrnujícím rovněž všechna ustanovení v 

minulosti přijatá na základě Smlouvy o Evropské unii ve znění platném před 

Lisabonskou smlouvou. 

Smlouva o Evropské unii (dále jen „SEU“) a Smlouva o fungování Evropské  

unie8 (dále jen „SFEU“) (také dále jen jako „Smlouvy EU“), hlavní akty platného 

primárního práva EU, neobsahují žádná konkrétní ustanovení týkající se přímo zadávání 

veřejných zakázek. Tyto Smlouvy EU, stejně jako předchozí, však obsahují čtyři 

základní principy, které musí být aplikovány v oblasti veřejných zakázek: 

transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace, vzájemné uznávání a 

proporcionalita. A to i na podlimitní veřejné zakázky,  které nejsou sekundárními 

právními akty EU přímo upraveny. 

Nicméně s účinností Lisabonské smlouvy došlo k rozšíření cílů EU, které mohou 

podle některých názorů ovlivnit výklad pravidel veřejného zadávání v EU. Jedná se o 

posílení role místní a regionální samosprávy a environmentální aspekty, přičemž 

ujasnění interpretace příslušných ustanovení Smluv EU je zejména v rukou ESD. Více 

se o této aktuální problematice zmiňuje kapitola 4.2. 

2.2 Sekundární právo EU a veřejné zakázky 
 

Mimo obecné úpravy ve Smlouvách EU je právo veřejných zakázek obsaženo 

zejména ve směrnicích, jelikož právní systémy v členských státech EU jsou natolik 

odlišné, že nebylo možné zvolit jinou formu úpravy.9 

Směrnice stanoví cíle, kterých členské státy mají dosáhnout a umožňuje jim 

zohlednit národní specifika. Směrnice musí být provedena do vnitrostátního práva ve 

lhůtě v ní stanovené. Nutno podotknout, že evropské směrnice stanoví určité 

„minimum“ právních požadavků na úpravu zadávání veřejných zakázek v členských 

                                                 
8 Konsolidované znění Smluv EU dostupné z 
http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:CS:HTML. 
9 JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2007, ISBN 978-80-7179-575-9, str. 30. 
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státech EU. Platné evropské směrnice upravují proces zadávání pouze u tzv. 

nadlimitních veřejných zakázek10 a je třeba vzít do úvahy, že národní úprava může 

stanovit přísnější právní režim, o čemž svědčí úprava podlimitních veřejných zakázek 

v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon o veřejných 

zakázkách“ nebo „ZVZ“)11. U podlimitních zakázek se směrnice omezují na zakotvení 

principu transparentnosti a nediskriminace při jejich zadávání a je pro ně stanoven 

zjednodušený druh řízení. 

Druhou nejvýznamnější formou sekundární legislativy EU v oblasti veřejných 

zakázek je nařízení. Nařízení jsou oproti směrnicím závazná ve všech svých částech a 

přímo použitelná v každém členském státě EU. 

V následujícím textu je uveden přehled nejvýznamnějších platných unijních 

právních předpisů týkajících se veřejného zadávání a jejich aktuální novelizace. 

Směrnice týkající se veřejných zakázek můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: 

� zadávací směrnice, které upravují zadávání veřejných zakázek, 

� přezkumné směrnice, které upravují principy přezkoumávání úkonů zadavatele  

vymezené zadávacími směrnicemi.12 

Zadávací směrnice: 

Pro českou právní úpravu veřejných zakázek byla přelomovým okamžikem 

implementace dvou zadávacích směrnic z dubna 2004, které jsou základem evropské 

legislativy pro oblast zadávání veřejných zakázek: 

� směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31.března 2004,  

o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky 

a služby, ve znění pozdějších předpisů (tzv. zadávací směrnice pro veřejné 

zadavatele), 

� směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31.března 2004,  

                                                 
10 Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH dosáhne nejméně finančních limitů 
stanovených v právních předpisech EU. 
11 ŠEBESTA, M., PODEŠVA, V., ORLÍK, M., MACHUREK, T.: Zákon o veřejných zakázkách s 
komentářem. 1. vydání. Praha: ASPI, a. s., 2006, ISBN 80-7357-213-3, str. 18. 
12 JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2007, ISBN 978-80-7179-575-9, str. 30. 
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o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění 

pozdějších předpisů (tzv. sektorová směrnice) (obě také dále jako „Zadávací 

směrnice“). 

Tvorbu těchto směrnic ovlivnil svými rozhodnutími i ESD, což je výslovně 

zmíněno v preambulích Zadávacích směrnic.13 

Zadávací směrnice regulují zadávání nadlimitních veřejných zakázek a u 

podlimitních zakázek se omezují na zakotvení principu transparentnosti a 

nediskriminace při jejich zadávání. 

Hlavní změny, které přinesly Zadávací směrnice z roku 2004: 

� původní tři směrnice na stavební práce, dodávky a služby byly sloučeny do 

jedné, 

� zjednodušení finančních limitů vyjádřením jejich výše v eurech a zmenšení  

jejich počtu, 

� zavedení společného slovníku pro veřejné zakázky (tzv. CPV kódů), což je  

jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky, jehož cílem je standardizovat 

odkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty používají pro popis 

předmětu veřejných zakázek, 

� elektronizace zadávacího řízení (např. elektronický systém nákupů, elektronické  

dražby), 

� zjednodušení některých ustanovení, 

� jasné zakotvení principů rovného zacházení, nediskriminace a transparentnosti.14 

Aktuální novely Zadávacích směrnic: 

� směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009  

                                                 
13 Body 1 preambule směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES: „Text těchto směrnic vychází z judikatury ESD, 
která se vztahuje především ke kritériím pro zadání zakázky tak, aby zadavatelé mohli vyhovět potřebám 
dotčené veřejnosti, včetně oblasti životního prostředí nebo sociální oblasti, budou-li tato kritéria budou 
spojena s předmětem zakázky, neponechají-li veřejnému zadavateli neomezenou volnost výběru, budou-li 
výslovně uvedena a budou-i v souladu se základními zásadami uvedenými ve druhém bodu odůvodnění“. 
14 ARROWSMITH, S.: The Law of Pubic and Utilities Procurements. Second edition. London: Sweet & 
Maxwell, 2005, ISBN 0421-758503, str. 151. 
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o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky 

a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 

2004/17/ES a 2004/18/ES. Pro transpozici směrnice 2009/81/ES je stanovena 

lhůta do 21. srpna 2011, 

� směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o  

podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (tzv. zelená 

směrnice). Směrnice vyžaduje, aby zadavatelé zohledňovali při nákupu silničních 

vozidel energetické a ekologické dopady. Pro transpozici směrnice 2009/33/ES je 

stanovena lhůta do 4. prosince 2010. 

Přezkumné směrnice: 

� směrnice Rady 1989/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a  

správních předpisů týkajících se použití předpisů přezkumného řízení při 

zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce, 

� směrnice Rady 1992/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a  

správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy 

při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a telekomunikací. 

Aktuální novely přezkumných směrnic: 

� směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007,  

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1989/665/EHS a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 1992/13/EHS, pokud jde o zvýšení 

účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„Přezkumná směrnice“). Směrnice byla do českého právního řádu 

implementována zákonem č. 417/2009 Sb. s účinností od 1.1.2010. 

Ostatní sekundární akty: 

� nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění  

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES 

ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných 

zakázek, 



 

 

10 

� nařízení Komise (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění  

nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování 

oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Rady 

89/665/EHS a 92/13/EHS, 

� nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví  

standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání 

veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 

2004/18/ES. 

 Pro koexistence unijního práva a práva členských států EU byly stanoveny 

aplikační zásady, které umožňují aplikovat unijní právo. Jedná se zejména o přímý a 

nepřímý účinek. Přímý účinek, který ve své judikatuře (iniciované rozsudkem ESD 

26/62 Van Gend en Loos v roce 1963) zavedl ESD, je schopnost unijní normy 

ovlivňovat postavení subjektů členských států EU přímo, tedy bez nutnosti recepce 

unijních norem do národního právního řádu. Přímý účinek je typický pro nařízení, ale 

jeho existence není vyloučena ani v případě směrnic.15  

2.2.1 Nepřímý účinek práva EU 
 

V konkrétní rovině je unijní právo veřejných zakázek upraveno zejména 

směrnicemi, s kterými je často spojován tzv. nepřímý účinek.  

Pro správnou interpretaci zákonných ustanovení je třeba vycházet 

z normativního textu zákona, avšak při jeho výkladu nelze odhlížet od povinnosti 

vykládat národní právo tak, aby bylo dosaženo cíle unijní normy (nejčastěji směrnic), 

která není přímo použitelná. Tato povinnost je nazývána eurokonformním výkladem  

(také např. „eurovýklad“). Dochází k tzv. nepřímého účinku, tedy k povinnosti 

„aplikovat  vnitrostátní právo ve světle práva komunitárního“.16 

                                                 
15 TICHÝ, L., ARNOLD, R., SVOBODA, P., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R.: Evropské právo. 3. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-430-9, str. 293. 
16 TICHÝ, L., ARNOLD, R., SVOBODA, P., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R.: Evropské právo. 3. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-430-9, str. 292. 
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Z judikatury ESD vyplývá, že (viz ESD C-6/90 a C-9/90 Franovich či ESD 

26/62 Van Gend en Loos“) v případě, kdy by z pravidel obsažených ve směrnicích o 

veřejných zakázkách vyplývala konkrétní a zřetelně identifikovatelná ochrana subjektu, 

jehož práva jsou jasně definována, bylo by možno na obranu proti nesprávnému postupu 

při zadávání použít textu směrnice i v situaci, kdy by takový nesprávný postup 

odpovídal jazykovému a gramatickému výkladu zákona.17  

Nelze opominout ani zásadu, že „povinnost eurokonformního výkladu se 

vztahuje nejen na národní předpisy implementující právo EU (ESD C-14/83 von 

Colson), ale na celé národní právo, byť přijaté před přijetím směrnice (ESD C-106/89 

Marleasing).18  

                                                 
17 RAUS, D., NERUDA, R.: Zákon o veřejných zakázkách: Komentář. Praha: Linde, 2007, ISBN 978-80-
7201-677-8, str. 18. 
18 TICHÝ, L., ARNOLD, R., SVOBODA, P., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R.: Evropské právo. 3. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-430-9, str. 307. 



 

 

12 

3 Legislativní rámec veřejných zakázek v České republice 
 

Oblast veřejného zadávání je v našem národním právním řádu upravena 

především Zákonem o veřejných zakázkách a zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních 

smlouvách a koncesním řízení (dále jen „Koncesní zákon“). Zákon o veřejných 

zakázkách a na něj navazující právní předpisy podrobně upravují postupy při zadávání 

nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek (nikoli veřejných zakázek malého 

rozsahu19) a některá ustanovení dopadající na udělování koncesí, zejména kde Koncesní 

zákon odkazuje na použití ustanovení Zákona o veřejných zakázkách. Tzv. PPP 

projekty (veřejně-soukromá partnerství, Public Private Partnerships) mohou spadat jak 

pod právní úpravu Koncesního zákona, tak v případě tzv. „kvazikoncesí“ i pod právní 

úpravu Zákona o veřejných zakázkách. Koncesní zákon implementuje do našeho 

právního řádu právní úpravu udělování koncesí na stavební práce a jeho primárním 

cílem bylo zakotvit v českém právním řádu úpravu PPP projektů. 20 

Problematika rozdílu mezi veřejnou zakázkou a koncesní smlouvou ve světle 

judikatury ESD je tématem kapitoly 4.3.4. 

Jak je z níže uvedené tabulky zřejmé, v České republice se na veřejné zakázky 

vynakládají nemalé prostředky z rozpočtů zadavatelů a existence účinného legislativní 

rámce je nutností.  

Tabulka: Celkový počet a objem zadaných veřejných zakázek v ČR za rok 2008 podle zákona o 

veřejných zakázkách (ceny v Kč bez DPH, stav v IS VZ platný k 20.10.2009): 

Veřejná zakázka zadána dle 

zákona č. 137/2006 Sb. 

Celkový počet zadaných 

veřejných zakázek 

Celková cena zadaných 

veřejných zakázek 

CELKEM 8 139 306 719 493 522 ,- 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

                                                 
19 Podle § 12 odst. 3 ZVZ se jedná o veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě 
veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty 
nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
20 JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-575-9, str. 3. 
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3.1 Zákon o veřejných zakázkách 
 

Zákon o veřejných zakázkách je součástí právních předpisů, které upravují 

veřejné investování. Současný Zákon o veřejných zakázkách, který nabyl účinnosti 1.7. 

2006,  je v pořadí třetí samostatnou úpravou veřejného zadávání v České republice po 

roce 1989.21 

Důvodem pro přijetí nového zákona o veřejných zakázkách v poměrně krátké 

době od nabytí účinnosti předchozího zákona byla především nutnost transponovat nové 

evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES do právního systému České 

republiky, a tím zpřehlednit a objasnit zadávací problematiku. Tyto změny nebylo kvůli 

jejich rozsahu možné zapracovat do předchozího zákona formou novely. Proto vnikl 

zcela nový zákon. 

Účelem právní úpravy Zákona o veřejných zakázkách je aplikace tržních 

mechanismů v hospodaření s veřejnými prostředky. Zákon o veřejných zakázkách 

upravuje závazný postup zadavatelů směřující k uzavření smluv (k jejich realizaci) a 

zákonný rámec, který musí zadavatelé při uzavírání smluv na předmět veřejné zakázky 

dodržet. Je členěn na devět částí a v podstatě upravuje dvě hlavní oblasti: zadávání 

veřejných zakázek a dohled nad zadáváním veřejných zakázek. Právní úprava v Zákoně 

o veřejných zakázkách je přísnější než unijní úprava a upravuje i zadávání podlimitních 

veřejných zakázek.22  

Aktuální novelizace ZVZ: 

Poslední novelizace Zákona o veřejných zakázkách byla provedena zákonem č. 

179/2010 Sb.23, jehož účinnost nastává k 15. září 2010. Jedná se o rozsáhlou novelu, 

která přináší zejména následující změny: 

                                                 
21 Předchozí úpravy: zákon č. 199/1994 Sb., zákon č. 40/2004 Sb. 
22 SCISKALOVÁ, M.: Právní úprava na úseku veřejných zakázek. Veřejné zakázky a PPP projekty, 
2009, č. 3-4, str. 150-151. 
23 Zákon č. 179/2010 Sb., kterým  se  mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
   pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
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� úprava některých problematických otázek týkajících se zjednodušeného 

podlimitního řízení (zejména uveřejňování výzvy, možnost požadovat jistotu, 

možnost využít opční právo apod.), 

� vyjasnění některých otázek týkajících se jistoty (zejména vracení originálu 

záruční listiny bance), 

� posílení principu ekonomické výhodnosti nabídky při stanovení hodnotících 

kritérií důrazem na vztah užitné hodnoty a ceny, 

� komplexní novelizace částí týkajících se rámcových smluv, opčního práva a 

soutěže o návrh, 

� vypuštění tzv. kvazikoncesí, resp. jejich provázanosti na koncesní zákon, 

� u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 mil. Kč 

uzavíraných na dobu delší než 5 let se vyžaduje předchozí stanovisko 

Ministerstva financí. 

Další nedávnou novelizací Zákona o veřejných zakázkách 24 (účinnost od 

1.1.2010) byla transpozice přezkumné Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, jejíž cílem je zvýšení účinnosti přezkumného 

řízení při zadávání veřejných zakázek a uzavírání koncesních smluv, a která přinesla 

následující změny: 

� prokazování kvalifikace prostými kopiemi dokladů, 

� rozšíření možnosti zadavatele požadovat v rámci posouzení kvalifikace 

objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších 

dodatečných dokladů či informací prokazujících splnění kvalifikace, 

� odstranění nutnosti dvojího podpisu na nabídce dodavatele, 

� výslovné zavedení procesních zásad do Koncesního zákona.25 

� vedle transpozice 2007/66/ES byl touto novelou zaveden i rejstřík osob se  

zákazem plnění veřejných zakázek a rejstřík osob se zákazem plnění koncesních 

smluv (tzv. „blacklist“). 

