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1. ÚVOD 

 

Oblast veřejných zakázek je právní oblastí s dlouhodobou tradicí. V průběhu vývoje a 

změn společnosti právní úprava veřejných zakázek doznala značných úprav, ale vţdy 

přetrvala, ať jiţ v aktivnější či pasivnější podobě. V současné době je pojem veřejné 

zakázky poměrně často zmiňován, kdyţ přístup k problematice veřejných zakázek je 

opět poměrně široký a je moţné pozorovat růst zájmu o veřejné zakázky z hlediska 

ekonomického nebo i z hlediska čistě akademického. Je zřejmé, ţe úprava oblasti 

veřejných zakázek musí reflektovat aktuální poţadavky společnosti. 

Problematika veřejných zakázek stojí na pomezí soukromého a veřejného práva. Je 

řazena spíše do soukromého práva, resp. do obchodního práva, ale nelze rovněţ 

pominout vztah k veřejnému právu a to hlavně ke správnímu právu. Přestoţe 

problematika veřejných zakázek upravuje poměrně malou část společenských vztahů, 

zahrnuje tato oblast rozličné prvky a nemůţeme ji jednoduše zařadit a omezit jen na 

soukromé právo. Stejně tak nemůţeme právní úpravu veřejných zakázek omezit pouze 

na jediný zákon o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách tvoří samozřejmě 

absolutní základ úpravy veřejných zakázek, ale při bliţším zkoumání je jisté, ţe 

v ţádném případě ne jediný. Ke správné aplikaci ustanovení zákona o veřejných 

zakázkách je často potřeba připojit i znalost jiných právních předpisů, bez kterých by 

nebylo moţné naplnit ustanovení zákona o veřejných zakázkách. 

Celá problematika veřejných zakázek je velice sloţitá, prochází častými změnami a to i 

v poměrně základních vymezeních jednotlivých pojmů, se kterými je v oblasti 

veřejných zakázek dennodenně pracováno. Právní předpisy upravující problematiku 

veřejných zakázek jsou interpretačně značně náročnými a tato práce si klade za cíl 

osvětlit vybrané problematické otázky a to s poukazem na praktický dopad jednotlivých 

ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách upravuje celou 

problematiku a celý proces zadávání veřejných zakázek, a jelikoţ je poměrně obsáhlý 

bylo nutné omezit tuto práci jen na vybranou část veřejných zakázek. Jelikoţ pro 

správné pouţití ustanovení zákona o veřejných zakázkách je klíčové určení zakázky 

jako veřejné zakázky splňující všechny poţadované náleţitosti a tím spadající pod reţim 

zákona o veřejných zakázkách, bude obsahem této práce právě základní vymezení 

veřejných zakázek v souvislosti s působností zákona o veřejných zakázkách a to i 
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s ohledem na výjimky z působnosti zákona o veřejných zakázkách, jejich problematické 

uţití v praxi a jejich právní důsledky, to vše ve vztahu k novele zákona o veřejných 

zakázkách, která nabyla účinnosti 15. 9. 2010 (dále jen „novela“). 

 

 

1.1. ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

 

Právní úprava oblasti veřejných zakázek doznala za posledních patnáct let značných 

změn. Od roku 1995 vstoupily v platnost a účinnost postupně tři zákony zabývající se 

veřejnými zakázkami. V poměrně krátké době se tedy oblast veřejných zakázek, jako 

součást kaţdodenního ţivota nově se rozvíjející společnosti po pádu předcházejícího 

reţimu, změnila poměrně podstatně hned třikrát. Je třeba upozornit, ţe poslední dvě 

změny byly zapříčiněny vývojem evropské integrace a vstupem České republiky do 

Evropské unie
1
. V současné době je platnou právní úpravou upravující oblast veřejných 

zakázek zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 

„ZVZ“ nebo „zákon o veřejných zakázkách“), který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2006. 

Této právní úpravě předcházel zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl 

prvním zákonem o veřejných zakázkách v České republice, který byl vytvořen pod 

vlivem komunitárního práva
2
. Nyní platný a účinný zákon byl tedy přijat poté, co 

předchozí zákon, zabývající se problematikou veřejných zakázek byl v účinnosti pouhé 

dva roky. Vyvstává otázka, proč bylo nutné jiţ po tak krátké době přistoupit k tvorbě 

nového zákona a nestačil proces novelizace. Odpověď hledejme ve dvou rovinách. A to 

zaprvé v povinnosti transponovat do českého právního prostředí směrnice Evropského 

parlamentu 2004/17/ES a Rady 2004/18/ES a zadruhé se za pouhé dva roky pouţívání 

zákona č. 40/2004 Sb. ukázala jeho naprostá nedostatečnost a problémovost v aplikaci a 

to jak v praxi, tak i při rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe a soudů. 

Pročeţ tedy nemohlo dojít k pouhé novelizaci, jelikoţ rozsah nutných změn se ukázal 

jako příliš velký. První úpravou veřejných zakázek byl zákon č. 199/1994 Sb., o 

zadávaní veřejných zakázek. Tento jiţ překonaný zákon byl zaloţen na zcela jiném 

principu, kdyţ jeho základem se stal tzv. modelový zákon UNCITRAL. UNCITRAL je 

                                                 
1
 Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. 5. 2004. 

2
 V současné době jiţ není termín komunitární právo pouţíván, jelikoţ od 1. 1. 2010 vstoupila Lisabonská 

smlouva v účinnost a nadále je pouţíván namísto komunitární právo termín evropské právo. 
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metodika úpravy veřejných zakázek zpracovaná orgány OSN. Z řečeného je zřejmé, ţe 

právní úprava oblasti veřejných zakázek byla vţdy úzce spojena s nadnárodními 

předpisy a souvisí tak s mezinárodním právem, ať uţ v širší nebo uţší rovině. Stávající 

právní úprava veřejných zakázek, spočívající v současné době na uznávaných zásadách, 

je tedy poměrně mladá. Z hlediska souladu s právem je tedy nutné, při aplikaci právních 

norem týkajících se veřejných zakázek, brát ohled na časté a významné změny. 

 

Přestoţe se tato práce zabývá převáţně problematikou veřejných zakázek, je na místě 

zmínit, ţe existuje rovněţ úprava koncesních smluv. Koncesní smlouvy a veřejné 

zakázky spolu úzce souvisí a do jisté míry je moţné poznamenat, ţe se jednotlivé 

úpravy i překrývají. Zákon o veřejných zakázkách ve svém § 156 stanoví, ţe pro 

vymezené nadlimitní veřejné zakázky
3
 platí také ustanovení zvláštního právního 

předpisu, tím předpisem je zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a 

koncesním řízení (koncesní zákon). K jednoznačnému vymezení pojmů veřejná zakázka 

a koncese nám pomáhá výraz „public procurement“, který nalézáme v anglicky psané 

literatuře
4
. Pojem „Public  procurement“ nelze přeloţit jako veřejná zakázka, ale 

překládá se jako veřejné obstarávání. Právě tento pojem je tedy společnou mnoţinou a 

nadřazeným výrazem pro veřejné zakázky a koncese, které se tak staví vedle sebe. 

 

 

1.1.1. PŘEDMĚT ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

 

Zákon o veřejných zakázkách předně ve svém první § vymezuje předmět právní úpravy, 

tedy to, čím se následující §§ ZVZ zabývají a obecně tak určuje obsah celého zákona o 

veřejných zakázkách. Podle ustanovení § 1 zákona o veřejných zakázkách „tento zákon 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje a) postupy při 

zadávání veřejných zakázek, b) soutěž o návrh, c) dohled nad dodržováním tohoto 

zákona, d) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému 

                                                 
3
 Nadlimitní veřejnou zakázku určujeme v souladu s § 12 odst. 1 ZVZ a okruh vymezení takto 

stanovených nadlimitních veřejných zakázek je určen tak, ţe jde o zakázky, u nichţ má být smlouva, na 

základě které bude veřejná zakázka plněna, uzavřena na dobu určitou, a to nejméně 5 let, a dodavatel nese 

některá ekonomická rizika spojená s realizací veřejné zakázky, která obvykle nese zadavatel. 
4
 Christopher Bovis: Public Procurement in the European Union. Antony Rowe Ltd, Cippenham 

Eastboume 2005. 
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certifikovaných dodavatelů“. Uvedený předmět zákona o veřejných zakázkách je tak 

vymezen zejména odkazem na předpisy evropského práva, resp. zejména na evropské 

zadávací směrnice.
5
 Poukázáním na evropské právní předpisy ihned v § 1 zákona o 

veřejných zakázkách dává zákonodárce jednoznačně najevo, jak má být zákon o 

veřejných zakázkách pojat a jak má být v souladu s tímto pojetím aplikován.  

 

V případě, ţe se vyskytne nejednoznačnost, či pochybnost při výkladu kteréhokoli 

ustanovení zákona o veřejných zakázkách, je vţdy nutné text interpretovat v souladu 

s příslušnými evropskými směrnice. Dospěje se tak k tzv. eurokonformnímu výkladu. 

Musíme mít ovšem na paměti, ţe příslušné předpisy Evropských společenství tvoří 

pouze nutné minimum právní úpravy oblasti veřejných zakázek, ke kterému se Česká 

republika zavázala vstupem do Evropské unie. A není vyloučeno a plně v souladu 

s evropským právem, kdyţ český zákonodárce upraví určité instituty problematiky 

veřejných zakázek přísněji, neţ poţadují evropské předpisy.
6
  

Odkazem na evropské předpisy musíme ovšem vzít do úvahy, a při aplikaci 

jednotlivých ustanovení zákona o veřejných zakázkách, mít na mysli i rozhodování a 

judikaturu Evropského soudního dvora. Kdy v primárních rozhodnutích Van Gend en 

Loos a Frankovich se soud jednoznačně vyslovil v tom smyslu, ţe v případě, ţe bude 

z jakékoli směrnice o veřejných zakázkách po jazykovém a gramatickém intenzivním 

výkladu vyplývat jednoznačně definovaná a jasně určitá ochrana jednotlivého subjektu 

a práva takového subjektu, budou ze směrnice určitelná, tak na obranu takového 

subjektu můţe být pouţito přímo textu směrnice, přestoţe nebude směrnice 

transponovaná do vnitrostátních právních předpisů. Takový postup nazýváme nepřímý 

účinek směrnice a slouţí výhradně k ochraně jednotlivých subjektů pro případ, ţe stát 

porušil svou povinnost uvést své právní předpisy do souladu s evropským právním 

prostředím.  

                                                 
5
 Vyjmenujme ku příkladu následující evropské směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky, sluţby, 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných 

zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních sluţeb, 

Směrnice Rady 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se nezkumného řízení 

při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce a další.  
6
 Viz případ Komise vs. Belgie, kdy se Belgie ohradila postupem dle vnitrostátního práva, kterým ale 

nebylo naplněno minimum poţadované evropskými předpisy.  
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Praktický význam ustanovení § 1 zákona o veřejných zakázkách je ovšem velmi 

omezený, kdyţ nesleduje ani rozdělení ZVZ z hlediska formy. Pro další postup je tedy 

nutné obrátit svou pozornost k pojmu veřejná zakázka tak, jak jej definuje § 7 odst. 1 

zákona o veřejných zakázkách.  

 

1.1.1.1. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

 

Pojem veřejná zakázka je definovaný v § 7 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách 

„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.“ Definice 

veřejné zakázky je tedy sloţena z dalších pojmů, které je pro pochopení základu veřejné 

zakázky a tím i pro pochopení celé podstaty zákona o veřejných zakázkách potřeba 

vyloţit a blíţe se s nimi seznámit. 

Definice veřejné zakázky odkazuje na zadavatele a právě určení subjektu jako 

zadavatele je pro pouţití zákona o veřejných zakázkách klíčové. V praxi často vzniká 

problém, zda je subjekt zadavatelem podle ZVZ a bude muset být aplikován zákon o 

veřejných zakázkách nebo se subjekt nedá podřadit pod vymezení zadavatele dle § 2 

ZVZ. Tato práce se zabývá zadavatelem a jeho problematickým určením v kapitole 2.  

Aby se tedy jednalo o veřejnou zakázku dle § 7 odst. 1 ZVZ je nutné splnit kumulativně 

všechny její znaky: 

I. Smluvní vztah – závazkový vztah musí být vţdy zaloţen písemnou smlouvou, 

v případě plnění veřejné zakázky nelze postupovat pouze na základě ústní 

dohody. Zákon nestanoví ţádný zvláštní smluvní typ, jen kvůli tomu, ţe je 

smlouva uzavírána v souvislosti s veřejnou zakázkou. Typ smlouvy bude vţdy 

korespondovat s předmětem veřejné zakázky a bude vybírán tak, jakoby 

uzavření smlouvy nepředcházel výběr dodavatele v reţimu zákona o veřejných 

zakázkách. 

II. Zadavatel – definici zadavatele uvádí ustanovení § 2 ZVZ a tato práce se 

zadavatelem veřejné zakázky blíţe zabývá v kapitole 2. Zadavatel bude rovněţ 
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smluvní stranou smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího řízení, zadavatel je 

ta ze smluvních stran, která vynakládá prostředky. 

III. Dodavatel – jedná se o vybraného uchazeče nebo o vybrané uchazeče (můţe být 

vybráno i více dodavatelů), který bude realizovat dodávky, práce či sluţby. 

Závisí na předmětu veřejné zakázky a na vůli zadavatele specifikované 

v zadávací dokumentaci, zda má být vybrán jeden uchazeč nebo více.  

