
 

1 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

Jiří Weigl 

 

 

VYBRANÉ OTÁZKY ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. 

Katedra obchodního práva 

Datum vypracování práce : Červen 2010 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval 
samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. 

 

V Praze dne 29. června 2010 

 

…………………………………. 

Jiří Weigl 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

Tímto si dovoluji poděkovat vedoucímu této diplomové práce, panu 
doc. JUDr. Stanislavu Plívovi, CSc., za jeho cenné rady a připomínky, 
jakož i za odborné vedení a čas věnovaný konzultacím k formě a 
obsahu této diplomové práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

OBSAH 

 

Obsah        …………....………………………………………………………………..  4 

Seznam použitých zkratek  …………………………………………………………..  6 

I. Úvodní poznámky .………………………………………………………………....  7 

I.1 Úvod …...…………………………………………………………………..   7 

I.2 Zařazení práva veřejných zakázek do systému práva  …………………….   9 

I.3 Nástin vývoje právní úpravy veřejného  

     zadávání na území České republiky  ………………………………………. 10 

I.4 Přehled platných předpisů týkajících se veřejných zakázek ………………. 13 

I.5 Základní zásady, na nichž spočívá Zákon  ………………………………... 15 

I.6 Vysvětlení některých základních pojmů  …………………………………. 16 

 

II. Osobní působnost Zákona  ……………………………………………………… 21 

 II.1  Veřejný zadavatel ……………...………………………………………... 21 

          II.1.1  Veřejný zadavatel obecně …...…………………………………… 21 

         II.1.2  Jiné právnické osoby ...……………………………………………22 

         II.1.3  Potřeby veřejného zájmu, které nemají  

             průmyslovou obchodní povahu ...……..………………...……….  23 

 II.1.4   Převážné financování a ovládání státem ………………………… 27 

 II.2  Dotovaný zadavatel ...…………………………………………………… 29 

 II.3  Sektorový zadavatel …………………………………………………….. 31 

         II.3.1  Pojem sektorového zadavatele ..…………………………………  31 

         II.3.2  Relevantní činnost  …..…………………………………………..  32 

         II.3.3  Další podmínky nutné pro podřazení 

       pod kategorii sektorového zadavatele …..………………………. 34 

         II.3.4  Povinnosti sektorového zadavatele v zadávacím řízení …..…….  36 

II.4  Souběh činností u zadavatele  ….………………………………………. 37 

II.5  Zadavatel ve smyslu Německého zákona  ……………………………... 38 

 

 



 

5 

 

 

III. Věcná působnost Zákona ……………………………………………………… 42 

 III.1 Obecné výjimky z věcné působnosti Zákona podle § 18 ………………. 42 

         III.1.1  Úvod  .…………………………………………………………... 42 

 III.1.2  Veřejné zakázky týkající se utajovaných  

         informací, bezpečnosti státu a vojenského materiálu …… ……. 43 

         III.1.3 Problematika „in-house“ zadávání …………………..………….. 45 

         III.1.4 Ostatní výjimky v § 18 odst. 1 Zákona …..…………………….. 50 

         III.1.5 Veřejné zakázky malého rozsahu …………..…………………… 51 

        III.1.6 Výjimky z obecné působnosti  

        vztahující se k podlimitním zakázkám …..……………………... 54 

 III.2 Výjimky z obecné působnosti platné pro sektorové zadavatele ….……. 55 

 III.3 Výjimky z věcné působnosti Německého zákona ………………….….. 56 

 

IV. Závěr  ……………………………………………………………………….….. 59 

 

Seznam použité literatury  ………………………………………………………….. 62 

Příloha č. 1  …………………………………………………………………………. 66 

Příloha č. 2  …………………………………………………………………………. 67 

Summary   …………………………………………………………………………..  69 

Seznam klíčových slov ……………………………………………………………..  71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

Zákon  Zákon č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, 

v platném znění 

 

Zadávací směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a 

služby 

 

Sektorová směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání zakázek 

subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a poštovních služeb 

 

Německý zákon Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ze dne 26. 

srpna 1998, ve znění pozdějších předpisů 
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I. Úvodní poznámky 

 

I.1 Úvod 

 

Moderní společnost, jejíž ekonomický systém spočívá na tržních principech, má 

zájem na efektivním vynakládání veřejných prostředků. Realizace veřejných projektů, 

tedy investičních akcí nutných pro zajištění obecných potřeb společnosti, nezbytně 

vyžaduje stanovení kvalitního právního rámce, tak aby veřejné zdroje mohly být 

alokovány podle jasných nediskriminačních a transparentních pravidel.1 Právě tam, kde 

se střetává veřejný sektor se soukromým a kde bývá úzkou skupinou lidí rozhodováno o 

mnohdy obrovských částkách z veřejných rozpočtů, totiž vzniká ideální prostředí pro 

korupci a klientelismus.2 Zadavatelé veřejných projektů mají častokrát tendence 

vyhnout se přísnému zákonnému režimu či neoprávněně zneužívají některá ustanovení 

Zákona tak, aby se zadávací řízení plně přizpůsobilo jejich vůli o výběru 

spolukontrahenta. Podnikatelská sféra podobně jako zadavatel nemá motivaci dodržovat 

složitou zákonnou proceduru, na druhou stranu plnění veřejných zakázek tvoří velmi 

podstatný objem podnikání.  

      Zadávání veřejných zakázek je vnímáno jako citlivé společenské a politické 

téma, o čemž svědčí recentní zařazení efektivnosti a transparentnosti při zadávání 

veřejných zakázek mezi prioritní body programů všech politických stran. Rovněž 

masmédia věnují problematice značný prostor, poukazujíce na pochybné praktiky, jichž 

se ten který úřad dopustil v souvislosti s vynakládáním státních prostředků. Transpozice 

evropského práva v oblasti veřejných zakázek znamenala nepochybně modernizaci 

odvětví, zůstává však otázkou, do jaké míry jsou jednotlivá ustanovení platného zákona 

podle evropských zadávacích směrnic bezpečná proti obcházení a zneužívání. 

Ministerstvo pro místní rozvoj si před časem nechalo zpracovat analýzu RIA 

(Regulation Impact Assessment), z níž vyplývalo, že podíl veřejných zakázek 

                                                           
1 K pojmu veřejný projekt viz Ochrana, F.: Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. 2. 
přepracované vydání. Praha: ASPI, 2001, str. 9-11. 
2 Podle odhadu mezinárodní agentury Transparency International bylo v roce 2004 v důsledku 
neefektivnosti a neprůhlednosti zadávacího řízení prohospodařeno 32,4 mld. Kč, více na 
http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=2990.  
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zadávaných podle platného zákona o veřejných zakázkách představuje pouze 41%, 

zatímco zbytek je zadáván mimo působnost tohoto zákona. Právě skutečnost, že stovky 

miliard korun protékají z veřejných rozpočtů do soukromých soukromých rukou bez 

dostatečné kontroly, mě inspirovala k napsání této práce, která si klade za cíl analyzovat 

případné nedostatky platné právní úpravy s ohledem na její působnost.  

V rámci praktika coby student v advokátní kanceláři jsem se navíc detailněji 

seznámil s oblastí veřejných zakázek a podílel se na právním poradenství zadavatelům 

v souvislosti se zadávacím řízením. Své praktické zkušenosti jsem do této diplomové 

práce rovněž promítl.  

Vzhledem k značně rozsáhlé problematice zadávání veřejných zakázek a pouze 

omezenému rozsahu této práce není možno posuzovat veřejné zadávání komplexně. 

Proto si tato diplomová práce klade za úkol zejména objasnit otázky týkající se 

působnosti platného zákona, a to jak problematiku osobní, tak i věcné působnosti. Téma 

je zpracováno s ohledem na evropské zadávací směrnice a za využití české i evropské 

judikatury.  

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Úvodní kapitola se skládá z úvodu, zařazení 

práva veřejných zakázek do systému práva, krátkého nástinu historického vývoje právní 

úpravy zadávání veřejných zakázek na území České republiky, objasnění základních 

pojmů významných pro pochopení dalších souvislostí a obecného přehledu platných 

předpisů týkajících se veřejných zakázek.  

    Zvláštní pozornost je v kapitole druhé věnována diferenciaci zadavatelů na 

veřejného, sektorového a dotovaného, zdůraznění rozdílů v zadávacích postupech u 

těchto jednotlivých typů. Cílem této stěžejní části práce je právní analýza ustanovení 

upravujících osobní působnost platného zákona o veřejných zakázkách, jakož i návrh 

některých kroků de lege ferenda, vedoucích k restrikci různých nekalých zadávacích 

praktik.  

Ve třetí kapitole se zabývám problematikou obecných výjimek z působnosti 

zákona, tedy takzvané věcné působnosti, především s ohledem na novou evropskou 

právní úpravu v oblasti obrany a bezpečnosti a také s ohledem na výklad zpřesňující 

evropské judikatury ohledně takzvaného „in-house“ zadávání. Stranou mé pozornosti 

nezůstaly i takzvané veřejné zakázky malého rozsahu. Rovněž v této části je mým cílem 
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zhodnocení transpozice evropských předpisů a úvahy nad efektivností některých 

ustanovení, vedoucích k větší transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek.  

K dosažení cíle této diplomové práce jsou použity standardní metody vědeckého 

zkoumání v rámci takzvaného systémového přístupu, zejména však za použití metod 

analýzy, dedukce, indukce a deskripce. Základním se jeví normativní přístup, 

využívající analýzu dostupných informačních zdrojů, především české a zahraniční 

literatury. Významnou část práce tvoří i komparace české právní úpravy s právní 

úpravou německou, tedy porovnání způsobů transpozice platných evropských 

zadávacích směrnic, zdůraznění odlišností platných právních úprav a zhodnocení těchto 

odlišností. Jako podklad pro práci slouží rovněž renomované britské komentáře, 

zabývající se problematikou evropských zadávacích směrnic.  

 

I.2 Zařazení práva veřejných zakázek do systému práva 

 

 Právo veřejných zakázek nelze jednoduše zařadit do zažitého dělení právních 

odvětví, podobně jako ostatní moderní oblasti práva stírá dichotomii soukromého a 

veřejného práva. Právo veřejných zakázek se nachází na pomezí tadičních právních 

disciplín – na veřejnoprávní straně jsou jimi správní a finanční právo, na 

soukromoprávní pak obchodní právo. V jiném ohledu lze rovněž vyzdvihnout 

vzrůstající vliv mezinárodního práva a pak především práva Evropské unie, které tvoří 

hlavní předlohu právní úpravy, a vliv evropské judikatury, jíž je právo veřejných 

zakázek interpretačně dotvářeno.  

 Historicky lze na právo veřejných zakázek nahlížet zejména z perspektivy 

finančního práva se zřetelem na rozpočtovou kázeň státu a úspory státních prostředků 

spojených s veřejným investováním.  Zároveň je však nutné zadávací řízení chápat jako 

závazný postup správního orgánu a jeho zaměstnanců při hospodaření s veřejnými 

prostředky, na základě čehož lze právo veřejných zakázek vztahovat ke správnímu 

právu, především pak v otázkách sankcí či opravných řízení. Právo veřejných zakázek 

však má i soukromoprávní charakter, neboť zadávací řízení není ničím jiným než 

složitým kontraktačním procesem, jehož výsledkem je uzavření smlouvy na realizaci 

předmětu zadávacího řízení po splnění složitých zákonných podmínek. Veřejné zakázky 

lze pojímat i jako obchodní závazkové vztahy ve smyslu obchodního zákoníku, neboť 
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se týkají vztahu státu a podnikatelů. V takovém ohledu by pak právní úprava zadávání 

veřejných zakázek měla vůči obchodnímu zákoníku postavení lex specialis. Nelze 

opomenout ani význam práva veřejných zakázek pro oblast hospodářské soutěže jako 

dalšího odvětví na pomezí správního a obchodního práva, nejčastěji tak bývá právo 

veřejných zakázek zařazováno pod soutěžní právo.  

Podle mého názoru nelze určit jednoznačnou subsidiární platnost některého 

z hlavních kodexů, ať již obchodního zákoníku či správního řádu, problematická 

ustanovení je třeba spíše překlenout judikaturou vztahující se přímo k veřejným 

zakázkám či eurokonformním výkladem. Právo veřejných zakázek tak spíše naplňuje 

znaky multidisciplinárního oboru sui generis.  

  

I.3 Nástin vývoje právní úpravy veřejného zadávání na území České republiky  

 

Předválečné Československo recipovalo rakouské zadávací předpisy, brzy byl 

však vydán formou vládního nařízení č. 337/1920 Sb. zadávací řád, jímž bylo upraveno 

zadávání státních dodávek a prací. Ustanovení § 1 tohoto nařízení se vztahovalo na 

dodávky a práce, které zadávaly úřady státní správy a jimi spravované ústavy, podniky a 

fondy.   

V období po únoru 1948 v prostředí socialistického centrálně řízeného 

hospodářství byly veřejné zakázky přidělovány monopolně postaveným státním 

podnikům, právní úprava nebyla kvůli pevně stanoveným cenám tolik potřebná. Dílčí 

regulace obsahovaly pouze Všeobecné stavební podmínky z r. 1947 a později také 

hospodářský zákoník, například zavedením institutu veřejné či užší soutěže, použití 

bylo ale jen těžko aplikovatelné.3  

Až společenské změny po tzv. sametové revoluci přinesly s sebou akutní potřebu 

speciální úpravy. Nejprve byl zadávací proces regulován podzákonnými předpisy 

(cenovými výměry Ministerstva financí), které se vztahovaly pouze na stavby, posléze 

se však okruh potenciálních předmětů plnění rozrůstal. Brzy se ukázala nutnost přijmout 

zákon, který by sjednotil úpravu podnikateli značně kritizovaných4 veřejných soutěží. 

                                                           
3 Více k vývoji za socialismu např. Doležalová, H.: Historie zadávání veřejných zakázek, Právník, 1998, 
č. 9, s. 810-811; nebo Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. 1. Vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 5.  
4 Například Dr. J. Vrba ze společnosti DHV CR spol. s r.o. kritizuje tehdejší poměry následovně: 
„Vyhlášení veřejných soutěží závisí na libovůli zadavatele a trvá často neúnosně dlouhou dobu. Není též 
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Systém zadávání zakázek v období transformace ekonomiky a demonopolizace 

charakterizoval Vladimír Pelc v dobovém komentáři jako takový, který „vylučuje 

z potenciálního výběru vznikající firmy, neboť se orientuje na firmy tzv. zavedené; 

uvedený systém je pak zárodkem protekcionismu a korupce, tedy porušování dobrých 

mravů hospodářské soutěže, popř. trestního zákona.“5  Zákonodárné aktivitě přispěla i 

ambice zapojit se do procesu evropské integrace přijetím takzvané Evropské dohody, 

která zavazovala Českou republiku k zadávání zakázek na základě nediskriminace a 

vzájemnosti.6  

Zákon č. 199/1994 Sb. se stal tedy prvním předpisem ve formě zákona, jenž 

kodifikoval komplexně zadávací řízení. Ačkoli byl zákon poměrně stručný a 

neobsahoval některé důležité definice, například u pojmů veřejný zadavatel či veřejná 

zakázka, přece jen znamenal elementární přizpůsobení hospodaření státu tržnímu 

mechanismu za dodržení transparentních pravidel veřejné obchodní soutěže.  Co se týče 

působnosti zákona č. 199/1994 Sb., ta zaznamenala bouřlivé proměny. Hned první 

novelizační zákon č. 148/1996 Sb. velmi významně zasáhl do věcné působnosti zákona 

č. 199/1994 Sb. tím, že podstatně rozšířil okruh zakázek vyjmutých z režimu zákona. 

Kromě výrazné nepřehlednosti přinesla novelizace také větší prostor pro obcházení 

zákona a některé výjimky z věcné působnosti nebyly zákonodárcem dostatečně 

odůvodněny.7 Výraznou změnu představovala novelizace zákonem č. 28/2000 Sb., která 

značně přizpůsobila českou právní úpravu evropským směrnicím. Dílčí nedostatky se 

však zákonodárci odstranit nepodařilo.   

Například velmi nestandardním řešením bylo nepochybně silné postavení vlády, 

která mohla podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb. vyzývat na 

základě svého rozhodnutí konkrétního zájemce k podání nabídky na libovolné plnění.8 

                                                                                                                                                                          

výjimkou, že některá ministerstva zadávají veřejné zakázky bez soutěží, přímo svým resortním ústavům. 
Některé z těchto ústavů, personálně předimenzovaných, nejsou v tržním hospodářství konkurence schopné 
a zadání veřejné zakázky bez soutěže umožňuje jejich další přežívání.“ in Vrba, J.: Zadávání veřejných 
zakázek v České republice, Evropské a mezinárodní právo, 1994, č. 3, str. 37. 
5  Pelc, . V.: Zadávání veřejných zakázek. 3. Aktualizované vydání po novele zákona. Praha: Linde, 1996, 
str. 96.  
6  Viz článek č. 68 Evropské dohody.   
7  Například podle § 1 odst. 2 písm. k) zákona č. 199/1994 Sb. po novelizaci zákonem č. 148/1996 Sb. 
přestavoval výjimku pro zakázky související s návštěvami oficiálních představitelů jiných států a vlád 
v České republice. Takovou výjimku považuji za velmi vágní a jistě skýtala pro představitele ústředních 
správních úřadů inspiraci pro obcházení zákona.  
8  O tom svědčí například usnesení vlády České republiky č. 934 ze dne 17. září 2001, ve kterém vláda 
vyzývá Ministerstvo obrany k uzavření smlouvy se šesti zájemci.  
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Autonomní moc vlády na poli veřejných zakázek lze jednoznačně shledat jako 

neodůvodněnou a netransparentní. Výsostné postavení vláda ztratila až s účinností 

zákona č. 278/2002 Sb. Po mnoha novelizacích přestal zákon č. 199/1994 Sb. 

vyhovovat nárokům kladeným na moderní předpis v oblasti veřejných zakázek. Jako 

hlavní důvod bylo zákonodárcem uvedeno, že předlohu tohoto zákona tvořil především 

modelový zákon o zadávání zboží, staveb a služeb, přijatý Komisí Spojených národů 

pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)9, což činilo úplnou harmonizaci 

s evropskými směrnicemi velmi obtížnou, neboť evropské směrnice spočívaly na 

poněkud odlišném základu a nebylo tak možno dosáhnout ve stávající podobě 

slučitelnosti s právem Evropských společenství. Zákonodárce dal přednost zbrusu nové 

právní úpravě ve formě zákona, která nabyla účinnosti vstupem České republiky do 

Evropské unie dne 1.5.2004.  