                                                 
24 Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
25 Důvodová zpráva k zákonu č. 417/2009 Sb., změna zákona o veřejných zakázkách. 
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Výrazným přínosem v boji proti korupci by mohl být výše zmíněný „blacklist“, 

který byl již zprovozněn v Informačním systému o veřejných zakázkách 

(http://www.isvz.cz). Do tohoto rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 

budou zapisovány osoby,  které uvedou nepravdivé údaje v prokazování kvalifikace a 

budou za tento delikt pravomocně potrestány Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 
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4 Rozbor vybraných rozsudků ESD z oblasti veřejného zadávání 
 

Hlavním pramenem práva veřejných zakázek v členských státech EU jsou 

vnitrostátní právní předpisy, které vycházejí zejména ze Zadávacích a Přezkumných 

směrnic. Případné nejasnosti a pojmové nesoulady, které mohou vzniknout zejména při 

implementaci těchto směrnic, je mnohdy nutné řešit právě prostřednictvím ESD, který 

vykládá problematická ustanovení a doplňuje mezery, které se mohou v právní úpravě 

veřejných zakázek objevit.  

Z tohoto důvodu je zajímavé seznámit se s níže uvedenými rozsudky, jelikož 

znalost judikatury ESD napomáhá při výkladu české právní úpravy veřejných zakázek.  

Jak již bylo v úvodu řečeno, cílem není vytvořit kompletní přehled všech 

rozsudků dopadajících např. na konkrétní institut veřejného zadávání, ale pro lepší 

pochopení závěrů ESD je pozornost věnována podrobnějšímu vylíčení skutkových stavů 

vybraných případů a důkladnější analýze. 

Rozborem rozsudků ESD se ve své diplomové práci z roku 2009 zabývala také 

Veronika Kunová.26 Snahou této práce není mimo jiné předchozí diplomovou práci 

opakovat, naopak jejím cílem je uvést některé další významné rozsudky a podrobnější 

analýza vybraných rozsudků. Tato práce zároveň rozebírá nové rozsudky, které ESD 

vydal od dokončení předchozí diplomové práce. 

Přestože se ESD v některých následujících případech odvolává na již neplatné 

evropské směrnice, nedošlo novu právní úpravou ke změně posuzovaných otázek. 

Závěry rozsudků ESD jsou plně použitelné i za současné platné unijní úpravy.  

 

 

 

 

                                                 
26 KUNOVÁ, V.: Judikatura Evropského soudního dvora a její význam při zadávání veřejných zakázek. 
Praha, 2009. Diplomová práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy na katedře obchodního práva. 
Vedoucí diplomové práce Doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. 
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4.1 Soudní dvůr Evropské unie 
 

Soudní dvůr Evropské unie je soudním orgánem EU a Evropského společenství 

pro atomovou energii (Euratom). Skládá se ze tří soudů: Soudního dvora, Soudu 

prvního stupně (Tribunálu první instance) a Soudu pro veřejnou službu, který se zabývá 

pouze pracovněprávními spory osob působících v institucích EU.27 

ESD v rámci svého poslání:  

� přezkoumává legalitu aktů orgánů Evropské unie, 

� dbá na dodržování povinností členských států EU vyplývajících ze Smluv EU a  

� vykládá právo EU na žádost vnitrostátních soudů.28 

ESD hraje klíčovou roli při výkladu práva EU a jeho aplikaci v praxi. I když se 

v právu EU neuplatňuje princip precedentu, ESD je v drtivé většině případů 

konzistentní se svými předchozími rozsudky a jeho rozhodování má vliv na judikaturu 

členských států EU. Rozsudky ESD jsou sice formálně závazné pouze pro strany sporu, 

ale prakticky mají vliv i na rozhodování soudů členských států.29 ESD tak představuje 

soudní orgán EU a dbá ve spolupráci se soudy členských států na jednotné provádění a 

výklad práva EU. 

4.1.1 Řízení před ESD 
 

ESD rozhoduje spory mezi orgány EU, mezi orgány EU a členskými státy a 

mezi členskými státy navzájem. Výjimečně může řízení zahájit i vnitrostátní subjekt 

(fyzická osoba). 

Je nutné rozlišovat mezi řízením o předběžné otázce a řízením o ostatních 

žalobách, zvaných žaloby přímé. Mezi hlavní druhy řízení před ESD lze zařadit řízení 

pro porušení povinnosti, řízení o neplatnosti aktu EU, řízení o nečinnosti orgánu EU, 

řízení o předběžných otázkách a řízení o opravných prostředcích. 

                                                 
27 Oficiální webové stránky ESD. Dostupné z http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/#jurisprudences 
[cit. 2010-05-20]. 
28 Článek 263 SFEU. 
29 ŠLOSARČÍK, I.: Politický a právní rámec evropské integrace. 3. vydání. Praha: Wikters Kluwer, 2010, 
ISBN 978-80-7357-471-0, str. 111. 
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Případy související s právem veřejných zakázek se před ESD dostávají zejména 

dvěma základními způsoby,  které jsou popsány v následujících kapitolách. Jedná se o 

řízení o předběžné otázce (čl. 267 SFEU) a o řízení pro porušení povinnosti (čl. 258 a 

čl. 259 SFEU). 

Řízení o předběžné otázce: 

Smlouvy EU pověřily vnitrostátní soudy zajištěním aplikace unijního práva, a 

proto bylo nezbytné vytvořit mechanismus, jenž by zabezpečil jednotu výkladu a 

aplikace unijních norem na celém území EU. Při neexistenci hierarchie mezi unijními a 

vnitrostátními soudy zavedly Smlouvy EU institut soudní spolupráce, který je založen 

na technice předkládání předběžných otázek vnitrostátními soudy ESD. 30 

Podle čl. 267 SFEU má členský stát možnost požádat ESD o rozhodnutí o otázce 

týkající se výkladu Smluv EU a platnosti a výkladu aktů přijatých orgány, institucemi 

nebo jinými subjekty EU. Vyvstane-li taková otázka před soudem členského státu, může 

tento soud (nebo i jiná instituce, viz níže), považuje-li rozhodnutí o této otázce za 

nezbytné k vynesení svého rozhodnutí, požádat ESD o rozhodnutí o této otázce. 

Vyvstane-li taková otázka při jednání před soudem členského státu, jehož rozhodnutí 

nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud 

povinen obrátit se na ESD. 

Řízení o předběžné otázce má charakter mezitímního řízení pro řízení zahájené 

před vnitrostátním soudem, který také s konečnou platností o věci rozhoduje. ESD tedy  

nerozhoduje o věci samé.31 

ESD opakovaně konstatoval, že pojem soud nebo tribunál, tedy orgán (použitý 

ve čl. 267 SFEU), který je oprávněn podat předběžnou otázku, je pojmem 

komunitárního práva a jen částečně se překrývá s definicemi soudů či tribunálů ve 

vnitrostátním právu členských zemí. Ve své judikatuře definoval ESD pro účely čl. 267 

SFEU soud či tribunál jako instituci, která má zákonný základ, je nezávislá a nestranná, 

má trvalý charakter, jurisdikci založenou zákonem, řídí se v rozhodování zákonnými 

                                                 
30 DENYS, S.: Komunitární právní řád. Praha: ASPI 2005. ISBN 80-7357-114-5, str. 691. 
31 TICHÝ, L., ARNOLD, R., SVOBODA, P., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R.: Evropské právo. 3. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-430-9, str. 377. 
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předpisy, tj. ne na základě volního uvážení, a rozhoduje ve sporném řízení (splňuje tzv. 

„Vaasenská kritéria“ 32).33 

Podle informací dostupných na webovém portálu Ministerstva spravedlnosti jsou 

soudy v České republice dosti zdrženlivé v žádostech o předběžné otázky ESD a zatím 

podaly celkem devět žádostí.34 

Řízení pro porušení povinnosti: 

Podle čl. 258 a čl. 259 SFEU jsou Evropská komise a jiný členský stát EU 

oprávněny podat žalobu o porušení povinnosti proti členskému státu, který neplní své 

povinnosti vyplývající z právních předpisů EU. V praxi členské státy žalobu prakticky 

nepodávají a raději tuto možnost přenechávají Komisi. 

Postup Evropské komise se skládá ze tří kroků. Nejdříve členský stát obdrží 

výzvu s tím, že má dva měsíce na odpověď. V případě, že není dosaženo shody s 

právními předpisy EU, zašle Evropská komise odůvodněné stanovisko. Členský stát má 

opět dva měsíce na odpověď. Pokud nebyla poskytnuta žádná uspokojivá odpověď, 

může Evropská komise předložit věc ESD. Evropská komise může také požádat, aby 

ESD uložil pokutu danému členskému státu, pokud dotyčný členský stát nevyhověl jeho 

rozhodnutí. 

Aktuálně Evropská komise vyzývá Českou republiku, aby dodržovala pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek na vojenská taktická dopravní letadla CASA-295M v 

hodnotě 132 milionů EUR.35 České orgány se domnívaly, že není zapotřebí žádného 

výběrového řízení, jelikož letadla budou používat zejména na vojenské mise České 

republiky, tj. za účelem ochrany základních bezpečnostních zájmů státu. 

                                                 
32 ESD C-61/65 Vaassen v. Gıbbels 
33 ŠLOSARČÍK, I.: Politický a právní rámec evropské integrace. 3. vydání. Praha: Wikters Kluwer, 2010, 
ISBN 978-80-7357-471-0, str. 187. 
34 Poslední žádost - C-399/09 Landtová (Nejvyšší správní soud), podáno 23.9.2009. 
35 European Comission, Press releases RAPID: Veřejné zakázky: Komise vyzývá Českou republiku, aby 
dodržovala pravidla pro zadávání veřejných zakázek na vojenská letadla. IP/10/501. Brussels, 2010-05-
05, [cit. 2010-05-21]. Dostupné z 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/501&format=HTML&aged=0&language
=CS&guiLanguage=en. 
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Zadávací směrnice povolují výjimku z povinnosti nabídkového řízení v 

případech, kdy veřejný zadavatel kupuje specifický vojenský materiál a veřejné 

nabídkové řízení by ohrozilo základní bezpečnostní zájmy dotyčného členského státu. 

Podle Evropské komise Česká republika zabránila řádné hospodářské soutěži na 

evropském trhu tím, že zadala takovou veřejnou zakázku bez náležitého nabídkového 

řízení. Jelikož Česká republika neposkytla žádnou uspokojivou odpověď, proč by 

zahájení nabídkového řízení představovalo ohrožení ochrany základních bezpečnostních 

zájmů státu, rozhodla Evropská komise přikročit ke druhé fázi formálního řízení o 

nesplnění povinnosti, a to vydáním odůvodněného stanoviska. 

Z minulosti je známá kauza státního podniku Lesy České republiky, kde 

Evropská komise dosáhla odstranění protiprávního stavu a nebylo nutné předložit věc 

ESD.  

4.2 Vliv Lisabonské smlouvy na oblast veřejného zadávání 
 

Lisabonská smlouva obsahuje nové principy, které mají potenciál ovlivnit 

pravidla veřejného zadávání v EU, a to pokud jde o interpretaci dosavadních právních 

předpisů nebo o možnost tvorby nových, které by vyjasnili tuto situaci. 

Dvě oblasti zadávání veřejných zakázek jsou ovlivněny změnami Smluv EU, 

které jsou obsaženy v Lisabonské smlouvě. Jedná se o spolupráci orgánů na úrovni 

místní a regionální samosprávy a možnost uznat širší rozsah kritérií při zadávání 

veřejných zakázek.  

4.2.1 Posílení role regionální a místní samosprávy 
 

Nová struktura Smluv EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jasně 

zesiluje význam místní a regionální samosprávy. Nový článek 4 odst. 2 SEU uvádí: 

„Unie ctí rovnost členských států před Smlouvami a jejich národní identitu, která 

spočívá v jejich základních politických a ústavních systémech, včetně místní a 

regionální samosprávy...“. 
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Místní a regionální samospráva je takto poprvé výslovně uznána na úrovni celé 

EU. Již dříve byla místní a regionální samospráva výslovně uznána v Evropské chartě 

místní samosprávy, kterou se ale řídily pouze státy, jež se staly její smluvní stranou.36 

Protokol (č. 26) o službách obecného zájmu, který je nedílnou součástí  Smluv 

EU, v článku 1 stanoví: „Společné hodnoty Unie ve vztahu ke službám obecného 

hospodářského zájmu ve smyslu článku 14 Smlouvy o fungování Evropské unie 

zahrnují zejména: zásadní úlohu a široké rozhodovací pravomoci celostátních, 

regionálních a místních orgánů při poskytování, pořizování a organizování služeb 

obecného hospodářského zájmu, aby tyto služby co nejlépe odpovídaly potřebám 

uživatelů…“. 

Tyto skutečnosti, které rozšiřují právo orgánů samosprávy brát v úvahu místní a 

regionální požadavky, musí být součástí jakékoli interpretace Smluv EU. Určité 

modifikace lze tedy předpokládat také v oblasti veřejného zadávání, zejména pro 

specifické organizační jednotky, které poskytují služby obecného zájmu.37  

Určitým výkladovým vodítkem těchto nových ustanovení ve Smlouvách EU 

mohou být následující rozsudky, které řeší problematiku spolupráce na úrovni 

regionální a místní samosprávy (interkomunální spolupráce). 

ESD C-324/07 ve věci Coditel Brabant SA proti Commune d’Uccle, Région de 

Bruxelles-Capitale ze dne 13. listopadu 2008 

V rámci žádosti o předběžnou otázku se ESD zabýval případem, kdy obec Uccle 

v Belgii udělila koncesi na veřejné služby subjektu Brutélé (družstevní společnosti s 

účastí několika obcí, de facto svazek obcí) na poskytování televizní kabelové služby ve 

svém správním obvodu a za tímto účelem vstoupila Uccle do Brutelé jako jeho člen. 

Tato dohoda mezi Uccle a Brutélé byla zpochybněna společností Coditel (provozovatel 

kabelové televize v regionu Brusel), která se o tuto zakázku původně ucházela. 

                                                 
36 Česká republika byla smluvní stranou, ale učinila výhrady k některým ustanovením. 
37 Directorate General for Internal Policies: The impact of the Lisbon Treaty in the field of Public 
Procurement. European Parlament, IP/A/IMCO/NT/2009-12, Brussels, 2009-12, [cit. 2010-05-
25].Dostupné z 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=29131. 
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Zatímco úkolem Brutélé bylo pouze organizovat místní síť kabelové televize, 

Uccle si zachovala komplexní pravomoci jako volbu distribuovaných programů a 

stanovení poplatků, jakož i rozhodování o investiční a programové politice. Dále měla 

Uccle své zástupce ve všech řídících orgánech Brutélé a jako člen Brutélé držela jeho 

akcie. Brutélé byla otevřena jen pro obce nebo jejich svazky a řízena pouze jejich 

zástupci. Každý člen měl právo z Brutélé jednostranně vystoupit. Držitelem koncese 

byla tedy obecní družstevní společnost s účastí několika obcí, jejímiž členy jsou výlučně 

obce (svazek obcí) s tím, že Brutélé není otevřena soukromým členům. 

Závěry ESD: 

Vzhledem k tomu, že obyvatelé obcí platí poskytování služeb, označil ESD tuto 

dohodu mezi obcí Uccle a společností Brutélé za koncesi na veřejné služby a zdůraznil, 

že ačkoli se zadávací směrnice neuplatní, musí být dodržovány základní zásady 

Smlouvy ES.  

ESD se v tomto rozhodnutí vyslovil také k problému, zda článek 49 SES (nyní 

28 SFEU) – Volný pohyb služeb, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání právní 

úpravě členského státu, která ukládá provozovatelům kabelových sítí působícím na 

dotyčném území tohoto členského státu, aby vysílali na základě tzv. povinnosti „must 

carry“ televizní programy vysílané soukromými provozovateli, které jsou kontrolovány 

orgány veřejné moci uvedeného státu a byli pověřeny těmito veřejnými orgány 

k poskytování této veřejné služby. 

Podle ESD může veřejný orgán udělit bez vyhlášení soutěže koncesi na veřejné 

služby obecní družstevní společnosti s účastí několika obcí, jejímiž členy jsou pouze 

veřejné orgány, pokud tyto veřejné orgány vykonávají nad touto společností kontrolu, 

která je obdobná kontrole, kterou vykonávají nad svými vlastními organizačními 

složkami, a uvedená společnost vykonává většinu své činnosti společně s těmito 

veřejnými orgány. 