IV. Úplatnost – aby se jednalo o veřejnou zakázku, musí být provedení stavebních 

prací, dodávka zboţí nebo poskytnutí sluţeb úplatné. Nesmí se tedy jednat o dar. 

Vyvstává ovšem otázka, zda je moţné tzv. naturální plnění. ZVZ v ţádném 

ustanovení výslovně nestanoví, zda je moţné sjednat naturální plnění namísto 

obvyklé platby v penězích, Touto otázkou se zabýval Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěţe (dále jen „ÚOHS“) a vyjádřil se v tom smyslu, ţe se sice 

jedná o nestandardní postup, který ale není v rozporu se zákonem o veřejných 

zakázkách
7
. S ohledem na rozhodnutí ÚOHS je tedy pro splnění znaků veřejné 

zakázky potřeba, aby na straně zadavatele došlo k výdajům jako forma 

protiplnění za sluţby, dodávky či stavební práce poskytované dodavatelem či 

dodavateli.  

V. Dodávky, sluţby, stavební práce – dle předmětu plnění se dělí veřejná zakázka 

na dodávky, sluţby či stavební práce, tímto se práce zabývá v blíţe v kapitole 

4.1. 

 

Výše uvedené znaky musí být splněny kumulativně, aby se jednalo o veřejnou zakázku 

dle zákona o veřejných zakázkách. I na tomto místě je ovšem nutné zmínit, ţe existují 

výjimky, na které zákon rovněţ pamatuje. Jedná se především o problematiku 

sektorového zadavatele, tato bude blíţe vyloţena v podkapitole 3.2., a dále rovněţ o 

pouţití výjimek z působnosti zákona dle § 18 zákona o veřejných zakázkách. Tato práce 

se bude touto otázkou zabývat blíţe v podkapitole 3.1. Kapitola 3. této práce je určena 

pro bliţší zaměření na výjimky z působnosti zákona o veřejných zakázkách.  

Rovněţ se pokusím přiblíţit veřejnou zakázku z ekonomického hlediska, jelikoţ 

ekonomie a právní otázky, týkající se oblasti veřejných zakázek, spolu úzce souvisí. Po 

naplnění všech znaků veřejné zakázky, tak jak je poţaduje ZVZ, je cílem veřejné 

                                                 
7
 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

46. 
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zakázky a rovněţ jejím smyslem účelná alokace veřejných zdrojů k zabezpečení 

sociálních potřeb společnosti
8
. Jedná se tedy o takové případy, kdy není moţné nebo 

vhodné, aby zadavatel potřeby zabezpečoval prostřednictvím svých vlastních zdrojů, 

resp. svými zaměstnanci. Důvody vzniku právní úpravy veřejných zakázek jsou ve své 

podstatě velmi ekonomicky uchopitelné. Hlavními cíly je zvýšení úspor veřejných 

prostředků, sníţení nezaměstnanosti a zlepšení konkurenceschopnosti. Právě tyto cíle 

má mít zákonodárce na mysli při tvorbě nových právních úprav. Přestoţe se tedy můţe 

zdát, ţe v poměrně krátké době po sobě byly platné a účinné uţ tři právní úpravy oblasti 

veřejných zakázek, mám za to, ţe právě nově nabyté zkušenosti z praxe, jakoţ i získané 

poznatky ze zahraničí, vedou legislativní sbor k touze vytvořit takový zákon, který bude 

co nejlépe odpovídat poţadavkům praktického ţivota a ostatních právních norem 

upravujících oblasti související s problematikou veřejných zakázek.  

 

 

1.1.2. PŮSOBNOST ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

 

Působností zákona o veřejných zakázkách rozumíme vymezení rozsahu realizace a 

aplikace tohoto zákona, tedy stanovení rozsahu v jakém se pouţívá na konkrétní 

případy, zejména se zřetelem k době, místu a subjektu. V tomto smyslu rozeznáváme 

působnost časovou, prostorovou a osobní. Věcná působnost je dána předmětem, na 

který zákon působí, tomuto se práce věnuje v podkapitole 1.1.1. 

Vymezení časové působnosti ZVZ je velmi jednoduché a zřejmé. Časová působnost 

zákona o veřejných zakázkách je dána jeho účinností, kterou najdeme v závěrečném § 

161 ZVZ. Zákonodárce stanovil dvouměsíční legisvakanční lhůtu, po kterou byl zákon 

platný, ale ještě ne účinný.  

Stanovení rozsahu, v jakém se zákon o veřejných zakázkách pouţije se zřetelem 

k místu, nazývá teorie
9
 prostorovou neboli teritoriální působností. Zákon o veřejných 

zakázkách upravuje problematiku veřejných zakázek na území České republiky. 

Teritoriální působnost ZVZ je tedy určena hranicemi České republiky. Tento fakt je 

důleţitý pro vymezení dalších pojmů důleţitých pro veřejné zakázky, zejména pro 

                                                 
8
 Blíţe k této problematice Krenk M.: Zadávání veřejných zakázek, Praha: Galen 2005, s. 13 a 14. 

9
 Gerloch, A.: Teorie práva, Praha: Aleš Čeněk 2009. 



8 

 

určení zadavatele. Samozřejmě nelze říci, ţe zákon o veřejných zakázkách je omezen 

pouze na území České republiky a nemá vůbec ţádný přesah. Zejména v době integrace 

a mezinárodní otevřenosti by to bylo nejen neúčelné ale i kontraproduktivní. Existují 

případy, zejména při aplikaci některých výjimek ze ZVZ či stanovení poţadavků na 

prokázání splnění kvalifikace zahraničními dodavateli, kdy český zákon o veřejných 

zakázkách působí i mimo teritorium České republiky. Z hlediska prostorové působnosti 

je problematické ustanovení § 11 odst. 3 ZVZ, které se týká uzavření rámcové smlouvy 

pro zadavatele se sídlem v České republice jeho přidruţenou osobou, která je 

sektorovým zadavatelem, avšak v jiném členském státě Evropské unie. Obecně však 

platí, ţe prostorová působnost zákona o veřejných zakázkách je omezena na území 

České republiky tak, jak je stanoveno v souladu s mezinárodními předpisy hranicemi 

státu. 

Určení osobní působnosti ZVZ je pro další práci se zákonem rozhodující. Výše uvedené 

druhy působnosti jsou samozřejmě podstatné, ale stanovení osobní působnosti, resp. 

rozhodnutí o tom, na jaké subjekty se bude ZVZ vztahovat, je pro postup podle ZVZ 

primárním kritériem. Působnost zákona je vymezena stanoveným okruhem osob
10

. 

Zákon se vztahuje na účastníky zadávacího řízení nebo soutěţe o návrh, tedy zejména 

na zadavatele a dodavatele. Zadavatel je definován v § 2 ZVZ a dodavatel v § 17 odst. 1 

písm. a) ZVZ. Zákon o veřejných zakázkách povaţuje za dodavatele „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, 

nebo zahraniční dodavatel“. Je tedy potřeba spojit osobní působnost s působností 

prostorovou a získáme definici dodavatele. Zadavatel, jehoţ vymezení je pro aplikaci 

zákona o veřejných zakázkách klíčové, je tedy definován v § 2 ZVZ a tato práce se jeho 

přiblíţením bude zabývat v kapitole 2.  

 

Výše uvedené můţeme nazvat jako pozitivní působnost zákona o veřejných zakázkách. 

Vymezit působnost ZVZ je ovšem moţné i negativně. Negativní působnost znamená, ţe 

je nutné určit, na co zákon nedopadá. Tedy určit buď konkrétní vyjmenované situace, 

kdy nebude ZVZ aplikován nebo je moţné určit podmínky, při jejichţ splnění nebude 

aplikován zákon o veřejných zakázkách. Zákonodárce na takové situace pamatoval a 

                                                 
10

 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, s. 18. 
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v ZVZ tak najdeme ustanovení o výjimkách z působnosti zákona. Na tomto místě pouze 

nastíníme moţnosti dané zákonem o veřejných zakázkách, blíţe se touto problematikou 

zabývá práce v kapitole 3.  

Ustanovení § 18 a § 19 ZVZ taxativním způsobem vymezuje, na co se zákon o 

veřejných zakázkách nevztahuje. Jedná se o situace, kdy určitá konkrétní zakázka 

splňuje všechny znaky veřejné zakázky, tak jak jsou vyjmenovány výše, ale přesto se 

při jejich zadávání nemusí postupovat podle ZVZ. Zákonodárce rovněţ z působnosti 

zákona o veřejných zakázka vyjmul zakázky malého rozsahu (bliţší vymezení 

v kapitole 3.1.2. této práce). Zákon o veřejných zakázkách tedy nemusí být aplikován, 

ale ţádné ustanovení ZVZ nezakazuje pouţití ZVZ i v případě, kdy je moţné pouţít 

výjimku. Jedná se pouze o moţnost, kterou můţe zadavatel zvolit, ne o jeho povinnost. 

Je ovšem nutné zdůraznit, ţe v případě, kdyţ se zadavatel rozhodne podvolit reţimu 

ZVZ , existují dvě situace. Kdyţ zadavatel nevyuţije výjimku a rozhodne se zadávat 

zakázku podle zákona a v reţimu jeho ustanovení, musí veřejný zadavatel postupovat 

tak, jako by se jednalo o zakázku, na kterou nelze výjimku aplikovat a vzniká mu 

odpovědnost v případě porušení zákona. Naproti tomu sektorový zadavatel při zadávání 

zakázky, na kterou se vztahuje zákonná výjimka, přestoţe se rozhodl pro postup podle 

zákona o veřejných zakázkách, není v případě jeho porušení veřejnoprávně odpovědný. 

Zákon o veřejných zakázkách sektorovému zadavateli slouţí jen jako jakási předloha, 

kterou ale není vázán a můţe s ní různě pracovat
11

.  

 

Při aplikaci zákona o veřejných zakázkách musí subjekt tedy nejdříve sám posoudit, zda 

je zadavatelem. V  případě, ţe shledá, ţe je zadavatelem podle zákona o veřejných 

zakázkách, musí určit, kterým z vymezených druhů zadavatelů je. V neposlední řadě 

musí být zodpovězena otázka, zda je zakázka veřejnou zakázkou podle zákona o 

veřejných zakázkách. Tento postup musí být opakován vţdy před započetím zadávacího 

řízení. 

 

 

                                                 
11

 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

144. 
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2. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, aby byla zakázka veřejnou zakázkou, musí splňovat všechny 

podstatné náleţitosti. Prioritní podmínkou je, aby veřejnou zakázku zadával zadavatel. 

V případě, ţe zakázka není zadávána zadavatelem, o veřejnou zakázku se v ţádném 

případě nemůţe jednat. Určení působnosti zákona o veřejných zakázkách je tedy do 

velké míry závislé na vymezení zadavatelů. Osobní působnost ZVZ je spojena se 

zadavatelem. Ustanovení § 2 zákona o veřejných zakázkách představuje subjekty, které 

jsou povinny při zadávání veřejné zakázky postupovat podle zákona o veřejných 

zakázkách a dopadají na ně veškerá práva a povinnosti s tím související. Subjekty, které 

ovšem v § 2 ZVZ vyjmenovány nejsou, nejsou povinny postupovat dle zákona při 

zadávání zakázek, ale je jim ponechána moţnost zákonem se dobrovolně řídit. 

Důvodem, proč k tomu některé osoby přistoupí, můţe být transparentnost a jistota 

správnosti procesů. Pokud se ovšem subjekt sám rozhodne, ţe bude postupovat jako 

zadavatel, aniţ by jím podle § 2 ZVZ byl, neznamená to, ţe se zadavatelem stane. 

Z uvedeného vyplývá, ţe zadavatelem nazýváme v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách pouze subjekty vymezené v § 2 ZVZ.  

Je také na místě zmínit se o změnách vymezení zadavatelů. V našich právních 

podmínkách není neobvyklé, ţe v průběhu zadávacího řízení dojde ke změně definice 

zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách. V takové situaci je nutné dodrţet 

jednoduché pravidlo a to zákaz zpětné účinnosti. Nemůţe se stát, ţe v průběhu jednoho 

zadávacího řízení se ze subjektu, který není zadavatelem, zadavatel podle zákona o 

veřejných zakázkách stane a rovněţ není moţné, aby se ze zadavatele podle ZVZ stal 

subjekt, který zadavatelem není. Ve vztahu ke konkrétní zakázce musí být tedy otázka, 

zda subjekt je či není zadavatelem podle zákona o veřejných zakázkách, zodpovězena 

ihned na počátku a v průběhu zadávacího řízení ke změně nedojde
12

. Vymezení 

zadavatele je klíčové a další části této práce se budou zadavatelem zabývat více do 

hloubky. 