Zákon č. 40/2004 Sb. přinesl zcela jistě zpřesnění pojmů a přehlednější 

uspořádání úpravy a zavedl některé nové způsoby zadávacího řízení. Při aplikaci zákona 

se však po relativně krátkém úseku účinnosti projevily významné nedostatky, které 

nebylo možno překlenout výkladem. K jedné takové problematické oblasti patřilo pro 

tuto diplomovou práci důležité definování takzvané jiné právnické osoby jakožto 

zadavatele, k čemuž se vyjadřuji níže. Nedokonalost zákona č. 40/2004 Sb. lze 

ospravedlnit jednak časovou tísní legislativního procesu, spojenou s nutnou harmonizaci 

právních předpisů v souvislosti s přistoupením k Evropské unii10, jednak českým 

legislativním nešvarem v podobě vzájemně neprovázaných pozměňovacích návrhů ze 

strany poslanců, kterých k uvedenému zákonu bylo přijato 136. Zákon č. 40/2004 Sb. 

byl v účinnosti nakonec pouze dva roky a dva měsíce, ačkoli byl za dobu účinnosti 

šestkrát novelizován.  

                                                           
9 O koncepci podle UNCITRAL odlišné od koncepce evropských směrnic viz Jurčík, R.: Zadávání 
veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 6-10.  
10  V průběhu legislativního procesu byly přijaty nové evropské zadávací směrnice (uvedeny níže), které 
zákon č. 40/2004 Sb. logicky nemohl reflektovat.  
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I.4 Přehled platných předpisů týkajících se veřejných zakázek 

 

 Základem platné právní úpravy v oblasti veřejných zakázek jsou směrnice 

Evropského parlamentu a Rady.11 Podobně jako v českém legislativním vývoji se jedná 

již o několikátou a zdokonalenou řadu směrnic, regulujících zadávání veřejných 

zakázek.  

V současnosti platí na území České republiky zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“), ve znění pozdější předpisů. V návaznosti na 

výčet právních předpisů uvedených výše, jde již o třetí právní předpis ve formě zákona, 

který se týká dané problematiky. V důvodové zprávě k Zákonu jeho navrhovatel 

objasňuje důvody nutnosti přijetí nové právní úpravy, jimiž jsou především detailněji 

vymezené instituty zavedené evropskými zadávacími směrnicemi a přehlednější úprava 

materie. Zákon zavádí podrobnější specifikaci jednotlivých zadávacích postupů a 

rozšíření jejich forem o sotěžní dioalog nebo zjednodušené podlimitní řízení. Výrazným 

rysem nové úpravy je také další fáze elektronizace procesu zadávání  zavedením 

elektronické aukce a dynamického nákupního systému.  

Zákon samozřejmě doprovází celá řada prováděcích předpisů, jejichž seznam 

tvoří přílohu č. 1 této diplomové práce. Z oblasti mezinárodních smluv, jimiž je Česká 

republika vázána, se k problematice veřejných zakázek vztahuje Government 

Procurement Agreement (GPA), v překladu Dohoda WTO o veřejných zakázkách. 

Pro úplnost zároveň uvádím i platnou právní úpravu ve Spolkové republice 

Německo (dále jen „Německo“), neboť komparace české a německé právní úpravy je 

důležitou částí této práce. Německý zákonodárce se v roce 1998 rozhodl na základě 

výtek ze strany Evropského soudního dvora zakomponovat právní úpravu zadávání 

                                                           
11  V současnosti platí následující směrnice: a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (dále jen 
„Zadávací směrnice“); b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů 
při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb (dále jen „Sektorová směrnice“), c) Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7.září 2005, 
kterou se mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách; d) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady č. 2005/75/ES, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby; e) Nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. 
prosince 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES 
ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek. 
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veřejných zakázek do čtvrté části zákona proti omezování hospodářské soutěže (dále jen 

„Německý zákon“).12  

Německý zákon dnes obsahuje jen 32 paragrafů a věrně kopíruje text 

evropských zadávacích směrnic. Systematické zařazení zadávání veřejných zakázek 

zdůrazňuje význam odvětví pro hospodářskou soutěž. Také v Německu se jednalo o 

historicky první uzákonění zadávání veřejných zakázek, předtím bylo několik institutů 

práva veřejných zakázek upraveno částečně v rozpočtovém zákoně a z větší části 

v administrativních předpisech. Ostatně velký význam má v Německu podzákonná 

legislativa dodnes, kromě zákonné úpravy zůstává v platnosti velké množství správních 

předpisů, které činí německé právo zadávání veřejných zakázek obecně velmi 

nepřehledným.  

Systematika práva veřejných zakázek spočívá na takzvaném kaskádovém 

principu, jehož jednotlivé úrovně oddělují finančními limity (jak je tento pojem 

vysvětlen níže). Nejvyšší úroveň představuje zmiňovaná zákonná úprava, následuje 

vládní nařízení o zadávání13 a na nejnižším stupni jsou potom zadávací řády14. Toto 

třístupňové uspořádání je mnohými kritizováno a považováno za velkou překážku pro 

malé a střední podnikatele, pro zahraniční dodavatele se pak struktura jeví zcela 

neprůhlednou. Zatímco o veřejných zakázkách překračujících finanční limity, jejichž 

předlohou jsou evropské směrnice, se hovoří jako o „světlé straně“ zadávání, zadávání 

menších zakázek by se dalo označit za „temnou stranu“, neboť evropské zásady 

transparentnosti a rovnosti se zde aplikují v menší míře.15 I proto se zákonodárce 

v Německu pokouší právo veřejných zakázek modernizovat a zjednodušit, k čemuž 

směřují reformní snahy v posledních čtyřech letech. Poslední významná reforma je 

datována k roku 2009 a dotkla se výrazně i okruhu výjimek z působnosti Německého 

zákona, které podstatně rozšířila. 

                                                           
12 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ze dne 26. srpna 1998, ve znění pozdějších předpisů.  
13 Vergabeverordnung (VgV), nejnověji pod značkou BGBl. I, 2334, je nařízením německé spolkové 
vlády a obsahuje jednak zpřesnění k provedení Německého zákona, jednak nezbytné pojítko k úrovni 
zadávacích řádů.  
14 Zadávací řády jsou tři (stavební služby, dodávkové služby a externí služby), avšak v rámci jednotlivých 
řádů se nadále strukturují. Některé řády pocházejí již z předválečných let.  
15 Více k trojstupňovitosti německého práva veřejných zakázek v Dreher, M., Stockmann, K.: 
Kartellvergaberecht. Auszug aus Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht. 4. vydání. München: Verlag 
C.H.Beck, 2008, str. 13-16. 
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I.5 Základní zásady, na nichž spočívá Zákon 

 

 Na rozdíl od předchozích právních úprav platný Zákon obsahuje explicitní 

ustanovení týkající se hlavních zásad, na nichž spočívá a jimiž by měly být poměřovány 

všechny úkony zadavatele. Zákonodárce jistě správně kladl důraz na preventivní 

opatření předcházející zneužití Zákona tak, že učinil z morální povinnosti zadavatele 

rovněž povinnost právní. Lze říci, že ustanovení § 6 Zákona je jeho výkladovým jádrem 

a má dokonce nadzákonný přesah, neboť se jím řídí i zadávání zakázek režimu Zákona 

nepodléhajících, jak je vysvětleno v kapitole III.1.5 níže. Výčet zásad je demonstrativní, 

zadávání veřejných zakázek se řídí i jinými zásadami, které jsou dovoditelné 

z některých ostatních ustanovení či plynou z primárního evropského práva. 

 Pomocí zásady transparentnosti se zajišťuje korektní a předvídatelný průběh 

procesu zadávání, zásada by se měla uplatnit však už i před zahájením zadávacího řízení 

a po jeho ukončení. Vládní informační portál o veřejných zakázkách v úvodu 

metodických pokynů k aplikaci Zákona trefně konstatuje, že „základním účelem zásady 

je zajištění co největší průhlednosti řízení, která podstatnou měrou přispívá 

k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti kontroly postupu v řízení.“16 Zásada 

klade zadavatelům povinnosti zejména náležitě zveřejňovat relevantní úkony a vést o 

nich dokumentaci, s předstihem definovat kritéria řízení, podle nichž bude nabídka 

vybrána, a opatřovat veškerá rozhodnutí odůvodněním. Transparentnost má rovněž 

pozitivní obchodní rys, a sice podporuje cenovou konkurenci. Pokud dodavatelé 

prokazují zájem na rozhodnutí zadavatele zadat veřejnou zakázku, objevuje se takový 

rys automaticky a soutěžní aspekt se promítne v cenách, které dodavatelé předloží 

v nabídkách.17  

 Zásada rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace se velice podobají a 

jsou vzájemně provázány. Na základě každé z nich nesmí v žádném případě být 

jakýkoliv dodavatel přímo nebo nepřímo, vědomě nebo nevědomě zvýhodněn nebo 

znevýhodněn oproti jiným dodavatelům ve stejném postavení. D. Raus podotýká, že „o 

diskriminaci se nebude jednat tam, kde je v zadávacím řízení postupováno materiálně 

                                                           
16  http://www.portal-vz.cz/getdoc/cfecb93b-8734-4661-b55b-27018d13fd64/Zasady-pouziti-metodiky 
17 Bovis, Ch.: EC Public Procurement: Case law and Regulation. 1. vydání. Oxford University Press, 
Oxford, 2006, str. 153. 
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erga omnes.“18 V kontextu evropského práva, z něhož ostatně zmíněné zásady také 

vyplývají, lze akcentovat mezinárodní význam zásad, neboť diskriminovanými subjekty 

bývají velmi často zahraniční dodavatelé. Nelze požadovat ani co největší použití 

materiálů, spotřebního zboží, práce vyrobené či poskytované na území určitého 

členského státu. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Komise v. Itálie19 

je rovněž vyloučena diskriminace vnitrostátní. Členský stát, který vyhrazuje jakékoliv 

veřejné zakázky společnostem, které mají sídlo v regionu, kde mají být realizovány, a 

dává přednost společnostem, které mají hlavní aktivity v tomto regionu, tak zadává v 

rozporu s evropskými zadávacími směrnicemi.20 K náležitému výběru nabídky mohou 

zadavatelé použít objektivní faktory, jako jsou zkušenosti uchazečů v dotyčném 

odvětví, velikost a infrastruktura jejich podniku, jejich technická a odborná 

způsobilost.21
  

  

I.6 Vysvětlení některých základních pojmů  

 

Níže nabízím přehled základních pojmů, důležitých pro pochopení problematiky 

rozebírané v dalších kapitolách. Jedná se o výčet pro tuto diplomovou práci 

nejvýznamnějších institutů, nikoli o úplný popis všech Zákonem definovaných pojmů.  

Nejprve si však dovolím teorereticko-právní odbočku k vysvětlení pojmu 

působnost zákona. Podle A. Gerlocha se působností právní normy rozumí vymezení 

rozsahu realizace a aplikace právní normy.22 Právní teorie rozlišuje čtyři druhy 

působnosti – věcnou, prostorovou, časovou a osobní. Hlavní pozornost této diplomové 

práce je upřena na působnost osobní a věcnou. Osobní působnost odpovídá na otázku, 

kdo je adresátem právní normy, věcnou působností se rozumí skutkové charakteristiky 

případů, na něž dopadá právní norma.23  

Základním termínem, který dal vzniknout názvu celého právního odvětví, je 

bezesporu veřejná zakázka. Zákonnou definici veřejné zakázky obsahuje ustanovení § 7 
                                                           
18  Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 2. Vydání, Praha: Linde, 2007, str. 65. 
19 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-360/89 ze dne 3. července 1992 ve věci Evropská komise v. 
Italská republika. 
20 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-243/89 ze dne 22. června 1993 ve věci Evropská komise v. 
Dánské království. 
21  Marek, K.: K eurokonformnímu výkladu zákona o veřejných zakázkách, Právní rádce, č. 2, 2008, str. 
68.  
22 Gerloch, A.: Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň: 2004, str. 68-73. 
23 Tamtéž. 
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Zákona24. D. Raus zobecňuje, že „základním znakem každé veřejné zakázky je úplatný 

smluvní vztah, jehož smluvními stranami jsou zadavatel na jedné straně a způsobem 

stanoveným zákonem vybraný dodavatel zboží (ve smyslu již zhotovených výrobků), 

služeb nebo stavebních prací na straně druhé.“25 Zákon upravuje zejména postup 

směřující k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s takovým dodavatelem, který 

je vybrán v souladu se zákonnými požadavky. Vlastní realizace veřejné zakázky 

probíhá plně v souladu se smlouvou uzavřenou na základě zadávacího řízení a Zákon se 

již této fázi nevěnuje. Podobně jako u ostatních obchodně-právních institutů však nelze 

ve všech případech hovořit o úplatnosti čistě monetární, ale za úplatné mohou být 

shledány i některé faktické služby, provize nebo úroky.  

Modelovým případem, kterým se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, je zadání zakázky spočívajících v činnosti pojišťovacího makléře pro 

zadavatele.26 Zadavatel měl za to, že veřejná zakázka se nevztahuje k působnosti 

Zákona, neboť makléři není podle smlouvy zadavatelem vyplácena žádná odměna. Úřad 

situaci komentuje následovně: „Namísto toho, aby za služby makléře platil přímo 

zadavatel (klient), cenu služeb následně uhradí ta pojišťovna, s níž zadavatel uzavře 

pojistnou smlouvu, a to formou provize, která pro tento účel smluvena. Provize se tak 

stává přímo nákladem pojišťovny souvisejícím se sjednáním konkrétního pojištění.“  

Podle Zákona se veřejné zakázky dělí na zakázky na dodávky, na služby a na 

stavební práce. Veřejné zakázky na dodávky jsou definovány v ustanovení § 8 Zákona. 

Podle R. Jurčíka se rozumí „dodávkou podle Zákona pořízení věci v právním slova 

smyslu. Jde o pořízení určitého hmotného předmětu, který patří zadavateli, či jej 

zadavatel oprávněně drží a užívá na základě nájemní či leasingové smlouvy.“27 Veřejné 

zakázky na dodávky se realizují prostřednictvím koupě, koupě na splátky, nájmu či 

leasingu. Je třeba podotknout, že dodávky (ať už koupě či nájem) se nevztahují 

k nemovitostem, protože ty jsou z působnosti Zákona vyjmuty v ustanovení § 18 odst. 1 

písm. g). Kromě přímé koupě zboží jsou podle odstavce 2 uvedeného ustanovení za 
                                                           
24 Zákonná definice § 7 zní: Veřejnou zakázkou je 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. 
25 Např. Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 2. Vydání, Praha: Linde, 2007, 
str. 69. 
26  Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S257/2008/VZ-23325/2008/530/RP  ze dne 
19.12.2008.    
27 Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 89. 
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dodávky považovány poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení 

takového zboží do provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné 

zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky.  

Druhou skupinou jsou veřejné zakázky na stavební práce podle ustanovení § 9. 

Široká škála prací, výběr jejichž provádění bude probíhat v režimu Zákona, obsahuje 

příloha č. 3 Zákona. Činnostmi, které spadají pod ustanovení o stavebních pracích, jsou 

myšleny i související projektová a inženýrská činnost, poskytnutí dodávek či služeb se 

stavebními pracemi spojenými a zprostředkovatelské nebo jiné služby, které společně se 

stavebními pracemi zadavateli poskytuje jiná osoba.  

Poslední kategorii tvoří veřejné zakázky na služby, upravené v ustanovení § 10 

Zákona. Jejich výčet je stanoven takzvanou zbytkovou klauzulí, čili pod poskytováním 

služeb Zákon chápe ty veřejné zakázky, které nejsou ani na dodávky, ani na stavební 

práce, anebo v případě, že podíl služeb ve smíšených zakázkách převáží nad dodávkami 

nebo stavebními pracemi. Rovněž služby se dělí do dvou subkategorií, jenž jsou 

uvedeny v přílohách 1. a 2. Zákona. Podle uvedené tripartice na veřejné zakázky na 

dodávky, na služby a na stavební práce jsou rozděleny finanční limity.  

Podle finančního hlediska se rozdělují veřejné zakázky na zakázky nadlimitní, 

podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu. Toto trojí dělení je českým specifikem, 

protože evropské zadávací směrnice vztahují povinnost transpozice evropských pravidel 

pouze pro nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní úpravu nechávají zcela na národním 

zákonodárci, a tato úprava se, jak poukazuji i v dalších částech práce, značně 

v jednotlivých členských státech liší. O požadavcích Evropské komise na podlimitní 

veřejné zakázky pojednávám níže v souvislosti s veřejnými zakázkami malého rozsahu.  

V návaznosti na odhad ceny za provedení stavebních prací, dodávek nebo služeb 

stanoví veřejný zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Právě 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky je pro zadavatele velmi důležitá, neboť na jejím 

základě volí zadavatel typ zadávacího řízení a prakticky na něm závisí i samotná 

působnost Zákona. Zadávací směrnice v článku 9 obsahuje metody rozhodné pro 

výpočet předpokládané hodnoty.  

Přes relativně podrobnou úpravu směrnice vidím některé nedostatky. V 

ustanovení § 13 Zákona určuje zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na základě 

údajů a informací o zakázkách stejného či podobného charakteru. Pokud nelze 
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informace opatřit, stanoví zadavatel cenu průzkumem trhu. Důraz je přitom kladen na 

zabrání rozdělování zakázek na menší části s cílem vyhnout se působnosti Zákona. 

Zákonodárce na druhé straně opomíjí vybídnutí zadavatele k střízlivým odhadům 

hodnoty veřejné zakázky. Zde spatřuji jistou nedomyšlenost právní úpravy, neboť 

určení předpokládané ceny plnění jako hodnoty veřejné zakázky samo o sobě není 

formálně svázáno takovými pravidly jako zadávací řízení. Jestliže se potom reálná 

hodnota veřejné zakázky výrazně odlišuje od předpokládané hodnoty směrem nahoru a 

zda byla původní předpokládaná hodnota přiměřená, to už je zkoumáno málokdy. 