Komentář: 

Podle zkoumaných podmínek uskutečňuje společnost Brutélé většinu svých 

činností ve spolupráci se svými členy a ESD v podstatě argumentoval, že orgán veřejné 
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správy může pro výkon veřejného zájmu využívat vlastní prostředky, a to i ve 

spolupráci s jinými veřejnými orgány. V analyzovaném případu jsou rozhodnutí 

přijímána statutárními orgány složenými ze zástupců veřejných orgánů. Jde tedy o 

obdobu tzv. „in-house výjimky“ (rozsudky ESD C-107/98 Teckal, ESD C-26/03 Stadt 

Halle, ESD C-340/04 Carbotermo SpA ), podle které není třeba vyhlašovat zadávací 

řízení pokud zadavatel vykonává nad subjektem, který má plnit vůči zadavateli, 

obdobnou kontrolu, jakou vykonává nad vlastními organizačními složkami. Tato 

výjimka se promítla i do českého právního řádu prostřednictvím nového ustanovení § 

18 odst. 1 písm. j) ZVZ.38 

ESD C-480/06 ve věci Komise Evropských společenství proti Spolkové republice 

Německo ze dne 9. června 2009 

V tomto případu (známý také jako „Stadtreinigung Hamburg“) se ESD musel 

zabývat otázkou, zda smlouva mezi orgány veřejné správy může být vyňata z pravidel 

pro zadávání veřejných zakázek, i když tyto orgány veřejné správy jako zadavatelé 

nevykonávaly jakoukoli kontrolu nad dodavatelem na rozdíl od předchozího rozsudku 

ESD C-324/07 Coditel Brabant.  

Čtyři německé správní obvody v Dolním Sasku uzavřely smlouvu na dvacet let 

se Stadtreinigung Hamburg (Technické služby města Hamburku) na likvidaci svého 

komunálního odpadu v novém spalovacím zařízení.  

Touto smlouvou vyhradily Technické služby města Hamburku čtyřem dotčeným 

správním obvodům kapacitu 120 000 tun za cenu vypočítávanou pro každou dotčenou 

stranu podle téhož vzorce. Odměna byla hrazena prostřednictvím Technických služeb 

města Hamburku provozovateli zařízení, který byl ve smluvním vztahu s Technickými 

službami města Hamburku.  

                                                 
38 O kontrolovanou osobu jde tehdy, jestliže vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch veřejného 
zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná 
majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy nebo pokud 
taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně  
veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby. 
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Dotčená smlouva byla uzavřena mezi čtyřmi správními obvody a Technickými 

službami města Hamburku přímo, aniž by proběhlo zadávací řízení stanovené zadávací 

směrnicí. 

Správní obvody rovněž poskytly Technickým službám města Hamburku 

přebytečné kapacity na svých skládkách pro zmírnění nedostatku skládkové kapacita 

města Hamburku.  

Podle Evropské komise nebylo možné aplikovat výše zmíněnou "in-house 

výjimku“, protože správní obvody nevykonávaly žádnou kontrolu nad Technickými 

službami města Hamburku. Proto uzavření smlouvy bez zadávacího řízení bylo podle 

Evropské komise porušením práva veřejných zakázek a Evropská komise podala k ESD 

na Spolkovou republiku Německo žalobu pro porušení povinnosti. 

Závěry ESD: 

ESD se závěrem Evropské komise nesouhlasil. ESD zdůraznil, že tato smlouva 

neupravuje vztah mezi Technickými službami města Hamburku a provozovatelem 

zařízení spalovny, ale že smlouva byla uzavřena mezi čtyřmi správními obvody a 

Technickými službami města Hamburku pro vzájemnou spolupráci při nakládání s 

odpadem. ESD analyzoval podrobně povinnosti stran a dospěl k závěru, že smlouva 

byla uzavřena pro účel spolupráce mezi místními orgány veřejné správy a s cílem 

poskytovat společné veřejně-prospěšné služby. 

Smlouva má za cíl umožnit městu Hamburk výstavbu a provoz zařízení za 

nejvýhodnějších ekonomických podmínek, přičemž pouze účast dotčených správních 

obvodů odůvodňuje kapacitu zařízení. Kromě toho ESD poznamenal, že smluvní strany 

si navzájem poskytují jen náhradní skládkové kapacity a mezi stranami neprobíhají 

žádné finanční transfery. V neposlední řadě jsou strany smlouvy povinny ke vzájemné 

spolupráci v případě potřeby.  

ESD konstatoval, že smlouva byla uzavřena bez účasti soukromého sektoru a 

nemá nic společného se smlouvami mezi městem Hamburk a provozovatelem zařízení 

spalovny.  
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ESD zdůraznil, že správní obvody mají právo plnit své veřejné povinnosti 

vlastními prostředky a spolupracovat při tom s ostatními orgány veřejné správy, které 

nejsou jejich útvary.  

ESD přitom připomněl, že veřejný orgán může plnit úkoly ve veřejném zájmu, 

které mu příslušejí, svými vlastními prostředky, aniž by byl povinen obrátit se na vnější 

subjekty nenáležející k jeho organizačním složkám, a že tak může činit také ve 

spolupráci s jinými veřejnými orgány (viz výše uvedený ESD C-324/07 Coditel 

Brabant). 

Je třeba uvést, že taková spolupráce mezi veřejnými orgány nezpochybňuje 

hlavní cíl EU v oblasti veřejných zakázek, totiž volný pohyb služeb a  nenarušovanou 

hospodářskou soutěž, pokud se naplňování této spolupráce řídí pouze sledováním cílů 

ve veřejném zájmu a pokud je zaručena zásada rovného zacházení s dotčenými 

subjekty, takže žádný soukromý podnik není ve výhodnějším postavení ve vztahu ke 

svým soutěžitelům. 

Kromě toho ESD vyslovil závěr, že právo Společenství veřejným orgánům 

rozhodně neukládá, aby se při společném zajišťování úkolů veřejného zájmu uchylovaly 

k určité právní formě.  

Podle ESD je nutné splnit čtyři podmínky, na základě kterých jsou podobné 

dohody o spolupráci vyjmuty z působnosti Zadávacích směrnic: 

� „účelem daného partnerství je plnění úkolu ve veřejném zájmu uloženého všem  

dotčeným místním orgánům, 

� tento úkol plní výhradně dotčené veřejné orgány, tj. bez zapojení soukromých  

subjektů, 

� příslušná činnost se v zásadě vykonává jménem dotčených veřejných orgánů“, 39 

� účelem těchto dohod musí být vzájemná spolupráce na rozdíl od finančního   

protiplnění, 

� žádná osoba soukromého práva není ve zvýhodněné pozici oproti ostatním  
                                                 
39 Evropský parlament: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v oblasti 
veřejných zakázek [online]. INI/2009/2175, Štrasburk, 2010-05-18, [cit. 2010-05-25].Dostupné z 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0173+0+DOC+XML+V0//CS. 
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soutěžitelům na trhu. 

Komentář: 

ESD dospěl v tomto případu k závěru, že dohoda mezi veřejnými orgány není 

smlouva na veřejnou zakázku, ale nekomerční dohoda o spolupráci mezi veřejnými 

orgány k plnění úkolů výhradně ve veřejném zájmu, což není v rozporu s cíli EU (volný 

pohyb služeb a otevřená hospodářská soutěž). 

Na Technické služby města Hamburku lze nahlížet nikoli jako na poskytovatele 

služeb jednajícího za úplatu, nýbrž jako na veřejnoprávní subjekt odpovědný 

za odstraňování odpadů, který nabízí správní pomoc sousedním územním celkům 

za náhradu nákladů na provoz, které mu vznikají. 

Právě v argumentaci ESD, podpořené rovněž tím, že o zmíněném rozsudku 

rozhodoval velký senát ESD, lze spatřit průlom ve vztahu územně samosprávných celků 

a norem týkajících se veřejných zakázek. Je však otázkou, na jaké jiné oblasti veřejných 

úkolů obcí než odpadové hospodářství lze zmíněný rozsudek vztáhnout. Bude nejspíše 

nutné vyčkat dalších rozhodnutí ESD. Nápomocné by mohlo být interpretační sdělení 

Evropské komise a nejlepším řešením případné novely Zadávacích směrnic z důvodu 

právní jistoty pro zadavatele a dodavatele. 

Z rozsudku však není zcela jasné, jak hodnotit podobné dohody o spolupráci, 

které budou obsahovat více než kompenzaci nákladů. Dále není zcela vyjasněna otázka 

jak přesně vymezit „spolupráci, která sleduje veřejný zájem“. Nebude se patrně 

uplatňovat pouze v případě zeměpisně sousedících celků, ale kritériem bude spíše 

„vzájemná spolupráce“, která bude možná např. v případě IT služeb nesousedících 

komunit.40 

 

 

                                                 
40 Directorate General for Internal Policies: The impact of the Lisbon Treaty in the field of Public 
Procurement. European Parlament, IP/A/IMCO/NT/2009-12, Brussels, 2009-12, [cit. 2010-05-
25].Dostupné z 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=29131. 
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Rozsudek Londýnského odvolací soudu EWCA Civ 490 ze dne 9. června 2009 

Jako zajímavý kontrast k výše analyzovanému ESD C-480/06 Stadtreinigung 

Hamburg, i když se nejedná o rozhodnutí ESD, stojí za zmínku rozhodnutí 

Londýnského odvolací soudu (EWCA Civ 490, dále jen „RMP“) vydané ve stejný den 

jako ESD C-480/06 Stadtreinigung Hamburg.  

V RMP se jednalo také o otázku interkomunální spolupráce. I když je výchozí 

skutkový stav velice podobný ESD C-480/06 Stadtreinigung Hamburg, Londýnský 

odvolací soud rozhodl zcela rozdílně. 

Londýnský odvolací soud konstatoval, že pravidla pro zadávání zakázek se 

nevztahují na vzájemnou spolupráci londýnských správních obvodů v případě uzavření 

společné pojistné smlouvy se společností London Authorities Mutual Limited (LAML), 

kterou si pro tento účel založily. 

V  RMP šlo o  pojistnou smlouvu s běžnými smluvními podmínkami, které lze 

najít v jakékoli podobné pojistné smlouvě. Tato pojistná smlouva řídila vztah mezi 

členy a LAML a nejednalo se pouze o administrativní vztah. 

Podle výše uvedeného ESD C-480/06 Stadtreinigung Hamburg není spolupráce 

mezi veřejnými orgány k plnění úkolů výhradně ve veřejném zájmu v rozporu s cíli EU 

(volný pohyb služeb a otevřená hospodářská soutěž). V případu ESD C-480/06 měly 

místní veřejné orgány ze zákona povinnost vykonávat činnosti týkající se nakládání s 

odpady, které je službou ve veřejném zájmu.  

Přestože získání pojištění není samo o sobě veřejnou službou je jistě nutné, aby 

byl místní úřad ve veřejném zájmu pojištěn pro řádný výkon svých funkcí. Nebýt 

pojištěn je v tomto případě teoretická možnost, ale na druhou stranu je takto vytvářeno 

nepřijatelné riziko pro poplatníky daně a pro třetí strany. Na tomto základě mohly 

spolupracující orgány argumentovat, že zřízení společnosti LAML, která poskytovala 

pojištění londýnským správním obvodům, je službou ve veřejném zájmu. 

Je zavedenou zásadou, že zadavatelé mají právo používat vlastní zdroje, aniž by 

museli zadávat veřejné zakázky podle předpisů o veřejných zakázkách. V případu ESD 
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ESD C-480/06 konstatoval, že orgány pomocí svých vlastních zdrojů pouze na základě 

dohody jednoduše spolupracovali s dalšími orgány. 

Je obtížné tvrdit, že LAML byl pouze subjekt, který usnadňoval spolupráci mezi 

orgány za použití jejich vlastních zdrojů. Jednotlivé správní obvody nemohly pojistit 

sami sebe. Správní obvody platili LAML klasické pojistné s tím, že v případě pojistné 

události mohou u LAML vznášet nároky z pojištění. V případě vyplacení nároku tedy 

nelze hovořit o pouhém použití vlastních zdrojů na straně dotčeného správního obvodu.  

Zdá se tedy, že rozsudek Londýnského odvolacího soudu je v souladu s ESD v 

ESD C-480/06. Dotčený správní obvod neuspěl s tvrzením, že LAML byl pouze subjekt  

pro interkomunální spolupráci.41 

4.2.2 Nová role environmentálních aspektů ve Smlouvách EU 
 

Článek 3 odst. 3 SEU nově stanoví, že EU je založena na „…vysoce 

konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a 

společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního 

prostředí…“. Před účinností Lisabonské smlouvy zdůrazňovaly Smlouvy jako 

všeobecný cíl EU volný trh. Účel unijních právních předpisů veřejného zadávání se tak 

rozšiřuje od pouhého ekonomického přístupu k nově začleněnému přístupu sociálně 

odpovědného tržního systému. 

Článek 11 SFEU uvádí, že „Požadavky na ochranu životního prostředí musí být 

zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Unie, zejména s ohledem na 

podporu udržitelného rozvoje“. Tyto požadavky musí být tedy zohledněny v každém 

legislativním procesu v EU, tedy i v oblasti předpisů veřejného zadávání.  

Ochrana životního prostředí a zlepšení kvality životního prostředí musí být 

integrovány do politik EU a měly by být brány v úvahu legislativci a zadavateli 

zadávajícími konkrétní veřejné zakázky. Environmentální aspekty mohou tedy ovlivnit 

interpretaci existujících unijních právních předpisů veřejného zadávání a tvorbu nových. 

                                                 
41 GOLLANCZ, D.: Brent v Risk Management Partners – could it have been different? [online]. Practival 
Law Comapny, 2009-06-29, [cit. 2010-05-21]. Dostupné z 
http://publicsector.practicallaw.com/blog/publicsector/plc/?p=157. 
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Integrace ochrany životního prostředí do přípustného rozsahu kritérií byla již 

ESD judikována. Výklad reformovaných Smluv EU v případě ekologických kritérií 

nemusí nutně jít za hranice, které stanovil ESD. Spíše je možné říci, že tato ustanovení 

Smluv EU potvrzují judikaturu ESD.42 Jedná se zejména o rozsudky ESD C-513/99 

Concordia Bus a ESD C-448/01 Wienstrom, jejichž následující závěry byly převzaty do 

preambulí Zadávacích směrnic.43 

Podle těchto rozsudků jsou ekologická kritéria přípustná, jestliže jsou splněny 

čtyři základní hlediska: 

� souvisí s předmětem zakázky, 

� neposkytují zadavateli neomezenou svobodu výběru, 

� jsou výslovně zmíněna v zadávací dokumentaci nebo oznámení veřejné  

zakázky, 

� musí být v souladu se všemi základními zásadami práva EU, zejména se zásadou 

zákazu diskriminace. 

V těchto rozsudcích se ESD odvolal na článek 6 SES (nově výše uvedený článek 

11 SFEU), který výslovně obsahuje požadavky na ochranu životního prostředí.  

Stejně tak Listina základních práv Evropské unie, která má stejnou právní sílu 

jako SEU44, uvádí ve svém článku 37 - Ochrana životního prostředí: „Vysoká úroveň 

ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do politik Unie 

a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.“  

Česká republika si sice vymínila výjimku v uplatňování Listiny základních práv 

Evropské unie, jejíž ustanovení mohou být aplikovatelné na jejím území pouze 

v případě, že tak stanoví právní předpisy České republiky. Nicméně článek 11 SFEU 

dostatečně zdůrazňuje požadavek ochrany životního prostředí a zahrnutí ekologických 

kritérií do zadávacího procesu a zdá se být v tomto ohledu postačující. 