 

 

                                                 
12

 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C-380/98 ze dne 3. října 2000, The Queen v.H. M. Treasury, 

ex parte The University of  Cambdridge.  
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2.1. ROZDĚLENÍ ZADAVATELŮ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 

Zákon o veřejných zakázkách určuje zadavatele taxativním způsobem. To, který subjekt 

je zadavatelem podle ZVZ, zákonodárce ale určil takovým způsobem, ţe nelze říci, ţe 

by skupina zadavatelů byla uzavřená a neměnná.  Dle zvoleného přístupu k určení 

zadavatelů je moţné říci, ţe zadavatel je buď přímo jmenovitě určen, nebo musí splnit 

podmínky uloţené zákonem o veřejných zakázkách. Jako příklad výslovného označení 

subjektu zadavatelem lze uvést státní příspěvkovou organizaci. Naproti tomu nelze říci, 

ţe například územně samosprávné celky musí být sami přímo zadavateli. Právě 

například územně samosprávné celky totiţ mohou být členěny na menší celky a 

z hlediska potřeb zákona o veřejných zakázkách jsou tyto celky také zadavateli, 

přestoţe nejsou konkrétně zmíněny v § 2 ZVZ. Z tohoto hlediska je nutné k určení 

zadavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách přizvat i jiné právní předpisy, 

za všechny je moţné vyjmenovat právě zákon č. 129/2000 Sb., o krajích či zákon č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Pro 

vyloučení moţných pochybností je nutné se zmínit, ţe zadavatelem podle zákona o 

veřejných zakázkách můţe být jak právnická osoba, tak i fyzická osoba. 

 

Obecně zákon o veřejných zakázkách dělí zadavatele v ustanovení § 2 odst. 1 ZVZ na 

veřejné, dotované a sektorové. Další odstavce téhoţ ustanovení blíţe specifikují 

jednotlivé kategorie zadavatelů. Lze tedy shrnout, ţe aby subjekt byl zadavatelem, musí 

spadat do jedné ze tří kategorií zadavatelů, jiná moţnost není.   

Je také moţné podívat se na problematiku dělení zadavatelů do různých kategorií 

z hlediska vývoje a změny úprav problematiky veřejných zakázek. Jak jiţ bylo uvedeno, 

právní úprava veřejných zakázek se změnila celkem třikrát a došlo tak k případům, kdy 

za kaţdé právní úpravy byl jeden subjekt pokaţdé jiným zadavatelem. Svůj charakter ve 

smyslu zákona o veřejných zakázkách změnila např. Česká pošta, s.p., kdyţ ve smyslu 

zákona č. 199/1994 Sb. nebyla zadavatelem, podle následující úpravy č. 40/2004 Sb. 

byla veřejným zadavatelem a nyní za stávajícího zákona č. 137/2006 Sb. je sektorovým 

zadavatelem
13

.  

 

                                                 
13

 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

95. 
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2.1.1. VEŘEJNÝ ZADAVATEL 

 

První kategorií zadavatelů podle zákona o veřejných zakázkách jsou veřejní zadavatelé. 

Jejich vymezení je určeno § 2 odst. 2 ZVZ, kde zákonodárce pouţil kombinaci 

taxativního výčtu s deskriptivní metodou. Ustanovení § 2 odst. 2 se dělí do čtyř písmen, 

z nichţ první tři jsou taxativním výčtem (k míře obecnosti jednotlivých pojmů bude 

uvedeno dále), písmeno d) má však charakter deskriptivní, tedy v případě, ţe budou 

kumulativně splněny uvedené podmínky, stanou se i jiné osoby veřejným zadavatelem. 

Zákon o veřejných zakázkách prezentuje dílčí kategorie veřejného zadavatele obecně, 

tedy uvedené dílčí kategorie jsou nadřazené dalším, které je moţné obecnějším pojmům 

podřadit. Důleţitým specifikem, které je nutné si uvědomit hned na počátku, je fakt, ţe 

veřejným zadavatelem můţe být pouze právnická osoba. Tato práce se dál bude více 

zabývat vymezením jednotlivých kategorií veřejného zadavatele
14

. 

 

Česká republika 

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ představuje první dílčí kategorii veřejného 

zadavatele, Českou republiku. Jak jiţ bylo uvedeno Česká republika je nadřazeným 

pojmem a jako taková bude v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích reprezentovaná organizačními 

sloţkami. V této souvislosti je moţné upozornit na tzv. kompetenční zákon č. 2/1969 

Sb. a na zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, které přibliţují konkrétní názvy 

zadavatelů
15

.  

Jelikoţ ale organizační sloţky státu nemají právní subjektivitu, je jejich jednání 

v právních vztazích jednáním státu. Z tohoto důvodu jedná-li organizační sloţka státu, 

například Ministerstvo pro místní rozvoj, uvádí se jako zadavatel Česká republika a 

teprve dále je uvedena jednající organizační sloţka. Česká republika, resp. organizační 

sloţky, kterými Česká republika jedná, budou vţdy veřejnými zadavateli a to bez 

ohledu na to, jaký bude předmět veřejné zakázky. 

                                                 
14

 K vymezení pojmu veřejného zadavatele téţ rozhodnutí ÚOHS ze dne 28.7.2008 č.j. S158/2008/VZ-

14270/2008/530/LB a rozhodnutí ÚOHS ze dne 4.12.2009 č.j. ÚOHS-S208/2009-14177/2009/530/JVa 
15

 Zadavateli podle uvedených zákonů tak můţou být například ministerstva, Úřad vlády České republiky, 

Kancelář veřejného ochránce práv, soudy či státní zastupitelství. 



13 

 

 

státní příspěvkové organizace 

Další subkategorie veřejného zadavatele je uvedena v ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) 

ZVZ a je jím státní příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Státní příspěvková 

organizace je právnická osoba zřízená ústředními orgány, která však nemá svůj vlastní 

majetek. Právě ve vlastnickém vztahu k majetku je jejich specifikum, jelikoţ jde o 

majetek státu a ne přímo státní příspěvkové organizace. Rozdíl ovšem je v tom, ţe státní 

příspěvkové organizace vystupují v právních vztazích samostatně svým jménem, tedy i 

v zadávacím řízení, jako zadavatelé a proto se stávají sami smluvní stranou.  

Aby byly splněny podmínky existence státní příspěvkové organizace, je nutné, aby 

zřizovatel vymezil působnost konkrétní státní příspěvkové organizace a ta poté bude 

plnit úkoly právě ve stanovené působnosti. Podobně, jako Česká republika, je ale i 

v případě státní příspěvkové organizace vystupující jako zadavatel v zadávacím řízení 

jedno, čeho se bude smlouva týkat a to i v tom případě, ţe je překročena působnost 

státní příspěvkové organizace. Státní příspěvková organizace bude vţdy veřejným 

zadavatelem podle zákona o veřejných zakázkách.  

 

územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níţ funkci zřizovatele 

vykonává územní samosprávný celek 

Podle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ třetím dílčím kritériem je obec či kraj nebo jimi zřízená 

příspěvková organizace. Tyto jednotky územní samosprávy jsou právnickými osobami
16

 

a mohou zřizovat příspěvkové organizace. Jak jiţ bylo řečeno výše, zákon o veřejných 

zakázkách zmiňuje obecnější pojmy, pod které je moţné podřadit další subjekty, které 

budou rovněţ veřejnými zadavateli, přestoţe nejsou výslovně zmíněny. Obec a kraje 

jsou vedle České republiky dalším příkladem obecnějších nadřazených pojmů, kdyţ 

veřejnými zadavateli v souladu se ZVZ budou i městské obvody, městské části a to i 

přesto, ţe nejsou právnickými osobami. Pro vyloučení pochybností je hlavní město 

Praha v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, povaţována téţ za obec. 

Obec a kraj můţou podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů zřizovat příspěvkové organizace. Tyto příspěvkové organizace jsou 

                                                 
16

 V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění.  
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právnickými osobami a obec či kraj ve zřizovací listině vymezí působnost své 

příspěvkové organizace. Takto vzniklé příspěvkové organizace, stejně jako státní 

příspěvkové organizace, nehospodaří s vlastním majetkem, ale s majetkem obce či 

kraje, jako svého zřizovatele.  

 

Je na místě zmínit, ţe tato práce sleduje rozdělení veřejných zadavatelů podle zákona o 

veřejných zakázkách, ale je jistě moţné rozdělit dílčí kategorie veřejných zadavatelů i 

z jiného hlediska. Stejně, jako je příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem spojena do jednoho písmena, z funkčního hlediska je moţné 

propojit i §2 odst. 2 písm. a) a § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ v jedno. V případě zvolení 

takového přístupu bychom dospěli k závěru, ţe veřejné zadavatele lze rozdělit do tří 

subkategorií. Vţdy ale bude samostatnou subkategorií poslední veřejný zadavatel, tzv. 

jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d). 

 

jiná právnická osoba 

V ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ zákonodárce zvolil deskriptivní metodu, která 

nahradila demonstrativní výčet v předchozím zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných 

zakázkách. Tedy subjekt se stane veřejným zadavatelem, naplní-li kumulativně 

poţadavky § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ, který zní: jiná právnická osoba, pokud 

1. byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které 

nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 

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

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

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

(v tomto bodě bude stačit, bude-li subjekt splňovat jen jednu z předloţených podmínek). 

 
 

Opět tímto veřejným zadavatelem můţe být pouze právnická osoba
17

 s právní 

subjektivitou. Vymezení subjektu, který je veřejným zadavatelem jako jiná právnická 

osoba podle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ, je v praxi velmi problematické, při rozhodování o 

zařazení subjektu je tedy nutné se obracet na judikaturu jak českou
18

 , tak i evropskou
19

. 

                                                 
17

 Obecně k této problematice § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
18

 Lze uvést některá rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěţe: správní řízení č. S155/2007 ze 

dne 10. srpna 2007 zadavatele Obnova biotopu rybníků v Čechách a na Moravě, o.p.s., správní řízení č. 

3151/2007 ze dne 6. září 2007 zadavatele THERMAL – F, a.s.. 
19

 K vymezení jiné právnické osoby jako veřejného zadavatele se vyjadřoval Evropský soudní dvůr 

například v následujících rozhodnutích: č. C-353/96 ze dne 17. prosince 1998 a Connemara Machine 

Turf. Co, Lzd. V. Coillte Teoranta, č. C-18/01 ze dne 22. května 2003 Arkkitehtuuritoimisto Riitta 

Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy and Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa v. 
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K určení splnění podmínek ZVZ je většinou nutné mít k dispozici zakladatelské 

dokumenty, stanovy či znění příslušného zákona. Jelikoţ podmínky jiné právnické 

osoby, jako veřejného zadavatele, jsou poměrně komplikované, v další části budou 

jednotlivé poţadavky zákonodárce blíţe rozebrány. 

I. Jak je z ustanovení zřejmé, musí se vţdy jednat o právnickou osobu, která můţe mít 

různé právní formy za respektování § 18 Občanského zákoníku. Můţe mít tedy 

formu například obchodní společnosti, státního podniku
20

, druţstva nebo i nadace 

či obecně prospěšné společnosti. 

II. Taková právnická osoba musí být zaloţena či zřízena a to v souladu s ustanovením 

§ 19 Občanského zákoníku. 

III. Problematičtěji se jeví poţadavek zákonodárce, ţe účelem zaloţení či zřízení 

takové právnické osoby musí být uspokojování potřeb veřejného zájmu, které 

nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. K tomuto je potřeba v souladu 

s judikaturou Evropského soudního dvora uvést, ţe je při posuzování charakteru 

činnosti jednotlivých subjektů aspirujících na veřejného zadavatele potřeba 

vycházet z fakticky vykonávané činnosti a rovněţ tak i z cíle, pro který je činnost 

vykonávána. Tuto podmínku povaţujeme za splněnou také tehdy, kdy sice 

právnická osoba za takovým účelem nevznikla, ale fakticky jej naplňuje. 

Stanovenou podmínku neposuzujeme nikdy z hlediska rozsahu činnosti, která 

směřuje k uspokojování potřeb veřejného zájmu a je rovněţ zcela irelevantní, zda je 

konkrétní veřejná zakázka zadávána ve vztahu k uspokojení potřeb veřejného zájmu 

nebo se této činnosti netýká. Jakmile je tedy subjekt shledán veřejným zadavatelem 

podle § 2odst. 2 písm. d) ZVZ , bude veřejným zadavatelem bez ohledu na to, zda 

bude konkrétní veřejná zakázka souviset s veřejným zájmem či nikoli.  

V této souvislosti je nutné pracovat i s pojmy průmyslová a obchodní povaha. Oba 

tyto pojmy je vhodné pro účely této práce vymezit negativně. Aby byla činnost 

vhodná z hlediska podmínek pro veřejného zadavatele, nesmí mít průmyslovou a 

obchodní povahu. Subjekt tedy nesmí nést podnikatelské riziko, riziko spojené se 

                                                                                                                                               
Varkauden Taitotalo Oy, č. C-44/96 ze dne 15. ledna 1998 Mannesmann Anlagebau Austria AG v. 

Strohal Rotationsdruck GesmbH, č. C-237/99 ze dne 1. února 2001 Evropská komise v. Francouzská 

republika, č. C-223/99 a C-260/99 ze dne 10. května 2001 Agor Srl and Excelsior Snc di Pedrotti Bruna 

& C. v. Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano and Ciftat Soc. coop. Arl., č. C-733/00 ze dne 27. 

února 2003 Adolf Truley GmbH v. Besttatung Wien, č. C-360/96 ze dne 10. listopadu 1998 Gemeente 

Arnhem and Gemeente Rheden v. BFI Holding BV. 
20

 Problematika státních podniků bude rozvedena dále. 
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svou činností, neměl by vytvářet zisk, nebo přinejmenším by neměl být zisk jeho 

hlavním cílem a neměl by se pohybovat v rámci standardních trţních podmínek. 

Jak jiţ bylo řečeno, vymezení jiné právnické osoby, jako veřejného zadavatele, činí 

nemalé problémy a je nutné při aplikaci zákona si pomoci evropskou i českou 

judikaturou, přičemţ je nutné pohlíţet na fakticky vykonávanou činnost, nejen na 

formální hlediska. Z rozhodovací praxe jsou nám jiţ známy některé činnosti, které 

naplňují sledovaný účel uspokojování veřejných potřeb a zároveň nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu. Za všechny je moţné vyjmenovat následující: 

svoz odpadů, činnost státní tiskárny, správa lesů a lesní průmysl, provozování 

univerzity či například příprava průmyslových zón
21

. 