Například R. Jurčík ve svém komentáři uvádí, že zadavatel může mít přesné informace 

od projektanta a úmyslně pak uvede vyšší hodnotu, aby v cena nabídek mohla být 

nižší.28 D. Dvořák k problematice dodává, že „lze proto dovodit, že pokud zadavatel při 

stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky neporušil Zákonem předepsaný 

postup, byl by v tomto případě výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 

s vybraným uchazečem považován za oprávněný, a to i přesto, že z hlediska limitu byl 

použit „jednodušší“ způsob zadání (v „nižší“ kategorii veřejné zakázky).“29 Tady je 

možno najít určitý prostor pro efektivnější kontrolu vynakládání veřejných prostředků, 

například pomocí speciálního předpisu, který by určování předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky více reguloval, tak aby nedocházelo k obcházení Zákona.  

Finanční limity, které oddělují jednotlivá „pásma“ veřejných zakázek, vydává 

vláda nařízením na základě nařízení ze strany Evropské komise. V současnosti je 

v platnosti vládní nařízení č. 474/2009 Sb., jež bude platit až do konce roku 2011,30 

zároveň jsou vtěleny do ustanovení § 12 Zákona. Trendem nového nařízení je poměrně 

výrazné snížení limitů, což má pochopitelně vliv mimo jiné na větší počet veřejných 

zakázek spadajících do působnosti Zákona. Finanční limity se rozdělují podle 

jednotlivých typů zadavatelů a také podle typů jednotlivých veřejných zakázek. 

Jednoznačně nejvyšší limit je stanoven pro stavební práce, v poměru k ostatním limitům 

na dodávky a služby představuje jejich více než osmatřicetinásobek. To pokládám se 

nepřiměřené a neodůvodněné, také vzhledem v úpravě u podlimitního řízení, kde český 

                                                           
28 Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 120. 
29 Dvořák, D. in Serafín, P., Dvořák, D.: Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. 1. vydání. Praha: 
ARCH, 2009, str. 18. 
30 Vládní nařízení č. 474/2009 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, 
o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní 
finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou 
měnu, tvoří přílohu č. 2 této diplomové práce. 
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zákonodárce zvolil pro stavební práce finanční limit ve výši trojnásobku finančního 

limitu u dodávek a služeb. Rozdíl finančních limitů mezi veřejnou zakázkou malého 

rozsahu a veřejnou zakázkou nadlimitní je u dodávek a služeb jen něco přes jeden 

milion, což samozřejmě velmi upozaďuje možnost využití výhod podlimitního řízení.  

K pojmům významným pro zadávací řízení patří zajisté pojem dodavatele 

jakožto jedné ze stran smlouvy na realizaci veřejné zakázky. Zákon dodavatele 

specifikuje v ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) Zákona jako fyzickou nebo právnickou 

osobu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má 

sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky. V drtivé 

většině případů bude dodavatel podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku.31 

Poněkud tautologicky působí tvrzení, že se za dodavatele považuje také zahraniční 

dodavatel. Rovněž pojem zahraničního dodavatele je však v Zákoně definován v písm. 

o) výše uvedeného ustanovení, a sice jako zahraniční osoba ve smyslu ustanovení § 21 

obchodního zákoníku, která dodává služby, poskytuje služby nebo provádí stavební 

práce.  

                                                           
31 Podnikatele definuje ustanovení § 2 odst. 2 obchodního zákoníku alternativně jako: a) osobu zapsanou 
v obchodním rejstříku, b) osobu, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osobu, která 
podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,d) osobu, která 
provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 
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II. Osobní působnost Zákona 

 

II.1 Veřejný zadavatel 

 

II.1.1  Veřejný zadavatel obecně 

 

Zadavatel je osoba, která veřejnou zakázku zadává. Jedná se o subjekt, který 

veřejnou zakázku zcela nebo zčásti financuje, zpravidla z veřejných prostředků.32 Za 

jeden z typů zadavatele se považuje podle ustanovení § 2 odst. 1 Zákona takzvaný 

veřejný zadavatel. V ustanovení § 2 odst. 2 Zákona se pojem veřejného zadavatele 

konkretizuje taxativním vyjmenováním subjektů, které pod tento pojem spadají. 

Významnou úlohu v  podskupině pod písmenem a) zastává Česká republika, za níž coby 

veřejného zadavatele vystupují v zadávacích řízeních její organizační složky.33 

Organizační složky nejsou právnickými osobami, jsou pouze jednou z forem, pomocí 

nichž stát zabezpečuje plnění svých funkcí, k čemuž jim svěřuje zákonem či zřizovacím 

aktem určitý rámec působnosti nebo předmět činnosti.34 

Právní režim veřejného zadavatele mají podle písmene b) státní příspěvkové 

organizace, jež sice nedisponují vlastním majetkem a jsou zcela závislé na státu, avšak 

jsou nadány právní subjektivitou a v zadávacím řízení činí úkony svým jménem. 

Subkategorii veřejných zadavatelů písmene c) tvoří územní samosprávné celky a jimi 

zřízené příspěvkové organizace.35 Vymezení veřejných zadavatelů v ustanovení § 2 

odst. 2 pod písmeny a) až c) Zákona nečiní významné praktické obtíže, komentovaná 

literatura36 poukazuje, že vyjmenované subjekty jsou veřejným zadavatelem vždy bez 

                                                           
32  Šťovíček P., Vácha M.: Osobní působnost nového zákona o veřejných zakázkách. Právní rádce, 2004, 
č. 9, str. 23. 
33 Organizačními složkami jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní 
zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, 
Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a 
jiná zařízení. 
34  Plíva, S.: Hospodaření s majetkem státu. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, 
str. 6.  
35 Územně samosprávnými celky se rozumí obce a kraje, v případě hlavního města Prahy a statutárních 
měst jsou veřejnými zadavateli také městský obvod a městská část a jimi zřízené příspěvkové organizace. 
36 Např. Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 2. Vydání, Praha: Linde, 2007, 
str. 26. 
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ohledu na věcný charakter zadávané zakázky a jsou tím pádem povinny postupovat 

podle relevantních ustanovení Zákona. 

Interpretační problémy činí vymezení subjektů, jež naplňují definici veřejného 

zadavatele podle písmene d) § 2 odst. 2 Zákona. Veřejným zadavatelem ve smyslu 

tohoto ustanovení může být i jiná právnická osoba než ve výše uvedených 

podskupinách, pokud kumulativně splňuje předpoklady pod body 1. a 2. Jednak se tedy 

musí jednat o právnickou osobu založenou či zřízenou za účelem uspokojování potřeb 

veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a za druhé musí být 

taková právnická osoba financována či ovládána převážně státem či jiným veřejným 

zadavatelem, přičemž stačí, aby stát či jiný veřejný zadavatel jmenoval či volil více než 

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

Z důvodu nedostatečné transpozice Zadávací a Sektorové směrnice do zákona č. 

40/2004 Sb. bylo nutno ustanovení o jiných právnických osobách coby veřejných 

zadavatelích přepracovat tak, aby vyhovovala eurokonformnímu výkladu. Zatímco 

předchozí zákon poněkud nepřehledně uvedl několik veřejných zadavatelů a poté 

podmínky zobecnil, nová úprava obsahuje pouze obecné vymezení. Terminologii 

použitou v ustanoveních však nelze ani po dílčích zpřesněních považovat za zcela 

jasnou, a proto je zapotřebí jednotlivé pojmy v ustanovení náležitě vyložit, aby jejich 

interpretace nečinila v praxi potíže. 

 

II.1.2 Jiné právnické osoby 

 

Předně Zákon hovoří o jiných právnických osobách. Argumentací a contrario 

lze dospět k jednoznačnému závěru, že veřejným zadavatelem nemůže být osoba 

fyzická. Evropské zadávací směrnice v anglické jazykové verzi používají pro jinou 

právnickou osobu označení „body governed by public law“, které přesněji odráží 

skutečnost, že se jedná o subjekt řízený veřejným právem,37 ostatně v oficiálním českém 

překladu Zadávací směrnice se operuje s pojmem „veřejnoprávní subjekt“. Evropský 

soudní dvůr ve svém rozhodnutí38 totiž dovodil, že pojem „stát“ je nutno chápat ve 

                                                           
37 Krutáková, L., Kruták, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. Právní stav 
k 1.1.2007. 1. vydání, Praha: ANAG, 2007, str. 22. 
38  Rozsudek Evropského soudního dvora č. C 31/87 ze dne 20. září 1988 ve věci Gebroeders Beentjes BV 
v. Nizozemsko. 
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funkčním smyslu, a ačkoli některý subjekt není formálně začleněn do systému státní 

správy, podléhá vlivu státu a stát jeho prostřednictvím fakticky jedná.39 Podle 

Evropského soudního dvora ve věci Komise v. Španělsko40 nelze ustanovení směrnice 

transponovat do vnitrostátního právního řádu v tom smyslu, že se netýká 

soukromoprávních subjektů. Soukromoprávní status subjektu totiž není kritériem, které 

by mohlo samo o sobě vyloučit jeho kvalifikaci jako veřejného zadavatele ve smyslu 

Zadávací směrnice. 

K dalším formálním podmínkám zmíněného ustanovení patří založení či zřízení 

takové právnické osoby zákonem nebo na základě zákona. Účel zřízení je třeba vykládat 

extenzivně, povaha zřízení za účelem uspokojování potřeb ve veřejném zájmu, které 

nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, může být buď zmíněna již při založení 

právnické osoby, lze ji dovodit implicitně ze zakládacího dokumentu, anebo může 

právnická osoba fakticky převzít objektivně prokazatelnou odpovědnost za 

uspokojování shora uvedených potřeb kdykoli po založení. Aplikace Zadávací směrnice 

(a tím pádem i Zákona) by totiž byla oslabena, kdyby právnická osoba, která 

v současnosti uspokojuje potřeby veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo 

obchodní povahu, nebyla klasifikována jako veřejný zadavatel jen proto, že 

jí uspokojování takových potřeb nebylo svěřeno v době jejího založení.41 Rozhodnutí 

Evropského soudního dvora ve věci Universale-Bau AG jen demonstruje důraz na 

fakticitu vykonávané činnosti  a podobně jako ostatní rozhodnutí se staví proti 

formalistickému pojímání směrnic.  

 

II.1.3  Potřeby veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu 

 

Hlavním kritériem pro určení, zda se právnická osoba považuje za veřejného 

zadavatele, je povaha vykonávané činnosti. Do popředí vystupuje na první pohled 

neurčitý právní pojem veřejného zájmu, jehož potřeby právnická osoba coby potenciální 

zadavatel výkonem své činnosti uspokojuje. Legální definice veřejného zájmu v zákoně 

                                                           
39  Obdobně viz Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, 
str. 26. 
40 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-84/03 ze dne 13. ledna 2005 ve věci Evropská komise v. 
Španělsko. 
41 K tomu viz Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-470/99 ze dne 12. prosince 2002 ve věci 
Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger u. Söhne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) ‚OSTÜ-
STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH v. Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH. 
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chybí, pojem je blíže rozvinut také v české judikatuře42, ale hlavním zdrojem 

interpretace zůstává evropská judikatura, která dává pojmu jasné kontury.  

Podle Evropského soudního dvora je termín „potřeby veřejného zájmu“ 

autonomním právním pojmem práva Společenství a musí být vykládat v kontextu 

Zadávací směrnice.43 Evropský soudní dvůr ve své judikatuře bere vždy v úvahu 

požadavky, které jsou státu svěřeny s ohledem na dosahování specifických cílů, 

výslovné vyhrazení určitých činností státním orgánům a závazek státu k pokrývání 

nákladů spojených s takovými činnostmi.44 Veřejný zájem je třeba chápat velmi široce a 

slovy D.Rause „vycházet z faktického charakteru vykonávané činnosti a z cíle, ke 

kterému výkon takové činnosti směřuje, bez ohledu na to, jak je taková činnost 

pojmenována či jaký rozsah činností nad rámec té, jež je zkoumána, taková právnická 

osoba dále vykonává.“ 45 Jinými slovy, pro nazírání na právnickou osobu jako na 

veřejného zadavatele tedy stačí, aby vykonávala pouze určitý, byť vzhledem k šíři 

vykonávaných předmětů podnikání nepatrný, úsek své podnikatelské činnosti ve 

veřejném zájmu, přičemž lze zdůraznit faktický charakter takové činnosti. 

Pokud bude spadat právnická osoba toliko nepatrným úsekem své podnikatelské 

činnosti pod pojem veřejného zadavatele, musí jako veřejný zadavatel vystupovat i ve 

všech ostatních zadávacích řízeních, nejenom tedy těch, která se týkají činnosti 

uspokojující potřeby ve veřejném zájmu, jež nemají průmyslovou nebo obchodní 

povahu.46 V případech, kdy stupeň veřejného zájmu na uspokojování veřejných potřeb, 

například z důvodu zabezpečení veřejného zdraví a ekologické ochrany, převyšuje 

možnosti zajištění uspokojování potřeb veřejného zájmu ze strany soukromých 

subjektů, může stát požadovat, aby byly činnosti prováděny veřejnými institucemi či 

pod jeho vlivem. 

Samotné kritérium veřejného zájmu však nepostačuje. Důležitým prvkem 

činnosti vykonávané ve veřejném zájmu je skutečnost, že předmětná činnost nemá 

průmyslovou nebo obchodní povahu. Tento dodatek zpřesňující ustanovení byl bez 
                                                           
42 Viz nález Ústavního soudu ze dne 28.3.1996, sp. zn. I. ÚS 198/95, který definuje veřejný zájem jako 
„…takový zájem, který by bylo možno označit za obecný zájem či obecně prospěšný zájem.“   
43 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-372/00 ze dne 27. února 2010 ve věci Adolf Truley GmbH 
v. Bestattung Wien. 
44 Viz Trepte, P.: Public procurement in the EU: a practitioner´s guide. 2. Vydání. Oxford University 
Press, New York City, 2007, str. 105. 
45 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání, Praha, Linde: 2007, str. 27. 
46 Krutáková, L., Kruták, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. Právní stav 
k 1.1.2007. 1. vydání, Praha: ANAG, 2007, str. 25-26. 
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patřičného důvodu v prvním transpozičním zákoně evropských zadávacích směrnic č. 

40/2004 Sb. zcela opomenut, ačkoli vyplýval ze Zadávací směrnice, a v rozhodovací 

praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jeho absence činila potíže.47  

Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci BFI Holding jsou obecně 

potřebami veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, takové, 

které se z důvodů spojených s veřejným zájmem stát rozhodl poskytovat sám, nebo nad 

kterými si chce stát zachovat rozhodující vliv. 48 Mezi takové potřeby je podle D. 

Šebesty „třeba řadit i ty které nejsou odvozovány od obecných zájmů státu, ale i od 

obecných zájmů, které svou činností uspokojují územní samosprávné jednotky na 

základě zvláštních právních předpisů. Za tyto činnosti lze považovat například činnosti 

v oblasti odpadového hospodářství, životního prostředí a v jiných oblastech, jejichž 

výkon je zejména na základě zákona či zákonem svěřen státní správě či samosprávě.“ 49    

Evropská judikatura dále stanovila několik rozhodných kritérií, podle nichž se 

určuje, zda právnická osoba naplňuje definici veřejného zadavatele či nikoli. Pro splnění 

tohoto „testu“ je zapotřebí posoudit relevantní právní i skutkové okolnosti, zejména 

okolnosti v době založení či zřízení subjektu, podmínky, za nichž vykonává svou 

činnost, případný primárně neziskový účel činnosti subjektu, absence rizik spojených 

s provozováním dané činnosti a případné financování pomocí veřejných prostředků. 

Tyto náhledy Evropského soudního dvora na určování veřejného zadavatele u 

právnických osob byly plně vypočteny v rozhodnutí ve věci Korhonen.50 Uvedená 

kritéria považuji za velice flexibilní a umožňující dostatečně posoudit rozhodné znaky 

prakticky u všech právnických osob, kdykoli to národní soud shledá za vhodné.   

Skutečnost, že soukromý subjekt provozuje svou činnost v rámci hospodářské 

soutěže, ještě neznamená, že by nemohl být posuzován jako veřejný zadavatel.  

                                                           
47 S absencí zmíněného dodatku se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vypořádal například 
v rozhodnutí ze dne 21.3.2005 ve správním řízení vedeném proti zadavateli MERO ČR, a.s. pod sp. zn. 
S 001/2005, nebo v rozhodnutí ze dne 29.7.2007 ve správním řízení vedeném proti zadavateli Lesy České 
republiky, s.p. pod sp. zn. S 255/2005.  
48 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-360/96 ze dne 10. listopadu 1998 ve věci Gemeente 
Arnhem and Gemeente Rheden v. BFI Holding BV. 
49 Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 
Praha:ASPI, a.s., 2006, str. 24. 
50 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-18/01 ze dne 22. května 2003 ve věci Arkkitentuuritoimisto 
Riitta Korhonen Oy v. Varkauden Taitotalo Oy. 
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 Evropský soudní dvůr například určil ve věci Agorá51, že právnická osoba, 

jejímž účelem je provádění aktivit vztahujících se k organizaci veletrhů, výstav a dalších 

podobných aktivit, nepodléhá definici veřejného zadavatele. Uvedený subjekt působil 

na otevřeném trhu podléhajícímu hospodářské soutěži, avšak nikoli kvůli dosažení 

zisku, leč jeho správa probíhá dle kritérií výkonu, efektivity a efektivnosti nákladů. 

Existence konkurence soukromých subjektů na relevantním trhu tedy není úplně 

rozhodující, i když významnou roli pro vymezení veřejného zadavatele hraje.  

Problematice vlivu státu v soukromé sféře se věnuje nejnovější judikatura52 

Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že státní vliv nad 

soukromým subjektem, v tomto případě nad akciovou společností, lze pojímat pouze ve 

smyslu vrchnostenském. Za vrchnostenské počínání státu považuje Nejvyšší správní 

soud skutečnost, zda si stát vyhradil kontrolu podnikatelské činnosti subjektu, je-li 

patrný zájem státu na jeho rozvoji, či jestli se stát jinak aktivně podílí na podnikatelské 

činnosti subjektu. Pokud si stát vůči soukromému subjektu počíná vrchnostensky, může 

se soukromý subjekt při výběru dodavatelů rozhodovat podle jiných než ekonomických 

kritérií. Stát jakožto majoritním akcionář v předmětném případě nikterak nezasahuje do 

činnosti akciové společnosti, ani se na jejím fungování nijak finančně nepodílí. Nejvyšší 

správní soud vrátil spor zpátky ke krajskému soudu, aby učinil dokonalejší „test“ podle 

rozhodnutí Korhonen (viz výše) a dokonale objasnil úlohu státu v soukromém subjektu. 