                                                 
42 Directorate General for Internal Policie: The impact of the Lisbon Treaty in the field of Public 
Procurement. European Parlament. IP/A/IMCO/NT/2009-12, Brussels, 2009-12, [cit. 2010-05-
25].Dostupné z 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=29131 
43 Body 1 preambule směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. 
44 Článek 6 odst. 1 pododst. 1 SEU. 
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S ohledem na výše uvedené je třeba připomenout blížící se termín implementace 

tzv. „zelené směrnice“ 2009/33/ES, který je stanoven na 4. prosince 2010. „Cílem této 

směrnice je povzbudit trh s čistými a energeticky účinnými silničními vozidly, a 

zejména – jelikož by to mělo zásadní dopady na životní prostředí –, ovlivnit trh se 

standardními vozidly vyráběnými ve větším množství, jako jsou osobní automobily, 

autobusy, autokary a nákladní automobily tím, že bude zajištěna taková poptávka po 

čistých a energeticky účinných silničních vozidlech, která bude dostatečná k povzbuzení 

výrobců a průmyslového odvětví k investování do dalšího vývoje vozidel s nízkou 

spotřebou energie a nízkými emisemi CO2 a dalších znečisťujících látek.“.45 

V současnosti není možné upřednostňovat pouze čistě ekonomické hledisko při 

zadávání veřejných zakázek. Udržitelný rozvoj, jehož elementárním prvkem je právě 

ekologické hledisko, je nedílnou součástí moderních ekonomických úvah. 

4.3 Vybrané instituty veřejného zadávání v judikatuře ESD 
 

ESD již vydal velký počet rozhodnutí, které se týkají oblasti veřejného zadávání. 

Mnoho pojmů veřejného zadávání je na unijní úrovni upraveno v obecnější rovině 

směrnicemi a při jejich implementaci (a zohledňování národních specifik) může občas 

docházet k pojmovým nesrovnalostem. Vodítkem při interpretaci unijních předpisů jsou 

pro národní soudy a dohledové orgány, a samozřejmě v praxi i pro samotné zadavatele a 

dodavatele, rozhodnutí ESD, který se věcně zabývá právě výkladem směrnic. 

4.3.1 Zásada zákazu diskriminace 
 

Zásada zákazu diskriminace je jednou ze zásad výslovně uvedených v § 6 ZVZ, 

který uvádí, že „Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace“. 

Tento výčet zásad, který vychází ze Zadávacích směrnic, nelze považovat za 

taxativní a vedle těchto zásad se v oblasti veřejných zakázek uplatňují další zásady 

práva EU, které jsou stanoveny zejména Smlouvami EU. Základní zásady zadávacího 

                                                 
45 Bod 11 preambule směrnice 2009/33/ES. 
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procesu je třeba interpretovat v souladu s právem EU a ve smyslu příslušných 

rozhodnutí ESD.46 Tyto základní zásady jsou závazné pro veřejné zadavatele při 

zadávání všech  druhů veřejných zakázek, tedy i podlimitních veřejných zakázek, 

veřejných zakázek malého rozsahu a rovněž v soutěži o návrh47. 

Podle zásady zákazu diskriminace „zadavatel nesmí zvýhodňovat některé 

dodavatele nebo skupiny dodavatelů na úkor ostatních bez jasně stanovených pravidel 

(… musí se tak nicméně stát na základě předem stanovených jasných pravidel, která 

nebudou dodavatele zvýhodňovat např. podle jejich místa sídla – nelze tedy např. 

preferovat domácí dodavatele)“.48 Níže uvedený rozsudek ESD je tedy příkladem 

porušení této základní zásady. 

ESD C-234/03 ve věci Conte SA, Visiol Srl, Oxigen Salud SA v. Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (Ingesa), původně Instituto Nacional de la Salud (Insalud) ze dne 27. 

října 2005 

Španělský Národní institut zdraví (zadavatel, dále jen „Insalud“) vyhlásil 

zadávací řízení týkající se veřejné zakázky na poskytování služeb domácí respirační 

léčby a dalších metod asistované ventilace na území dvou španělských provincií. 

Insalud v zadávací dokumentaci stanovil jako podmínku účasti, že uchazeč musí 

mít v době podání nabídky alespoň jednu kancelář otevřenou pro veřejnost, přístupnou 

přinejmenším osm hodin denně, dopoledne a odpoledne, pět dní v týdnu, v hlavním 

městě dotyčné provincie. V rámci hodnotících kritérií bylo dále stanoveno, že uchazeč 

musí vlastnit v době podání nabídek nejméně dvě zařízení na výrobu kyslíku, která se 

nacházejí maximálně 1 000 km od dotyčné provincie a alespoň jednu kancelář 

otevřenou pro veřejnost, přístupnou přinejmenším osm hodin denně, dopoledne 

a odpoledne, pět dní v týdnu, v určitých místech dotyčné provincie v době podání 

nabídek.  

                                                 
46 JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. Praha: C. H. Beck, 2007, 
ISBN 978-80-7179-575-9, str. 56. 
47 Soutěž o návrh je specifický postup zadavatele, který směřuje k získání návrhu, projektu nebo plánu, 
není samostatným druhem zadávacího řízení a nevede bezprostředně k uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku na služby. 
48 KRUTÁKOVÁ, L., KRUTÁK, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. 1. vydání. 
Olomouc: ANAG, 2007, ISBN 978-80-7263-376-0, str. 43. 
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V případě rovnosti bodů při hodnocení získá veřejnou zakázku nabídka, která 

má nejlepší technické hodnocení. V případě rovnosti se provede výběr ve prospěch 

podniku, který již stejnou službu poskytoval. 

Žalobci označili výše uvedené podmínky za porušení svobod usazování, volného 

pohybu služeb a zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti podle Smlouvy ES. 

Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu bylo, zda výše uvedené 

zásady EU brání tomu, aby Insalud v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 

poskytování zdravotních služeb domácí respirační léčby a dalších metod asistované 

ventilace stanovil výše uvedené sporné podmínku, a které, v případě rovnosti bodů mezi 

více nabídkami, upřednostňují podnik, který již dotčenou službu na španělském trhu 

poskytoval. 

Závěry ESD: 

ESD konstatoval, že pokud jde o kritéria hodnocení týkající se zařízení pro 

výrobu, úpravu a plnění kyslíku, je samo sebou, že mohou bránit podniku v podání 

nabídky, ledaže by již měl taková vlastní zařízení nacházející se ve stanoveném okruhu 

1 000 km k dispozici. Stejně tak v případě rozhodnutí mezi dvěma uchazeči, kteří mají 

stejný počet bodů, ve prospěch podniku již usazeného na španělském trhu. 

V případě, že podmínka může být v praxi snadněji splněna španělskými 

subjekty, nežli těmi, které jsou usazeny v jiném členském státu, porušuje takové 

kritérium zásadu zákazu diskriminace. 

 Není sporu o tom, že podmínka účasti, jakož i ostatní napadené prvky sporných 

zadávacích řízení mají za cíl lépe zajistit ochranu života a zdraví pacientů. Podmínka 

mít kancelář otevřenou pro veřejnost v hlavním městě dotyčné provincie v době podání 

nabídky je nepotřebná vzhledem k výše určenému cíli lepšího zajištění ochrany života 

a zdraví pacientů a takový požadavek je zjevně nepřiměřený. Navíc minimální 

požadavky v zadávací dokumentaci již vyžadují zavedení služby technické podpory 

přístupné 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu, což vede v prvé řadě k zajištění 

uskutečnění sledovaného cíle, tedy neohrozit život nebo zdraví pacientů v případě 

problémů s fungováním nebo ovládáním vybavení. 
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Pokud jde o kritéria hodnocení týkající se vlastnictví určitých zařízení pro 

výrobu, jakož i úpravu a plnění kyslíku nacházejících se v okruhu 1 000 km 

od provincie, kde bude služba poskytována, je třeba ověřit, zda tato kritéria, ačkoliv 

jsou bez rozdílu použitelná na všechny podniky, mohou fakticky upřednostňovat 

zejména ty podniky, které jsou již usazeny ve Španělsku. Jestliže se vymezená oblast 

nachází v okruhu 1 000 km kolem dotyčných provincií, zahrnuje kromě španělského 

území také celé portugalské území, zahrnuje pouze část Francie a vylučuje téměř 

všechny členské státy, takže zařízení nacházející se v Belgii nebo v Itálii, jako je tomu 

v projednávané věci, jsou mimo stanovený okruh. Pokud bude mít vnitrostátní soud za 

to, že kritérium je v praxi snadněji splněno španělskými subjekty nežli těmi, které jsou 

usazeny v jiném členském státu, pak takové kritérium porušuje zásadu zákazu 

diskriminace. Navíc kritérium 1 000 km se jeví jako nezpůsobilé k zaručení uskutečnění 

dotčeného cíle a předpoklad, že překonávání vnitřních hranic ES způsobí zpoždění, což 

namítá španělská vláda, okruh 1 000 km tím, že přesahuje španělské hranice, není 

dostatečným argumentem. 

Ze všech výše uvedených úvah ESD vyplývá, že článek 49 ES (současný článek 

56 SFEU, který je výrazem zásady zákazu diskriminace) brání tomu, aby zadavatel 

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zdravotní služby domácí respirační léčby 

a dalších metod asistované ventilace stanovil:  

� podmínku účasti, která ukládá uchazeči, aby v době podání nabídky měl  

kancelář otevřenou pro veřejnost v hlavním městě provincie, kde má být služba 

poskytována, a   

� kritéria hodnocení nabídek, která přidělením dodatečných bodů uznávají v době  

podání nabídky existenci výrobních zařízení pro úpravu a plnění kyslíku 

nacházejících se maximálně 1 000 km od uvedené provincie nebo kanceláří 

otevřených pro veřejnost v jiných určených místech uvedené provincie a která 

v případě rovnosti mezi několika nabídkami upřednostňují podnik, který 

dotčenou službu již poskytoval. 
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Zdali výše uvedené podmínky působí diskriminačně přísluší ověřit 

vnitrostátnímu soudu. 

Komentář: 

Tento případ je zajímavým příkladem diskriminace zahraničních dodavatelů. 

Hodnocená kritéria musí být nastavena způsobem, který je nediskriminační vůči 

jakýmkoli dodavatelům (např. zahraničním). Při jejich nastavení nelze jít nad rámec 

toho, co zaručuje uskutečnění cíle, který je sledován. 

4.3.2 Jiná právnická osoba jako zadavatel 

 
Zadavatel je klíčovým pojmem v úpravě veřejných zakázek. Již samotné určení, 

zdali se jedná o zadavatele, je rozhodující pro aplikaci právních předpisů veřejných 

zakázek. Osobu zadavatele lze podle Zákona o veřejných zakázkách rozdělit na 

veřejného, dotovaného a sektorového zadavatele. 

Podle § 2 odst. 2 ZVZ je veřejným zadavatelem: 

a) Česká republika,  

b) státní příspěvková organizace,  

c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci 

zřizovatele vykonává územní samosprávný celek a 

d) jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování 

potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou povahu, a je financována 

převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným 

veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či 

volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či 

kontrolním orgánu. 

Právě poslední případ veřejného zadavatele, který se týká vymezení pojmu „jiná 

právnická osoba“, je dosti komplikovaným pojmem a v praxi je potřeba podrobně 

zkoumat všechny podmínky, které má tato jiná právnická osoba splňovat.  
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Už samotný český překlad v Zákoně o veřejných zakázkách může být zavádějící. 

V anglickém originálu Zadávací směrnice je „jiná právnická osoba“ uvedena jako „body 

governed by public law“, tedy v překladu „osoba řízená veřejným právem“, „osoba 

veřejného práva“ nebo „veřejnoprávní subjekt“. 

V této kapitole se zaměřím na některé případy z bohaté judikatury ESD, která 

vymezuje jednotlivé podmínky definice „body governed by public law“.  

Do kategorie „jiné právnické osoby“ spadají subjekty, které splňují níže uvedené 

podmínky: 

1. jde o právnickou osobu, 

2. je založena a zřízena zákonem za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 

které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, 

3. existuje zákonem kvalifikovaný vztah ke státu nebo jinému veřejnému 

zadavateli (financování, ovládání, zastoupení v orgánech). 

Tyto podmínky musí být splněny současně, jinak nelze hovořit o jiné právnické 

osobě, která je veřejným zadavatelem.  

Důvodem pro takovou definici veřejného zadavatele v Zadávacích směrnicích 

byla potřeba interpretovat termín „stát“ z funkčního hlediska (viz rozhodnutí ESD C-

31/87 ve věci Gebroeders Beentjes C.V. v. Nizozemí), tedy brát v úvahu také orgán, 

který není formálně součástí státní správy, ale je nástrojem, jež na státu závisí a 

prostřednictvím kterého stát jedná a tato jiná právnická osoba je tak materiálně součástí 

veřejné správy.49 Při výkladu se tedy nelze řídit pouze doslovným překladem termínu 

„osoba řízená veřejným právem“. 

Výše zmíněná podmínka č. 1 nečiní žádné výkladové potíže. Na posuzování této 

podmínky nemá vliv právní forma právnické osoby. Zbývající podmínky je třeba 

zkoumat podrobněji a často je nutné přihlédnou k judikatuře ESD. 

 

                                                 
49 JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. Praha: C. H. Beck, 2007, 
ISBN 978-80-7179-575-9, str. 99. 
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Podmínka č. 2 - uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají obchodní či 

průmyslovou povahu: 

Při určení této podmínky je potřeba přihlédnout k faktickému charakteru 

vykonávané činnosti a k cíli, ke kterému taková činnost směřuje, bez ohledu na formální  

pojmenování takové činnosti nebo jaký je rozsah činností nad rámec té, která je 

zkoumána.50 Jasným příkladem uspokojování takových potřeb může být činnost 

zaměřená proti záplavám v rámci svěřené správy vodního toku.51 

Navíc není nutné, aby tuto podmínku splňovala pouze právnická osoba zřízená 

za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu. Jestliže tato právnická osoba začne 

uspokojovat v rámci svých činností potřeby veřejného zájmu, které nemají průmyslovou 

nebo obchodní povahu, i když byla za tímto účelem zřízena, je nutné podmínku 

uspokojování potřeb veřejného zájmu považovat za splněnou52 „Je také nerozhodné, zda 

tyto úkoly vykonává vlastní právnická osoba“.53 

Není důležitá povaha činností, ale „povaha účelu“, pro který jsou tyto činnosti 

vykonávány. Je potřeba osvětlit cíl, ke kterému dotčené činnosti směřují, a důvody, proč 

jsou tyto činnosti vykonávány. Pouhý výpis z obchodního rejstříku tedy ještě nepodává 

jasný důkaz o tom, že se nejedná o jinou právnickou osobu.54 

Od povahy účelu je nutné odlišit „povahu potřeby“, zda se jedná o potřebu, 

kterou stát nebo jiný veřejný zadavatel, ke kterému má jiná právnická osoba zákonem 

stanovený vztah, rozhodl z důvodu spojených s obecným zájmem uspokojovat sám 

nebo nad kterou si chce zachovat rozhodující vliv či nikoliv. 

Konkrétně byly za činnosti vykonávané ve veřejném zájmu, které nemají 

obchodní či průmyslovou povahu, v judikatuře ESD označeny tyto činnosti: odvoz 

odpadů, činnost státní tiskárny, vydávání oficiálních dokumentů (řidičské průkazy, pasy 

                                                 
50 ESD C-44/96 Mannesmann Anlagebau AG. 
51 RAUS, D., NERUDA, R.: Zákon o veřejných zakázkách: Komentář. Praha: Linde, 2007, ISBN 978-80-
7201-677-8, str. 27. 
52 ESD C-470/99 Universale-Bau. 
53 ESD C-360/96 Gemeente Arnhem. 
54 KRUTÁKOVÁ, L., KRUTÁK, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. 1. vydání. 
Olomouc: ANAG, 2007, ISBN 978-80-7263-376-0, str. 24. 



 

 

37 

apod.), věznice, výstavba sociálních bytů, příprava průmyslových zón, správa lesů a 

lesní průmysl, vzdělávání (činnost univerzity).55  

Podle ESD ale nelze vymezit konkrétní činnosti obecně pro všechny členské 

státy EU. Je vždy nutné studovat podrobně konkrétní podmínky a okolnosti, za nichž je 

daná činnost vykonávána v konkrétním členském státu ve veřejném zájmu. 

Rozhodná je aktuálně vyvíjená činnost: 

Není rozhodné, aby podmínku uspokojování potřeb veřejného zájmu splňovala 

pouze právnická osoba doslovně zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného 

zájmu. 

