
Závěr 

 

Zadávání veřejných zakázek v období po roce 1989 prochází na území České 

republiky rychlým vývojem, jehož cílem je nalézt optimální legislativní řešení pro zajištění 

transparentnosti a nediskrimace v zadávacích řízeních zavedením povinnosti postupovat podle 

zákonných ustanovení. Předlohou stávající právní úpravě se staly evropské zadávací 

směrnice, jejichž transpozice proběhla dle mého názoru legislativně přehlednějším způsobem 

než v sousední Spolkové republice Německo.  

Velké množství druhů zadávacího řízení veřejných zakázek představuje pro jejich 

zadavatele různě formalizované postupy, které na ně kladou odlišné nároky co do nákladů 

administrace a délky kontraktačního procesu, pročež se někteří snaží působnosti Zákona 

vyhnout. Každý subjekt, který má co do činění s veřejnými rozpočty, ať už je přímo začleněn 

do systému státní správy nebo nikoli, musí dokonale posoudit, zda podléhá definici zadavatele 

podle Zákona. U některých subjektů je posouzení jednodušší, neboť se jedná přímo o státní 

orgány, u jiných právnických osob, které nejsou formálně podřazeny orgánům státu, je 

zodpovězení této otázky velmi složité. Rozhodující interpretační úlohu hraje judikatura 

Evropského soudního dvora, jenž klade důraz na faktický charakter činnosti uspokojující 

potřeby ve veřejném zájmu a na cíl, ke kterému taková činnost směřuje a který nemá mít 

průmyslovou nebo obchodní povahu. Úpravu definice veřejného zadavatele považuji ze velmi 

obecnou, ponechávající velké interpretační možnosti národním soudům, což vidím jako 

výhodu. Nevýhodou však může být malá právní jistota právnických osob.  

Kromě veřejného zadavatele Zákon rozeznává také zadavatele dotovaného a 

sektorového. Toto pojmové rozdělení má jistě výhody oproti německé úpravě, která tyto 

pojmy nezná a kvalifikuje pouze veřejné zadavatele s dotacemi nebo se specifickou 

(relevantní) činností. Zatímco dotovaných zadavatelů i kvůli nevhodně zvoleným limitům na 

stavební práce nebude mnoho, vymezení relevantní činnosti a sektorového zadavatele má 

velký význam pro odvětví s omezeným trhem, kde posiluje hospodářskou soutěž. Podle mého 

názoru může nastat i situace, kdy jeden subjekt bude naplňovat definice všech tří typů 

zadavatelů. Zákon uspokojivě řeší všechny typy souběhu činností u zadavatelů, přičemž 

nejpřednostnějším typem je dotovaný zadavatel, následuje sektorový a poslední kategorií je 

zadavatel veřejný.  

Úpravu osobní působnosti jako celku tedy nakonec hodnotím jako přehlednou a 

vyhovující, a to i ve srovnání s Německým zákonem. Nedostatkem právní úpravy je tedy 



spíše následný výběr jednotlivých forem zadávacího řízení na základě předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky, který osobě zadavatele umožňuje zadávat dle libovůle. Legislativním 

řešením se mi jeví jednoznačnější zákonné určení následků situací, kdy hodnota veřejné 

zakázky neodpovídá realitě. 

Co se týče věcné působnosti a výjimek z ní, koresponduje česká úprava úpravě 

v Zadávací a Sektorové směrnici a neobsahuje podstatné další výjimky, což lze jednoznačně 

uvítat. Ve srovnání s Německým zákonem je český opět přehlednější a jasnější. Výjimky 

zajisté doznají změn s ohledem na blížící se transpozici směrnice č. 2009/81/ES, která se 

vztahuje k veřejným zakázkám v oblastech obrany a bezpečnosti. Z výjimek vidím jako 

nejpodstatnější takzvané „in-house“ kontrakty, pomocí nichž může zadavatel zadávat veřejné 

zakázky osobě, která pro něj vykonává převážnou část své činnosti a v níž má výlučná 

majetková práva. Ustanovení umožňující tuto výjimku doporučuji vykládat velmi restriktivně 

s důrazem na stoprocentní vlastnictví soukromé společnosti a její co možná největší činnost 

ve prospěch zadavatele. Pokud se vlastnická struktura u takové společnosti změní, mělo by to 

dle mého názoru mít dopad i na dlouhodobě uzavřené kontrakty se zprivatizovanou 

společností, které by se měly stát relativně neplatnými, nebo by takovým osobám nemělo být 

poskytováno protiplnění do doby, než bude vybrán jiný dodavatel v transparentním 

zadávacím řízení. Německý zákon žádné podobné ustanovení o výjimkách pro „in-house“ 

kontrakty neobsahuje, což je pozoruhodné, nicméně jurisprudencí a judikaturou je tato teorie 

také rozeznávána. 

Nejdůležitější výjimkou z věcné působnosti Zákona jsou vzhledem k nejčastějšímu 

výskytu v praxi veřejné zakázky malého rozsahu. Právě úmyslné dělení veřejných zakázek a 

jejich následné vyjmutí z působnosti Zákona bývá jednou z klasických nekalých praktik 

zadavatelů. Důležitým závěrem této práce je zjištění, že na všeechny druhy zadavatelů musí 

dodržovat zásady transparentnosti a nediskriminace, veřejný zadavatel na základě Zákona a 

ostatní typy na základě primárního evropského práva. Vzhledem k novele Zákona potvrzující 

neexistenci dohledové pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyvstává problém, 

který orgán bude nad dodržování zákaldních zásad dohlížet. Lze se nechat inspirovat 

Německým zákonem ve zřízení specializovaných centrál v rámci regionální samosprávy, 

které se věnují zakázkám malého rozsahu.  

 Mám-li tedy srovnat způsoby transpozice evropských zadávacích směrnic v oblasti 

osobní a věcné působnosti jednotlivých právních předpisů v České republice a ve Spolkové 

republice Německo, z hlediska přehlednosti a jasnosti kodifikované materie hodnotím jako 

zdařilejší transpozici českou, a to hlavně kvůli logické stavbě a pojmové určitosti předpisu.  