Podotýkám, že v předmětném sporu se jedná o poskytování soukromé zdravotnické 

péče pod záštitou státu a zůstává otázkou, do jaké míry sleduje obecně poskytování 

zdravotnické péče, byť soukromé, čistě ziskový účel. Podle mého názoru by se však 

jednalo o příliš extenzivní výklad pojmu veřejného zadavatele, což ostatně naznačoval i 

Nejvyšší správní soud.  

                                                           
51 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-223/99 and C-260/99 (spojené případy) ze dne 10. května 
2001 ve věci Agor Srl and Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. v. Ente Autonomo Fiera Internazionale 
di Milano and Ciftat Soc. coop. arl. 
52 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 111/2008 ze dne 10.9.2009. 
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II.1.4  Převážné financování a ovládání státem 

 

Kromě právní subjektivity a založení či zřízení za účelem uspokojování potřeb 

veřejného zájmu, které nemají průmyslovou ani obchodní povahu, patří k dalším 

kumulativním aspektům pojmu veřejného zadavatele pro jinou právnickou osobu její 

převážné financování a ovládání státem či jiným veřejným zadavatelem nebo zásadní 

vliv státu či jiného veřejného zadavatele na složení statutárního, správního či dozorčího 

orgánu jiné právnické osoby. Převážným financováním se ve světle evropské 

judikatury53 rozumí více než poloviční podíl nákladů činnosti hrazený státem či jiným 

zadavatelem v poměru ke všem příjmům právnické osoby. Podle některých autorů54 je 

v takovém financování kromě dotací zahrnuto poskytování členských poplatků na 

provoz činnosti subjektu (zájmového sdružení právnických osob) či poskytování 

dlouhodobých úvěru veřejným zadavatelem. Jako převážné financování státem dokonce 

Evropský soudní dvůr ve věci Bayerischer Rundfunk55 kvalifikoval i situaci, kdy 

příspěvky na činnost subjektu byly ve formě poplatků hrazeny běžnými uživateli 

rozhlasových a televizních přijímačů. Důvody takového pojímání představuje 

především skutečnost, že výše poplatku byla stanovena státem, povinnost úhrady 

poplatku stanovená na základě právního předpisu a absence odpovídajícího protiplnění 

ze strany soukromého subjektu.56 

Pokud právnická osoba kritérium převážného financování státem nesplňuje, pak 

postačí, pokud je ovládána státem či jiným veřejným zadavatelem. Při absenci legální 

definice pojmu ovládání je nutno vycházet z ustanovení § 66a obchodního zákoníku, 

které vymezuje ovládající osobu jako osobu, jenž fakticky nebo právně vykonává přímo 

nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby, takzvané 

ovládané osoby. Pro účely vymezení pojmu veřejného zadavatele však musíme chápat 

                                                           
53 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-380/98 ze dne 3. října 2000 ve věci Queen v. H. M. 
Treasury, ex parte The University of Cambridge. 
54 Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 
Praha:ASPI, a.s., 2006, str. 25. 
55 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-337/06 ze dne 13. prosince 2007 ve věci Bayerischer 
Rundfunk, Deutschlandradio a další  v. GEWA – Gesellschaft für dieGebäudereinigung und Wartung 
mbH. 
56

 Uživatelé rozhlasových a televizních přijímačů jsou povinni platit poplatky již z důvodu prosté 
skutečnosti držení přijímače, nikoli na základě dohody s poskytovateli vysílání. 
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ovládání státem či jiným veřejným zadavatelem šířeji ve smyslu komunitárního práva 

jako schopnost ovlivňovat jednání jiné právnické osoby i ze strany subjektů, které 

nepodléhají působnosti obchodního zákoníku, typicky nepodnikatelů. Další alternativou 

ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2. Zákona je situace, kdy stát či jiný zadavatel 

jmenuje či volí více než polovinu členů statutárního, správního, dozorčího či 

kontrolního orgánu právnické osoby. Takový případ nastává v českém právu například 

u právní formy státního podniku, kde se stát nijak na přímém financování nepodílí, 

ačkoli státní podnik hospodaří se státním majetkem, a stát ani jiný veřejný zadavatel ani 

jinak formálně neřídí obchodní činnost státního podniku.57 Pokud stát ztratí v právnické 

osobě faktický vliv na jmenování či volbu orgánů, lze usuzovat, že taková osoba 

přestává být veřejným zadavatelem. 

V souvislosti s koncernovým uspořádáním se lze zabývat otázkou, zda 

skutečnost, že jeden ze členů koncernu naplňuje definici veřejného zadavatele, znamená 

konsekvence pro další členy koncernu. Zde je třeba poukázat na rozhodnutí Evropského 

soudního dvora ve věci Mannesmann Anlagebau Austria AG 58, které jasně dovodilo, že 

podnik, ve kterém má veřejný zadavatel akciový podíl, nemůže být považován za jinou 

právnickou osobu ve smyslu směrnice z pouhého důvodu, že byl založen veřejným 

zadavatelem nebo že na něj veřejný zadavatel převedl finanční prostředky, které vydělal 

z aktivit prováděných k zajištění potřeb ve veřejném zájmu, které nemají průmyslový 

nebo obchodní charakter. Rozhodnutí ve věci BFI Holding pak doplňuje, že nesejde ani 

na právní formě subjektu, ani na jeho zařazení v rámci koncernu. Jednoznačným 

závěrem z obou rozhodnutí je potřeba posuzovat naplnění definice veřejného zadavatele 

pro každou entitu v rámci koncernu zvlášť. Pokud dceřinné společnosti zadavatele mají 

čistě komerční účel, pak se veřejný zadavatel jejich zřízením režimu Zákona za určitých 

okolností může vyhnout. Takové řešení nepovažuji za příliš šťastné. Každopádně 

v případech, kdy se vyskytuje nekomerční účel, bude se jednat o veřejného zadavatele.59  

 Subjekty spadající pod pojem veřejného zadavatele nejvíce podléhají zákonné 

regulaci zadávacího řízení a právě ony jsou klasickými adresáty předpisů vyžadujících 

nediskriminační a transparentní postup. Veřejní zadavatelé zadávají jak podlimitní, tak 

                                                           
57 Podobně Jurčík, R: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 31.  
58 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-44/96 ze dne 15. ledna 1998 ve věci Mannesmann 
Anlagebau Austria AG vs. Strohal Rotationsdruck GesmbH.  
59 Podobně Podrobněji Arrowsmith, S.: The Law of Public and Utilities Procurement. Second Edition. 
London: Sweet&Maxwell, 2005, str. 843. 
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nadlimitní veřejné zakázky s výjimkou těch, které jsou vyňaty z působnosti Zákona. 

Zákon umožňuje veřejným zadavatelům vybrat si z poměrně široké škály forem 

zadávacího řízení. Kromě otevřeného a užšího řízení a dále jednacího řízení 

s uveřejněním a bez uveřejnění může veřejný zadavatel při splnění zákonných 

podmínek použít také soutěžní dialog či zjednodušené podlimitní řízení.  

Pod složitou definici jiné právnické osoby jakožto veřejného zadavatele 

rozvedenou výše spadají v České republice například Český rozhlas, Česká televize, 

Česká národní banka, Pozemkový fond České republiky, Státní fond na podporu 

kinematografie, Všeobecná zdravotní pojišťovna, dobrovolné svazky obcí či zdravotní 

pojišťovny. 

 

II.2 Dotovaný zadavatel 

 

 Dalším typem zadavatele, který při splnění zákonných podmínek podléhá režimu 

Zákona, je tzv. dotovaný zadavatel. Na rozdíl od veřejného zadavatele není dotovaný 

zadavatel určován složitými kritérii osobního propojení se státem, jedná se totiž spíše o 

poskytnutí veřejných prostředků či prostředků z fondů EU ve vztahu k určitému 

konkrétnímu krátkodobému cíli, který potřebuje být realizován s vidinou veřejného 

prospěchu. Dotovaným zadavatelem je každá právnická či fyzická osoba, která zadává 

veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků poskytnutých 

veřejným zadavatelem.60 Okruh činností, které musí subjekt zadávat coby dotovaný 

zadavatel, je zúžen v písmenech a) a b) citovaného ustanovení, přičemž klíčovým 

okruhem veřejných zakázek jsou stavební práce. 

U stavebních prací v bodě 1. se jedná pouze o nadlimitní veřejné zakázky 

výslovně uvedené v příloze č. 3 Zákona61, v bodě 2. pak o stavební práce týkající se 

zdravotnických a sportovních zařízení, zařízení určených pro rekreaci či volný čas, škol 

a budov určených pro administrativní účely. Pokud k stavebním pracím specifikovaným 

v bodech 1. a 2. písmene a) tohoto ustanovení přibude nutnost zadat s nimi související 

poskytování služeb přikračující stanovený limit, spadá ohledně těchto služeb subjekt 

také pod pojem dotovaného zadavatele.  

                                                           
60 Ustanovení § 2 odst. 3 Zákona. 
61 Konkrétně práce výstavbové, bourací, demoliční, průzkumné, vrtné, hloubící, montážní, instalační, atd. 
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M. Šebesta ve svém komentáři zmiňuje situaci, kdy v některých případech 

v době zadávání potenciální zakázky není zřejmé, zda zadavatel finanční prostředky 

(dotaci) od veřejného zadavatele obdrží, či nikoliv.62 Předně je třeba vycházet 

z předpokládané hodnoty plánovaných stavebních prací či na nich závislých služeb a 

z předpokládané hodnoty části, která má být hrazena veřejným zadavatelem. Jestliže 

právnická či fyzická osoba odůvodněně očekává přísun prostředků od veřejného 

zadavatele, jenž pokryje náklady investice více než z poloviny, pak by měla taková 

osoba zřejmě postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, ačkoli prostředky 

poskytnuté veřejným zadavatelem nadpoloviční výše předpokládané zákonem nakonec 

nedosáhnou.  

Operační programy EU i přesto často ukládají uchazečům o podporu požadavek 

zadávat podle Zadávací směrnice či podle Zákona, takoví uchazeči z řad soukromé sféry 

poté v následných subkontraktačních procesech v podstatě spadají pod definici 

dotovaného zadavatele. Nutno ještě podotknout, že v celkovém počtu možných zakázek 

zadávaných dotovanými zadavateli nejsou zahrnuty jakékoliv dodávky či služby 

nesouvisející se stavebními pracemi, takže tyto kategorie se tím pádem nepovažují ani 

za veřejné zakázky ve smyslu Zákona. Společně s některými autory63 považuji zvolenou 

působnost pro dotovaného zadavatele vzhledem k vysokému finančnímu limitu pro 

stavební práce za nedostatečnou. Dochází totiž k značnému nepoměru v kontrole 

vynakládaných veřejných prostředků, kdy veřejný zadavatel spadá pod režim Zákona již 

v případech, kdy hodnota veřejné zakázky lehce přesahuje 2 mil. Kč, zatímco dotovaný 

zadavatel se režimu Zákona vyhne ještě u stavebních prací překračujících 150 mil. Kč. 

Do budoucna lze jistě de lege ferenda uvažovat o rozumném uplatnění finančního limitu 

pro dotovaného zadavatele, jehož veřejné zakázky by mohly být zadávány jako zakázky 

podlimitní.  

Podle ustanovení § 2 odst. 4 Zákona se pro účely uzavření smlouvy se 

subdodavatelem za dotovaného zadavatele nepovažuje dodavatel, kterému byla 

veřejným zadavatelem zadána veřejná zakázka. Význam tohoto ustanovení spočívá 

v tom, že není možné „řetězit“ dotované zadavatele. Právě zde lze spatřovat jistou 

obecnou slabinu právní úpravy, neboť v tom případě pak chybí kontrola nad prostředky 

                                                           
62 Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 
Praha:ASPI, a.s., 2006, str. 29. 
63 Bernášek, M., Vácha M.: Veřejné zakázky malého rozsahu, Právní rádce, 2007, č. 1, str. 42-46. 
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poskytnutými jako úplata dodavateli. Lze se domnívat, že existují v některých odvětvích 

jistí silní hráči na trhu, kteří pak přepouštějí realizaci zakázek subdodavatelům. Myslím 

si, že je v souladu se Zákonem takový postup zadavatele, při kterém si v zadávací 

dokumentaci vyhradí povinnost dodavatele předložit v nabídce všechny 

subdodavatelské smlouvy společně s údajem, kolika procenty se na celkové realizaci 

veřejné zakázky podílejí.  Veřejný zadavatel může tímto způsobem kontrolovat 

distribuci veřejných prostředků subdodavatelům.  

Kvalifikování subjektu jako dotovaného zadavatele prakticky znamená 

povinnost postupovat při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení Zákona platných 

pro veřejného zadavatele, a to i tehdy, pokud současně naplňuje předpoklady pro 

zařazení do jiné kategorie zadavatelů.64 Z toho je zřejmé, že kvalifikování subjektu jako 

dotovaného zadavatele „přebije“ ostatní typy zadavatelů v případě, že subjekt naplňuje 

definici více typů zadavatelů.  

 

II.3 Sektorový zadavatel 

 

II.3.1  Pojem sektorového zadavatele 

 

 Třetí skupinu zadavatelů tvoří tzv. sektoroví zadavatelé, dříve nazývaní také 

jako síťoví či odvětvoví zadavatelé. Jedná se o podnikatele, kteří sice přímo 

nehospodaří s veřejnými prostředky, předmětem jejich podnikání je však vykonávání 

tzv. relevantní činnosti, jakožto specifické činnosti ve smyslu rozvedeném níže. 

Samotný výkon relevantní činnosti ale nestačí, k podřazení subjektu pod pojem 

sektorového zadavatele je zapotřebí ještě alternativní naplnění dalších podmínek.  

Důležitá pravidla zadávání pro sektorové zadavatele přinesla transpozice 

Sektorové směrnice. Podřazení kontraktačních procesů sektorových zadavatelů 

s dodavateli pod režim Zákona znamená jeden z prvků kontroly těchto druhů podnikání. 

Sektoroví zadavatelé se mohou ocitat pod tlakem ze strany státu, aby preferovali 

národní dodavatele, což vyvolalo i zájem Evropské komise o adekvátní regulaci.65 

Jedním z prvotních cílů Evropské unie totiž je bezpochyby omezovat překážky bránící 

                                                           
64 Ustanovení § 2 odst. 5 Zákona. 
65 Podrobněji Arrowsmith, S.: The Law of Public and Utilities Procurement. Second Edition. London: 
Sweet&Maxwell, 2005, str. 843. 
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volné hospodářské soutěži a chránit zájmy soutěžitelů napříč členskými státy tak, aby 

bylo minimalizováno riziko upřednostňování národních dodavatelů. Zajištění 

konkurenčního prostředí pro dodavatele skýtá výhody i koncovým spotřebitelům, neboť 

jim dává jistotu, že na nich podnikatel nebude odrážet nevýhodně uzavřené kontrakty 

požadováním vyšší ceny finálního produktu.  

 

II.3.2  Relevantní činnost 

 

Faktické či administrativní bariéry způsobují nedokonalost tržního prostředí ve 

specifických oblastech, kde je konkurence silně omezena, není, či z povahy věci ani být 

nemůže. Právě podnikání v takových oblastech při splnění dalších podmínek Zákon 

kvalifikuje jako vykonávání takzvané relevantní činnosti. Obecné vymezení relevantní 

činnosti v Zákoně chybí, Zákon v ustanovení § 4 taxativně vypočítává jednotlivé 

činnosti v inkriminovaných odvětvích, přičemž nabízí i negativní výčet činností, které 

za relevantní nepovažuje. Komentovaná literatura66 zdůrazňuje, že činnosti v Zákoně 

označované jako relevantní slouží primárně k uspokojování potřeb veřejnosti a touto 

optikou musí být některá ustanovení vykládána, ostatně Zákon na více místech tento 

požadavek explicitně uvádí. Relevantní činnost vykonávají subjekty podnikající 

v oblastech plynárenství, teplárenství, vodního hospodářství, elektroenergetiky, dopravy 

a poštovnictví.   

 Pro relevantní činnost v odvětvích uvedených v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a), 

b) a c) Zákona - plynárenství, teplárenství a elektroenergetiku - platí velmi podobná 

pravidla. Zaprvé se za relevantní činnost se považuje výroba plynu, tepelné energie či 

elektřiny určená pouze pro poskytování služeb veřejnosti. Pokud tedy neexistují 

dodavatelsko-odběratelské vztahy s koncovými zákazníky a taková činnost výroby 

probíhá pouze za účelem poskytnutí energií jinému článku koncernu, nebude se jednat o 

relevantní činnost. Poskytování služeb veřejnosti je spojeno i s adekvátním přenosem a 

distribucí uvedených surovin a energií, takže rovněž subjekt poskytující nebo 

provozující přepravní či distribuční soustavu plynu, rozvodné tepelné zařízení určené 

k poskytování tepelné energie odběratelům nebo přenosové či distribuční soustavy 

                                                           
66Například  Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 
59, nebo Krutáková, L., Kruták, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. Právní stav 
k 1.1.2007. 1. vydání, Praha: ANAG, 2007, str. 40. 
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elektřiny, bude vykonávat relevantní činnost. Ustanovení odstavce 2 však pojem 

relevantní činnosti nadále zužuje, některé činnosti vyjímá a předpis se tak stává lehce 

nepřehledným. Jestliže bude subjekt dodávat vyrobenou tepelnou energii nebo plyn a 

zároveň kumulativně splňovat další podmínky, nepůjde o relevantní činnost.67 Velmi 

interpretačně problematickým bodem se jeví bod 4. ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) 

Zákona, tedy požadavek, aby dodávka tepelné energie nebo plynu nedosáhla více než 

20% průměrného obratu zadavatele za poslední tři roky.  

 Další relevantní činnosti jsou vypočítány v ustanovení § 4 odst. 1 písm. d), e), f), 

g) a h)68. Právní úprava je velice podrobná, zastavím se pouze u některých interpretačně 

problematičtějších ustanovení. U vodárenství se za vodovod sloužící veřejné potřebě 

považuje podle odkazu na zákon č. 274/2001 Sb.69 takový vodovod, využívá-li jej trvale 

alespoň 50 fyzických osob nebo jeho denní produkce dosáhne alespoň 10 m3. Pokud 

provozování vodovodu má souvislost s výrobou nebo dodávkou pitné vody, bude se 

jednat o výkon relevantní činnosti.70 Relevantní činností však může být i samotná 

dodávka pitné do vodovodu sloužícího veřejné potřebě.   