ESD C-470/99 ve věci Universale-Bau AG a Bietergernein-Schaft proti 

Entsorgungsbetriebe Simmering GesmbH (EBS) ze dne 12. prosince 2002 

Společnost EBS provozovala na komerční bázi čističku odpadních vod. Podle 

žalobce nebyli tyto činnosti podle stanov společnosti při jejím vzniku určeny pro 

uspokojování veřejných potřeb a neexistuje žádný důkaz, že společnost EBS byla 

založena za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu.  

K podstatné změně došlo, když EBS převzala odpovědnost za provoz hlavní 

čističky odpadních vod města Vídeň. V roce 1985 se EBS zavázala provozovat čističku 

odpadních vod a město Vídeň se zavázalo pokrýt provozní náklady čističky. Společnost 

EBS tak neučinila za účelem dosažení zisku, ale ve veřejném zájmu, který město Vídeň 

přeneslo na EBS. 

Závěry ESD: 

ESD uvedl, že subjekt, který nebyl založen s cílem uspokojovat specifické 

potřeby ve veřejném zájmu, které nemají průmyslový nebo obchodní charakter, ale 

který následně převzal odpovědnost za uspokojování takových potřeb, se považuje za 

jinou právnickou osobu (body governed by public law). 

                                                 
55 JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. Praha: C. H. Beck, 2007, 
ISBN 978-80-7179-575-9, str. 102. 
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Podle ESD může subjekt vykonávat i jiné činnosti, než je uspokojování potřeb 

veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Podstatné je, aby 

takové potřeby veřejného zájmu stále zajišťoval. Z toho vyplývá, že pro určení, zda 

subjekt splňuje tuto podmínku, je nezbytné vzít v úvahu činnosti, které v současnosti 

vykonává. V tomto ohledu by byla aplikace Zadávací směrnice oslabena, kdyby subjekt 

nebyl klasifikován jako jiná právnická osoba jen proto, že uspokojování potřeb 

veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, které v současnosti 

prakticky vykonává, mu nebyly svěřeny v době jeho vytvoření. Stejný argument se týká 

formální okolnosti, zda stanovy subjektu byly či nebyly doplněn, aby reflektovaly 

aktuální změny v činnostech takového subjektu. Existence či neexistence potřeb 

veřejného zájmu musí být posuzována objektivně a z funkčního hlediska.  

V souladu s výše uvedenými argumenty ESD konstatoval, že subjekt, který 

nebyl založen nebo zřízen za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které 

nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, avšak který následně převzal odpovědnost 

za zajišťování takových potřeb a od té doby je uspokojuje, splňuje podmínku „založení 

nebo zřízení za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu a je tedy veřejným zadavatelem, pokud předpoklad 

převzetí odpovědnosti za uspokojování těchto potřeb lze objektivně prokázat. 

Potřeby veřejného zájmu průmyslové a obchodní povahy: 

ESD v několika rozhodnutích vymezil potřeby veřejného zájmu, které nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu a potřeby, které takovou povahu mají.  

Při určení zda se jedná o činnost průmyslové nebo obchodní povahy je potřeba 

přihlédnout k faktickému charakteru vykonávané činnosti a k cíli, ke kterému taková 

činnost směřuje, bez ohledu na formální pojmenování takové činnosti nebo jaký je 

rozsah činností nad rámec té, která je zkoumána.  

ESD C-44/96 ve věci Mannesmann Anlagebau AG and Others proti Strohal Ratationsduck 

GesmbH ze dne 15. ledna 1998 

 V tomto rozhodnutí se ESD vyjádřil k zajímavé otázce. Lze za jinou právnickou 

osobu, která podléhá právním předpisům pro veřejného zadavatele, považovat také 
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subjekt, který za účelem uspokojování veřejného zájmu vykonává pouze některou ze 

svých činností, třeba i jedinou, okrajovou? 

 Konkrétním předmětem řízení o předběžné otázce byla odpověď na otázku, zda 

Rakouská státní tiskárna je jinou právnickou osobou a zda všechny smlouvy na 

provedení stavebních prací uzavírané tímto subjektem jsou veřejnými zakázkami. 

 Rakouská státní tiskárna byla zřízena zákonem za účelem tisku úředních 

dokumentů. Pochybnosti nastaly v okamžiku, kdy Rakouská státní tiskárna založila 

Strohal Rotationsdruck GesmbH (SRG), tiskárnu s rotační technologií, ve které držela 

99,9 % podíl.  Rakouská státní tiskárna vyhlásila výběrové řízení na stavební práce a za 

subjekt odpovědný za toto výběrové řízení byl označen právě SRG. Tento postup byl 

napaden v přezkumném řízení společností Mannesmann Anlagebau AG a dalšími před 

Spolkovým úřadem pro veřejné zakázky, který položil ESD několik předběžných 

otázek, zejména jestli lze Rakouskou státní tiskárnu a SRG považovat za jinou 

právnickou osobu. 

Závěry ESD: 

 Rakouská státní tiskárna je subjekt vytvořený k  tomu, aby tiskl úřední 

dokumenty, které jsou úzce spojeny s institucionálním fungování státu a jejichž výroba 

vyžaduje utajení nebo bezpečnostní opatření (pasy, řidičské a občanské průkazy). Podle 

ESD není pochyb o tom, že Rakouská státní tiskárna je jiná právnická osoba vytvořená 

k uspokojování veřejných potřeb, které nemají průmyslový nebo obchodní charakter.   

Je nerozhodné, že subjekt může vykonávat i další činnosti, jako je tisk dalších 

materiálů a distribuce knih vedle úkolů, které vykonává ve veřejném zájmu. Stejně tak 

je nerozhodné, že činnost za účelem uspokojování veřejných potřeb představuje jen 

poměrně malou část všech činností subjektu, pokud subjekt stále uspokojuje potřeby 

veřejného zájmu. Směrnice tedy nerozlišuje mezi veřejnými zakázkami na stavební 

práce zadávané zadavatelem za účelem splnění potřeb veřejného zájmu a těmi 

veřejnými zakázkami na stavební práce, které nemají žádnou spojitost s plněním potřeb 

veřejného zájmu. 
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ESD uvedl, že interpretovat uvedenou podmínku tak, že její aplikace se bude 

odvíjet od poměru činností vykonávaných za účelem uspokojování potřeb veřejného 

zájmu, které nemají obchodní nebo průmyslovou povahu, by bylo v rozporu s principem 

právní jistoty. 

ESD také celkem logicky konstatoval, že podmínky uvedené v definici jiné 

právnické osoby jsou kumulativní. 

Ohledně dceřiné společnosti SRG ESD konstatoval, že společnost, ve které má 

zadavatel (Rakouská státní tiskárna) většinový podíl, nelze považovat za jinou 

právnickou osobu jen z toho důvodu, že byla zřízena veřejným zadavatelem, který 

splňuje podmínky definice jiné právnické osoby nebo proto, že tento zřizovatel na ní 

převedl prostředky získané svou činností vykonávanou ve veřejném zájmu.  

Komentář: 

Závěr ESD ohledně poměru činností vykonávaných ve veřejném zájmu a dalších 

činností se může zdát diskutabilní. Právní jistota je zde hlavním pilířem, o který se ESD 

opírá. Není vůbec rozhodující poměr mezi činnostmi, které uspokojují potřeby 

veřejného zájmu a ostatními činnostmi vykonávanými touto právnickou osobou. Taková 

osoba se považuje za jinou právnickou osobu v celém rozsahu svých činností, i kdyby 

šlo o skutečně nepatrnou část všech činností.  

ESD C-360/96 ve věci Gemeente Arnhem, Gemente Rheben proti BFI Holding BV ze dne 

10. listopadu 1998 

Toto rozhodnutí ESD  v řízení o předběžné otázce patří k pilotním rozsudkům v 

oblasti veřejných zakázek a v mnohém vycházel z předchozího rozhodnutí ESD C-44/96 

Mannesmann. 

V roce 1994 se města Arnhem a Rheden rozhodly zřídit akciovou společnost 

ARA a svěřit jí na základě rámcové smlouvy řadu úkolů stanovených zákonem v oblasti 

sběru odpadu a čištěním komunální silniční sítě. Tento postup byl napaden společností 

BFI, která poskytovala stejné služby a tvrdila, že zadávání veřejné zakázky na sběr 

odpadu mělo podléhat zadávací směrnici (viz rozbor části tohoto rozsudku k rozdílu 

mezi veřejnou zakázkou a koncesí v kapitole 4.3.4). 
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Společnost BFI se obrátila na okresní soud, aby prozkoumal, zda postup při 

zadání této veřejné zakázky byl v souladu se směrnicí. Soud rozhodl ve prospěch 

společnosti BFI, že výjimku způsobnosti zadávací směrnice, jež je stanovena v článku 6 

směrnice 92/50/EHS56, zde není možné aplikovat, protože služba nebyla zadána jinému 

zadavateli na základě výhradního práva, které požívá na základě právních nebo 

správních předpisů, které jsou slučitelné se Smlouvou ES.  

Obce Arnhem a Rheden podaly odvolání k Soudnímu dvoru v Arnhemu, který se 

v rámci řízení rozhodl obrátit na ESD s předběžnou otázku, zda společnost ARA spadá 

pod definici veřejnoprávní subjektu / jiné právnické osoby podle zadávací směrnice 

92/50/EHS (výše uvedený článek na tuto definici odkazuje). 

Závěry ESD: 

ESD v níže uvedených odpovědích celkem jasně vymezil základní atributy 

činnosti průmyslové nebo obchodní povahy. 

Legislativa Společenství rozlišuje mezi potřebami veřejného zájmu, které nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu, a potřebami veřejného zájmu, které mají 

průmyslovou nebo obchodní povahu. 

Pojem potřeby veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní 

povahu nevylučuje potřeby, které mohou být uspokojovány také soukromými 

podnikateli. 

Postavení jiné právnické osoby nezávisí na poměru důležitosti uspokojování 

potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a ostatní 

činnosti vykonávané touto právnickou osobou. Rovněž není důležité, že obchodní 

činnosti mohou být prováděny samostatnou právnickou osobou, která je součástí stejné 

skupiny. 

Existence nebo neexistence potřeby obecného zájmu, které nemají průmyslovou 

nebo obchodní povahu je třeba posuzovat objektivně, právní forma ustanovení, v nichž 

jsou tyto potřeby uvedeny, je v tomto ohledu nepodstatná. 

                                                 
56 Tento článek odkazuje na definici „body governed by public law“. 
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Odstraňování a nakládání s domovním odpadem je potřeba, která je nezbytná z 

důvodu veřejného zdraví a ochrany životního prostředí. Nemůže být dosažena použitím 

odvozových služeb, které jsou nabízeny občanům ze strany podnikatelů. Tedy tato 

činnost je jednou z těch, u kterých může stát požadovat, aby byly prováděny veřejnými 

institucemi, nebo nad nimiž si chce zachovat rozhodující vliv. 

Skutečnost, že subjekt působí v konkurenčním prostředí není dostatečným 

důvodem pro závěr, že nenaplňuje definici jiné právnické osoby. Konkurenční prostředí 

ani nevylučuje možnost, že subjekt, je při uzavírání smluv veden jinými než 

ekonomickými úvahami. Na druhou stranu existence konkurence není zcela irelevantní 

k otázce, zda potřeby veřejného zájmu jsou jiné než průmyslové nebo obchodní povahy.  

Komentář: 

Odstraňování a nakládání s domovním odpadem může být považováno za 

potřebu veřejného zájmu. Nutno ale zopakovat, že toto nelze obecně vztáhnout na 

všechny členské státy a vždy je nutné zkoumat okolnosti konkrétního případu. 

„Je tedy nutné rovněž posuzovat, co je cílem výkonu dané činnosti – zda 

vytváření zisku či nikoli, zda subjekt nese rizika spojená s výkonem této činnosti 

(především je v souladu s výše uvedeným zvážit, zda existuje nějaký mechanismus 

kompenzace finančních ztrát, anebo zda subjekt nese sám ekonomické riziko ve vztahu 

k činnostem, které vykonává, a dále zda by se stát či jiný veřejný zadavatel, ke kterému 

má daný subjekt vztah stanovený zákonem, dopustil úpadek subjektu nebo jinou formu 

zániku)“.57   

Není důležitá povaha činnosti, kterou tato jiná právnická osoba vykonává, ale 

povaha účelu, pro který je tato činnost vykonávána. Rozhodujícími faktory jsou tedy cíl 

provozované činnosti a důvody, které vedou subjekt k vykonávání této činnosti a 

subjekt, který působí v konkurenčním prostředí může naplnit podmínky definice jiné 

právnické osoby.  

                                                 
57 KRUTÁKOVÁ, L., KRUTÁK, T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. 1. vydání. 
Olomouc: ANAG, 2007, ISBN 978-80-7263-376-0, str. 25. 
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Podmínka č. 3 - zákonem kvalifikovaný vztah ke státu nebo jinému veřejnému 

zadavateli (financování, ovládání, zastoupení v orgánech): 

 Poslední podmínkou definice jiné právnické osoby je požadavek, že tato osoba 

je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným 

veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více 

než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.  

Pro ilustraci této podmínky byl vybrán rozsudek týkající se podmínky 

„financování“. 

ESD C-380/98 ve věci The Queen proti H.M. Treasury na podnět The University of 

Cambridge ze dne 3. října 2000 

 H.M. Treasury (Ministerstvo financí Velké Británie) rozhodlo zachovat 

University of Cambridge na seznamu veřejnoprávních subjektů notifikovaném 

Evropské komisi. University of Cambridge toto rozhodnutí následně napadla a v rámci 

předběžné otázky se ESD zabýval dotazem, jestli je univerzita veřejným zadavatelem 

podle evropského práva a zda následující příjmy univerzity lze zahrnout do výrazu 

„financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem“: 

� odměny nebo granty placené jedním nebo více zadavateli na podporu výzkumné  

práce, 

� odměny placené jedním nebo více zadavateli za služby obsahující výzkumnou  

práci (protiplnění), 

� odměny placené jedním nebo více zadavateli za jiné služby, jako jsou  

poradenské služby nebo organizace konferencí (protiplnění), 

� studentské granty zaplacené místními školskými úřady univerzitám ve vztahu ke  

stipendiím pro konkrétní studenty. 

Závěry ESD: 

ESD uvedl, že způsob, jakým je určitý subjekt financován, může naznačovat, jak 

úzce je závislý na jiném zadavateli. Nejedná se však o kritérium absolutní. Za veřejné 

financování lze považovat jen platby, které financují nebo podporují činnosti dotčeného 

subjektu bez konkrétního protiplnění. Pod pojem „financovaný“ spadají tedy pouze: 
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� odměny nebo granty placené jedním nebo více zadavateli na podporu výzkumné 

práce a  

� studentské granty zaplacené místními školskými úřady univerzitám ve vztahu ke  

stipendiím pro konkrétní studenty. 

Pod pojem „financovaný“ tedy nelze zahrnout platby, které mají charakter čistě 

jako protiplnění. 

 Předmětem další otázky bylo, jaký význam je třeba dát v definici výrazu  

„převážně“, zejména zda se jedná o určitý procentuální podíl nebo zda výraz má jiný 

význam. Univerzita trvala na výkladu, že „převážně“ znamená více než 3/4, což ESD 

odmítl s tím, že takový výklad nemá oporu ve směrnicích a výraz „převážně“ lze vyložit 

pouze jako převažující část, tedy „více než polovina“. 

Pro určení správného poměru veřejného financování bylo dále nutné určit, které 

příjmy se zahrnují do celkového množství. ESD konstatoval, že se jedná o veškeré 

příjmy, tedy i ty, které vyplývají z obchodní činnosti univerzity. 

Navíc rozhodnutí, zda je subjekt zadavatelem, musí být učiněno zvlášť pro 

každý rok na základě údajů z minulého rozpočtového roku, i když toto rozhodnutí je 

spíše prozatímní povahy. Subjekt, který je zadavatelem na počátku zadávacího řízení, 

musí jako zadavatel toto řízení také ukončit. 

4.3.3 Změny smluv na plnění veřejných zakázek 

 
České a unijní právní předpisy veřejného zadávání upravují proces uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky, ale změny smlouvy po jejím uzavření v podstatě 

řešeny nejsou. 