IV. Financování a ovládání subjektu hraje velice důleţitou roli v určení právnické 

osoby jako veřejného zadavatele, jelikoţ je tím prokázán vztah k veřejnému 

zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. a), b) nebo c) ZVZ, tedy k těm, kteří jsou určeni 

výslovně
22

 a nedávají tak moţnost k pochybnostem. Zákonodárce taxativně 

vyjmenoval moţnosti, jakými můţe být subjekt financován či ovládán, aby splnil 

podmínky, ale stanovil, ţe stačí k naplnění tohoto poţadavku jedna 

z vyjmenovaných moţností. V souladu s § 2 odst. 2 písm. d) bodem 2. ZVZ je 

nutné splnit jednu z následujících alternativ: 

a) financování převáţně státem či jiným veřejným zadavatelem, 

b) ovládání státem či jiným veřejným zadavatelem, 

c) stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více neţ polovinu členů 

ve statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu právnické 

osoby. 

Ad a) Při zjišťování splnění této podmínky je nutné se zaměřit na poměr všech 

výdajů a všech příjmů. Nesmí tedy dojít k tomu, ţe by se zjištěné informace 

vztahovaly pouze k té činnosti, kterou subjekt uspokojuje potřeby veřejného zájmu 

bez průmyslové či obchodní povahy. Není tedy vyloučeno, ţe bude právnická 

osoba mít i jiné zdroje, ze kterých bude získávat příjmy, ale musí být dodrţen 

správný poměr. Financování si převáţně musíme vyloţit tak, ţe stát či jiný veřejný 

zadavatel financuje subjekt z více neţ 50 %, tedy udělá-li subjekt součet všech 

                                                 
21

 Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 29. 
22

 Nelze ovšem vyloučit a z dikce zákona nevyplývá, ţe jiným veřejným zadavatelem nemůţe být další 

jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ. 
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svých příjmů za určité časové období, musí být jasně patrné, ţe více neţ polovinu 

jeho příjmů tvoří finance od státu či jiného veřejného zadavatele.  

Ad b) Jinou moţností, jak splnit poţadavky zákona o veřejných zakázkách a stát se 

veřejným zadavatelem, je ovládání právnické osoby státem či jiným veřejným 

zadavatelem. Pomoc při výkladu pojmu ovládání poskytuje § 66a Obchodního 

zákoníku, ale toto ustanovení nelze aplikovat bez reflexe na specifikum veřejných 

zakázek. Kdyby totiţ bylo aplikováno pouze ustanovení § 66a Obchodního 

zákoníku, mohlo by dojít k situaci, kdyby byl z moţnosti stát se veřejným 

zadavatelem vyloučen subjekt, který ale ve skutečnosti veřejným zadavatelem 

podle § 2 odst. 2 písm.) d ZVZ je. Ustanovení § 66a Obchodního zákoníku je ale 

bezpochyby velice důleţité a pro praxi velice hodnotné, jen je třeba vţdy brát ohled 

na konkrétní situaci a posuzovat vztah ovládání mezi konkrétními ovládanými a 

ovládajícími osobami na základě skutečných okolností. 

Ad c) Poslední alternativou, jejímţ naplněním je moţné podmínku zákona rovněţ 

splnit, je jmenování či volba více neţ jedné poloviny členů vyjmenovaných orgánů 

státem či jiným veřejným zadavatelem. I toto ustanovení je ovšem nutné vykládat 

extenzivně a následovat jeho účel, v tomto smyslu nelze vyloučit případ, kdy stát či 

jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí z více neţ jedné poloviny členy orgánu, který 

ale nepatří mezi vyjmenované, ale fakticky bude právnickou osobu řídit.  

 

Problematika státních podniků jako veřejných zadavatelů 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, jako veřejný zadavatel můţe vystupovat i státní podnik, 

jehoţ právní poměry a postavení se řídí zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 

některé státní podniky vznikly na základech jiných speciálních zákonů, například 

zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. Obecně je státní podnik definován v § 2 zákona o 

státním podniku jako právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem 

státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Státní podnik nemá vlastní majetek, 

hospodaří s majetkem státu. Rovněţ je stanoveno, ţe kmenovým jměním státního 

podniku je obchodní majetek podniku, se kterým má státní podnik právo hospodařit při 

svém vzniku a jměním podniku je myšlen obchodní majetek podniku a jeho závazky. 

V zakládací listině je vymezen určený majetek, který je majetkem státu a zapisuje se do 

obchodního rejstříku a zakladatelem státního podniku je vţdy stát, resp. konkrétní 
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ministerstvo podle předmětu podnikání státního podniku. Podle § 3 zákona o státním 

podniku státní podniky zakládané podle zákona č. 77/1997 Sb. slouţí k uspokojování 

významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů a stát 

neručí za závazky podniku, stejně jako podnik neručí za závazky státu, tedy pokud 

zákon nestanoví jinak. Je také nutné zmínit, ţe vnitřní organizace podniku a organizace 

vnitřního řízení je ve výhradní působnosti samotného podniku.  

Za všechny můţeme jmenovat zajímavé zástupce českých státních podniků: Povodí 

Ohře, s.p., Povodí Vltavy, s.p. nebo například DIAMO, s.p.. Problematické bylo určení 

Lesů České republiky, s.p. jako veřejného zadavatele podle předchozího zákona  č. 

40/2004 Sb., kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe měnil svá stanoviska a 

zajímavé je taky to, ţe i kdyţ došlo ve správním řízení týkající se Lesů České republiky, 

s.p. k několika rozhodnutím, ani v jednom se soud nevypořádal s činností Lesů České 

republiky, s.p. spočívající v péči o drobné vodní toky, přestoţe uţ touto činností je 

postavení Lesů České republiky, s.p. jako veřejného zadavatele determinováno
23

. 

Dalším problematickým příkladem můţe být Státní tiskárna cenin, s.p., která se jako 

zadavatel nechová, přestoţe nelze jednoznačně určit, ţe zadavatelem podle zákona o 

veřejných zakázkách není.  

 

Je tedy zřejmé, ţe v praxi činí určení, zda subjekt je či není zadavatelem, značné 

problémy a mnohdy je potřeba náročná právní analýza, která si klade za cíl postavit 

situaci na jisto a zamezit spekulacím a moţným nepříznivým důsledkům. V mnoha 

případech však zůstává povaha subjektu sporná a to zejména u státních podniků. 

 

Příkladem sloţitějšího určení subjektu, jako zadavatele podle ZVZ , je společnost 

ČEPRO, a.s., která vznikla 1. ledna 1994 ve druhé vlně privatizací z bývalého státního 

podniku Benzina. Původní obchodní firma ČESKÉ PRODUKTOVODY A 

ROPOVODY a.s. byla změněna dne 3. listopadu 1997 na současnou obchodní firmu 

ČEPRO, a.s. Zakladatelem a do 31. 12. 2005 jediným akcionářem byl Fond národního 

majetku České republiky a od 1. ledna 2006 do současnosti je jediným akcionářem 

Ministerstvo financí České republiky. Jak je uvedeno ve výroční zprávě společnosti, 

posláním společnosti ČEPRO, a.s. je zejména:  

                                                 
23

 Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 33. 
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 přeprava, skladování a prodej ropných produktů;  

 poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních sluţeb v této oblasti 

externím subjektům; 

 ochraňování zásob Správy státních hmotných rezerv; 

 provozování sítě čerpacích stanic EuroOil. 

 

Jak jiţ bylo řečeno, při určení, zda se jedná o veřejného zadavatele, je nutné vycházet 

z účelu zřízení a charakteru činnosti subjektu. Společnost ČEPRO, a.s. je státním 

podnikem, tak jak byl vymezen výše. ČEPRO, a.s. je plně ovládán Ministerstvem 

financí a je tedy naplněn § 2 odst. 4 bod 2. ZVZ. Nyní záleţí, jak bude posouzena druhá 

z podmínek, aby společnost ČEPRO, a.s. byla veřejným zadavatelem jako jiná 

právnická osoba podle § 2 odst. 4 ZVZ, a to sice zda byla zaloţena či zřízena za účelem 

uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní 

povahu podle § 2 odst. 4 bodu 1. ZVZ. Jak jiţ bylo uvedeno, toto posouzení je velice 

problematické a musíme se tak často obracet pro pomoc na rozhodnutí soudů a 

správních úřadů. V našem případě je vhodné rozhodnutí č. j.: 2R 26/05 – Hr ze dne 30. 

8. 2005 (dále jen „rozhodnutí“), ve kterém Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 

rozhoduje o rozkladu podaném společností MERO ČR, a.s. Společnost MERO ČR, a.s. 

odmítá zadávat v reţimu zákona o veřejných zakázkách
24

, jelikoţ tvrdí, ţe „fakticky 

slouţí výhradně soukromým rafinériím“ a není tak veřejným, ani jiným zadavatelem. 

Skutkové okolnosti tohoto případu jsou velice podobné situaci společnosti ČEPRO, a.s. 

a závěry ÚOHS tak můţeme aplikovat i na společnost ČEPRO, a.s. V uvedeném 

správním řízení se ÚOHS zabýval otázkou, zda by jediný akcionář společnosti MERO 

ČR, a.s. (Fond národního majetku) v případě ekonomických obtíţí společnosti 

intervenoval v její prospěch a odpověď Fondu národního majetku zněla, ţe by chránil 

svůj majetek a přijal tak vhodná opatření. Ve svém stanovisku Fond národního majetku 

uvádí, ţe v případě obtíţí by zasahovala vláda, jelikoţ činnost společnosti MERO ČR, 

a.s. je strategicky významná. ÚOHS následně konstatoval, ţe se jedná o zadavatele, 

jelikoţ jeho činnost slouţí k uspokojování potřeb veřejného zájmu a stát si nad touto 

činností rozhodl udrţet rozhodující vliv. Navíc ÚOHS dále uvedl, ţe přestoţe stanovy 

společnosti MERO ČR, a.s. obsahují ustanovení, ţe neslouţí k uspokojování potřeb 

                                                 
24

 V době rozhodování tohoto případu byl účinný zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. 
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veřejného zájmu, je toto ustanovení irelevantní, jelikoţ je nutné posuzovat faktický stav 

věci. 

Ve světle uvedeného rozhodnutí je moţné postupovat obdobným způsobem při určení, 

zda společnost ČEPRO, a.s. je či není veřejným zadavatelem podle ZVZ. Jak vyplývá 

ze sdělení ministerstva financí ze dne 8. prosince 2004, rozhodla se vláda schválit 

garanci společnosti ČEPRO, a.s. pro potřeby úvěrového provozního financování aţ do 

výše 2,6 mld. Kč. Vláda a Fond národního majetku (FNM) chtějí tímto krokem ukázat, 

ţe za společností, ve které FNM má 100% podíl, jednoznačně stojí a ţe chrání zájmy 

České republiky v souvislosti s předmětem činnosti společnosti ČEPRO, a.s. Dále je ve 

světle Rozhodnutí zcela irelevantní ustanovení stanov společnosti ČEPRO, a.s., které 

uvádí, ţe cílem společnosti ČEPRO, a.s. není činnost slouţící k uspokojování potřeb 

veřejného zájmu, jelikoţ v souladu s evropskou judikaturou je rozhodující skutečný 

charakter činnosti. Je tedy moţné, aby subjekt vykonával jak klasickou obchodní 

činnost za účelem zisku, přičemţ za tímto cílem tento subjekt vznikl, tak rovněţ 

fakticky k této činnosti vykonával jiné další činnosti, které směřují k uspokojování 

potřeb veřejného zájmu, která nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. 

Z uvedeného je zřejmé, ţe společnost ČEPRO, a.s. je rozhodně veřejným zadavatelem a 

jednoznačně podléhá reţimu zákona o veřejných zakázkách. Je tedy více neţ zaráţející, 

ţe společnost ČEPRO, a.s. do února roku 2010 nezadávala zakázky podle ZVZ a 

jednoznačně tak tímto postupem porušovala své povinnosti, které se snaţila obcházet 

například právě tím, ţe ve stanovách stanovila, ţe neslouţí k uspokojování potřeb 

veřejného zájmu. Aţ z výroční zprávy roku 2009 se dozvídáme, ţe představenstvo 

společnosti ČEPRO, a.s. se rozhodlo přejít do reţimu zákona o veřejných zakázkách. 

Závěr tohoto případu tedy je, ţe aţ od února 2010 ČEPRO, a.s. postupuje v souladu se 

zákonem, kdyţ tak měla postupovat od okamţiku, kdy zjistila, ţe se stala veřejným 

zadavatelem. Nyní je uţ zřejmě nemoţné stanovit, jaké mnoţství peněz tak bylo 

vynaloţeno navíc, neţ kdyby společnost ČEPRO, a.s. postupovala v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách a vytvořila konkurenční prostředí pro uchazeče. 