 Rovněž činnost související s poskytováním a provozováním dopravních sítí  

veřejnosti je označována za relevantní. Ustanovení se týká prakticky všech druhů 

osobní veřejné dopravy – drážní, tramvajové, trolejbusové nebo lanové. Patří sem i 

autobusová doprava, která na rozdíl od ostatních není dopravou kolejovou. Pro 

autobusovou dopravu platí podle ustanovení § 4 odst. 3 Zákona navíc podmínka, že 

neexistují jiné osoby, které by mohly takovou činnost vykonávat na příslušném území 

za stejných podmínek, tedy zkrátka tam, kde nefunguje otevřená hospodářská soutěž.71   

 Poštovnictví podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) Zákona spadá rovněž pod 

relevantní činnosti, a to jak činnosti poštovní služby vyhrazené směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady č. 97/67/ES, tak s činnostmi, které nejsou podle této směrnice 

vyhrazeny. Písm. h) pak považuje za relevantní i jiné než poštovní činnosti, pokud je 
                                                           
67 Podmínky podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) Zákona jsou následovné: 1. jde o dodávku do sítí, které 
umožňují poskytování služby veřejnosti; 2. jejich výroba je důsledkem provádění jiné činnosti, než je 
činnost podle odstavce 1; 3. dodávka je zaměřena pouze na ekonomické využití vyrobené tepelné energie 
nebo plynu, a 4. nedosahuje více než 20 % průměrného obratu zadavatele za předcházející 3 roky. 
68 Jedná se o vodárenství, provozování dopravních sítí (drážní, tramvajové, trolejbusové nebo lanové) a 
veřejné autobusové dopravy, poštovní služby a s nimi související činnosti, vyhledávání ropy, uhlí, uhlí 
nebo pevných paliv a  poskytování letišť a přístavů pro dopravce. 
69 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
70 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání, Praha, Linde: 2007, str. 54. 
71 Tamtéž, str. 55. 
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zadává osoba, která poštovní činnosti vykonává, a příslušná oblast činností nebyla 

vyjmuta z působnosti Zákona Evropskou komisí kvůli fungující hospodářské soutěži. 

Ustanovení následuje rozšiřující seznam, co se danými činnostmi má na mysli.  

 Pod pojem relevantní činnosti konečně spadají i činnosti v hornictví a 

geologických pracích podle ustanovení  § 4 odst. 1 písm. i), totiž vyhledávání ropy, 

plynu, uhlí a jiných pevných paliv na geograficky vymezeném území. Lze doplnit, že 

k uvedeným činnostem je vzhledem k využívání určitého geografického území vždy 

potřeba speciálních povolení podle zvláštních předpisů. Poněkud nesouvisle s těmito 

činnostmi zahrnul zákonodárce pod písm. i) rovněž provozování letišť a přístavů a 

ostatních terminálových zařízení pro letecké a lodní dopravce.   

 

II.3.3  Další podmínky nutné pro podřazení pod kategorii sektorového zadavatele 

 

 K výkonu relevantní činnosti přistupuje nutnost alternativního naplnění dalších 

zákonných podmínek ustanovení § 2 odst. 6 písm. a), tedy provozování relevantní 

činnosti za „netržních“ podmínek formou udělení zvláštního oprávnění či výhradního 

práva, nebo podle písm. b) výkon dominantního vlivu veřejného zadavatele nad 

subjektem. Co se týče zvláštního oprávnění či výhradního práva, je tento pojem 

vysvětlen v ustanovení § 17 odst. 1 písm. p) Zákona72. Raus ve svém komentáři nabízí 

poněkud jinou definici, podle které se pod oprávněním poskytujícím konkrétní osobě 

zvláštní či výhradní práva rozumí „takové rozhodnutí správního orgánu, které osobě 

(nejčastěji podnikateli) působící ve specifických odvětvích umožňuje výkon její činnosti 

uskutečňovat, přitom výhradnost je třeba chápat tak, že žádný jiný subjekt než ten, 

kterému výkon takové činnosti byl umožněn, nemůže tutéž činnost v témže časovém 

období na témže území vykonávat, ať jde o území vymezené hranicemi obcí, regionů, 

státu, apod.“73 Právě exkluzivita udělená ze strany státních orgánů a následná existence 

monopolu je důvodem nutnosti zadávat zakázky v souladu se Zákonem, neboť tam, kde 

existuje nárok na udělení oprávnění po splnění určitých nediskriminačních kritérií, 

                                                           
72 Ustanovení § 17 odst. 1 písm. p) Zákona rozumí zvláštním či výhradním právem právo udělené 
zákonem či na základě zákona příslušným správním orgánem, v jehož důsledku je možnost vykonávat 
relevantní činnosti podle § 4 omezena ve prospěch jedné či více osob a které podstatně ovlivňuje možnost 
jiných osob vykonávat příslušnou relevantní činnost; zvláštním či výhradním právem není právo, které 
může nabýt při splnění objektivních a nediskriminačních podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem jakákoliv osoba. 
73 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání, Praha, Linde: 2007, str. 34. 
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existuje také adekvátní hospodářská soutěž. Také je nutno rozlišovat mezi státem 

udělenými zvláštními či výhradními právy a určitými zvláštními oprávněními, které 

z nich vyplývají. Podle názoru Evropského soudního dvora v případu Leased Lines74 

neznamenají prerogativy takového druhu, které jsou zamýšleny pouze k napomáhání 

výstavby sítí ze strany jejich provozovatelů a jež jsou nebo mohou být uděleny každému 

provozovateli, žádnou podstatnou výhodu oproti ostatním soutěžitelům. Jako příklad 

prerogativu se uvádí například vyvlastňování. Za zvláštní či výhradní právo může být 

považováno jen takové právo, které při splnění dalších podmínek podstatným způsobem 

ovlivňuje možnost jiných osob vykonávat příslušnou relevantní činnost.75 V českém 

právním řádu jsou zdrojem zvláštních či výhradních práv například zákon č. 151/2000 

Sb.,o telekomunikacích, nebo energetický zákon č. 458/2000 Sb. 

 Ustanovení § 2 odst. 6 písm. b) rozvádí, co se rozumí dominantním vlivem 

veřejného zadavatele.76 Dominantní vliv lze připodobnit k ovládání podle § 66a odst. 3 

obchodního zákoníku, který stanovuje nevyvratitelné právní domněnky ovládání. Podle 

eurokonformního výkladu je ale zapotřebí dominantní vliv posuzovat extenzivněji, 

zejména s ohledem na nepřímý vliv veřejného zadavatele, který koresponduje 

s ustanovením § 66a odst. 2 obchodního zákoníku. Jedná se především o situace 

v koncernové struktuře, kdy subjekt vykonávající relevantní činnost je ovládán 

dceřiným subjektem veřejného zadavatele, který však sám o sobě veřejným zadavatelem 

není. Nepřímým vlivem však lze rozumět i faktický vliv77 veřejného zadavatele nebo 

právní vliv, například na základě dohody uzavřené se společníkem či členem ovládané 

osoby.78 Taková interpretace okruh potenciálních sektorových zadavatelů výrazně 

rozšiřuje. Rozhodující úlohu bude hrát judikatura, která zatím danou problematiku 

neosvětlila.  

                                                           
74 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-302/94 ze dne 12. prosince 1996 ve věci The Queen v. 
Secretary of State for Trade.and Industry Ex p. British Telecommunications plc. 
75 Viz Op. cit. sub 74. 
76 Dominantní vliv veřejného zadavatele může být vykonáván přímo nebo nepřímo v případě, že veřejný 
zadavatel buď disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě dohody s jinou osobou, nebo 
jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. 
77Faktickým vlivem může být například využití osobního vztahu nebo informace, která umožňuje 
„vydírání“ statutárního orgánu – in Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. Díl 1.1.vydání. Praha: 
BOVA POLYGON, 2002, str. 480. 
78 Černá, S.: Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. Praha, 
Linde, a.s., 2004, str. 18.  
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II.3.4  Povinnosti sektorového zadavatele v zadávacím řízení 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že sektorovými zadavateli jsou převážně soukromé 

subjekty, platí pro ně poněkud jednodušší režim zákona. Rozdíly jsou dány i odlišnou 

evropskou směrnicí. Odlišnou se jeví také teleologická koncepce – zatímco u veřejných 

a dotovaných zadavatelů hraje hlavní roli efektivní vynakládání veřejných prostředků, u 

sektorových zadavatelů je nejvýznamnějším faktorem posílení soutěžního prostředí. 

Sektoroví zadavatelé jsou povinni zadávat podle ustanovení Zákona toliko u 

nadlimitních zakázek a u těch pouze ohledně vykonávání relevantní činnosti. Co se týče 

použití formy zadávacího řízení, mají sektoroví zadavatelé značně volnější ruce. 

 Otevřené a užší řízení mohou zvolit podobně jako veřejní zadavatelé vždy, avšak 

za mírnějších podmínek (jak ohledně lhůt, tak také například počtu dodavatelů 

vybíraných v rámci užšího řízení). Oproti ostatním typům zadavatelů ale mohou bez 

omezení rovněž využít i jednací řízení s uveřejněním.79 Jednacího řízení bez uveřejnění 

jako nejbenevolentnějšího režimu Zákona lze v případě sektorového zadavatele vybrat 

za podmínek ustanovení § 23 odst. 8 Zákona, tudíž pokud je veřejná zakázka zadávána 

pro účely výzkumu a vývoje nebo na základě rámcové smlouvy. Na rozdíl od veřejných 

zadavatelů však sektoroví zadavatelé nemohou použít soutěžní dialog či zjednodušené 

podlimitní řízení. Ulehčenou pozici má sektorový zadavatel v otázkách stanovování 

kvalifikačních předpokladů. Zákon mu umožňuje v ustanovení § 63 odst. 1 stanovit 

jakékoliv objektivní požadavky, které umožňují objektivní posouzení kvalifikace 

dodavatele. I na tom lze demonstrovat uplatnění flexibility a volnosti na osobu 

sektorového zadavatele oproti velmi podrobné úpravě platné pro veřejného zadavatele.  

Úlevy ve srovnání s veřejným zadavatelem čekají sektorového zadavatele 

v samotném postupu zadávacího řízení. Pro sektorové zadavatele platí speciální lhůty 

vymezené v ustanovení § 41 Zákona a dále speciální pravidla pro změny lhůt (§ 42 

Zákona). O přípustnosti nabídek, posouzení splnění zvolených kvalifikačních 

předpokladů a hodnocení nabídek rozhoduje sektorový zadavatel samostatně, aniž by 

byl povinen ustavovat komise, ať už pro otevírání obálek nebo pro posouzení 

kvalifikace a hodnocení nabídek.  

                                                           
79 Viz ustanovení § 22 odst. 4 Zákona. 
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Dosud literaturou ani judikaturou neřešenou otázkou zůstává, zda v případě, že 

si sektorový zadavatel v průběhu zadávacího řízení zvolí některý institut předepsaný pro 

veřejného zadavatele, například ustanoví hodnotící komisi, zda je potom povinen 

postupovat podle zvolených zákonných ustanovení. Na takovou situaci lze nahlížet ze 

dvou hledisek. Prvním pohledem je sledování mírnějšího režimu pro sektorové 

zadavatele, hodnotící komise by za takového výkladu byla jakýmsi poradním orgánem  

sektorového zadavatele a její doporučení k výběru nejvhodnější nabídky by sektorový 

zadavatel nemusel sledovat. Já se však přikláním k druhému, striktnějšímu pohledu, 

vycházejícím z důsledného uplatňování základních zásad práva veřejných zakázek. 

Popisované jednání sektorového zadavatele v případě odchýlení od doporučení 

hodnotící komise by rozhodně nenapomohlo transparentnosti a nediskriminaci řízení, 

neboť ani sektorový zadavatel nesmí v zadávacím řízení postupovat tendenčně a 

diskriminačně, ale plně v souladu se zásadami primárního evropského práva, jak bude 

osvětleno níže. Pokud si to sektorový zadavatel vymíní v oznámení o zakázce, je 

oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoli do uzavření smlouvy o dílo.  

  

II.4   Souběh činností u zadavatele 

  

 Předchozí platný zákon č. 40/2004 Sb. vůbec neřešil otázku, co se stane, když 

ohledně zadávání jisté zakázky naplňuje zadavatel definici jak veřejného, tak i 

sektorového zadavatele. Nový platný zákon nabízí řešení na tuto otázku v ustanovení § 

5, i přesto však mohou vznikat teoretické i praktické potíže s interpretací zákonného 

ustanovení. Nejprve však pro úplnost uvádím i situaci souběhu veřejného nebo 

sektorového zadavatele současně s dotovaným zadavatelem.  

 Dotovaný zadavatel ve smyslu, v jakém je popsán v kapitole II.2, se zásadně řídí 

v zadávacím řízení ustanoveními platnými pro veřejného zadavatele.80 Podle druhé věty 

ustanovení § 2 odst. 5 Zákona pak bude dotovaný zadavatel postupovat jako veřejný 

zadavatel i v případě zařazení do jiné kategorie zadavatelů, čímž je bezesporu myšleno 

hlavně vykonávání relevantní činnosti coby sektorový zadavatel. Z hlediska zákonné 

terminologie pak může v praxi nastat nepřehledná situace, kdy sektorový zadavatel 

obdrží dotaci od jiného veřejného zadavatele týkající se výkonu relevantní činnosti, 
                                                           
80 Ustanovení § 2 odst. 5 Zákona. 
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například výstavby teplárny, stane se tak zároveň dotovaným zadavatelem a jako takový 

pak má povinnost zadávat veřejnou zakázku na stavební práce jako veřejný zadavatel. 

Z tohoto příkladu je patrné, že dotace poskytnuté veřejnými zadavateli vtahují dotovaný 

subjekt vždy pod přísnější režim Zákona nezávisle na výkonu relevantní činnosti. 

 U jednoduššího souběhu činnosti veřejného a sektorového zadavatele má 

vykonávání relevantní činnosti důležitější význam. Pokud veřejný zadavatel vykonává 

relevantní činnost popsanou v ustanovení § 4 Zákona, postupuje ohledně veřejných 

zakázek souvisejících s touto relevantní činností podle ustanovení platných pro 

sektorového zadavatele. To mimo jiné znamená, že nemůže nastat situace, kdy jsou 

v souvislosti s relevantní činností zadávány podlimitní veřejné zakázky. V případech, 

kdy nelze určit, zda zadávaná veřejná zakázka souvisí s relevantní činností, zákonodárce 

zvolil podle mého názoru dobré řešení a podrobil postup v zadávacím řízení přísnějšímu 

režimu veřejného zadavatele.  

 

II.5  Zadavatel ve smyslu Německého zákona 

 

 Pojmu zadavatele je v Německém zákoně věnováno ustanovení § 98. Německý 

zákonodárce se rozhodl netransponovat doslovné znění evropských zadávacích směrnic, 

ale přizpůsobit okruh subjektů spadající pod pojem veřejného zadavatele německým 

tradicím. To je do jisté míry výjimkou, neboť jinak proběhla transpozice směrnic 

prakticky doslovně. Zaměřím se nyní spíše na postihnutí rozdílů v transpozicích. 

Na rozdíl od české právní úpravy v Německém zákoně nenajdeme pojmové 

dělení na veřejného, dotovaného a sektorového zadavatele, byť materiálně podle definic 

Německý zákon obsahuje pravidla pro podobnou diferenciaci. Formálně jsou všechny 

typy označeny za veřejné zadavatele.  

Významným rozdílem, činícím Němcům značné problémy při interpretaci 

evropských směrnic, je existence většího počtu forem právnických osob. Německé 

právo zná oproti českému právu mnohem více subjektů založených podle veřejného81 i 

soukromého práva a i dalších majetkových uspořádání bez právní subjektivity, které 

                                                           
81 Právnickými osobami založenými podle veřejného práva, které spadají pod definici veřejného 
zadavatele podle Německého zákona, jsou například profesní komory, obchodní komory, sociální 
pojišťovny, družstva či spolky. 
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komplikují jednoznačný výklad. Právě proto se jeví velmi problematickým dostatečně 

určit okruh subjektů, jež spadají pod pojem veřejného zadavatele.  

Na prvním místě jsou v německé úpravě zmíněny územní celky, jimiž se myslí  

spolek, spolkové státy, okresy a obce, včetně jejich majetkových složek. Teorie tuto 

skupinu nazývá takzvanými institucionálními veřejnými zadavateli, upozorňuje však na 

funkcionální pojímání státu ve smyslu judikatury ve věci Beentjes.82 Druhý odstavec 

pojednává o právnických osobách založených podle veřejného i soukromého práva, 

které k podřazení pod pojem veřejného zadavatele potřebují naplnit definiční znaky 

podle Zadávací směrnice ve smyslu, v jakém se o těchto znacích zmiňuji výše 

v souvislosti s českou právní úpravou.  

Kromě shodných pasáží se v oblasti financování a ovládání zadavatele státem 

navíc přidává vykonávání dohledu státu nad vedením právnické osoby, což podle 

teoretiků činí potíže. Vykonávání dohledu státu nad vedením nelze pojímat 

formalisticky, mělo by se jednat o typ takzvaného odborného dohledu, z něhož jasně 

vyplývá, že stát výkonem dohledu může ohlivňovat rozhodování právnické osoby o 

výběru vhodného dodavatele. Modelovým případem se ukázala privatizace státního 

podniku, který vyráběl armádní ošacení. Ačkoli formálně stát nedisponoval většinou v  

představenstvu společnosti ani v dozorčí radě, přesto způsobem nadměrného dohledu 

ovlivňoval rozhodování společnosti.83  

Pojmové nedělení zadavatelů na veřejné, sektorové a dotované činí při výkladu 

Německého zákona potíže. Za situace, kdy Evropská komise vychází z přednosti 

Sektorové směrnice před Zadávací, není v Německém zákoně na první pohled 

vyjasněná otázka souběhu veřejného a sektorového zadavatele. Nedostatečné určení 

přednosti při splňování pojmových definic jak veřejného, tak i sektorového zadavatele,  

bylo odstraněno nakonec až rozhodnutím Evropského soudního dvora ve věci 

Fernwärme Wien.84  V něm soud judikoval, že při vykonávání relevantní činnosti se 

zadavatel považuje za sektorového, a tedy nemusí zadávat také podlimitní veřejné 

                                                           
82 K tomu například O. Wagner in Bunte, H.-J. a kol.: Kommentar zum deutschen und europäischen 
Kartellrecht. Svazek 1. Deutsches Kartellrecht. 10. Vydání. München, Wolters Kluwer Deutschland 
GmbH, 2006, str. 1345-1346. 
83Podrobný rozbor rozsudku OLG Düsseldorf ve věci Bekleidungsmanagement der 
Bundeswehr/Kampfstiefel je k dispozici v publikaci Kulartz, H.-P., Kus, A., Portz, N.: Kommentar zum 
GWB – Vergaberecht. 1. Vydání. Werner Verlag, Neuwied: 2006, str. 121. 
84 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-393/06 ze dne 10. dubna 2008 ve věci Ing. Aigner, Wasser-
Wärme-Umwelt GmbH v. Fernwärme Wien GmbH. 
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zakázky, v ostatních zadávacích činnostech však zůstává zadavatelem veřejným. Nutno 

tedy poznamenat, že český zákonodárce tento přístup anticipoval a vtělil do textu 

českého Zákona již dříve a podobným interpretačním problémům (zřejmě poučen 

z nedostatků zákona č. 40/2004 Sb.) se vyhnul. K přednostem Německého zákona 

naopak patří rozvedení pojmu zvláštního či výhradního práva přímo v ustanovení 

týkajícím se sektorového zadavatele. Co se týká činností, jež v českém právu nazýváme 

relevantními, nejsou tyto vypočteny přímo v Německém zákoně samotném, nýbrž 

v příloze a nepoužívají ani nadřazeného pojmu. Na rozdíl od české úpravy zde 

nenajdeme poštovní služby (kvůli soukromému charakteru poštovnictví v Německu) ani 

činnosti týkající se paliv (v tomto ohledu platí ustanovení německého horního zákona).  