Smlouvy na plnění veřejných zakázek jsou soukromoprávního charakteru, které 

podléhají v České republice režimu zákona č 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona 

č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 



 

 

45 

   Jediné omezení spočívá v povinnosti jejich uzavření na základě zadávacího 

řízení podle Zákona o veřejných zakázkách a nesmí s ním být v rozporu nebo jej 

obcházet, což by způsobilo absolutní neplatnost podle § 39 Občanského zákoníku. 

Vlastní kontraktační proces těchto smluv je tedy detailně propracován, ale je 

otázkou, za jakých podmínek lze samotné smlouvy měnit vzhledem k jejich 

specifickému omezení. 

Změny smluv na plnění veřejných zakázek lze rozdělit na dvě základní kategorie: 

� změny smluvních stran (zadavatele a dodavatele),  

� změny v  předmětu a obsahu (rozšíření předmětu či jiné změny předmětu a   

obsahu). 

Změna v osobě zadavatele je se souhlasem dodavatele v zásadě možná. Naopak 

změnou v osobě dodavatele dojde k problémové situaci, kdy plnění veřejné zakázky 

bude poskytovat subjekt odlišný od subjektu, který byl vybrán v původním zadávacím 

řízení. Formálně nedochází k uzavření nové smlouvy, avšak nový dodavatel není vybrán 

v soutěži. Obecně znamená změna dodavatele podstatnou změnu smlouvy a hrozí 

narušení hospodářské soutěže a zvýhodnění určitého dodavatele. Pouze výjimečně by 

bylo možné připustit případy jako jsou např. přeměny společností podle zákona č. 

125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev nebo na základě smlouvy 

o prodeji podniku podle § 476 a násl. Obchodního zákoníku.  

Vzhledem ke změnám předmětu Zákon o veřejných zakázkách umožňuje 

výslovně rozšíření předmětu v § 2358. Pravděpodobně nejznámější je případ podle § 23 

odst. 7 písm. a) ZVZ, tzv. víceprací u veřejných zakázek na stavební práce, kdy za 

stanovených podmínek nesmí jejich rozsah přesáhnout 20 % ceny původní zakázky.59 

Změny smluv ve veřejných zakázkách tedy nejsou na evropské ani české úrovni 

komplexně upraveny a je potřeba spoléhat především na judikaturu ESD, která se v této 

oblasti teprve vyvíjí. Tuto zajímavou problematiku prozatím objasňuje především 

                                                 
58 Ustanovení § 23 odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. 5 a odst. 7 písm. a) a b) ZVZ 
59 DVOŘÁK, D.: Změny smluv ve veřejných zakázkách. Veřejné zakázky a PPP projekty, 2009, č. 2, str. 
22. 
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rozsudek ESD C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, jehož závěry jsou 

doplněny nedávným rozsudkem ESD C-91/08 Wall AG. 60 

ESD C-454/06 ve věci Pressetext Nachrichtenagentur GmbH proti Republik Österreich 

(Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH a APA Austria Presse Agentur registrierte 

Genossenschaft mit beschränkter Haftung ze dne 19. června 2008 

 Tento případ byl první příležitostí pro ESD, kdy mohl poskytnou přímý a 

detailní návod ke složité problematice změn smluv na plnění veřejných zakázek a řadí 

se mezi přelomové rozsudky ESD, jehož závěry budou v budoucnosti velmi často 

diskutovány i v jiných případech.61 

Žádost o předběžnou otázku byla položena ESD v rámci sporu mezi 

společnostmi pressetext Nachrichtenagentur GmbH (dále jen „pressetext“) proti APA-

OTS Originaltext-Service GmbH (dále jen „APA-OTS“) a APA Austria Presse Agentur 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (dále jen „APA“). 

Rakouská vláda uzavřela s APA v roce 1994 smlouvu (základní smlouva), na 

základě které využívala její tiskové služby. Jednalo se o využívání tiskové databáze 

společnosti APA a o tzv. „OTS“ služby (original text services - vlastní tiskové služby). 

APA, která má největší podíl na rakouském trhu tiskových agentur, byla před 

uzavřením této smlouvy v menším rozsahu tradičním dodavatelem informačních služeb 

Rakouské vládě. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tím, že smluvní strany 

neměly možnost tuto smlouvu vypovědět před 31. prosincem 1999. Smlouva 

obsahovala fixní formuli pro výpočet odměny za informační služby.  

V roce 2000 založila APA dceřinou společnost s ručeným omezením APA-OTS, 

ve kterém vlastnila 100 % podíl, a převedla na ni činnosti související s poskytováním 

OTS služeb. APA o tomto informovovala rakouské orgány a ujistila je, že APA je 

společně s APA-OTS solidárně odpovědná a převod činnosti nebude mít vliv na 

poskytované služby. Rakouské orgány k této změně daly souhlas s tím, že odměnu 

                                                 
60 Touto tématikou se okrajově zabývaly také dřívější rozsudky ESD C-337/98 Evropská komise 
v Francie a C-496/99 Evropská komise v CAS Succhi di Frutta SpA. 
61 BROWN, A: When Do Changes to an Existing Public Contract Amount to the Award of a New 
Contract for the Purposes of the EU Procurement Rules? Guidance at Last in Pressetext 
Nachrichtenagentur GmbH (Case C-454/06). Public Procurement Law Review, 2008, č. 6, str. NA253. 
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začaly platit společnosti APA-OTS. Mezi APA a APA-OTS byla navíc uzavřena 

smlouva o společném fondu zisků a ztrát, podle které je APA-OTS začleněna do APA, 

řídí se pokyny APA, musí jí odvádět své roční zisky a APA je povinna APA-OTS 

vyrovnat její případné roční ztráty. 

První dodatek k základní smlouvě uzavřený v roce 2001 reagoval na přechod 

Rakouska na evropskou měnu euro a dále na změny v novém indexu spotřebitelských 

cen. Druhý dodatek z roku 2005 prodloužil nemožnost výpovědi do konce roku 2008 a 

cenový rabat za poskytování online informací byl zvýšen z 15 % na 25 %. 

Tisková agentura pressetext nabídla v roce 2004 Rakousku své tiskové služby, 

ale vláda tuto nabídku odmítla. Pressetext se tedy obrátila na Spolkový úřad pro 

zadávání zakázek (Bundesvergabeamt), aby určil, že výše zmíněná reorganizace APA v 

roce 2000 a oba dodatky byly nepřípustné a jednalo se o tzv. „de facto zadávání“. 

Bundesvergabeamt tedy přerušil řízení a obrátil se na ESD se sedmi předběžnými 

otázkami.  

Závěry ESD: 

ESD odpověděl pouze na první tři otázky, na další otázky nebylo vzhledem 

k odpovědím potřeba odpovídat. Podstatou těchto otázek bylo, za jakých podmínek 

mohou být změny stávající smlouvy mezi zadavatelem a poskytovatelem služeb 

považovány za podstatné změny, pro které je nutné nové zadání veřejné zakázky na 

služby ve smyslu směrnice 92/50/EHS.  

ESD uvedl nejdříve obecné výchozí závěry, které definují podstatné změny: 

� směrnice 92/50/EHS neobsahuje výslovnou odpověď na tyto otázky, nicméně je  

možné je dovodit zejména z některých základních zásad a účelu právní úpravy 

veřejných zakázek, 

� jde o změnu, jež zavádí podmínky, které by umožnily účast jiných  

uchazečů než těch, kteří byli původně přijati do řízení, nebo které by umožnily 

vybrat jinou nejvhodnější nabídku, 

� jde o změnu, která značnou měrou rozšiřuje veřejnou zakázku o služby, které  

původně nebyly předpokládány, 
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� jde o změnu, jež mění způsobem, který nebyl v podmínkách původní zakázky  

předpokládán, hospodářskou rovnováhu smlouvy ve prospěch dodavatele, jemuž 

byla zakázka zadána. 

Konkrétně tedy ESD odpověděl: 

� převod veřejné zakázky z APA na APA-OTS představuje v podstatě vnitřní  

reorganizaci smluvní strany, která nemění výrazně podmínky původní zakázky a 

nejedená se o podstatnou změnu smlouvy; APA jako původní dodavatel a jediný 

společník APA-OTS, který vykonává kontrolu nad tímto novým dodavatelem a 

udílí mu pokyny, má i nadále odpovědnost za dodržování smluvních závazků; 

obecně však musí být nahrazení smluvní strany, které zadavatel původně zadal 

veřejnou zakázku, novou smluvní stranou považováno za změnu základních 

podmínek dotčené veřejné zakázky a je nutné nové zadávací řízení, 

� konverze ceny na eura není podstatnou změnou a její zaokrouhlení lze provádět  

v mezích právních předpisů týkajících se zavedení eura, zokrouhlení částky je 

možné k tíži dodavatele z důvodu snadnější fakturace nebo pokud je 

zaokrouhlení provedeno ve prospěch zadavatele, 

� původní smlouva umožňovala nahrazení původního indexu spotřebitelských cen  

a odkaz na nový indexu spotřebitelských cen nepředstavuje podstatnou změnu 

smlouvy, 

� komunitární právo veřejných zakázek podle ESD nezakazuje smlouvy na dobu  

neurčitou; stejně tak není zakázáno zavázet se nevypovědět smlouvu během tří 

let, což je vzhledem k okolnostem přípustné období a není považováno za 

podstatnou změnu (za takové by mohlo být považováno opakované prodlužování 

nemožnosti výpovědi), 

� zvýšením rabatu z 15 % na 25 % se nemění hospodářská rovnováha smlouvy ve  

prospěch poskytovatele a nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy. 

Je nutné upozornit na skutečnost, že pro praktickou aplikaci změn v osobě 

dodavatele je třeba vzít v úvahu konkrétní podmínky případu. „Pouhý fakt, že určitá 

společnost je 100 %  vlastněná původním dodavatelem, aniž by i po převedení zakázky 
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zůstal původní dodavatel odpovědný společně a nerozdílně za plnění veřejné zakázky, 

pravděpodobně pro změnu v osobě dodavatele bez nového zadávacího řízení nebude 

dostačující.“62  

ESD C-91/08 ve věci Wall AG proti Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgung- und 

Service GmbH ze dne 13.dubna 2010 

 Tento rozsudek ESD je dalším stupněm v jeho rozhodování ohledně změn smluv 

na plnění veřejných zakázek. Tímto rozsudkem rozšířil ESD závěry výše uvedeného 

případu ESD C-454/06 Pressetext také na koncese a zahrnul v určitých případech 

změnu subdodavatele do možného okruhu podstatných změn. 

Společnost Wall podniká v oboru reklamních ploch na veřejných prostranstvích 

a provádí výrobu, montáž, údržbu a čištění veřejných toalet a vlastní několik patentů 

na fungování zařízení „City-WC“.  FES je společností, jejímž předmětem podnikání je 

podle stanov odstraňování odpadu, nakládání s odpady, čištění ulic, jakož i zajišťování 

bezpečnosti silničního provozu, a to na účet orgánů veřejné moci a soukromých osob. 

 Dne 18. prosince 2002 vyzvalo město Frankfurt formou „dobrovolného 

oznámení pro celou EU“ uveřejněného v úředním věstníku tohoto města k účasti na 

soutěži o smlouvu o koncesi na služby týkající se provozu, údržby a čištění jedenácti 

městských veřejných toalet. Z těchto jedenácti veřejných toalet měly být dvě 

zrekonstruovány. Protiplnění za tyto služby mělo spočívat pouze v oprávnění k výběru 

poplatků za použití toalet a možnosti využívat po dobu platnosti smlouvy reklamní 

plochy na toaletách i uvnitř toalet, jakož i na jiných veřejných místech na území města 

Frankfurt. Nabídky předložily společnosti Wall, FES a tři další podniky usazené rovněž 

v Německu. 

 V projektu přiložením k nabídce společnosti FES byly uvedeny informace, které 

jasně označovaly společnost Wall jako subdodavatele např. pro zařízení a rozvodné sítě 

a pro plně automatizované City-WC od společnosti Wall. 

Společnost Wall byla vyloučena z řízení o udělení koncese, která byla udělena 

společnosti FES. V koncesní smlouvě byla společnost Wall označena jako subdodavatel 

                                                 
62 DVOŘÁK, D. Změny smluv ve veřejných zakázkách ve světle rozsudku ESD. Veřejné zakázky, 2008, č. 
5, str. 19. 
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bez dalších podrobností. Změna subdodavatele byla dále podmíněna písemným 

schválením ze strany města Frankfurt.  

FES se rozhodla pro změnu subdodavatele pro využití reklamních ploch 

v neprospěch společnosti Wall a požádala město Frankfurt o písemné schválení, které 

tuto změnu schválilo. K podobnému „odstranění“ společnosti Wall z pozice 

subdodavatele došlo i v případě dodávek dvou „City-WC“. Společnost Wall podala 

žalobu k soudu, který se obrátil k ESD pro zodpovězení několika předběžných otázek. 

Závěry ESD: 

ESD nejdříve odkázal na výše uvedené závěry ohledně změny dodavatele v 

případu ESD C-454/06 Pressetext. V případě změmy subdodavatele může být taková 

změna považována za podstatnou (a tudíž vyžadovat nové zadávací řízení) v situaci, 

kdy využití služeb určitého subdodavatele spíše nežli subdodavatele jiného, s ohledem 

na charakteristiky vlastní dotčenému plnění, bylo rozhodujícím aspektem pro uzavření 

smlouvy. V projektu přiloženém k nabídce společností FES tato společnost uváděla, že 

využije „City-WC“ společnosti Wall, z čehož je pravděpodobné, že v takovém případě 

byla koncese společnosti FES udělena právě kvůli subdodavateli, kterého uvedla. Navíc 

ke změně subdodavatele došlo bez legitimního důvodu, po uzavření smlouvy a před 

poskytnutím prvních plnění, ačkoliv společnost FES při předkládání nabídky 

poukazoval na proslulost a technickou zdatnost společnosti Wall jako subdodavatele. 

Na výše uvedené závěry ESD navázal s tím, že je třeba přijmout veškerá 

nezbytná opatření k obnovení transparentnosti řízení, včetně nového řízení o udělení 

koncese. 

Komentář (a možné úvahy de lege ferenda): 

Lze jistě uvažovat o úpravě některých otázek změn smlouvy na plnění veřejné 

zakázky v českém právním řádu (např.  rozšířením stávajícího § 23 ZVZ o další případy 

změn předmětu a uvést podstatné a nepodstatné změny smluv na plnění veřejných 

zakázek). 
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V tomto směru může být inspirací slovenská národní úprava veřejných zakázek, 

kde zákonodárci neváhali obecné závěry případu ESD C-454/06 Pressetext 

implementovat přímo do textu zákona: 

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú uzavrieť dodatok k zmluve 

uzavretej podľa § 45 vtedy, ak by sa jeho obsahom 

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, 

b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v 

pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo 

uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú 

ponuku, 

c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača 

spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.“ 

4.3.4 Rozlišení veřejné zakázky a koncese 
 

Kvůli podobnému charakteru a účelu veřejných zakázek a koncesí může být 

někdy obtížné odlišit, o jaký institut se přesně jedná. „Tato otázka je však pro veřejné 

zadavatele mimořádně důležitá, protože představuje základní předpoklad pro aplikaci 

odpovídajícího právního předpisu a správné provedení výběrového řízení“.63 

Právní úprava veřejných zakázek v užším smyslu zahrnuje právní úpravu 

veřejných zakázek. V širším smyslu zahrnuje právní úpravu veřejných zakázek, koncesí 

a veřejně soukromých partnerství (PPP projekty). Do pojmu veřejně soukromých 

partnerství lze zahrnout jak veřejné zakázky, tak koncese. PPP projekty spadající pod 

úpravu veřejných zakázek, tedy pod Zákon o veřejných zakázkách, jsou nadlimitní 

veřejné zakázky s přenesenými riziky.64 Jde o tzv. kvazikoncese (české ani unijní právo 

tento pojem nezná, tento institut prakticky zanikne 15.9.2010 s účinností novely 

179/2010 Sb.).  