V současné době se tedy ČEPRO, a.s. na svých webových stránkách
25

 prezentuje jako 

veřejný zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách a zadává veřejné zakázky jako 

veřejný zadavatel podle ZVZ. ČEPRO, a.s. všechny veřejné zakázky zveřejňuje v 

                                                 
25

 http://www.ceproas.cz/Vyberova-rizeni/ 
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informačním systému veřejných zakázek (ISVZ US) a veřejné zakázky malého rozsahu 

uveřejňuje na svých webových stránkách. Společnost ČEPRO, a.s. se při zadávání 

veřejných zakázek musí rovněţ řídit svým interním předpisem - Směrnicí generálního 

ředitele č. 02/2010/101 ze dne 15. 2. 2010 pro zadávání veřejných zakázek ve 

společnosti ČEPRO, a. s..  

 

 

2.1.2. DOTOVANÝ ZADAVATEL 

 

Druhou kategorií zadavatelů podle zákona o veřejných zakázkách jsou dotovaní 

zadavatelé, jeţ zákon vymezuje v ustanovení § 2 odst. 3 ZVZ. Na rozdíl od první 

kategorie zadavatelů mohou být dotovanými zadavateli jak právnické, tak i fyzické 

osoby. Zákon o veřejných zakázkách vymezuje celou řadu podmínek, které musí 

subjekt naplnit, aby byl dotovaným zadavatelem. Tyto podmínky byly v průběhu vývoje 

právní úpravy veřejných zakázek velice často měněny a při analýze jednotlivých zákonů 

i jednotlivých novel je zřejmé, ţe cílem zákonodárce je změkčování úpravy tak, aby se 

dotovaným zadavatelem stali jen ti, u kterých to bude skutečně vhodné a praktické.  

Uţ sémantickou podmínkou vyplývající z pojmu dotovaný je povinnost, ţe zadávaná 

zakázka musí být hrazena z více neţ 50 % z peněţních prostředků poskytnutých 

veřejným zadavatelem (tak jak byl vymezen v kapitole 2.1.1. této práce) a to buď přímo, 

nebo i prostřednictvím jiné osoby. Dotovaný zadavatel tedy vynakládá veřejné 

prostředky, přičemţ není vyloučeno, aby zároveň pouţil i soukromé peněţní prostředky, 

kdyţ bude zachován správný procentní poměr. Je nutné upozornit i na fakt, ţe za 

veřejné prostředky jsou povaţovány i prostředky získané z fondů Evropské unie, ty jsou 

totiţ přidělovány prostřednictvím českých orgánů, za všechny je moţné jmenovat 

Ministerstvo ţivotního prostředí a Státní fond ţivotního prostředí. Veřejné prostředky 

musí být poskytnuty nenávratně, tedy úvěr či půjčka nebo jakákoli částka, u níţ se 

předpokládá vrácení poskytovateli, není peněţním prostředkem podle § 2 odst. 3 ZVZ. 

Hranice 50 % veřejných prostředků se určuje z hlediska předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. Je nutné mít ale na paměti, ţe jsou situace, kdy je předpokládaná hodnota 

stanovená v souladu s § 13 ZVZ a ve vztahu k veřejným prostředkům se subjekt nebude 

povaţovat za dotovaného zadavatele, jelikoţ nepřekročí 50 % prostředků na veřejnou 
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zakázku, ale nakonec bude vybrána nabídka s niţší cenou a subjekt se tak dostane do 

reţimu zákona. V takových hraničních případech je vhodné se dobrovolně podvolit 

reţimu zákona o veřejných zakázkách. Můţe nastat i situace, kdy poskytovatel 

veřejných prostředků si jako podmínku poskytnutí peněz stanoví, ţe bude subjekt 

postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, pak ale není zadavatelem ze 

zákona a nepodléhá tak pravomoci ÚOHS
26

.  

Výše uvedené musí platit vţdy, ale nestačí to k tomu, aby se subjekt stal dotovaným 

zadavatelem podle zákona. K tomu je potřeba dále splnit jednu z následujících alternativ 

daných § 2 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách: 

A) písmeno a) uvedeného § stanoví, ţe se musí jednat o veřejnou zakázku na 

stavební práce, jejíţ předpokládaná hodnota odpovídá nejméně finančnímu 

limitu stanovenému v prováděcím právním předpisu podle § 12 odst. 1 ZVZ pro 

veřejné zakázky na stavební práce a dále zákon určuje předmět takto 

ohodnocené veřejné zakázky. Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády 

č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných 

zakázkách, o vymezení zboţí 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 (dále jen „nařízení 

vlády“). V ustanovení § 2 odst. 3 Nařízení vlády se určuje finanční limit na 

stavební práce na 125 451 000 Kč. Po rozhodnutí, zda je překročen finanční 

limit, je nutné se vrátit do § 2 odst. 3 písm. a) ZVZ a rozhodnout, zda předmět 

veřejné zakázky spadá mezi určené předměty, které pro účely vymezení 

dotovaného zadavatele stanovil zákonodárce. 

- Předmětem můţe být provedení stavebních prací, které se týkají některé 

z činností uvedených v příloze č. 3 ZVZ, ve kterých nalezneme např. 

hloubení šachet, studnařské práce, montáţ hromosvodů, výstavbu letištních 

drah, dálnic, ţeleznic, ohýbání oceli a další činnosti. 

- Nebo můţe být předmětem veřejné zakázky na stavební práce provedení 

stavebních prací podle § 9 ZVZ, které se budou týkat zdravotnických 

zařízení, sportovních zařízení, zařízení určených pro rekreaci či volný čas, 

                                                 
26

 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

108. 
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škol a budov určených pro administrativní účely. Ustanovení § 9 ZVZ blíţe 

určuje veřejné zakázky na stavební práce a tato práce se jím bude zabývat 

v podkapitole 4.1.3. 

Předmět veřejné zakázky na stavební práce je pro potřeby vymezení dotovaného 

stanoven velice široce a k určení, zda zrovna ta konkrétní činnost spadá do 

určených předmětů, je třeba přistoupit obezřetně. Je vhodné vykládat si 

ustanovení extenzivně a raději tak určit předmět činnosti moţná aţ příliš přísně 

jako ten, který spadá do určených předmětů podle zákona o veřejných zakázkách 

a postupovat tak ,jako dotovaný zadavatel, neţ aby došlo k pochybení. 

V takovém případě by se mohlo jednat o obcházení zákona. 

B) Nejen stavební práce musí být předmětem veřejné zakázky, jejím předmětem 

mohou být i sluţby, které ovšem budou souviset s veřejnou zakázkou na 

stavební práce tak, jak byla popsána pod písmenem A. Tedy taková sluţba musí 

souviset buď přímo s činnostmi uvedenými v příloze č. 3 nebo se stavebními 

pracemi , týkajícími se zdravotnických, sportovních, rekreačních zařízení, 

zařízení určených pro volný čas, škol či budov pro administrativní účely. Stejně 

jako v předchozím písmenu, musí i u veřejné zakázky na sluţby být splněn daný 

finanční limit. Finanční limit opět nalezneme v Nařízení vlády, tentokrát v § 2 

odst. 2 písm. b) bodu 4, kde je finanční limit stanoven částkou 4 997 000 Kč.  

 

Z uvedeného je zřejmé, ţe zadavatel nemůţe být dotovaným a zároveň zadávat veřejnou 

zakázku na dodávky, tento předmět veřejných zakázek je pro dotovaného zadavatele 

vyloučen
27

. Zároveň není moţné si nevšimnout, ţe finanční limity, které jsou 

zákonodárcem poţadovány pro naplnění definice dotovaného zadavatele, jsou v souladu 

s § 12 odst. 1 ZVZ, na který § 2 odst. 3 písm. a) i b) odkazují, nadlimitní. Je tedy moţné 

učinit závěr, ţe dotovaný zadavatel bude vţdy zadávat nadlimitní veřejné zakázky, 

jejichţ předmětem budou buď určené stavební práce, nebo vymezené sluţby se 

stavebními pracemi související.  

 

Zákon o veřejných zakázkách dále zpřesňuje postavení dotovaného zadavatele, kdyţ v § 

2 odst. 4 ZVZ uvádí, kdy dodavatel není povaţován za dotovaného zadavatele. 

                                                 
27

 K vymezení pojmu dotovaný zadavatel téţ rozhodnutí ÚOHS ze dne 28.7.2008 č.j. S158/2008/VZ-

14270/2008/530/LB a rozhodnutí ÚOHS ze dne 4.12.2009 č.j. ÚOHS-S208/2009-14177/2009/530/JVa. 
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V případě uzavření smlouvy se subdodavatelem se za dotovaného zadavatele nebude 

povaţovat ten dodavatel, kterému byla veřejná zakázka zadána veřejným zadavatelem, i 

kdyby jinak podmínky, stanovené v předchozím odstavci, byly splněny. Mezi takovými 

osobami není tedy při uzavření smlouvy potřeba postupovat podle zákona o veřejných 

zakázkách. Další vertikální přeposílání veřejných prostředků tak není zadávacím 

řízením podle ZVZ, pokud nenastane situace, kdy by oba subjekty byly ze zákona 

zadavateli, pak by samozřejmě muselo být postupováno v souladu s právním řádem a 

musel by být aplikován zákon o veřejných zakázkách.  

Jak bylo zmíněno v úvodu této práce, došlo k 15. září 2010 k podstatné novelizaci 

zákona o veřejných zakázkách a pro účely obsahu této práce je první změna 

v ustanovení § 5 ZVZ, který určuje, čím se dotovaný zadavatel má řídit.  Dotovaný 

zadavatel se při zadávání veřejné zakázky má povinnost řídit těmi ustanoveními ZVZ, 

které jsou platné pro veřejného zadavatele. Před Novelou bylo určeno, ţe se bude těmito 

ustanoveními řídit, i kdyţ naplní současně i předpoklady být veřejným či sektorovým 

zadavatelem, nově je tato část vyškrtnuta a je stanoveno, ţe dotovaný zadavatel se bude 

řídit ustanoveními určenými pro veřejného zadavatele a tím není dotčeno ustanovení § 2 

odst. 7 ZVZ. Nově tedy zákonodárce provázal § 2 odst. 5 s odst. 7 téhoţ §. Po Novele 

totiţ můţe dojít k situaci, ţe bude dotovaný zadavatel postupovat podle ustanovení 

platných pro sektorového zadavatele. Aby byl dotovaný zadavatel
28

 povinen postupovat 

podle ustanovení platných pro sektorového zadavatele, musel by vykonávat jednu či 

více relevantních činností
29

 a současně by konkrétní veřejná zakázka musela být 

zadávána v souvislosti s výkonem této relevantní činnosti. 

Lze shrnout, ţe před novelou č. 179/2010 Sb. postupoval dotovaný zadavatel při 

zadávání veřejných zakázek podle ustanovení platných pro veřejného zadavatele, ale za 

současné úpravy můţe za určitých podmínek dotovaný zadavatel zadávat veřejnou 

zakázku podle ustanovení platných pro sektorového zadavatele. V tomto ohledu tedy 

došlo ke zmírnění právní úpravy ve vztahu k dotovanému zadavateli. 

 

 

                                                 
28

 Ustanoven § 2 odst. 7 ZVZ platí i pro veřejného zadavatele, tak jak byl vymezen v podkapitole 2.1.1. 

této práce.  
29

 Relevantní činnost bude vyloţena v podkapitole 2.1.3. v rámci určení sektorového zadavatele. 
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2.1.3. SEKTOROVÝ ZADAVATEL 

 

Třetí a poslední kategorii zadavatelů podle zákona o veřejných zakázkách tvoří 

sektoroví zadavatelé. Sektorovým zadavatelem můţe být jak fyzická tak i právnická 

osoba. Obě osoby mohou být nazývány téţ síťovým či odvětvovým zadavatelem, jak 

vyplývá z povahy definice sektorového zadavatele. Vymezení sektorového zadavatele 

najdeme v § 2 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách a jedinou podmínkou, která musí 

být splněna vţdy a neexistuje k ní ţádná alternativa, je výkon relevantní činnosti. Dále 

zákon uvádí další podmínky pro vznik sektorového zadavatele, ale jestliţe subjekt 

nevykonává relevantní činnost, je zjišťování naplnění některé z dalších podmínek zcela 

zbytečné.  