Českému pojmu „dotovaný zadavatel“ stojí naroveň ustanovení § 98 odst. 5 

Německého zákona. V německé teorii se tyto veřejné zakázky nazývají zakázky „třetím 

osobám“,85 pro pojmovou přehlednost si dovolím užívat nadále pojmu dotovaný 

zadavatel. Německý zákonodárce zvolil poněkud odlišnou koncepci, když vyloučil, aby 

pravidlům pro dotovaného zadavatele podléhala jiná právnická osoba jako veřejný 

zadavatel, což je dle mého názoru nadbytečné. Pojmu podléhaly zprvu toliko osoby 

soukromoprávní, což K. Eschenbruch považoval za problematické například u 

veřejnoprávních právnických osob církevního práva, které bývají velmi často adresáty 

dotací na opravy staveb, avšak nespadají pod pojem veřejného zadavatele.86 Nejnovější 

novela zmíněný nedostatek odstranila a nyní se úprava dotovaných zadavatelů vztahuje 

i k těmto veřejnoprávním právnickým osobám.  

Posledním ustanovením týkajícím se pojmu veřejného zadavatele je § 98 odst. 6 

Německého zákona. Zadavateli se podle něj rozumí i veřejnoprávní či soukromoprávní 

právnické osoby, jimž byla udělena koncese na stavební práce. Pod veřejnými 

koncesními smlouvami jsou chápány smlouvy, v nichž veřejný zadavatel uděluje 

koncesionáři-dodavateli zakázku na provedení stavebních prací a dodavateli jako 

protiplnění namísto úplaty poskytuje  právo stavbu užívat.87 Pokud se koncesionář 

                                                           
85 S tímto termínem operuje například Dreher, M. in Dreher, M., Stockmann: Kartellvergaberecht. 
Auszug aus Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht . 4 vydání. C.H.Beck Verlag, München:2008, str. 
175; nebo Diehl, H. in Müller-Wrede, M.: GWB-Vergaberecht. 1. vydání. Carl Heymanns Verlag, Köln 
2009, str. 89. 
86 Eschenbruch, K. in Kulartz, H.-P., Kus, A., Portz, N.: Kommentar zum GWB – Vergaberecht. 1. 
Vydání. Werner Verlag, Neuwied: 2006, str. 126 a 173. 
87 O. Wagner in Bunte, H.-J. a kol.: Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht. Svazek 1. 
Deutsches Kartellrecht. 10. Vydání. München, Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 2006, str. 1364. 
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rozhodne zadat část stavebních prací třetím osobám, pak má podle Německého zákona 

postavení veřejného zadavatele. Dle německé teorie jde o takzvané „dvoustupňové 

zadávání“.88  

Praktické problémy přináší vztah pojmů stavební koncese a veřejná zakázka na 

stavební práce, který není úplně vyjasněn. Interpretaci navíc stěžuje i fakt, jestli 

koncesionář sám o sobě je veřejných zadavatelem.  V české právní úpravě nemá 

podobné ustanovení o stavební koncesi v Zákoně o veřejných zakázkách obdoby, což 

lze vzhledem velmi obtížné interpretaci spíše uvítat. Další osoby mimo uvedené 

v ustanovení § 98 odst. 4 až 6 už pojmu veřejné zadavatele nepodléhají, výčet je 

taxativní.  

                                                           
88 Eschenbruch, K. in Kulartz, H.-P., Kus, A., Portz, N.: Kommentar zum GWB – Vergaberecht. 1. 
Vydání. Werner Verlag, Neuwied: 2006, str. 177. 
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III. Věcná působnost Zákona 

 

III.1 Obecné výjimky z věcné působnosti zákona podle § 18 Zákona 

 

III.1.1 Úvod 

 

 Ustanovení § 18 Zákona obsahuje zúžení věcné působnosti Zákona pro všechny 

kategorie zadavatelů. V prvním odstavci se výjimky týkají obecně všech veřejných 

zakázek, ve druhém odstavci jsou uvedeny výjimky pouze v případech, kdy se jedná o 

podlimitní veřejné zakázky, a konečně ve třetím odstavci jsou vyňaty z působnosti 

Zákona zakázky malého rozsahu. Pokud se zadavatel rozhodne tyto zakázky přesto 

zadávat v režimu Zákona, nebude se jednat o porušení povinnosti, neboť jde pouze o 

možnost nepostupovat podle zákonných ustanovení.  

Na rozdíl od osobní působnosti vychází úprava věcných výjimek prakticky 

doslovně ze třetího oddílu Zadávací směrnice. Výčet obecných výjimek je taxativní a 

všechny výjimky musí být v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora89 

vykládány restriktivně. I přes tato omezení však v otázkách výjimek z působnosti 

Zákona existují určité nejasnosti a způsoby, kterými lze obcházet ustanovení Zákona. 

Z dikce ustanovení lze usuzovat, že zákonodárce považuje tam uvedené exempce za 

veřejné zakázky. Myslím si, že de lege ferenda by bylo vhodné nevyjímat tyto veřejné 

zakázky ze Zákona jako celku, avšak pouze konstatovat, že se na ně nevztahuje 

povinnost zadávání v zadávacím řízení, případně doplnit některá ustanovení Zákona, 

která se vztahují i na veřejné zakázky vyňaté z povinnosti zadávání v režimu zadávacího 

řízení. Zadavatelé tak dostanou jasný signál, že stěžejní principy zadávání veřejných 

zakázek platí pro veškeré zakázky zadávané mimo režim zadávacího řízení.  

 V následujících kapitolách se nebudu věnovat analýze všech výjimek 

z působnosti Zákona, nýbrž jen takových, které dle mého názoru zaslouží pozornost 

kvůli nejasné interpretaci, rozsáhlé evropské judikatuře, či z důvodu nové evropské 

legislativy, jež nebyla zatím promítnuta do českého právního řádu.   

                                                           
89 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-199/85 ze dne 10. března 1987 ve věci Komise Evropského 
společenství v. Italská republika. 
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III.1.2 Veřejné zakázky týkající se utajovaných informací, bezpečnosti státu a 

vojenského materiálu 

 

 K důležitým okruhům předmětů veřejných zakázek, které se nezadávají v režimu 

Zákona, patří utajované informace.90 Účelem ustanovení je nepochybně zabránit jejich 

vyzrazení nekompetentním osobám, například jejich zveřejněním v zadávací 

dokumentaci, která by pak byla distribuována všem dodavatelům. Zákonná úprava 

navazuje na ustanovení zákona č. 412/2005 Sb.91 Rozhodně nelze pojem utajovaných 

informací směšovat s pojmem obchodního tajemství, či jinak vztahovat k soukromým 

strategickým záměrům zadavatele, jak již k působnosti zákona č. 40/2004 Sb. judikoval 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.92  

Seznam utajovaných informací, a to jak obecných, tak speciálních pro jednotlivé 

rezorty, vydává vláda nařízením jako přílohu k zákonu č. 412/2005 Sb.93 I když je 

takové schéma některými kruhy kritizováno jako nadbytečné a je voláno po liberálnější 

úpravě, aby státní orgány mohly samy rozhodovat, které informace považují za hodné 

utajení, myslím si, že zvolené řešení z hlediska zadávání veřejných zakázek spíše 

napomáhá transparentnosti. Přesto existují některé praktiky, pomocí nichž se lze 

vyhnout působnosti Zákona. Šebesta zmiňuje nepřípustnost spojování veřejných 

zakázek za účelem vyhnutí se režimu Zákona v situaci, kdy předmět plnění související 

s utajovanými informacemi tvoří jen malou část celkového předmětu plnění takové 

veřejné zakázky.94 

 Ohledně veřejných zakázek souvisejících s oblastí obrany a bezpečnosti 

členských států Evropské unie byla vydána nová směrnice95, kterou jsou členské státy 

                                                           
90 Viz ustanovení § 18 odst. a) Zákona.  
91 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů. Utajovanou informací se podle ustanovení § 2 písm. a) tohoto zákona rozumí 
informace v jakékoli podobě zaznamenaná na jakémkoli nosiči označená v souladu s uvedeným zákonem, 
jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem 
nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací.   
92 Viz rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VZ/S135/04-152/4873/04-JT ze dne 
24.9.2004.                                                       
93 V současné době platí nařízení vlády č. 522/2005 Sb, kterým se stanoví seznam utajovaných informací.  
94 Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 
Praha:ASPI, a.s., 2006, s. 91. 
95 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 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. 
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povinny transponovat do svého právního řádu do konce srpna 2011. Evropská komise 

kritizovala96 zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany na území Evropy, zejména 

pak rozdělení trhu na poměrně malé a uzavřené národní trhy, jež podle Evropské 

komise představují nákladnou a neúčinnou překážku hospodářské soutěže. Evropský 

komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy k nové evropské právní úpravě 

předeslal, že „směrnice zavádí na evropské úrovni spravedlivá a transparentní pravidla 

pro veřejné zakázky týkající se obrany a bezpečnosti. Zásady vnitřního trhu se konečně 

použijí v odvětvích, která byla tradičně vyjmuta z působnosti právních předpisů 

Společenství. Obranný a bezpečnostní trh se tak stanou otevřenějšími a 

transparentnějšími, což bude ve prospěch všech: peníze daňových poplatníků se budou 

používat efektivněji, ozbrojené síly dosáhnou lepšího zhodnocení finančních prostředků 

a odvětví lepšího přístupu k novým trhům.“97  

Důvod, proč se evropští zadavatelé tak často odchylují od působnosti Zadávací 

směrnice, skrývá článek 296 Smlouvy o Evropském společenství, který umožňuje 

členským státům vyjmout z důvodu relativně vágního pojmu podstatných zájmů jejich 

bezpečnosti zadávání veřejných zakázek na dodávky zbraní, střeliva a válečného 

materiálu. Evropa čelí dnes mnohým hrozbám využívajících moderních technologií, což 

má za následek stírání rozdílů mezi vojenskou a nevojenskou bezpečností. Proto bude 

nová směrnice na rozdíl od stávající zákonné úpravy dopadat také do citlivých oblastí 

nevojenské bezpečnosti, jimiž jsou například ochrana hranic, činnost policie nebo mise 

pro řešení krizí.98  

Co se týče oblasti působnosti směrnice č. 2009/81/ES, je její úprava vymezena 

v článku 2.99 Osobní působnosti se směrnice č. 2009/81/ES vůbec nevěnuje a je tedy 

zřejmé, že se bude překrývat s úpravami v Zadávací a Sektorové směrnici. Věcnou 

působností směrnice záleží v dodávkách vojenského a citlivého vybavení, včetně dílů, 

součástí nebo montážních bloků, včetně stavebních prací dodávek a služeb s vojenským 

a citlivým vybavením souvisejících. Do působnosti směrnice patří rovněž veškeré 

                                                           
96 Viz Interpretační sdělení Evropské komise k použití článku 296 Smlouvy o Evropském společenství 
k zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany ze dne 7.12.2006. 
97Tisková zpráva Evropské komise ze dne 25.8.2009, zveřejněná na adrese 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/091250_cs.htm.  
98 Článek 11 preambule směrnice cit. sub 78. 
99 Pro úplnost doplňuji, že ke dni dokončení této dilomové práce mi nebylo známo vypracování předlohy 
transpozičního zákona směrnice do českého právního řádu, vycházím tedy čistě z platných ustanovení 
směrnice. 
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stavební práce a služby konané pro vojenské služby či citlivé stavební práce a citlivé 

služby, to znamená takové, které se týkají utajovaných informací.  

Následující článek osvětluje situaci při souběhu věcné působnosti směrnice č. 

2009/81/ES se Zadávací nebo Sektorovou směrnicí tak, že při částečném překryvu se 

postupuje podle směrnice č. 2009/81/ES, ovšem za předpokladu, že zadání realizace 

nejde rozumně rozdělit na více zakázek. Tam, kde plnění spadá pod směrnici 

2009/81/ES pouze okrajově a zároveň nepodléhá úpravě Zadávací a Sektorové 

směrnice, nebude se na takovou zakázku vztahovat ani působnost směrnice č. 

2009/81/ES. Poměrně důležitým se jeví ustanovení bodu 3. článku 3, jenž jednoznačně 

vylučuje spojování zakázky do jediné s cílem vyhnout se působnosti směrnice. 

Transpozice tohoto bodu by mohla napomoci zamezení častého postupu zadavatelů 

v sektoru obrany a bezpečnosti, tak jak o tom bylo pojednáno výše.  

Celkem velký prostor je ve směrnici č. 2009/81/ES věnován metodám výpočtu 

odhadované hodnoty zakázek a rámcových dohod v článku 9. Mezi zakázky 

z působnosti směrnice č. 2009/81/ES vyloučené patří zakázky zadávané podle 

mezinárodních pravidel (článek 12) a dále mimo jiné zakázky, při nichž by uplatnění 

principu transparentnosti ohrožovalo podstatné bezpečnostní zájmy členského státu 

(článek 13). Rozsah vyjmutých zakázek považuji za poměrně velký a nadbytečný, 

neboť u některých bodů je zřejmé, že se nedotýkají přesně obranné a bezpečnostní 

oblasti100, avšak dá se předpokládat, že tyto výjimky byly vytvořeny s ohledem na 

kompatibilitu se zněním Zadávací a Sektorové směrnice. 

 

III.1.3 Problematika „in-house“ zadávání 

 

 Ustanovení § 18 odst. 1 písm. j) Zákona vylučuje z režimu zákona veřejné 

zakázky spočívající v poskytování dodávek, služeb či stavebních prací, které jsou 

zadávány subjektu, jenž vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch veřejného 

zadavatele a veřejný zadavatel v ní má výlučná majetková práva. Jedná se o tzv. „in-

house“ kontrakty, kdy se vychází z předpokladu, že dotyčný subjekt je v podstatě sice 

                                                           
100 Dalšími výjimkami z působnosti směrnice č. 2009/81/ES jsou podle článku 13 zakázky pro účely 
zpravodajských činností, zakázky zadávané v rámci programů spolupráce alepsoň dvou států na výzkumu 
a vývoji nového výrobku, zakázky zadávané ve třetí zemi, zakázky na služby týkající se nájmu 
nemovitostí, zakázky zadávané veřejnou správou jiné veřejné správě, rozhodčí a smírčí služby, finanční 
služby s výjimkou pojišťovacích služeb a zakázky na pracovní smlouvy.  
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právně a ekonomicky oddělen od organizační struktury veřejného zadavatele, fakticky 

však podléhá jeho rozhodujícímu vlivu. Veřejný zadavatel může podepsat smlouvu 

s tímto dceřiným subjektem přímo, aniž by musel vypisovat zadávací řízení. Stupeň 

otevřenosti trhu členského státu Evropské unie vůči zahraničním dodavatelům je 

výrazně určován právě faktem, v jakém rozsahu jsou zakázky vyhlašovány v běžných 

„celoevropských“ oznámeních a kdy zůstávají „in-house.“101  

Jako základ regulace posloužilo rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci 

Teckal102, ve kterém soudní tribunál řešil situaci, kdy zadavatel zakázky patřil zároveň k 

členům vítězného konsorcia, s nímž byla podepsána smlouva na realizaci zakázky. 

Evropský soudní dvůr dovodil, že pod režim směrnice patří případy, kdy kontrahují 

pouze dva od sebe oddělené subjekty a kdy zadavatel vyhledává nabídky z okruhu 

externích dodavatelů. Podle britské autorky S. Arrowsmith lze dokonce již zahájené 

zadávací řízení zrušit v jeho průběhu a zadat veřejnou zakázku „in-house“, aniž by byla 

porušena zásada rovného přístupu k dodavatelům.103  

Ačkoli lze chápat pojem převážné104 části činnosti jako část, která zaujímá více 

než 50% z celkového obratu, považuje se podle některých neformálních zahraničních 

zdrojů za převážnou část činnosti alespoň 80% obratu subjektu, tedy činnost subjektu 

pro osoby jiné než pro veřejného zadavatele by měla být marginální a nahodilá.105 Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže k problematice pojmu převážné činnosti vydal 

výkladové stanovisko106, podle něhož nelze stanovit pro definování pojmu jednoduché 

pravidlo pomocí procentního podílu z obratu dodavatele, nýbrž je třeba vždy tyto 

případy vždy posuzovat individuálně. K takovému stanovisku se přikláním také a 

                                                           
101Arrowsmith, S.: The Law of Public and Utilities Procurement. Second Edition. London: 
Sweet&Maxwell, 2005, str. 391. 
102 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-107/98 ze dne 18. listopadu 1999 ve věci Teckal Srl. v. 
Commune di Viano.  
103 Arrowsmith, S.: The Law of Public and Utilities Procurement. Second Edition. London: 
Sweet&Maxwell, 2005, str. 394. 
104 Ke dni vypracování této diplomové práce ještě nenabyl účinnosti zákon č. 179/2010 Sb., který 
nahrazuje slovo „převážné“ činnosti činností „podstatnou“. Novelizace lépe odpovídá požadavku 
Zadávací směrnice. 
105 Na zahraniční zdroje upozorňuje např. Krutáková, L., Kruták, T.: Zákon o veřejných zakázkách 
s komentářem a příklady. Právní stav k 1.1.2007. 1. vydání, Praha: ANAG, 2007, s. 84; rovněž se k nim 
vyjadřuje také R. Jurčík in: Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2006, s. 160. Důvodem může být také nepřesný překlad výrazu „essential part“, který znamená 
spíše podstatnou než převážnou část, což však již nejnověji bylo zákonodárcem reflektováno. 
106 Znění výkladového stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze najít na internetové adrese 
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_VZ/Metodiky/inhouse.pdf. 
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doplňuji, že „in-house“ zadávání by mělo být podmíněno pouze velkou ekonomickou 

spjatostí zadavatele a jemu podřízeného subjektu. 