                                                 
63 MALCOVÁ, J.: Vymezení veřejných zakázek a koncesí ve světle hraničních případů v judikatuře 
Evropského soudního dvora. Veřejné zakázky a PPP projekty, 2009, č. 3-4, str. 80. 
64 Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, při jejíž plnění jsou určitá rizika, která obvykle nese zadavatel, 
přenášena na dodavatele (§ 156 ZVZ). Tyto zakázky se zadávají podle Zákona o veřejných zakázkách, ale 
navíc se na ně uplatní některá ustanovení koncesního zákona, zejména § 1 odst. 2 a odst. 3. 
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Níže uvedené rozsudky ESD se týkají rozlišení klasických veřejných zakázek a 

koncesí, u kterých nebylo možné jasně určit, jestli jde o veřejnou zakázku nebo koncesi. 

Pojem veřejné zakázky je definován v § 7 odst. 1 ZVZ jako zakázka realizovaná 

na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je 

úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná 

zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována 

na základě písemné smlouvy. 

Veřejná zakázka je úplatná písemná smlouva, která je uzavírána zadavatelem 

v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel zaplatí za předmět veřejné 

zakázky (tj, za dodávky, služby či stavební práce) protiplnění (nejčastěji v penězích, 

nelze však vyloučit ani naturální plnění). Dodavatel nenese žádná rizika spojená 

s rozhodnutím o této investici (tj. investici do zboží, služby či stavebního díla), neleží na 

něm žádné riziko vyplývající z případné neúčelnosti či neefektivnosti této investice. 

Tato rizika nese pouze a výhradně zadavatel. Dodavatel je povinen splnit předmět 

veřejné zakázky a týkají se ho pouze rizika, které obvykle nesou dodavatelé v rámci 

dodavatelských vztahů (mimo obvyklá jako jsou vady nedodělky, záruka). V případě 

veřejné zakázky dodavatel rovněž předmět zakázky zpravidla dále nevyužívá. 

Znaky veřejné zakázky jsou tedy následující: 

1. písemná smlouva, 

2. plnění předmětu veřejné zakázky ze strany dodavatele, 

3. protiplnění zadavatele nejčastěji v penězích, 

4. dodavatel nenese žádná rizika (mimo obvyklých pro dodavatele), 

5. dodavatel předmět veřejné zakázky zpravidla dále nevyužívá. 

Koncesní smlouva je písemná smlouva na dobu určitou, která je připravena, 

schválena a uveřejněna v souladu s koncesním zákonem. „Koncesionář (dodavatel) 

podle koncesní smlouvy realizuje dílo nebo poskytuje službu a zadavatel (v případě 

koncesní smlouvy pouze veřejný zadavatel) mu za to umožňuje brát užitky plynoucí 

z poskytování dané služby či provozování daného díla (např. vybírat parkovné od 

uživatelů parkoviště, které koncesionář na základě koncesní smlouvy provozuje). 
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Stanovena však může být i částečná finanční úhrada od veřejného zadavatele. Podstatná 

část rizika spojeného s braním užitků přitom leží na koncesionáři, tzn. na koncesionáře 

podstatným způsobem dopadá riziko spojené s danou investicí, např. nedostatečným 

využíváním poskytované služby či provozovaného díla (tj. riziko poptávky). Kromě 

přenesení podstatné části rizik spojených s braním užitků (které je pojmovým znakem 

koncesní smlouvy) zadavatel přenese na koncesionáře také další rizika, a to způsobem 

stanoveným v koncesní smlouvě.“ 65 

Znaky koncesní smlouvy jsou tedy následující: 

1. písemná smlouva na dobu určitou, 

2. finanční protiplnění ze strany zadavatele je není žádné nebo jen částečné, 

3. místo finančního protiplnění umožní zadavatel koncesionáři brát užitky, příp. 

může být stanovena částečná finanční úhrada, 

4. na koncesionáře dopadá podstatná část rizik. 

Bohužel české ani unijní právo nemá žádné ustanovení, které by blíže 

vymezovalo rozdíly mezi veřejnými zakázkami a koncesemi.  

Evropská komise se pokusila tuto mezeru překlenout vydáním Interpretačního 

sdělení Komise o koncesích podle práva Společenství (2000/C 121/02), které se sice 

vztahuje k dnes již neúčinné Směrnici Rady 93/37/EHS, nicméně je využitelná 

k odlišení veřejné zakázky a koncese i v současnosti. Nutno poznamenat, že 

interpretační sdělení obsahuje pouze nezávazná doporučení. Za hlavní kritérium 

odlišení koncese od veřejné zakázky  je podle Interpretačního sdělení Evropské komise 

považováno „právo koncesionáře využívat předmět jím poskytnutého plnění“. Ostatní 

uvedené kritéria jsou pomocného charakteru a vyplývají z hlavního kritéria. 

Níže uvedené rozsudky ESD se týkají rozlišení koncese na služby a veřejné 

zakázky na služby. Koncese na služby je platně vymezena v čl. 1 odst. 3 písm. b) 

směrnice 2004/17/ES a čl. 1 odst. 4 směrnice 2004/18/ES, jako „smlouva stejného 

druhu jako veřejná zakázka na služby s tou výjimkou, že protiplnění za poskytnutí 

                                                 
65 KRUTÁKOVÁ, L., KRUTÁK, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. 1. vydání. 
Olomouc: ANAG, 2007, ISBN 978-80-7263-376-0, str. 48 - 49 
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služeb spočívá buď výhradně v právu užívat služby, nebo v tomto právu společně 

s platbou“. Koncese na služby jsou vyjmuty z působnosti obou zadávacích směrnic (čl. 

18 směrnice 2004/17/ES a čl. 17 směrnice 2004/18/ES).  

Pro připomenutí uvádím, že v případech, kdy se ESD odvolává na již neplatné 

zadávací směrnice, nedošlo novu právní úpravou ke změně posuzovaných otázek. 

Závěry rozsudků ESD jsou plně použitelné i za současné platné unijní úpravy. 

ESD C-360/96 ve věci Gemeente Arnhem, Gemente Rheben proti BFI Holding BV ze dne 

10. listopadu 1998 

Jak již bylo výše v kapitole 5.3.2 u tohoto případu uvedeno, města Arnhem a 

Rheden se rozhodly zřídit akciovou společnost ARA a svěřit jí na základě rámcové 

smlouvy (koncese na služby), která nepodléhá zadávací směrnici, řadu úkolů 

stanovených zákonem v oblasti sběru odpadu a čištěním komunální silniční sítě. Tento 

postup byl napaden společností BFI, která poskytovala stejné služby a tvrdila, že 

zadávání veřejné zakázky na sběr odpadu mělo podléhat zadávací směrnici.  

Závěry ESD: 

Podle ESD je pro posouzení, zda smlouva městy Arnhem a Rheden a společností 

ARA je koncesí nebo veřejnou zakázkou, rozhodující způsob stanovení odměny. 

Ustanovení rámcové smlouvy výslovně uváděla, že odměna je fixně stanovena, a to 

několika možnými způsoby: 

� částka předem určená ve smlouvě, 

� částka dohodnutá předem mezi smluvními stranami za splnění určitého 

mimořádného úkolu, 

� prokazatelně vzniklé náklady. 

Dále měla města Arnhem a Rheden měla podle smlouvy platit společnosti ARA 

zálohy ve stanovených lhůtách a jakákoli platba společnosti ARA od třetí osoby musela 

být převedena na tyto města (zadavatele). 

ESD na základě analýzy příslušných ustanovení rámcové smlouvy konstatoval, 

že odměna je fixně stanovena, společnost ARA neobdržela žádné přímé platby od 

uživatelů služeb a ekonomické riziko za poskytování služeb bylo velmi limitované. 
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ARA tedy nezískala právo užívat předmět plnění zakázky a smlouvu nelze považovat za 

koncesi na služby, ale za veřejnou zakázku. 

ESD C-328/05 ve věci Evropská komise proti Italské republice ze dne 18. července 2007 

V tomto případu, který vyústil až v žalobu o porušení povinnosti proti 

členskému státu,  se jednalo o charakter smluv (na základě sicilskými orgány schválené 

modelové smlouvy) o využívání zbytkového komunálního odpadu soukromými 

subjekty, tedy o rozlišení veřejné zakázky na služby nebo koncese na služby. 

Italská vláda, i přes výzvy Evropské komise, trvala opakovaně na tom, že z její 

vnitrostátní judikatury vyplývá, že výše uvedené smlouvy musejí být kvalifikovány jako 

koncese na služby. Tento výklad italského práva není pro ESD relevantní, jelikož 

veřejné zakázky na služby spadají do působnosti Zadávacích směrnic. Zda mají být 

sporné dohody kvalifikovány jako koncese na služby musí být posouzeno pouze podle 

práva Společenství. 

Odměna soukromého subjektu za poskytování služeb byla stanovena ve formě 

pevného poplatku za tunu odpadů. Za tím účelem se všechny obce, jejichž odpad měl 

být využíván, zavázaly předat tomuto subjektu veškerý svůj zbytkový odpad. Ve 

smlouvách bylo také garantováno minimální množství odpadu, které má být za rok 

předáno.  

Smlouvy stanovily, že částka poplatku za zpracování odpadu bude upravena v 

případě, že skutečně předané roční množství odpadů bude nižší než 95 % nebo vyšší než 

115 % zaručeného minimálního množství odpadu, aby byla zajištěna hospodářská a 

finanční stabilita subjektu.  

Dále smlouvy stanovily, že částka poplatku za zpracování odpadu bude ročně 

valorizována v závislosti na vývoji nákladů na zaměstnance, materiál a údržbu, jakož i 

na určitém finančním ukazateli. Navíc smlouvy umožňovaly vyjednávání o poplatku 

v případě, že dojde ke změně legislativního rámce a soukromý subjekt by musel čelit 

investicím překračujícím určitou úroveň, aby dosáhl souladu s touto legislativou. 

Ke sjednanému poplatku za zpracování odpadu mohly soukromé subjekty 

získávat příjmy i z prodeje elektřiny vyráběné při zpracování odpadu. 



 

 

56 

Závěry ESD: 

Ustálená judikatura ESD vylučuje koncese na služby z působnosti zadávacích 

směrnic66 a jak již ESD dříve rozhodl, z definice uvedené v čl. 1 písm. a) Směrnice 

92/50 vyplývá, že veřejná zakázka na služby ve smyslu této směrnice obsahuje 

protiplnění, které je placeno přímo zadavatelem poskytovateli této služby.67 Z toho 

vyplývá, že tento poplatek za zpracování odpadu může být protiplněním a 

charakterizovat veřejnou zakázku na služby. To platí i za předpokladu, že by výnos 

z prodeje elektřiny mohl být rovněž kvalifikován jako protiplnění za poskytnuté služby.  

Podle ESD samotná okolnost, že by soukromý subjekt mohl vedle fixně 

stanovené odměny získat některé další příjmy za zpracování odpadu od třetích osob, 

v tomto případě prodejem elektřiny, nepostačuje k závěru, že tento subjekt využívá 

předmět svého plnění za účelem získání odměny. Navíc počáteční vysoké investice a 

obecný zájem nejsou rozlišujícím znakem veřejných zakázek a koncesí. Obě tyto 

skutečnosti mohou být charakteristické pro oba instituty. 

ESD konstatoval, že rozhodující část plnění obdrží soukromý subjekt na základě 

předmětných smluv přímo od zadavatele, jeho výše je poměrně pevně stanovena a je 

dohodnut i mechanismus na jeho úpravu v případě dosažení nižšího nebo dokonce 

vyššího zisku. V tomto případě soukromý subjekt nenese odpovídající ekonomické 

riziko, které je pojmovým znakem koncese na služby. 

S ohledem na výše uvedené musejí být tyto smlouvy označeny za veřejné 

zakázky na služby a nikoli za koncese na služby, které jsou vyjmuty z působnosti 

zadávacích směrnic. 

 

 

 

                                                 
66 Zejména ESD C-324/98 Telaustria Verlags: „Bez ohledu na to, že podle současného komunitárního 
práva jsou výše uvedené smlouvy vyloučeny z působnosti směrnice 93/38/EHS, jsou zadavatelé, kteří je 
uzavírají, povinni obecně dodržet základní principy stanovené Smlouvou SES a zejména princip zákazu 
diskriminace na základě státní příslušnosti, který vyžaduje i dodržení transparentnosti“. 
67 ESD C-458/03 Parking Brixen. 
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ESD C-206/08 ve věci Wasser-und Abwasserzweckverband Gotha und 

Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)proti Eurawasser Aufbereitungs- und 

Entsorgungsgesellschaft mbH, za přítomnosti: Stadtwirtschaft Gotha GmbH, 

Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL) ze dne 10. září 2009 

ESD v tomto případě řešil výklad pojmu „koncese na služby“ ve smyslu 

Směrnice 2004/17/ES. Jednalo se o spor ve věci veřejné zakázky na distribuci pitné 

vody a odvádění odpadních vod mezi zájmovým sdružením města Gotha a obcemi, 

které patřily do jeho územního obvodu k zajištění distribuce vody a odvádění odpadních 

vod a společností Eurawasser, která se zabývá úpravou vody a odstraňování odpadních 

vod. 

Sdružení Gotha v Úředním věstníku Evropské Unie oznámilo, že dojde k udělení 

koncese na služby distribuce vody a odvádění odpadních vod v působnost Gotha na 

dobu 20 let. Koncesionář měl podle tohoto oznámení poskytovat uživatelům bydlícím 

na území v působnosti Gotha služby na základě soukromoprávních smluv uzavřených 

svým jménem na svůj účet a jako protiplnění obdrží koncesionář od zmíněných 

uživatelů odměnu. 

Společnost Eurawasser toto oznámení napadla s tím, že Gotha by mělo 

postupovat podle zadávací směrnice a zadat služby jako veřejnou zakázku na služby. 

Závěry ESD: 

ESD se zabýval otázkou, zda postačuje, že dodavatel není odměňován přímo 

veřejným zadavatelem, ale vybírá odměnu soukromoprávního charakteru od třetích 

osob k tomu, aby byla smlouva kvalifikovaná jako koncese na služby. Dále ESD 

zkoumal, zda smlouva bude kvalifikována jako koncese na služby, pokud smluvní 

partner převezme určité provozní riziko, kterému je vystaven veřejný zadavatel, a to i 

přes to, že toto riziko je velmi omezené kvůli veřejnoprávním podmínkám, za nichž je 

služba zajišťována. 

ESD již dříve konstatoval68, že pokud sjednaný způsob odměny spočívá v právu 

poskytovatele služby využívat vlastní plnění, tento způsob odměny zahrnuje to, že 

                                                 
68 ESD C-458/03 Parking Brixen. 
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poskytovatel služby na sebe bere riziko spojené s provozováním dotčených služeb. 

V hospodářském provozování služby je tedy zahrnuto riziko. Některá odvětví zabývající 

se činností ve veřejném zájmu (např. odvádění odpadních vod), jsou předmětem právní 

úpravy, která může omezovat vzniklá hospodářská rizika. Účelem je kontrola provozu 

takových služeb a omezení okolností ohrožujících transparentnost a narušujících 

hospodářskou soutěž. 

ESD v minulosti již uznal, že se jedná o koncesi na služby v případě, kdy 

odměna poskytovatele pochází z plateb od uživatelů veřejného parkoviště, veřejné 

dopravy a sítě kabelové televize. 

ESD rozhodl, že skutečnost, že v rámci smlouvy na služby není smluvní partner 

přímo odměňován veřejným zadavatelem, ale má právo vybírat odměnu od třetích osob, 

postačuje k tomu, aby dotčená smlouva byla kvalifikována jako koncese na služby, 

pokud smluvní partner zcela nebo přinejmenším ve významném rozsahu převezme 

provozní riziko, kterému je vystaven veřejný zadavatel, i když je toto riziko od začátku 

velmi omezené kvůli veřejnoprávním podmínkám, za nichž je služba zajišťována. 

4.3.5 Zrušení zadávacího řízení 
 

Zákon o veřejných zakázkách a na něj odkazující Koncesní zákon vymezují 

situace, kdy zadavatel řízení zrušit musí a kdy tak učinit může. Zrušení zadávacího 

řízení je vázáno především na existenci objektivních okolností (např. ve lhůtě nebyly 

podány žádné nabídky, vyloučení všech dodavatelů apod., § 84 ZVZ, § 6 odst. 2 KZ).  