 

Relevantní činnost, resp. výkon relevantní činnosti je základem sektorového 

zadavatele. Pro určení, jaká činnost je a není relevantní činností, je nutné zaměřit se na 

ustanovení § 4 ZVZ, které přináší vymezení relevantní činnosti. Činnosti, které mají 

sektorový charakter a jsou relevantními podle ZVZ, lze obecně charakterizovat tak, ţe 

se jedná o takové činnosti, které jsou vykonávány v prostředí nedostatečného tlaku 

konkurence. Nedostatečná konkurence vyplývá z povahy těchto činností, kdy je 

z administrativních či faktických důvodů nemoţné nastolit konkurenční prostředí. Pro 

představu vyjmenujeme některé z činností, které zákonodárce určil za relevantní. Jedná 

se např. o činnost v oblasti elektroenergetiky, teplárenství, plynárenství
30

, vodárenství
31

, 

poštovních sluţeb, dopravy a mnoho dalších činností. Jedná se tedy o takové činnosti, 

které jsou poskytovány v příslušném sektoru a je výhodnější nesnaţit se vytvořit 

konkurenční prostředí, ale najít jiný způsob sníţení ceny a zvýšení kvality. V tomto 

ohledu byl konkurenční boj nahrazen podřazením pod reţim zákona o veřejných 

zakázkách. Zákonodárce tak dal najevo svůj zájem na plnění funkcí jednotlivých 

vyjmenovaných sektorů. Zároveň však do zákona o veřejných zakázkách uvedl i některá 

omezení. Jedná se o problematiku veřejných zadavatelů ve vztahu k relevantní činnosti 

podle § 4 odst. 2 ZVZ, který stanoví, které činnosti jiţ nejsou povaţovány za relevantní, 

pokud je tedy nebude vykonávat veřejný zadavatel. Další, méně významné omezení je 

                                                 
30

 Při existenci jednoho plynovodu není prakticky moţné vytvořit konkurenci, kdyţ odmítneme moţnost 

stavby dalších nových plynovodů, coţ je ekonomicky vyloučeno.  
31

 Síť vodovodů a kanalizací pod městem je také omezena a proto spadá mezi relevantní činnosti, jako 

příklad klasického sektorového zadavatele lze uvést Praţské vodovody a kanalizace, a.s.  
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určeno § 4 odst. 3 ZVZ, které stanoví podmínky, kdy není provozování veřejné 

autobusové dopravy relevantní činností. Větším omezením a z hlediska vymezení 

sektorového zadavatele i důleţitějším, je ustanovení § 19 odst. 1 ZVZ, které stanoví, ţe 

zákon o veřejných zakázkách se vztahuje jen na postup sektorového zadavatele 

zadávajícího nadlimitní veřejnou zakázku v souladu s určením nadlimitní veřejné 

zakázky podle § 12 odst. 1 ZVZ a to ještě pouze tehdy, je-li veřejná zakázka zadávána 

v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.  Přestoţe se ale bude jednat o nadlimitní 

veřejnou zakázku a zadavatel bude splňovat podmínky sektorového zadavatele (jak 

budou vymezeny dále), můţe dojít k situaci, kdy nebude takový sektorový zadavatel 

povinen postupovat podle zákona o veřejných zakázkách a to tehdy, dojde-li k situaci 

předvídané § 19 odst. 2 aţ odst. 8 ZVZ, kdy celý § 19 ZVZ je nazván výjimky 

z působnosti zákona pro sektorové zadavatele. Tato práce se bude bliţším určením 

jednotlivých výjimek z působnosti zákona o veřejných zakázkách zabývat v kapitole č. 

3. 

 

Je-li splněn předpoklad, ţe subjekt vykonává jednu či více relevantních činností podle § 

4 ZVZ, je nutné postoupit v určení subjektu jako sektorového zadavatele k dalším 

podmínkám, kdy aţ splnění některé z nich zaručuje vznik sektorového zadavatele. Na 

tomto místě je tedy moţné konstatovat, ţe samotný výkon relevantní činnosti 

nedeterminuje vznik sektorového zadavatele
32

. Rovněţ není nutné, aby subjekt 

vykonával výhradně relevantní činnost, můţe se tedy věnovat i jiným nerelevantním 

činnostem a přesto při naplnění dalších podmínek bude sektorovým zadavatelem.  

Ustanovení § 2 odst. 6 ZVZ obsahuje dvě další podmínky vzniku sektorového 

zadavatele, přičemţ bude stačit splnění alespoň jedné z nich. Jsou tedy určeny 

alternativně, nikoli kumulativně. Při určení sektorového zadavatele tak můţe dojít ke 

dvěma situacím. 

i. Subjekt vykonává jednu či více z relevantních činností a zároveň tuto relevantní 

činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva
33

. Zákon pamatuje 

i na vymezení pojmů zvláštní či výhradní právo. V ustanovení § 17 odst. 1 

                                                 
32

 V souladu s tzv. sektorovou směrnicí – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 

března 2004, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví 

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních sluţeb. 
33

 Viz ustanovení § 2 odst. 6 písm. a) ZVZ. 
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písm. p) ZVZ je určeno, ţe zvláštním či výhradním právem je takové právo, 

které bylo uděleno buď přímo zákonem, nebo na základě zákona příslušným 

správním orgánem a důsledkem tohoto udělení je, ţe subjekt můţe vykonávat 

konkrétní relevantní činnost. Tím, ţe toto právo subjekt získal, je podstatně 

omezena moţnost jiných subjektů vykonávat tu samou činnost ve stejném čase 

a na určeném území. Jako příklad lze uvést udělení licence Energetickým 

regulačním úřadem nebo Českým telekomunikačním úřadem. Subjektem, který 

je způsobilý naplnit takto postavenou definici sektorového zadavatele, můţe být 

jak právnická, tak i fyzická osoba, jelikoţ povaha věci nevylučuje, aby zvláštní 

či výhradní právo bylo uděleno i fyzické osobě. 

ii.  Druhou a poslední moţností, jak je moţné stát se sektorovým zadavatelem, je 

výkon některé z relevantních činností a zároveň přímé či nepřímé uplatňování 

dominantního vlivu veřejného zadavatele nad subjektem aspirujícím na 

sektorového zadavatele. Ustanovení § 2 odst. 6 písm. b) ZVZ pak výslovně 

uvádí, kdy bude vliv veřejného zadavatele nad subjektem povaţován za 

dominantní, kdyţ představuje dvě moţnosti naplnění dominantního vlivu. Pro 

účely splnění definice dominantního vlivu podle ZVZ postačí, bude-li splněna 

jen jedna ze dvou moţností. Ke splnění podmínky dominantního vlivu je 

potřeba splnit alespoň jednu z následujících podmínek: 

- veřejný zadavatel disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě 

dohody s jinou osobou; 

- veřejný zadavatel jmenuje či volí více neţ jednu polovinu členů statutárního, 

správního, dozorčího či kontrolního orgánu zkoumaného subjektu. 

Z uvedeného je zřejmé, ţe z povahy dvou moţností naplnění definice 

dominantního vlivu vyplývá, ţe sektorovým zadavatelem podle § 2 odst. 6 písm. 

b) se můţe stát pouze právnická osoba. Dominantní vliv musí vykonávat veřejný 

zadavatel tak, jak byl vymezen v podkapitole 2.1.1. této práce, kdyby 

dominantní vliv nad subjektem vykonávala osoba jiná, nespadající pod 

vymezení § 2 odst. 2 ZVZ, pak by se o sektorového zadavatele nejednalo
34

.  

 

                                                 
34

 Za předpokladu, ţe by subjekt nevykonával relevantní činnost na základě zvláštního či výhradního 

práva.  
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Z výše uvedeného vyplývá, ţe vznik sektorového zadavatele a povinnost takového 

zadavatele zadávat veřejné zakázky v reţimu zákona o veřejných zakázkách podnítila 

snaha zákonodárce narušit monopolní postavení subjektů, které vykonávají takovou 

činnost, která fakticky nemá konkurenci, anebo jen velmi omezenou. Jsou to takové 

činnosti, na jejichţ výkonu má stát zájem, ale jejichţ povaha vylučuje kvalitní 

hospodářskou soutěţ. Pokud by došlo k tomu, ţe by v určitém sektoru samo vzniklo 

konkurenční prostředí, byl by tento sektor z působnosti zákona o veřejných zakázkách 

vyňat a ponechán ekonomickým silám. Cílem zákonodárce je, aby omezením 

konkurence nebyly přenášeny zvýšené náklady na veřejnost, která nemá moţnost se 

rozhodnout a je nucena hradit určenou cenu. Této situaci se zákonodárce snaţí předejít 

podřazením těchto subjektů pod reţim zákona o veřejných zakázkách, čímţ je alespoň 

částečně nahrazena hospodářská soutěţ. 

 

 

2.2. KOLIZE DĚLENÍ ZADAVATELŮ 

 

Kapitola 2.1. se zabývala vymezením vţdy jen jedné ze tří moţných kategorií 

zadavatelů, v praxi ovšem určení zadavatelů a platných postupů podle předmětu veřejné 

zakázky činí nemalé obtíţe. Z tohoto důvodu se zákonodárce rozhodl do zákona o 

veřejných zakázkách zanést ustanovení, která mají problémům předcházet. Ovšem ani 

tímto postupem není samozřejmě zaručeno, ţe se nevyskytnou sporné situace a 

v takovém případě je rozhodnutí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe.  

V zákoně o veřejných zakázkách se zákonodárce věnoval kolizi zadavatelů uţ v § 2 a to 

ve vztahu k dotovanému a následně i veřejnému zadavateli. Kolize mezi dotovaným a 

veřejným zadavatelem nemusí být řešena z hlediska určení, jakými ustanovení ZVZ se 

bude zadavatel řídit, jelikoţ v souladu s § 2 odst. 5 ZVZ se dotovaný zadavatel řídí 

ustanoveními ZVZ platnými pro veřejného zadavatele. Nově po Novele z 15. září 2010 

došlo k řešení propojení dotovaného zadavatele s výkonem relevantní činnosti, která je 

typická pro sektorového zadavatele. Původně byl řešen pouze případ, kdy veřejný 

zadavatel vykonává jednu či více relevantních činností a zadává zakázku v souvislosti 

s touto činností. Nyní převzal stejné řešení i dotovaný zadavatel vykonávající jednu či 

více relevantních činností a zadávající zakázku v souvislosti s takovou činností. Pro oba 
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zadavatele tedy platí, ţe vykonávají-li některou z relevantních činností a zadávají-li 

veřejnou zakázku v souvislosti s touto činností, postupují podle ustanovení platných pro 

sektorového zadavatele. Z tohoto je zřejmé, ţe zákonodárce jednoznačně upřednostňuje 

výkon relevantní činnosti a dovoluje aplikovat mírnější ustanovení platná pro 

sektorového zadavatele.  

 

Zákonodárce se ale rozhodl zaměřit i na poměr relevantní činnosti k jiné činnosti, 

kterou zadavatel rovněţ vykonává. Touto problematikou se zabývá ustanovení § 5 ZVZ, 

které určuje postup zadavatele pro případ souběhu činností. Dojde-li k situaci, kdy 

předmět veřejné zakázky souvisí jak s výkonem relevantní činnosti podle § 4 ZVZ ,tak i 

s výkonem jiné činnosti zadavatele, musí se zadavatel pro určení dalšího postupu 

nejprve obrátit na § 5 ZVZ. Ustanovení § 5 ZVZ stanoví, ţe záleţí na tom, zda předmět 

veřejné zakázky souvisí především s relevantní činností nebo ne. V praxi tedy bude 

záleţet na rozhodnutí zadavatele, jestli se přikloní spíše k relevantní nebo jiné činnosti. 

Při určení se zadavatel zaměří na účel veřejné zakázky, tedy zda jsou sluţby, dodávky 

nebo stavební práce poptávány především v souvislosti s výkonem relevantní činností 

zadavatele. Jako pomocné kritérium je moţné vzít i předpokládanou hodnotu, ale to 

není příliš bezpečné a rozhodně nelze doporučit pominout účel veřejné zakázky, jelikoţ 

je více neţ pravděpodobné, ţe by došlo ze strany zadavatele k pochybení, které by 

mohlo přinést negativní důsledky.  

Zákon o veřejných zakázkách v ustanovení § 5 odst. 2 ZVZ se nejprve věnuje 

veřejnému zadavateli, kdyţ určuje, ţe v případě, ţe veřejný zadavatel zadává veřejnou 

zakázku v souvislosti s relevantní činností, kterou vykonává, postupuje veřejný 

zadavatel podle ustanovení platných pro sektorového zadavatele. Jakmile tedy veřejný 

zadavatel vykonává některou z relevantních činností a zadává veřejnou zakázku, jejíţ 

předmět souvisí především s touto relevantní činností, bude podléhat reţimu zákona o 

veřejných zakázkách pouze tehdy, bude-li se jednat o nadlimitní veřejnou zakázku
35

. 

Zadavatel sice zůstane veřejným zadavatelem, ale bude postupovat podle ustanovení 

platných pro sektorového zadavatele a ten v souladu s § 19 odst. 1 ZVZ postupuje podle 

zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek. Dále je moţné poznamenat, ţe 

bude-li na takového veřejného zadavatele aplikovatelná některá z výjimek § 19 ZVZ, 

                                                 
35

 Viz rozhodnutí Evropského soudního dvora ve spojených případech č. C-462/03 (Strabag AG) a 

C463/03 Kostmann GmbH) ze dne 16. července 2005. 
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platných pro sektorového zadavatele, nebude veřejný zadavatel muset postupovat podle 

zákona o veřejných zakázkách vůbec.  

Jiná situace je řešena ustanovením § 5 odst. 2 písm. b), kdy dochází k souběhu 

relevantní a jiné činnosti, kdy jako zadavatel by měl působit sektorový zadavatel. 

Jestliţe dojde k tomu, ţe předmět veřejné zakázky nebude převáţně souviset s výkonem 

relevantní činnosti, nebude sektorový zadavatel vůbec spadat pod reţim zákona o 

veřejných zakázkách (tedy za předpokladu, ţe zadavatel nenaplňuje současně definici 

veřejného zadavatele).  

Zákonodárce v ustanovení § 5 odst. 2 ZVZ stanovil i nevyvratitelné právní domněnky, 

které mají předejít problémům v případě, ţe není objektivně moţné určit, zda předmět 

veřejné zakázky souvisí převáţně s relevantní činností nebo ne. Za nevyvratitelné 

právní domněnky povaţujeme, ţe v případě pochybností: 

- veřejný zadavatel bude postupovat podle ustanovení platných pro veřejného 

zadavatele; 

- sektorový zadavatel zůstane v reţimu zákona a bude postupovat podle 

ustanovení platných pro sektorového zadavatele. 