Druhá zákonná podmínka se vztahuje k výlučné majetkové účasti zadavatele 

v subjektu, kterému je zadávána zakázka mimo režim Zákona. Zákon pod takovými 

majetkovými právy chápe hlavně samostatný výkon hlasovacích práv v subjektu 

(myšleny jsou tím zejména kapitálové společnosti). Zde bych rád zmínil v praxi hojně 

vyskytovaný případ obcházení Zákona. Veřejnoprávní korporace, například obec, založí 

kapitálovou společnost k vykonávání obecně prospěšných činností107 a je vlastníkem 

100% podílu či 100% akcií ve společnosti. Mimo režim Zákona, avšak v souladu 

s výjimkou z věcné působnosti podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. j) Zákona, uzavře se 

společností smlouvu k poskytování veřejně prospěšných služeb, jejíž plnění má probíhat 

v horizontu několika let. Po relativně krátké době však obecní rada odsouhlasí převod 

podílu či akcií své společnosti na soukromého investora, přičemž smlouva na 

poskytování služeb zůstává v platnosti. Ve zmíněném případě vyvstává několik otázek – 

zda záleží na tom, jestli je podíl soukromého investora v „in-house“ společnosti 

majoritní či minoritní a co se stává s uzavřenou „in-house“ smlouvou.  

Vodítkem pro odpověď je judikatura Evropského soudního dvora. Ve věci Stadt 

Halle a RLP Lochau108 se Evropský soudní dvůr vyjádřil k účasti soukromého investora 

na společnosti ovládané veřejným zadavatelem. Dovodil, že účast, byť i minoritní, 

soukromého podniku na kapitálu společnosti, ve které má rovněž účast dotčený 

zadavatel, každopádně vylučuje, aby tento zadavatel mohl vykonávat nad touto 

společností kontrolu obdobnou té, kterou vykonává nad svými organizačními útvary. Je 

třeba dodat, že procentní podíl soukromého investora činil 25%. Hlavní důvod pro 

nutnost podrobení se režimu podle Zadávací směrnice je spatřován v odlišných 

přístupech. Zatímco vztah mezi zadavatelem a jeho vlastními organizačními útvary se 

řídí úvahami a požadavky specifickými pro dosahování cílů veřejného zájmu, jakákoli 

investice soukromého kapitálu do podniku je podřízena úvahám specifickým pro 

soukromé zájmy a její cíle jsou odlišné povahy.  

                                                           
107 Může se jednat například o dopravní podnik města nebo nějakou společnost zabývající se svozem 
odpadu, péčí o městskou zeleň, atd. 
108 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-26/03 ze dne 3. října 2005 ve věci Stadt Halle, RPL 
Recycling Park Lochau v. Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage 
TREA Leuna. 
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K ještě závažnějšímu porušení směrnic došlo ve věci Komise v. Rakousko.109 

V rozhodovaném případě vytvořilo rakouské město Mödling společnost na svoz odpadu 

a již před jejím založením byli představitelé města domluveni se soukromým 

investorem na privatizaci společnosti. Krátce po založení akciové společnosti převedlo 

město 49% podíl na soukromého investora. Takový postup byl Evropským soudním 

dvorem shledán jako nepřípustný a odporující účelu Zadávací směrnice. Podobně jako 

ve věci Stadt Halle byly porušeny zásady volné hospodářské soutěže a rovného přístupu 

k zúčastněným subjektům, majetková účast soukromého investora ve smíšené 

společnosti znamenala výraznou výhodu oproti ostatním soutěžitelům. Z toho je jasně 

patrné, že soukromý kapitál se nemůže dostat do společnosti výlučně vlastněné 

veřejným zadavatelem ani během doby, kdy probíhá plnění smlouvy zadávané mimo 

režim Zákona. Pro úplnost dodávám, že generální advokáti Léger a Stix-Hackl 

v případech Stadt Halle a ARGE110 navrhovali poněkud flexibilnější přístup 

k problematice, podle něhož nevadí jistá zanedbatelná účast soukromého investora 

v ovládané společnosti, důležitější je podle nich zpřesnění vztahů mezi veřejným a 

soukromým subjektem jako například počet a povaha zastoupení soukromého investora 

v orgánech osoby ovládané veřejným zadavatelem.  

Evropský soudní dvůr ve věci Carbotermo a Consorzio Alisei111 rovněž vyloučil 

možnost zprostředkovaného „in-house“ modelu, kdy obec coby zadavatel je jediným 

akcionářem holdingové společnosti, která skrze další společnost ovládá koncovou 

společnost, jíž byla zakázka přidělena bez vyhlášení zadávacího řízení. Vliv obce na 

rozhodování koncové společnosti prostřednictvím holdingové společnosti jakožto 

prostředníka může být za určitých okolností oslaben Kapitálová účast zadavatele na 

ovládané vnukovské společnosti v koncernovém modelu nehraje hlavní roli, rozhodující 

jsou samostatná oprávnění členů představenstva takové společnosti.  

R. Jurčík ve svém komentáři112 dále upozorňuje, že pokud je uzavřena „in-

house“ smlouva, nelze plnění zadat ovládanou společností soukromému dodavateli, 

neboť by se opět jednalo o vynakládání veřejných prostředků a k tomu by bylo 

                                                           
109 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-29/04 ze dne 10. listopadu 2005 ve věci Komise Evropské 
Unie v. Rakouská republika. 
110 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-94/99 ze dne 7. prosince 2000 ve věci ARGE 
Gewässerschutz v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. 
111 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-340/04 ze dne 16. května 2006 ve věci Carbotermo SpA a 
Consorzio Alisei v. Commune di Busto Arsizio a AGESP SpA. 
112  Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 161. 
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zapotřebí vypsat zadávací řízení na zadání veřejné zakázky. Naopak připouští možnost 

zadat malou část plnění subdodavateli v případech, kdy k plnění vlastní zdroje nestačí. 

S takovým názorem nesouhlasím, neboť i malá část plnění může mít značnou, mnohdy 

mnohamilionovou hodnotu a zadání plnění subdodavateli bez transparentního výběru by 

znamenalo opět rozšířený prostor pro nekalé praktiky. 

V souvislosti s předchozím pojednáním o privatizaci společnosti, kterou ovládá 

zadavatel za trvání dlouhodobého kontraktu, je zapotřebí posoudit kromě případného 

správního deliktu, spočívajícího v obcházení Zákona, ještě platnost dlouhodobě 

uzavřené „in-house“ smlouvy. Ke správní sankci podotýkám, že považuji za krajně 

nespravedlivé uložit pokutu zadavateli a zároveň nesankcionovat soukromý subjekt, 

který obcházením Zákona získal značnou výhodu. Často bývá iniciátorem nekalého 

jednání soukromý subjekt a nějakou formu spoluúčasti na pokutě lze rozhodně zvážit.  

K otázce platnosti samotné smlouvy dochází ekonom J. Pavel ve své analýze pro 

agenturu Transparency International k názoru, že „pokud obec přidělila zakázku své 

společnosti mimo režim zákona o veřejných zakázkách a následně se jí rozhodla 

zprivatizovat, mělo by dojít k vypovězení smlouvy. Poskytování dané služby by pak mělo 

být soutěženo.“113 Podle mého názoru by možnost dodavatele dovolat se neplatnosti „in-

house“ smlouvy mezi zadavatelem a zprivatizovanou společností měla být jasně dána ex 

lege. Mnou navrhovaná novelizace s ohledem na výše uvedené spočívá v dodatku 

ustanovení písmene j), ve kterém bude jednoznačně určeno, že pokud ostatní podmínky 

v ustanovení písmene j) přestanou být osobou splňovány, stane se smlouva na realizaci 

zakázky relativně neplatnou. Vhodným doplněním by mohlo být, že zmiňovaná 

společnost by mohla do doby řádného zadání veřejné zakázky vykonávat plnění 

bezplatně.  

V souvislosti s „in-house“ zadáváním se ještě zmíním o podobné návazné 

výjimce z působnosti Zákona uvedenou pod písmenem k). Podle ní se vyhne zadavatel 

povinnosti soutěžit veřejnou zakázku v případě, že ji zadá jinému veřejnému zadavateli 

nebo několika zadavatelům na základě výhradního práva uděleného zvláštním právním 

předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu. Specifikem této výjimky, 

plynoucí z článku 18 Zadávací směrnice, je to, že se vztahuje pouze k zakázkám na 

                                                           
113  Pavel, J.: Používání obecních obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst. 
1. vydání. Transparency International, Praha: 2008, str. 22, k dispozici na adrese 
http://www.transparency.cz/pdf/publikace/vz_krajske_obecni_firmy.pdf.  
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služby, nikoli na dodávky či stavební práce. Britský teoretik D. Trepte předpokládá, že 

taková situace by měla nastat v případě neexistence jakéhokoliv soukromého 

poskytovatele zadávaných služeb vyskytujícího se vnitrostátně, ani v rámci členských 

států Evropské unie.114  

  

III.1.4 Ostatní výjimky v ustanovení § 18 odst. 1 Zákona 

 

Co se týká ostatních výjimek plynoucích z § 18 odst. 1 Zákona, stojí za zmínku 

ustanovení, které nevyplývá ze Zadávací směrnice, a sice uvedené pod písmenem f). To 

vyjímá ze zákonné působnosti služby poskytované Českou národní bankou při výkonu 

její působnosti podle zvláštních předpisů. Těmi zákonodárce myslel služby podle 

zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, tedy v rámci její nezastupitelné 

hospodářské funkce, kupříkladu určování monetární politiky nebo výše diskontní sazby. 

V ostatních případech, například koupě služebních automobilů, má Česká národní 

banka povinnost postupovat v souladu se Zákonem.  

 Pro úplnost dodávám i další obecné výjimky, které zadavateli umožňují 

nepostupovat podle Zákona. Ve většině jsou definovány přímo Zadávací směrnicí. 

Zjednodušeně jsou jimi veřejné zakázky vztahující se k: výzkumu a vývoji s výjimkou 

vlastního využití výsledků zadavatelem; takové, jejichž předmětem jsou cenné papíry a 

podobné finanční nástroje a služby; týkající se nabytí nebo nájmu existujících 

nemovitostí, bytů či nebytových prostor; vztahující se k programovému obsahu 

určenému pro vysílání a vysílacího času; poskytování telekomunikačních služeb a 

provozování telekomunikační sítě; zakázek, pokud jde o rozhodčí a smírčí služby, 

služby znalce nebo tlumočníka; veřejných zakázek, jejichž předmětem je nabytí či 

nájem podniku, a veřejných konečně zakázek, které se řídí zvláštními procesními 

pravidly v souvislosti s mezinárodními smlouvami a členstvím České republiky 

v Evropské unii. 

                                                           
114 Trepte, P.: Public procurement in the EU: a practitioner´s guide. 2. Vydání. Oxford University Press, 
New York City, 2007, str. 247. 
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III.1.5 Veřejné zakázky malého rozsahu 

  

 Posledním okruhem veřejných zakázek vyjmutých z obecné působnosti Zákona 

jsou dle ustanovení § 18 odst. 3 Zákona veřejné zakázky malého rozsahu. Z hlediska 

přerozdělování veřejných prostředků patří veřejné zakázky v této kategorii za 

nejpočetnější z hlediska počtu i objemu prostředků a tím pádem i hospodářsky 

nejvýznamnější, paradoxně se na ně ale nevztahuje obligatorní proces dle Zákona.  

Co se rozumí veřejnou zakázkou malého rozsahu, specifikuje ustanovení § 12 

odst. 6 Zákona. Veřejné zakázky, jež nedosahují potřebného finančního limitu, který je 

stanoven pro stavební práce na 6.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a pro 

dodávky a služby shodně 2.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, nepodléhají 

působnosti Zákona, pro jejich zadání však musí veřejný zadavatel dodržet hlavní 

principy Zákona uvedené v ustanovení § 6. Často zadavatelé rozdělují předměty veřejné 

zakázky do samostatných řízení s nižší předpokládanou hodnotou, aby se vyhnuli 

povinnosti zadávat v souladu se Zákonem, což odporuje účelu Zákona i evropských 

směrnic. Obecně předmět veřejných zakázek je možné dělit na části, avšak pouze 

v rámci jednoho zadávacího řízení a takovým způsobem, aby nebyla uměle snížena 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky.  

Jako první se nabízí interpretační otázka osobní působnosti ustanovení, neboť 

v první části věty před středníkem se hovoří všeobecně o zadavateli, kdežto povinnost 

dodržovat hlavní zásady Zákona v druhé části věty se vztahuje pouze na veřejné 

zadavatele. Argumentací a contrario lze z uvedeného vyvozovat, že povinnost 

dodržovat hlavní zásady Zákona neplatí pro dotovaného a sektorového zadavatele. 

Ohledně sektorového zadavatele se jurisprudence shoduje, že jeho povinností podle 

ustanovení § 19 odst. 1 Zákona je zadávání toliko nadlimitních veřejných zakázek 

v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.115 Stejnou logikou lze chápat osvobození i 

pro dotovaného zadavatele, který má povinnost zadávat podobně jako sektorový 

zadavatel pouze veřejné zakázky nadlimitní, což plyne z ustanovení § 2 odst. 3 Zákona. 

                                                           
115 Toto je vyvozováno například v Krč, R., Marek, K., Petr. M.: Zákon o veřejných zakázkách a koncesní 
zákon s komentářem. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, str. 
138  nebo Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách 
s komentářem. Praha:ASPI, a.s., 2006, str. 99. 
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Zmíněný názor zastává většina odborné veřejnosti.116 U dotovaného zadavatele se 

vyskytuje i menšinové stanovisko, podle něhož povinnost postupovat u podlimitních 

zakázek stíhá i dotovaného zadavatele.117 Podle něj je z jazykového výkladu ustanovení 

§ 2 odst. 5 zdůrazňována povinnost dotovaného zadavatele postupovat v zadávacím 

řízení jako veřejný zadavatel, což znamená zejména přejímat jeho povinnosti, tedy i 

včetně ustanovení § 18 odst. 3 za středníkem.  

D. Raus navíc dále poukazuje na situaci souběhu veřejného a sektorového 

zadavatele a vyvozuje, že při zadávání veřejných zakázek souvisejících s výkonem 

relevantní činnosti se na veřejného zadavatele pohlíží jako na sektorového, což by 

znamenalo, že veřejný zadavatel nemusí dodržovat zásady uvedené v ustanovení § 6 

Zákona.118 Já se přikláním spíše k názoru, že na dotovaného a sektorového zadavatele se 

ustanovení věty za středníkem nevztahuje, ovšem s konstatováním, že veřejné zakázky 

malého rozsahu jsou sice formálně osvobozeny od dodržování zásad ve smyslu 

ustanovení § 6 Zákona, materiálně takovým zadavatelům ale povinnost dodržovat 

uvedené zásady vyplývá z primárního evropského práva. Evropský soudní dvůr totiž 

potvrdil ve své konstantní judikatuře, že pravidla vnitřního trhu stanovená ve Smlouvě o 

Evropském společenství se vztahují rovněž na zakázky, které nespadají do působnosti 

evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek.  

Domnívám se ve vztahu k dotovanému a sektorovému zadavateli, že by se tak 

mělo dít nikoli ve všech oblastech jejich činnosti, nýbrž pouze ohledně činností v 

souvislosti s poskytovanou dotací či vykonávanou relevantní činností. I toto pravidlo by 

však mělo mít své limity,  aby kupříkladu případné drobné nákupy v minimální hodnotě 

nebylo nutné svazovat složitými formálními postupy tam, kde to není nutné.  

Jako jedno z kritérií řešících přehnanost formalismu stanovila Evropská komise 

v interpretačním sdělení119  vydaném na základě judikatury Evropského soudního dvora 

nepatrný hospodářský zájem, který zakázka vyvolá u hospodářských subjektů v jiných 

členských státech. Konkrétní posouzení je ponecháno na úvaze zadavatele. Za základní 
                                                           
116 Například Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách 
s komentářem. Praha:ASPI, a.s., 2006, str. 99. 
117 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 2. Vydání, Praha: Linde, 2007, str. 
137 nebo Recman, J. na internetové adrese http://www.epravo.cz/top/clanky/vecna-neprislusnost-uradu-
pro-ochranu-hospodarske-souteze-k-prezkoumani-verejnych-zakazek-maleho-rozsahu-55607.html. 
118 Raus, D.: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a otazníky jeho přezkumu, Právní rozhledy, 
2007, č. 19, str. 690. 
119 Interpretační sdělení Evropské komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání 
zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek.  
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principy vyplývající z primárního evropského práva, které by měly být jakýmsi 

minimálním standardem, považuje Evropská komise dle interpretačního sdělení náležité 

zveřejnění zakázky prostřednictvím internetu či jiným vhodným způsobem, a pokud si 

úmysl zadat zakázku zadavatel nepřeje zveřejnit, potom tak může činit pouze v krajně 

naléhavém případě.  