Platná česká právní úprava tak jde nad rámce požadavků evropského práva, 

které takovou úpravu zrušení zadávacího řízení neobsahuje, a zajišťuje dodavatelům, 

kteří mnohdy do zadávacího řízení investují nemalé finanční prostředky, větší právní 

jistotu.69 

Navíc podle Koncesního zákona si zadavatel může vyhradit zrušení koncesního 

řízení v oznámení o zahájení koncesního řízení (§ 6 odst. 2 KZ). V Zákoně o veřejných 

                                                 
69 KRUTÁK, T, DVOŘÁK, D., VACEK, L.:. Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 53-54. 
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zakázkách je to možné pouze v případě sektorového zadavatele (tuto možnost měl 

veřejný zadavatel podle dřívějšího zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách). 

ESD C-244/02 ve věci Kauppatalo Hansel Oy proti Imatran kaupunki ze dne 16. října 2003 

Finské město Imatran (zadavatel) učinilo oznámení zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku týkající se dodávek elektřiny, přičemž jako hodnotící kritérium 

uvedlo nejnižší nabídkovou cenu. Z podaných nabídek obsahovala nejnižší nabídkovou 

cenu nabídka podaná společností Hansel. 

Zadavatel na základě podrobnější analýzy zjistil, že změna dodavatele elektřiny 

by vedla k dodatečným nákladům, jež nebyly vzaty v potaz při zadávání zakázky a 

nejnižší nabídka by tak neznamenala nabídku ekonomicky nejvýhodnější. 

Zadavatel následně publikoval nové oznámení zadávacího řízení, v němž již 

poptával 25 GWh elektřiny ročně namísto původních 16 GWh, aby bylo zajištěno, že 

nejlepší nabídka byla také celkově ekonomicky nejvýhodnější s tím, že nově byla jako 

hodnotící kritérium stanovena právě ekonomická výhodnost nabídky. V novém řízení 

byla zakázka přidělena společnosti Lappeenrannan Energia Oy. 

Společnost Hansel napadla u finského antimonopolního úřadu rozhodnutí 

zadavatele zrušit první zadávací řízení. Uváděla, že zadavatel neměl relevantní důvod 

odmítnout nabídku splňující požadované podmínky a zrušit řízení a že zahájení nového 

řízení se změněným hodnotícím kriteriem bylo nezákonné. Argumentovala rovněž, že 

nové řízení bylo vypsáno z důvodu vyjednávací taktiky a že zadavatel se v rámci 

prvního zadávacího řízení snažil získat informace týkající se nabídkových cen 

jednotlivých uchazečů. Finský antimonopolní úřad konstatoval, že zrušení prvního 

zadávacího řízení je možné pouze v řádně odůvodněných případech.  Úřad rozhodl, že 

město Imatran splňuje tuto podmínku s přihlédnutím k veřejnému zájmu a efektivnímu 

využívání veřejných financí. 

Po zamítnutí návrhu antimonopolním úřadem podal Hansel opravný prostředek 

k nejvyššímu správnímu soudu. Ten se následně obrátil na ESD s předběžnou otázkou, 

zda směrnice 93/36/EHS opravňuje zadavatele, který zahájil zadávací řízení na základě 

kriteria nejnižší nabídkové ceny zrušit zadávací řízení bez přidělení zakázky, jestliže po 
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posouzení a porovnání nabídek zjistí, že podmínky obsažené v oznámení mu 

neumožňují výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

Závěry ESD: 

ESD v prvé řadě konstatoval, že jediné ustanovení zadávací směrnice, které se 

vztahuje k rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení pouze stanoví, že pokud se 

zadavatel rozhodne nepřidělit zakázku, musí bezodkladně informovat uchazeče či 

zájemce o důvodech tohoto rozhodnutí.  

ESD odkázal na některá svá rozhodnutí. V rozhodnutí ESD C-27/98 Fracasso a 

Leitschutz ESD stanovil, že právo zadavatele rozhodnout se nepřidělit zakázku na 

stavební práce implicitně vyplývající ze zadávací směrnice, je omezeno na výjimečné 

případy nebo musí být nutně založeno na vážných důvodech. ESD se dále odkázal na 

rozhodnutí ESD C-92/00 Hospital Ingenieure, podle kterého zadávací směrnice ukládá 

zadavateli povinnost oznámit uchazečům důvody zrušení zadávacího řízení a  

nevyplývá z něj povinnost zadavatele zadávací řízení dokončit. 

Zároveň však ESD odkázal na další závěr obsažený ve výše uvedeném 

rozhodnutí C-92/00, podle kterého ačkoli zadávací směrnice neobsahuje žádné zvláštní 

ustanovení týkající se věcných či formálních předpokladů rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení, podléhá toto rozhodnutí základním zásadám komunitárního práva. 

Při rozhodování o zrušení zadávacího řízení jsou zadavatelé povinni respektovat 

zejména zásadu rovného zacházení s uchazeči (svobody usazování a právo volného 

pohybu služeb) . 

Podle rozhodnutí ESD zadavatel, který zahájil zadávací řízení na základě 

hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, může zrušit zadávací řízení bez přidělení 

zakázky, jestliže zjistí po posouzení a porovnání nabídek, že vzhledem k jeho chybě při 

přípravě zakázky podmínky obsažené v oznámení mu neumožňují výběr ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky. To platí za předpokladu, že jeho rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení je v souladu se základními pravidly komunitárního práva v oblasti 

veřejných zakázek jako je např. zásada rovného zacházení. 
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Komentář: 

Toto rozhodnutí ESD se vyjadřuje k možnosti zadavatele zrušit zadávací řízení 

při respektování především zásady rovného zacházení s uchazeči. Je významné v tom 

směru, že vymezuje hranice, v jejichž rámci je zadavatel oprávněn zrušit zadávací 

řízení.70 Jak již bylo poznamenáno, českou právní úpravu lze považovat za 

„pokrokovou“ v tom smyslu, že nad rámec směrnicové úpravy stanovuje objektivní 

okolnosti pro zrušení zadávacího řízení a zadávací proces podle Zákona o veřejných 

zakázkách a Koncesního zákona je v tomto ohledu předvídatelnější. 

4.3.6 Členové ad hoc sdružení bez právní subjektivity nemohou napadnout 
veřejnou zakázku jednotlivě (námitkové a přezkumné řízení) 

 
Ustanovení § 110 odst. 1 ZVZ, které vychází z přezkumné směrnice 

89/665/EHS, uvádí: „Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v 

soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité 

veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele 

hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat 

zdůvodněné námitky“. 

„Vzhledem k tomu, že návrh na přezkum ve správním řízení lze podat pouze ve 

věci, v níž byly podány pouze řádné námitky, určuje výše uvedené vymezení legitimace 

k podání námitek zároveň i legitimaci k podání návrhu na přezkoumání úkonů 

zadavatele k Úřadu“.71 

 Ustanovení § 51 odst. 5 ZVZ umožňuje několika dodavatelům podat společnou 

nabídku, kteří jsou podle § 51 odst. 6 ZVZ na základě povinně uzavřené smlouvy vůči 

veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v 

souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně (sdružení dodavatelů 

bez právní subjektivity, tzv. konsorcium). 

                                                 
70 Advokátní kancelář Balcar, Polanský & Spol.: Analýza aktuální judikatury Evropského soudního dvora 
v oblasti veřejných zakázek a koncesí a jejího významu z hlediska české vnitrostátní úpravy a praxe. 
Aktualizováno k 7. prosinci 2006, str. 98. Dostupné z http://www.portal-vz.cz/Judikatura. 
71 KRUTÁKOVÁ, L., KRUTÁK, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. 1. vydání. 
Olomouc: ANAG, 2007, ISBN 978-80-7263-376-0, str. 285. 
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 Konečně podle § 69 odst. 4 ZVZ se společnou nabídkou rozumí nabídka, kterou 

podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 více dodavatelů společně. V takovém 

případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. 

Vzhledem k výše uvedenému je zajímavé povšimnout si níže uvedených závěrů 

ESD, které se týkají postavení ad hoc sdružení bez právní subjektivity v přezkumném 

řízení. 

ESD C-129/04 ve věci Espace Trianon SA, Société wallonne de location-financement SA 

(Sofibail) proti Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de 

l’emploi (FOREM) ze dne 8. září 2005 

Zadavatel FOREM zveřejnil v Úředním věstníku Evropských společenství 

oznámení o zadání zakázky, jejímž předmětem byla „koncepce, provedení a financování 

budovy o rozloze přibližně 6 500 m2“ k využití pro jeho generální ředitelství. 

Jedním z uchazečů bylo také ad hoc sdružení bez právní subjektivity Espace 

Trianon-Sofibail, jehož členy byly společnosti Espace Trianon a Sofibail. FOREM 

udělil zakázku jinému ad hoc sdružení CIDP-BPC a doručil rozhodnutí o udělení 

zakázky obou členům sdružení Espace Trianon-Sofibail. Oba členové sdružení podaly 

návrhy směřující ke zrušení rozhodnutí o udělení zakázky k soudu, který podal žádost o 

předběžnou otázku k ESD vhledem k následujícímu. 

Podle soudu bylo rozhodnutí člena podat návrh na přezkum nutno považovat za 

nepřípustné na základě vnitrostátních procesních pravidel. Rozhodnutí bylo totiž přijato 

dvěma členy představenstva Espace Trianon, a nikoli celým představenstvem v souladu 

s jeho stanovami. Naopak rozhodnutí člena Sofibail bylo v formálně pořádku. 

Jelikož obě společnosti podaly své nabídky jménem sdružení společně, ale jeden 

člen podle vnitrostátních pravidel nesplnil podmínky podání návrhu, dotázal se 

předkládající soud ESD, zda jsou návrhy na přezkum podané pouze jedním členem 

sdružení přípustné. 

Závěry ESD: 
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Nejprve ESD konstatoval, že je nutné, aby rozhodnutí zadavatelů mohla být 

předmětem účinného přezkumu, a že přezkumné řízení musí být dostupné každé osobě, 

která má zájem na získání veřejné zakázky (čl. 1 směrnice 89/665/EHS). 

V popisované situaci podalo nabídku sdružení ad hoc jako takové, a nikoli jeho 

členové samostatně. Rovněž všichni členové tohoto sdružení by v případě, že by jim 

dotčená zakázka byla udělena, museli podepsat smlouvu a provést stavební práce. 

Nic navíc nebránilo tomu, aby členové sdružení podali všichni společně jako 

členové nebo všichni svým vlastním jménem návrh na zrušení rozhodnutí o udělení 

zakázky. 

Vnitrostátní procesní pravidlo, které vyžaduje, aby návrh na zrušení rozhodnutí 

zadavatele o udělení veřejné zakázky byl podán všemi členy tvořícími sdružení ad hoc, 

které podalo nabídku, neomezuje dostupnost takového přezkumu ani nenarušuje 

požadavek jeho účinnosti. Navíc nepřípustnost návrhu jednoho z členů sdružení ad hoc 

může být odůvodněna okolnostmi prokazujícími, že nebyla platně naplněna vůle 

dotčeného člena podat návrh na přezkum k soudu. 

ESD tedy konstatoval, že ustanovení směrnice 89/665/EHS nebrání tomu, aby 

podle vnitrostátního práva mohli podat návrh na přezkum rozhodnutí o udělení zakázky 

pouze všichni členové sdružení ad hoc bez právní subjektivity, které se jako takové 

účastnilo postupu při udělování veřejné zakázky a kterému uvedená zakázka nebyla 

udělena, a nikoli pouze jeden z jeho členů samostatně. 

Komentář: 

Sdružení dodavatelů bez právní subjektivity vystupuje jako jeden dodavatel (tzv. 

konsorcium), jelikož jeho členové podali společnou nabídku. Námitku (nebo návrh na 

přezkum), kterou by podal pouze jeden člen sdružení nezávisle na ostatních, je nutné 

považovat za nepřípustnou, což není v Zákonu o veřejných zakázkách výslovně 

uvedeno. Nicméně takový postup by bylo možné dovodit a uvedený rozsudek ESD je 

toho důkazem. Jistě by nebylo chybou vyjasnit postavení sdružení dodavatelů, kteří 

podali společnou nabídku, v části Zákona o veřejných zakázkách, která určuje 

legitimaci k podání námitek a návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele. 
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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.  
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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. 
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Seznam zkratek 
 
APA APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft 

mit beschränkter Haftung. 

APA-OTS APA-OTS Originaltext-Service GmbH. 

ESD Soudní dvůr Evropské unie. 

EU Evropské unie. 

GPA Agreement on Government Procurement. 

Insalud 

 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (španělský 

Národní institut zdraví). 

Koncesní zákon nebo KZ Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a 

koncesním řízení. 

pressetext pressetext Nachrichtenagentur GmbH. 

Přezkumné směrnice Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o 

koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 

použití předpisů přezkumného řízení při zadávání 

veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na 

stavební práce. 

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o 

koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 

uplatňování pravidel Společenství pro postupy při 

zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 

telekomunikací. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES 

ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 1989/665/EHS a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 1992/13/EHS, 

pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při 
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zadávání veřejných zakázek. 

RMP Rozsudek Londýnského odvolací soudu EWCA Civ 490 

ze dne 9. června 2009. 

SEU Smlouva o Evropské unii.  

SEU + SFEU Smlouvy EU. 

SFEU Smlouva o fungování Evropské  unie. 

Stadtreinigung Hamburg Rozsudek ESD C-480/06 ve věci Komise Evropských 

společenství proti Spolkové republice Německo ze dne 

9. června 2009. 

Zadávací směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES 

ze dne 31. března 2004, o koordinaci postupů při 

zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních 

služeb, ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES 

ze dne 31. března 2004, o koordinaci postupů při 

zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky 

a služby, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o veřejných 

zakázkách nebo ZVZ 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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Summary 
  
Title of thesis: Awarding public contracts in the light of judgements of the European 

Court of Justice 

 
Legislation on public procurement in the Czech Republic must be interpreted in 

the light of EU legislation and judgments of the European Court of Justice (ECJ) that 

are not generally binding but play a vital role in influencing the lawmaking, 

interpretation and filling in gaps in the current procurement law. Position of the ECJ is 

indispensable in this regard. 

This thesis aims to analyze some of the judgments of the ECJ relating to the 

selected institutes of public procurement. The aim is not to create a complete review of 

all judgements falling on concrete institute of public procurement but rather better to 

understand the conclusions of the ECJ. Therefore more attention is paid to the analysis 

and detailed description of the factual state of selected cases. This thesis is processed 

with respect to legal status at 17 June 2010. 

Chapters 1 to 3 contain a brief overview of the legislation on public procurement 

in the EU and the Czech Republic. Their job is not to give a complete overview of this 

legislation, but only introduce the reader to the extent that he needs for this issue. 

Chapter 4 is a special section of this thesis and its sub-chapters deal with 

selected institutes of public procurement. The introduction chapter is devoted to the role 

of the ECJ in this area. 

Subchapters 4.2.1 and 4.2.2 deal with the impact of the Lisbon treaty on 

strengthening the role of inter-communal cooperation and environmental aspects in EU 

primary law. In particular case ECJ C-480/06 "Stadtreinigung Hamburg" is interesting 

in view of co-operation between local authorities.  

Subchapter 4.3.1 and 4.3.2 follow with an interesting case of violation of the 

principle of non-discrimination and analysis of the conditions to be met by the so-called 

"body governed by public law" as it is needed for the definition of the contracting 

authority. 
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Subchapter 4.3.3 addresses the recent development in ECJ case law regarding 

changes in public procurement contracts. It is surprising that such breakthrough as the 

case ECJ C-454/06 Pressetext and ECJ C-91/08 Wall AG has come so late. 

Subchapter 4.3.4 deals with the distinction between public contracts and 

concessions, which is an essential prerequisite for the application of adequate legislation 

and proper conduct of the tender. 

The ECJ ruling, which defines the boundaries within which the contracting 

authority is entitled to cancel the tender procedure, is analyzed in the Subchapter 4.3.5. 

The last Subchapter 4.3.6 of this special section is devoted to the position of 

suppliers, who submitted a joint bid and are members of a consortium without legal 

personality, in the objections review procedure and in the review of practices of the 

contracting authority. 

 

 

Key words: public procurement, public contract, concession, judgement of the 

European Court of Justice (ECJ) 

Klíčová slova: veřejné zadávání, veřejné zakázky, koncese, rozhodnutí Evropského 

soudního dvora (ESD) 