 

Z praxe často známe případy, kdy dojde k tomu, ţe obec jako veřejný zadavatel 

provozuje vodovod a kanalizaci, tedy vykonává relevantní činnost. V souvislosti s touto 

činností, kdy zadává veřejnou zakázku, pak bude obec, jako veřejný zadavatel 

postupovat podle ustanovení platných pro sektorového zadavatele, ale dostane se do 

reţimu zákona o veřejných zakázkách aţ v případě, ţe bude překročen limit pro 

nadlimitní veřejnou zakázku podle § 12. odst. 1 ZVZ
36

. 

 

 

2.3. CENTRÁLNÍ ZADAVATEL 

 

Do této chvíle se práce věnovala pouze vymezení jednoho subjektu jako zadavatele 

podle zákona o veřejných zakázkách. Zákonodárce však předvídal potřebu osob se 

                                                 
36

 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 28.6.2007, č.j.: S 077/2007 a rozhodnutí ÚOHS ze dne 22.6.2007 č.j.: 

150/2007. 
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sdruţovat a připustil, aby se spojilo více subjektů, ať uţ pouze zadavatelů, či zadavatelů 

s osobami, které nejsou zadavateli, a to pro účely zadání veřejné zakázky. 

Ustanovení § 2 odst. 8 ZVZ upravuje situaci, kdy se více zadavatelů podle ZVZ 

rozhodne sdruţit za účelem zadání veřejné zakázky
37

, v takovém sdruţení mohou být 

veřejní, dotovaní i sektoroví zadavatelé. Formu sdruţení zákon neupravuje. Je tak zcela 

na vůli účastníků, pro jakou úpravu se rozhodnout. Jediné, co ZVZ výslovně poţaduje 

je, aby zúčastnění zadavatelé uzavřeli písemnou smlouvu a to ještě před zahájením 

zadávacího řízení. Ve smlouvě musí být upravena vzájemná práva a povinnosti 

účastníků, jakoţ i způsob jednání jménem účastníků sdruţení. Takto vytvořené sdruţení 

je povaţováno za jednoho zadavatele. Jakmile je tedy podepsána písemná smlouva, 

musí se sdruţení shodnout na tom, podle jakých ustanovení zákona o veřejných 

zakázkách bude při zadávání veřejné zakázky postupovat. Na tuto situaci zákonodárce 

pamatoval a určil pravidla, kterými se musí sdruţení a jeho členové řídit. Je-li 

účastníkem sdruţení byť i jen jeden veřejný či dotovaný zadavatel, musí celé sdruţení 

při zadávání veřejné zakázky postupovat podle přísnějších ustanovení ZVZ platných pro 

veřejného zadavatele. Jsou-li účastníky pouze sektoroví zadavatelé, postupují podle 

ustanovení platných pro sektorového zadavatele. Ovšem zákonodárce pamatoval i na 

situaci, kdy veřejný, či po novele i dotovaný zadavatel, vykonávají některou 

z relevantních činností a veřejná zakázka je zadávána v souvislosti s výkonem této 

relevantní činnosti. Pak bude sdruţení postupovat podle mírnějších ustanovení platných 

pro sektorového zadavatele. 

Druhý moţný způsob stanoví ustanovení § 2 odst. 9 ZVZ, které předvídá moţnost 

zadavatele ať uţ veřejného, dotovaného nebo sektorového spojit se s fyzickou či 

právnickou osobou, která zadavatelem podle ZVZ není. Účelem takového spojení je 

rovněţ, jako u předchozího odstavce, zadání veřejné zakázky. Zákonodárce ale uţ 

nepoţaduje uzavření písemné smlouvy mezi účastníky (tento postup ale nelze neţ 

doporučit), jen odkazuje na vyuţití předchozího odstavce v tom smyslu, ţe musí být 

určen platný postup pro takto vzniklé seskupení. Tedy, stejně jako u sdruţení 

zadavatelů, bude záleţet na tom, zda je účastníkem sdruţení veřejný či dotovaný 

zadavatel. Pak se celé sdruţení musí řídit ustanoveními ZVZ platnými pro veřejného 

zadavatele. Je-li zúčastněným zadavatelem sektorový zadavatel, řídí se sdruţení 

                                                 
37

 Je moţné, ţe se sdruţí i za účelem zadání více veřejných zakázek, pak je nutné velice přesně a jasně 

určit, o které všechny konkrétní veřejné zakázky se bude jednat. 



32 

 

ustanoveními pro sektorového zadavatele. A rovněţ stejně je vyřešena situace, kdy se 

sice účastní veřejný či dotovaný zadavatel, ale vykonává relevantní činnost a veřejná 

zakázka je v souvislosti s touto činnosti zadávána. Pak se bude postupovat podle 

ustanovení platných pro sektorového zadavatele. 

Sdruţení je povaţováno za zadavatele a to v jednotném čísle. Proto je důleţité pro 

určení celkové předpokládané hodnoty sečíst předpokládané hodnoty všech dodávek, 

sluţeb, či stavebních prací všech účastníků sdruţení a tak stanovit, bude-li se jednat o 

nadlimitní, podlimitní či veřejnou zakázku malého rozsahu. 

 

Dvě výše uvedené moţnosti sdruţení pro účely zadání veřejné zakázky musíme ale 

odlišit od centrálního zadavatele tak, jak jej vymezuje § 3 ZVZ. Centrální zadavatel se 

smyslem vzniku a svou podstatou od sdruţení, popsaných výše, značně liší. Důvodem 

začlenění centrálního zadavatele do ZVZ
38

 je ryze praktičnost a funkčnost zadávání 

veřejných zakázek. Subjekt, který by byl povinen zadávat veřejnou zakázku podle 

zákona o veřejných zakázkách, získal moţnost tuto svou povinnost „předat“ jinému 

subjektu a to centrálnímu zadavateli. Základním smyslem takového předání a tím i 

centrálního zadávání je ekonomická výhodnost zadání veřejné zakázky a sníţení 

administrativní zatíţenosti zadavatele. Po ekonomické stránce věci centrální zadavatel 

zadává veřejnou zakázku pro více neţ jednoho zadavatele a je pak moţné předpokládat, 

ţe bude poptávat více najednou a můţe tak získat lepší podmínky. Dále, ne kaţdý 

zadavatel je vybaven ,ať uţ po stránkách administrativních, znalostních či lidských, na 

zadávání veřejné zakázky, kdyţ je moţné říct, ţe se jedná o proces náročný, který 

vyţaduje vyšší míru specializace a vybavenosti. Pro některé zadavatele je tak 

výhodnější se spojit s centrálním zadavatelem, který disponuje vším potřebným pro 

kvalitní provedení zadávacího řízení a získání nejvýhodnějších podmínek pro jednotlivé 

zadavatele. Centrálním zadavatelem můţe být pouze veřejný zadavatel, ale jinými 

(pověřujícími) zadavateli mohou být jak veřejní, dotovaní ,tak i sektoroví zadavatelé. 

Ještě, neţ centrální zadavatel přistoupí k zadávacímu řízení, je nutné, aby se zadavateli 

uzavřel písemnou smlouvu. Je moţné, aby centrální zadavatel uzavřel s kaţdým 

zadavatelem smlouvu zvlášť, či se všemi dohromady, nebo i s některými zvlášť a 

s některými dohromady. Smlouva však musí být písemná a musí obsahovat ustanovení 

                                                 
38

 Jedná se o nový institut, který v předchozích zákonech o veřejných zakázkách nebyl upraven. 



33 

 

o vzájemných právech a povinnostech souvisejících s centralizovaným zadáváním. Po 

Novele byla k úpravě písemné smlouvy připadána věta: „Uzavřením písemné smlouvy 

vzniká centrálnímu zadavateli ve vztahu k dotčeným zadavatelům oprávnění provádět 

centralizované zadávání“. Tím byl vyřešen vztah mezi centrálním zadavatel a jinými 

zadavateli, resp. okamţik vzniku oprávnění k provádění zadávacího řízení.  

Po uzavření písemné smlouvy je nutné se věnovat ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a 

písm. b), které uvádí dva způsoby pořízení plnění pro zadavatele, kteří se spojili 

s centrálním zadavatelem.  

První způsob je určen tím, ţe centrální zadavatel sám projde celým zadávacím řízením a 

sám na svůj účet uzavře s vybraným uchazečem smlouvu. Tento způsob má svá 

omezení v tom, ţe se můţe týkat pouze veřejné zakázky na dodávky či sluţby, nelze 

takto poptávat stavební práce. Jakmile centrální zadavatel uzavře s vybraným 

uchazečem smlouvu na svůj účet, tak takto získané zboţí či sluţby poskytne jiným 

zadavatelům za stejnou nebo niţší cenu, čímţ je dosaţeno ekonomické výhodnosti celé 

spolupráce. Je nutné zmínit, ţe Novela přinesla změnu v jednom slově ustanovení § 3 

odst. 1 písm. a) a to, ţe bylo nahrazeno slovo „jiné“ slovem „jiného“ a věta nyní zní: 

„… pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby…“. Z toho je moţné usuzovat, ţe 

jiţ není nutné, aby na straně pověřujících zadavatelů byli minimálně dva zadavatelé, ale 

bude stačit pouze jeden zadavatel. 

Druhým způsobem je provádění zadávacího řízení na účet pověřujících zadavatelů. 

V tomto případě je moţné poptávat i stavební práce. Centrální zadavatel tedy provede 

celé zadávací řízení, ovšem výsledná smlouva s vítězným uchazečem bude jiţ uzavřena 

přímo s pověřujícími zadavateli a jiţ tedy nebude následovat ţádné další předání plnění 

mezi centrálním zadavatelem a jinými zadavateli. 

Pro oba dva způsoby platí společné, ţe při určení výše předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky bude centrální zadavatel vycházet z předpokládané hodnoty plnění pro kaţdého 

z pověřujících zadavatelů a z jejich součtu. Dále platí, ţe centrální zadavatel musí 

vycházet z povahy jiných zadavatelů a i kdyby sám, jako centrální zadavatel, mohl 

aplikovat některou ze zákonných výjimek, je nutné se ujistit, ţe tato výjimka by byla 

pouţitelná i na pověřujícího zadavatele. Jestliţe se tato výjimka na pověřující subjekt 

nevztahuje, nemůţe ji centrální zadavatel aplikovat
39

.  
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 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 41. 
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Z hlediska zadávání centralizovaným zadavatelem je tedy určeno, ţe centrálním 

zadavatelem můţe být pouze veřejný zadavatel a jako logické vyústění se nabízí, ţe 

centrální zadavatel bude v zadávacím řízení postupovat podle ustanovení platných pro 

veřejného zadavatele. Tato teze je podpořena ustanovením § 3 odst. 2 ZVZ. Do určité 

míry je irelevantní, zda pověřujícími zadavateli je veřejný, dotovaný či sektorový 

zadavatel. Jedinou výjimku tvoří situace, kdy pověřujícími zadavateli budou pouze 

sektoroví zadavatelé, pak centrální zadavatel (pořád jím bude veřejný zadavatel) bude 

postupovat podle mírnějších ustanovení platných pro sektorového zadavatele. 

Zákonodárce rovněţ pamatoval i na vymezení odpovědnosti za porušení ZVZ, kdyţ tuto 

úpravu nesvěřil samotným účastníkům při sjednávání smlouvy. Je dáno, ţe odpovědnost 

nese centrální zadavatel a jediným liberačním důvodem je jednání či opomenutí 

pověřujícího zadavatele. Pro postavení na jisto, je rovněţ určeno, ţe pokud byla veřejná 

zakázka zadána v souladu se ZVZ, splnil pověřující zadavatel své povinnosti 

vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách, jakoby veřejnou zakázku zadával sám.  

Novela 15. září 2010 doplnila ustanovení § 3 ZVZ věnované centrálnímu zadavateli o 

další odstavec, kdyţ výslovně dovolila centrálnímu zadavateli pořizovat si v rámci 

centrálního zadávání dodávky či sluţby i pro sebe. Tato moţnost ovšem byla omezena 

tak, ţe centrální zadavatel můţe takto získat dodávky či sluţby poptávané na základě 

prvního způsobu tedy podle § 3 odst. 1 písm. a) ZVZ. Je tedy vyřešena otázka, jestli 

můţe centrální zadavatel pořídit z centrálně zadávané veřejné zakázky i plnění i pro 

sebe. V praxi bylo toto řešení povoleno
40

, ale po Novele je zřejmá tendence omezit 

samostatné moţnosti centrálního zadavatele v průběhu centrálního zadávacího řízení. 

 

 

 

3. VÝJIMKY Z PŮSOBNOSTI ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

 

V předcházejících kapitolách jsme se zabývali vymezením pojmu veřejná zakázka a 

určením podstatných náleţitostí, které musí být splněny, aby se jednalo o veřejnou 

zakázku. Měli jsme na mysli podmínky aplikace zákona o veřejných zakázkách 

z hlediska dodrţení zákonné povinnosti zadavatele. Jak jiţ ale bylo uvedeno v kapitole 
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první, existují situace, kdy jsou naplněny všechny premisy veřejné zakázky tak, jak je 

stanoví zákon, a přesto nevzniká zadavateli povinnost postupovat podle zákona o 

veřejných zakázkách. Zákonodárce určil a stanovil taxativním způsobem případy, kdy 

zadavatel nemusí postupovat podle ZVZ. Jedná se o jisté nabourání povinnosti 

zadavatele a do jisté míry i o popření předcházejících kapitol této práce, ale z hlediska 

vhodnosti a účelovosti aplikace práva o veřejných zakázkách, zejména s ohledem na 

probíhající praxi, bylo zavedení těchto výjimek ze ZVZ zcela nezbytné.  