Nezbytnou se jeví i kontrola nestrannosti postupů řízení o zadání zakázky, dále 

dodržování zásad transparentnosti, rovného přístupu a nediskriminace, všechny úkony 

zadavatele by měly podléhat náležitému přezkumu. Problémem však zůstává, co se 

zakázkami, které uvedený evropský soutěžní prvek nemají. V takovém případě 

souhlasím s názorem D. Rause, který zdůrazňuje podobnost ke klasickému 

kontraktačnímu jednání, z čehož vyvozuje, že „by bylo zřejmě udržitelné zásadu 

transparentnosti považovat za dodrženou v situaci, kdy by z průběhu kontraktace bylo 

zřetelné (kontrolovatelné, čitelné a přehledné), že zadavatel (tu k újmě veřejných 

prostředků) postupoval zcela shodně, jako by postupoval v případě, pokud by 

hospodařil s prostředky „vlastními“, tj. se snahou dosáhnout pro sebe ekonomicky 

nejpříznivější výsledek kontraktace.“ 120  

Poněkud rozporuplné stanovisko vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

který ve svém rozhodnutí121 konstatoval svojí věcnou nepříslušnost k přezkoumání 

rozhodnutí zadavatele týkajících se veřejných zakázek malého rozsahu. Nepříslušnost 

v něm odvozuje z taxativně vypočteného počtu postupů dle zákona, které Úřad nemůže 

svévolně rozšiřovat. Pádným protiargumentem však bylo ustanovení § 112 odst. 1 

Zákona, které do věcné působnosti Úřadu svěřovalo dohled nad dodržováním zákona 

včetně přezkoumávání zákonnosti úkonů zadavatele s cílem zajistit zachování zásad 

podle § 6. Někteří autoři se ozvali s kritikou takového pojímání, avšak rozpor byl 

definitivně uzavřen zákonodárcem, který druhou část věty § 112 odst. 1 ze Zákona 

zákonem č. 419/2009 Sb. vypustil a potvrdil věcnou nepříslušnost Úřadu. Otázkou 

zůstává, kam se má diskriminovaný dodavatel se stížnostmi na postup zadavatele 

                                                           
120 Raus, D.: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a otazníky jeho přezkumu, Právní rozhledy, 
2007, č. 19, str. 692. 
121 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. R129/2008/02-22930/2008/310-AS/Hr ze dne 
12.11.2008, bod 30.  
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obrátit. Odborné internetové poradny122 doporučují obracet se na nejbližší nadřízené 

správní orgány, pokud je to možné, což se mi jeví jako logické řešení.  

Společně s M. Bernáškem a M. Váchou vidím jako odpovídající řešení 

k zefektivnění postupů u veřejných zakázek malého rozsahu spíše než v podřazení 

režimům Zákona ve stanovení a důsledném dodržování minimálních standardů pomocí 

metodických pokynů a interních předpisů.123 Velkou budoucnost mají rovněž 

elektronické zadávací systémy, vyvinuté softwarovými společnostmi přímo na míru 

zadavatelů. Z dotazníkového šetření agentury Transparency International vyplývá, že 

pouze minimum zadavatelů zveřejnilo metodický postup, pomocí něhož zadává veřejné 

zakázky malého rozsahu.124 Ze závěru šetření plyne také značná neochota zadavatelů 

poskytovat jakékoliv informace týkající se veřejných zakázek malého rozsahu, což 

samozřejmě značí mnohdy podezřelé způsoby zadávání. Řešení spatřuji v efektivnější 

kontrole zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze strany orgánů státní správy 

nebo samosprávy. 

 

III.1.6 Výjimky z obecné působnosti vztahující se k podlimitním zakázkám 

 

 Pokud veřejný zadavatel shledá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky není 

nadlimitní, přesto ještě nemusí podléhat působnosti Zákona. Vzhledem ke vztahu 

k podlimitním zakázkám je zřejmé, že tyto výjimky nejsou anticipovány evropskými 

směrnicemi, nýbrž jsou vytvořeny čistě národní legislativou. Důvod vynětí spatřuji 

především v potřebě ve zmíněných případech poměrně rychle jednat a svázání předpisy 

platnými pro podlimitní zakázky by bylo spíše na úkor rychlosti a pružnosti. Jako 

poněkud problematické vidím ustanovení § 18 odst. 2 písm. e), neboť se netýkají 

vyjmutí věcného okruhu veřejných zakázek, nýbrž osobní působnosti zadavatele. 

V rámci přehlednější úpravy bych proto navrhoval posun k věcnému vymezení, tedy že 

by měly být vyjmuty veřejné zakázky související s činností zpravodajských služeb, 

nikoli veškeré veřejné zakázky zadávané zpravodajskými službami. Ne všechna 

zadávaná plnění zpravodajských služeb totiž mají spojitost se zpravodajskou činností.  

                                                           
122 Odbornou internetovou poradnou pro adresáty norem Zákona je například www.verejna-zakazka.cz, 
ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu http://www.verejna-
zakazka.cz/otazky/search_dotazy.php?search=&kslova[]=38. 
123 Bernášek, M., Vácha M.: Veřejné zakázky malého rozsahu, Právní rádce, 2007, č. 1, str. 42-46. 
124 http://www.transparency.cz/pdf/ZMR_vysledky_dotaznikoveho_setreni.pdf. 
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III.2 Výjimky z obecné působnosti platné pro sektorové zadavatele 

  

 Ustanovení § 19 Zákona obsahuje výjimky platné pro sektorového zadavatele. 

Hned první ostavec určuje povinnost sektorového zadavatele postupovat v zadávacím 

řízení podle zákonných pravidel jen u nadlimitních veřejných zakázek. Odstavec druhý 

v písm. a) zužuje působnost Zákona pouze na veřejné zakázky týkající se relevantní 

činnosti a to ještě jen na území Evropských společenství, přičemž je stanovena 

informační povinnost vůči Evropské komisi. V písm. b) Zákon povoluje sektorovému 

zadavateli vyhnout se jeho působnosti v případě pořizování dodávek, služeb nebo 

stavebních prací za účelem prodeje třetí osobě. Nesmí se tak dít na základě zvláštního či 

výhradního práva a musí existovat volný trh ve vztahu ke sledovanému předmětu 

veřejné zakázky.125 Pod dalšími písmeny jsou vyjmuty zejména veřejné zakázky týkající 

se vstupů nutných pro výkon relevantní činnosti. 

 Poslední velkou výjimkou platnou pro sektorové zadavatele je možnost zadávat 

mimo režim Zákona takzvané přidružené osobě, kterou Zákon je nutno pojímat 

podle ustanovení § 17 písm. h) jako osobu ve stejném koncernu. Pro možnost zadávat 

přidružené osobě je rozhodujícím faktorem procento průměrného obratu přidružené 

osoby za předchozí tři roky, spojeného s dodávkami, službami, či stavebními pracemi, 

které jsou touto osobou sektorovému zadavateli poskytovány. Další speciální 

požadavky týkající se obratu jsou dále blíže rozvedeny v následujících ustanoveních, 

včetně informační povinnosti vůči Evropské komisi, kdykoli o důležité údaje o členech 

koncernu sektorového zadavatele požádá.  

Pokud je určitá činnost označená v Zákoně jako relevantní vykonávána 

subjektem na trhu přímo vystavenému hospodářské soutěži, na který přístup není 

omezen, tedy bez faktických či administrativních bariér, pak se může subjekt vyhnout 

zadávání podle Zákona iniciováním speciálního řízení vedeného před Evropskou 

komisí.126 Uvedené ustanovení souvisí se skutečností, že sektorový zadavatel v podstatě 

pozbyl zvláštní či výhradní právo, které zakládalo jeho dominantní postavení na trhu. 

Věcně příslušným pro podání žádosti Evropské komisi není pouze sektorový zadavatel, 

                                                           
125 Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 
Praha:ASPI, a.s., 2006, str. 99. 
126 Viz ustanovení § 20 Zákona. 
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ale také příslušné ministerstvo, které žádost podává prostřednictvím Ministerstva pro 

místní rozvoj. Důsledkem vynětí z režimu Zákona se stanou některá ustanovení 

obsažená v § 4 Zákona de facto obsoletními, což nepovažuji za legislativně žádoucí 

způsob. V současné době ale žádná podobná výjimka pro některé odvětví spadající pod 

relevantní činnosti neplatí.  

 

III.3 Výjimky z věcné působnosti Německého zákona 

 

 Koncepce věcné působnosti Německého zákona je upravena v ustanovení § 100. 

V prvním odstavci německý zákonodárce zdůrazňuje, že úprava se vztahuje pouze 

k veřejným zakázkám, které překračují finanční limity dané evropskými směrnicemi. 

Implicitně lze a contrario dovodit, že se působnost zákona netýká zakázek podlimitních 

ani zakázek malého rozsahu ve smyslu české právní úpravy. Odůvodnění zvoleného 

přístupu spočívá ve zjevném významu nadlimitních zakázek pro přeshraniční evropskou 

hospodářskou soutěž, zatímco ostatní veřejné zakázky postačí zadávat v režimu národní 

administrativní úpravy práva veřejných rozpočtů, o nichž již bylo pojednáno v úvodu 

této práce. Kvůli spolkovému uspořádání se do podlimitní úpravy promítají i některé 

rozpočtové úpravy jednotlivých spolkových států. Jednotícím prvkem je povinnost 

dodržovat zásady plynoucí z primárního evropského práva. Podobně jako v českém 

právu je zajímavou otázkou uplatnění subjektivních práv dodavatelů v podlimitních 

řízeních.  

Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v Německu vykonává v dělené 

působnosti Vergabekammer des deutschen Bundeskartellamtes127 a Vergabekammern v 

jednotlivých spolkových zemích, jejich působnost se však vztahuje pouze k nadlimitním 

veřejným zakázkám. K stížnostem na průběh řízení u podlimitních zakázek v jakékoli 

výši, které jsou zadávány podle zadávacích řádů128, jsou určeny takzvané VOB-Stellen, 

které jsou zřizovány v rámci jednotlivých oblastních vlád.129 V oblasti podlimitních 

veřejných zakázek pak existoval teoretický rozpor, zda primární soudní ochranu mají 

představovat soudy správní nebo civilní, který byl uspokojivě vyřešen až judikaturou 

                                                           
127 Do češtiny si dovoluji přeložit jako Komora zadávání zakázek při spolkovém kartelovém úřadu. 
128 Viz pozn. č. 14. 
129 K jejich působnosti přidávám odkaz na adresu 
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt4/abt40vob.htm, kde je přehledně vysvětlena. 
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Spolkového ústavního soudu. Podle ní jedná veřejný zadavatel při rozhodování o 

veřejných zakázkách nikoli jako nositel státní moci, ale jako ostatní subjekty trhu, 

protože stejně jako ostatní subjekty na trhu poptává produkty a služby.130  

 Odstavec druhý § 100 Německého zákona obsáhle vypočítává obecné výjimky 

z věcné působnosti takřka doslovným překladem textu Zadávací a Sektorové směrnice. 

Na rozdíl od české úpravy je vše nepřehledně zahrnuto do ustanovení jediného 

paragrafu, což z hlediska legislativní techniky není nejlepší řešení. Poněkud zajímavým 

důsledkem výjimek z věcné působnosti je navíc nemožnost aplikace podzákonných 

předpisů, tedy vládního nařízení a zadávacích řádů na dané veřejné zakázky. Zadavatele 

vyjmutých veřejných zakázek zavazuje dodržování zásad primárního evropského práva 

a předpisy rozpočtového práva. V oblasti uplatnění nároků dodavatelů neplatí celý 

systém odvolacích prostředků zabezpečovaných Německým zákonem, to však 

neznámená žádné obecné denegatio iustitiae ve vztahu k dodavatelům, kteří se mohou 

obrátit na civilní soudy.131 

 Hned pod písmenem a) jsou vyňaty z režimu zákona pracovní smlouvy, 

kteroužto výjimku v českém Zákoně nenajdeme. Výběr uchazečů o práci nelze pojímat 

jako veřejnou zakázku, neboť vychází z odlišného účelu než uzavření obchodně-

právních smluv, totiž plnění pracovních úkolů zaměstnancem na základě pokynů 

zaměstnavatele. Rozdílná koncepce je na první pohled patrná a její zdůraznění v českém 

Zákoně považuji za nadbytečné. Výjimky z působnosti Německého zákona v oblasti 

obrany a bezpečnosti byly podstatným způsobem rozšířeny novelou z roku 2009, lze 

však očekávat další výraznou změnu v souvislosti s transpozicí směrnice č. 2009/81/ES. 

V ostatních ustanoveních se výjimky z působnosti Německého zákona až na níže 

specifikovanou výraznou odlišnost  velice podobají těm českým, protože přesně 

transponují text evropských směrnic.  

 Posledním objektem mého srovnání transpozice evropských směrnic a 

jednotlivých přístupů české a německé právní úpravy je problematika „In-house“ 

zadávání.  Německý zákonodárce nevyjmul zadávání „in-house“ kontraktů ze 

zákonného režimu a v samotném Německém zákoně o těchto vztazích nenajdeme ani 

zmínku. Teorie vztahuje problematiku „in-house“ kontraktů k definici veřejné zakázky, 

                                                           
130 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 13.6.2006, sp. zn. 1 BvR 1160/03.  
131 Více Sterner, F. in Diehl, H. in Müller-Wrede, M.: GWB-Vergaberecht. 1. vydání. Carl Heymanns 
Verlag, Köln 2009, str. 183. 
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kterou najdeme v ustanovení § 99 odst. 1 Německého zákona. Propojení veřejných 

zadavatelů a jimi ovládaných kapitálových společností označuje M. Dreher za „kvazi-

in-house“ smlouvy.132 Co se týká výkladu pojmu, chápe ho německá teorie ve smyslu 

výkladu Evropského soudního dvora, jehož důležitá rozhodnutí nabízím přehledně výše. 

Apriorní explicitní nevyjmutí „in-house“ kontraktů ze zákonné působnosti lze označit 

za šalamounské řešení, jenž zdaleka tolik neláká veřejné zadavatele k využívání 

ustanovení k obcházení zákona a pletichářství. Na druhou stranu lze očekávat, že pod 

tlakem Evropské komise bude ustanovení do Německého zákona brzy transponováno. 

                                                           
132 Dreher, M. in Dreher, M., Stockmann, K.: Kartellvergaberecht. Auszug aus Immenga/Mestmäcker, 
Wettbewerbsrecht. 4. vydání. München: Verlag C.H.Beck, 2008, str. 198-201. 
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IV. 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 
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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 
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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.  
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Přehled platných podzákonných předpisů provádějících Zákon 

 

Nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o 

stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží 

pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní 

finanční limit,a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v 

eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,kterým se stanoví finanční 

limity pro účely koncesního zákona 

 

Vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, 

náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o 

atestačním řízení pro elektronické nástroje) 

 

Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o 

přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách 

 

Vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické 

prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek 

 

Vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných 

zakázek 

 

Vyhláška č. 16 ze dne 13. ledna 2010, kterou se mění vyhláška č. 330/2006 Sb., o 

uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách 

 

Vyhláška ministerstva obrany č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského 

materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách 
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PŘÍLOHA Č. 2 

                                                          Finanční limity 

podle § 12 odst. 2 Zákona podle § 12 odst. 3 Zákona podle § 12 
odst. 4 Zákona 

na dodávky  na služby na stavební 
práce 

bez DPH bez DPH bez DPH 

§ 12 
odst. 2 
písm. a) 
Zákona 

3.236.000,- 
Kč 

pro zadavatele 
v § 2 odst. 2 
písm. a) nebo 
b) Zákona; 
pro ČR – 
Ministerstvo 
obrany zboží 
stanovené 
nařízením č. 
304/2006 Sb. 

§ 12 
odst. 3 
písm. a) 
Zákona 

3.236.000,- 
Kč 

pro zadavatele 
v § 2 odst. 2 
písm. a) nebo 
b) Zákona, 
nejde-li o 
veřejné 
zakázky na 
služby podle 
písm. b) bodu 
2 nebo 3 

125.451.000,- 
Kč 
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§ 12 
odst. 2 
písm. 
b) 
Zákona 

4.997.000,- 
Kč 

1. pro 
zadavatele v 
§ 2 odst. 2 
písm. c) 
Zákona; 

2. ČR – 
Ministerstvo 
obrany pro 
zboží, které 
není 
stanoveno 
nařízením č. 
304/2006 Sb. 

§ 12 
odst. 3 
písm. b) 
Zákona 

4.997.000,
- Kč 

1. pro 
zadavatele v 
§ 2 odst. 2 
písm. c)  
nebo d) 
Zákona; 

2. pro 
zadavatele v 
§ 2 odst. 2 
písm. a)  
nebo b) 
Zákona pro 
služby 
uvedené 
v příloze č. 1 
v kategorii 5, 
jejichž 
klasifikace 
odpovídá 
referenčním 
číslům CPC 
7524, 7525 a 
7526 a v 
kategorii 8; 

3. pro 
zadavatele v 
§ 2 odst. 2 
písm. a) nebo 
b) Zákona 
pro služby 
uvedené 
v příloze č. 
2; 

4. pro 
zadavatele v 
§ 2 odst. 3 
Zákona 

§ 12 
odst. 2 
písm. c) 
Zákona 

10.020.000,- 
Kč 

pro zadavatele 
v § 2 odst. 6 
Zákona 

§ 12 
odst. 3 
písm. c) 
Zákona 

10.020.000,
- Kč 

pro zadavatele 
v § 2 odst. 6 
Zákona 
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SUMMARY 

 

Thesis:   SELECTED ISSUES OF PUBLIC PROCUREMENT 

 

 My thesis concerns selected issues of public procurement procedure which is 

codified in the Act no. 137/2006 Coll., on Public Procurement. The reason why I chose 

the topic is that I consider public procurement as a very interesting branch of law, in 

which the public sector cooperates with business. Compliance with public procurement 

rules in my opinion contributes to prevent the corruption and other fraudulent practices. 

To achieve this goal, new European public procurement directives were adopted by 

Czech legislator.  

The main purpose of the thesis is to analyse legal regulation in the field of 

personal application of the Act on Public Procurement and to analyse exempts from the 

operation of this Act. Very important method of my work is comparation of the Czech 

way of adopting the European directives with the German way. I often use Czech and 

European judicature and commentaries to demonstrate the correct interpretation of the 

relevant provisions. 

 The thesis is divided into four chapters. The first chapter contains introduction to 

the relevant issues, historic development of public procurement in the Czech republic, 

list of laws and regulations in force, basic principles of the Act and explanation of other 

relevant provisions concerning the issues.  

 The second chapter is focused on the personal application of the Act. I try to 

define substantial signs of contracting bodies, mainly the conception of „body governed 

by public law“. This part deals with many judgments of the European Court of Justice. I 

also mention another types of contracting bodies, namely subsidised contracting entity 

and utilities contracting entity. I compare all three types, emphasizing weaknesses of 

regulation.  
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  Another aspect of the thesis is operation of the Act and expections thereof. In the 

chapter three I assess recent European directive in the fields of defence and security and 

its potential adoption into Czech legal system. Consequently, I focus on „in-house“ 

contracts in the Czech republic. I suggest some solutions to secure transparency and 

non-discriminacy regarding this point.  

 The fourth chapter contains conlusions of the thesis. It includes some 

recommendations to be made in legislation and final comparison of Czech and German 

public procurement regulation.  
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SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV 

 

Klíčové slovo v jazyce práce Překlad do anglického jazyka 

Veřejné zakázky Public procurement 

Veřejný zadavatel Contracting authority 

„In-house“ smlouvy In-house contracts 

 

 

 

 

 

 

 

 


