
ABSTRAKT

Předkládaná práce se věnuje vybraným otázkám problematiky zadávání veřejných 

zakázek a to se zaměřením na vymezení pojmu veřejná zakázka a druhy veřejných 

zakázek. Tato práce se pokouší přinést aktuální stav právní úpravy veřejných zakázek a 

to s ohledem na novelu, která nabyla účinnosti 15. 9. 2010 a pozměnila některá 

ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Tyto změny nastaly i v ustanoveních, na 

která se tato práce zaměřila a jelikož k nim ještě neexistuje výklad ani judikatura, 

pokouší se tato práce osvětlit dopady novely na vybraná ustanovení. 

Jelikož vymezení pojmu veřejná zakázka je z hlediska řádného plnění ustanovení 

zákona o veřejných zakázkách klíčové, je jedním z hlavních bodů práce právě definice 

pojmu veřejná zakázka se zaměřením na jeho jednotlivé náležitosti. S touto 

problematikou souvisí i řádné vymezení pojmu zadavatel a zařazení jednotlivých 

subjektů do správné kategorie zadavatele. Právě určení subjektu jako zadavatele je 

z hlediska zadávání veřejných zakázek zcela zásadní. Z tohoto důvodu se práce snaží 

odpovědět i na situace, kdy není určení zadavatele jednoznačné. Jako praktický příklad 

problematiky určení subjektu jako zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách byl 

zvolen případ společnosti ČEPRO, a.s. Práce se zabývá otázkou, zda společnost 

ČEPRO, a.s. porušila zákon o veřejných zakázkách, když nepostupovala podle zákona o 

veřejných zakázkách při zadávání zakázek s odůvodněním, že není zadavatelem podle § 

2 zákona o veřejných zakázkách. 

V úvodních kapitolách práce je vymezena působnost zákona o veřejných zakázkách, 

která je dána právě definicí veřejné zakázky a určením subjektu jako zadavatele. Je 

ovšem nutné pamatovat i na skutečnost, že zákon o veřejných zakázkách uvádí situace, 

kdy, přestože jsou splněny všechny náležitosti veřejné zakázky a mělo by tak být 

postupováno podle zákona o veřejných zakázkách, stanoví zákon o veřejných zakázkách 

výjimky z působnosti zákona, čímž fakticky věcnou působnost zákona o veřejných 

zakázkách omezuje. Práce rozebírá důvody i dopady stanovení těchto výjimek. Celá 

práce pracuje s dělením veřejných zakázek podle zákonem stanovených kritérií a 

pokouší se osvětlit význam dělení veřejných zakázek.

Práce ve všech kapitolách pracuje s judikaturou na národní i evropské úrovni, čímž se 

snaží dotvářet praktickou stránku problematiky veřejných zakázek.