Ve vztahu k vymezení působnosti zákona o veřejných zakázkách tak mluvíme o 

negativní působnosti ZVZ.  

Subjekt tedy musí nejen určit, zda se v jeho případě jedná o veřejnou zakázku podle 

výše uvedených kritérií a on je zadavatelem podle ZVZ a zakázka by tak měla být 

zadávána podle zákona o veřejných zakázkách, ale rovněţ by měl věnovat pozornost i 

ustanovením ZVZ o výjimkách z působnosti zákona. Takto nastíněný postup je ovšem 

nutné vţdy dodrţet pouze do splnění první části souvětí. Ţádné ustanovení zákona o 

veřejných zakázkách totiţ nestanoví povinnost aplikace výjimek ze zákona a tudíţ 

nebude-li aplikovat zadavatel výjimku ze zákona o veřejných zakázkách a bude 

postupovat tak, jako by jeho zakázka pod výjimku nespadala, bude se jednat o postup 

zcela v souladu s právními předpisy. Zadavatel by se dopustil porušení zákona jen 

v takovém případě, kdyby výjimku aplikoval, aniţ by pro její aplikaci byly splněny 

všechny podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách.  

 

Výjimky z působnosti ZVZ (dále jen „ výjimky“) nalezneme v ustanovení § 18 a § 19 

ZVZ a můţeme je rozdělit do tří skupin: 

I. Obecné výjimky z působnosti ZVZ,  

II. Veřejné zakázky malého rozsahu, 

III. Výjimky z působnosti ZVZ pro sektorové zadavatele. 

 

Samozřejmě je moţné rozdělit výjimky i podrobněji, domnívám se ovšem, ţe pro účely 

této práce je vhodnější je rozdělit do tří skupin a v rámci jednotlivých skupin upozornit 

na odlišnosti ve specifikaci výjimek spadajících do té konkrétní skupiny.  

Tato práce se nadále bude zabývat jednotlivými výše vymezenými skupinami výjimek a 

to se zaměřením na ty nejpouţívanější či nejproblematičtější. Rovněţ je nezbytné 
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upozornit v následujících podkapitolách na změny, které přinesla novela ZVZ 

s účinností od 15. 9. 2010. 

 

 

3.1. OBECNÉ VÝJIMKY Z PŮSOBNOSTI ZÁKONA O VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZKÁCH 

 

V ustanovení § 18 zákona o veřejných zakázkách nalezneme obecné výjimky 

z působnosti zákona, tedy obecné omezení věcné působnosti ZVZ. Je moţné je blíţe 

specifikovat pomocí rozdělení na jednotlivé odstavce zmíněného ustanovení. 

 

3.1.1. OBECNÉ VÝJIMKY PODLE USTANOVENÍ § 18 odst. 1 a 2 ZVZ 

 

Na nejpřednější místo a tedy do odstavce prvního vloţil zákonodárce takové výjimky, 

které jsou zcela obecné a nejsou ničím omezené či zvláště vymezené. Odstavec první je 

definován taxativním výčtem přesně uvedených situací a je nutné tedy pouze posuzovat, 

zda zakázka splňuje definované podmínky a to bez ohledu na to, o kterou zakázku 

z hlediska předpokládané hodnoty se jedná a uţ vůbec nemá na aplikaci výjimky vliv to, 

jaký zadavatel zakázku zadává
41

.  

Je nutné upozornit, ţe rozhodne-li se zadavatel vyloţit si výjimku a zjistit tak, zda 

zákon předvídá právě jeho situaci, měl by při interpretaci textu výjimky i všech 

souvislostí plynoucích ze zákona vţdy postupovat restriktivně. Nevykládat si tedy 

předloţenou výjimku příliš široce, jen aby byla pouţitelná na jeho případ. V opačném 

případě by samozřejmě hrozila moţnost porušení zákona neoprávněnou aplikací 

výjimky, která na konkrétní případ nedopadá.  

 

Odstavec první ustanovení § 18 ZVZ obsahuje v současné podobě 17 písmen
42

, ovšem 

před Novelou, tedy před 15. 9.2010, obsahoval první odstavec o jedno písmeno navíc. 

Novela tedy odstranila jednu výjimku a mírně tak omezila moţnost vyhnutí se 

povinnosti aplikace zákona o veřejných zakázkách. Ustanovení, které bylo zrušeno bez 

                                                 
41

 To samozřejmě platí vţdy s ohledem na konkrétní definici výjimky, která můţe být z povahy věci 

pouţitelná jen na určitý druh veřejné zakázky. 
42
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náhrady, bývalo pod písm. o) a znělo následovně: „jejich předmětem je výkup biopaliv 

Správou státních hmotných rezerv podle zvláštních právních předpisů,“. Tato výjimka 

tedy jiţ nadále neexistuje. 

Obecné výjimky prvého odstavce byly převzaty z práva Evropské unie
43

. Zákonodárce 

tak dostál své povinnosti, vyplývající ze vstupu do Evropské unie, transponovat texty 

směrnic do národního práva. Směrnice, jak je známo z teorie práva či z evropského 

práva (jakoţ i z jiných oborů práva), zavazují státy k naplnění cíle provedením ve 

vnitrostátním právu. Jsou určené pro členské státy nikoli konkrétně
44

 a zavazují je co do 

výsledku. Je tedy moţné říci, ţe uvedené výjimky jsou natolik obecné, ţe s menšími 

úpravami, které jsou samozřejmě nutné s ohledem na konkrétní vnitrostátní situaci, se 

s nimi musely vypořádat i ostatní členské státy Evropské unie. 

 

Zákon o veřejných zakázkách samozřejmě specifikuje zcela přesně všechny výjimky 

v uvedeném odstavci, ale pro naše potřeby je dostačující obecné vymezení výjimek 

pouţitím zobecňujících pojmů. Samozřejmě se tak dopouštím určité nepřesnosti, kterou 

zjednodušování vţdy přináší. Domnívám se ovšem, ţe pro potřeby této práce je 

dostačující obecné nastínění výjimek. Zadavatel tedy nemusí (ale můţe) podle zákona 

zadávat ty veřejné zakázky, jejichţ předmětem jsou utajované informace, zajištění 

bezpečnosti a ochrana základních bezpečnostních zájmů státu, výzkum a vývoj, 

poskytování finančních sluţeb, činnosti České národní banky, koupě či nájem 

existujících nemovitostí, ustanovení znalce či tlumočníka, nabytí nebo nájem podniku, 

dále reţimu ZVZ nepodléhají zakázky vojenského charakteru, rozhodčího a smírčího 

charakteru, zakázky zadávané veřejným zadavatelem k vysílání nebo distribuci, 

poskytování či provozování veřejných telekomunikačních sluţeb, rovněţ zakázka 

veřejného zadavatele spočívající v poskytování sluţeb osobou, která je sama veřejným 

zadavatelem. Poslední tři písmena uvedeného odstavce včleňují do ZVZ výjimky, 

týkající se mezinárodního práva, zohledňující závazky z mezinárodních smluv, činnosti 

mezinárodních organizací.  

Je zřejmé, ţe do výše uvedeného výčtu nebyla zahrnuta jedna z výjimek. Jedná se o 

písmeno j) § 18 odst. 1, které uvádí výjimku známou jako in-house výjimka. Tato práce 

se ze všech obecných výjimek zaměří dále právě na tuto výjimku blíţe a to z důvodu 
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 Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s 151. 
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její poměrné sloţitosti a mnoţství judikatury, která je při výkladu této výjimky 

neopomenutelná. 

 

In-house výjimka 

Jedná se o případy, které je vţdy nutné posuzovat konkrétně, jelikoţ není moţné jen 

mechanicky aplikovat vymezené podmínky této výjimky. Jediné,dle mého názoru, 

zjednodušující osvětlení in house výjimky je moţné stanovit následovně. Jde o případy, 

kdy právnická osoba realizuje pro veřejného zadavatele veřejné zakázky a tato 

právnická osoba fakticky tvoří součást struktury tohoto veřejného zadavatele. Toto 

vymezení platí pro základní pochopení účelu takto stanovené výjimky, ale není 

dostačující. Je proto nutné vymezit další podstatné náleţitosti in house výjimky a to 

s ohledem na poměrně zajímavou změnu, kterou přinesla Novela ZVZ s účinností od 

15.9.2010.  

Základní podmínky aplikace in house výjimky jsou tyto: 

- předmětem zakázky je poskytnutí dodávek, sluţeb nebo stavebních prací 

veřejnému zadavateli; 

- plnění poskytuje osoba, která vykonává podstatnou část své činnosti ve 

prospěch tohoto veřejného zadavatele; 

- veřejný zadavatel má v osobě, která plnění poskytuje, výlučná majetková práva. 

Zákon o veřejných zakázkách dále specifikuje sousloví, které ve vztahu k vymezení in 

house výjimky povaţujeme za pojem a to výlučná majetková práva. Výlučnými 

majetkovými právy musíme rozumět stav, kdy veřejný zadavatel: 

- disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v osobě 

(dodavateli) v souladu s § 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; 

- nebo v případě, kdy osoba (dodavatel) má právo hospodařit s majetkem 

veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel 

vykonává kontrolu nad hospodařením osoby (dodavatele)
45

. 

 

Zákon o veřejných zakázkách se tedy poměrně hodně rozepisuje při vymezení in house 

výjimky, přesto je nutné před moţnou aplikací této výjimky zadavatelem si ji dále 
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 Například dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích.   
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vyloţit. Oproti úpravě před novelou došlo k jediné změně a to záměně slova „převáţně“ 

za slovo „podstatně“. Nadále tedy bude podmínka splněna jen v případě, kdy dodavatel 

bude vykonávat podstatnou část své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele. Určení 

a přesné vymezení slova podstatně se tedy jeví jako základ pouţití výjimky, bez kterého 

není nutné zkoumat další podmínky. Domnívám se, ţe podstatnou částí činnosti musíme 

rozumět takovou činnost, kterou dodavatel vykonává jako svou základní činnost. Není 

vyloučeno, aby dodavatel vykonával i jiné činnosti, ty ovšem, dle mého názoru, musí 

být pouze okrajového významu i rozsahu. Determinující činností dodavatele musí být 

právě ta, kterou vykonává pro veřejného zadavatele. Není moţné stanovit jednoznačné 

pravidlo, například více jak 50% nebo více jak 80% činnosti, ale je nutné vţdy 

konkrétně zkoumat, zda je moţné povaţovat část činnosti za podstatnou.  

 

In house výjimku není moţné vykládat bez pouţití judikatury, která tuto výjimku doplní 

a naplní praktickým pouţitím. Za zcela neopomenutelný a základní rozsudek při 

aplikaci in house výjimky je povaţován rozsudek Evropského soudního dvora č. C-

107/98 ze dne 18. listopadu 1999 Teckal Srl v. Comune di Viano and Azienda Gas-

Acqua Consorziale (AGAC) di Regio Emilia. Jedná se o rozsudek, který poloţil základy 

pojmu in house výjimky a následující rozsudky jiţ jen specifikovaly a mírně upravovaly 

základy určené právě tímto rozsudkem. Tento rozsudek reagoval na praktické potřeby 

zadávání veřejných zakázek, kdyţ stanovil, ţe není nutné pouţít zákon o veřejných 

zakázkách v případě, kdyţ zadavatel vykonává kontrolu nad jiným subjektem formou 

kontroly, jaká je vykonávaná nad jeho vlastními odděleními a zároveň taková osoba 

provádí podstatnou část svých aktivit společně se zadavatelem. Rozsudek Teckal jako 

první pracoval s pojmy manaţerský dohled a podstatná část aktivit. Další rozsudky, kdy 

můţeme jmenovat rozsudek ESD č. C-340/04 ze dne 11. května 2006 Carbotermo SpA, 

Consorzio Alisei proti Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA a rozsudek ESD č. C-

295/05 ze dne 19. dubna 2007 Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) 

proti Transformación Agraria SA (Tragsa), Administración del Estado, tyto pojmy jen 

dále rozváděly, upřesňovaly a konkretizovaly ve vztahu ke konkrétní situaci. Ovšem 

rozsudek Teckal, jak ostatně bylo potvrzeno a deklarováno rozsudkem ESD č. C-84/03 

ze dne 13. ledna 2005 Evropská komise v. Španělsko ve vztahu k veřejné správě, je 
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natolik důleţitý, ţe na něj musí být brán zřetel i nyní ,12 let poté, co byl vydán
46

. Ve 

vztahu k in house výjimce je moţné uvést ještě další judikát a to rozsudek ESD č. C-

324/07 ze dne 13. listopadu 2008 Coditel Brabant SA, který se sice týká koncesního 

řízení, ale domnívám se, ţe je pouţitelný i pro veřejné zakázky, jelikoţ se zaobírá 

objasněním výkonu kontroly, kterou orgán vykonává nad vlastními organizačními 

sloţkami a právě to je esenciální základ in house výjimek. 

 

Jak je zřejmé z nastíněné problematiky in house výjimky, není její aplikace z daleka bez 

problémů a výkladových úskalí. Je tedy nutné mít vţdy na paměti smysl a účel, který 

zákonodárce stanovením in house výjimky sledoval. In house výjimka byla vytvořena 

pro takové zakázky, které veřejný zadavatel zadává osobám, které je moţné prakticky 

povaţovat za jeho organizační jednotky, přestoţe jimi ve skutečnosti nejsou. Můţeme 

pracovat s názorem, ţe tato výjimka bude dopadat na obchodní společnosti zaloţené 

veřejným zadavatelem a v těchto je zadavatel jediným společníkem nebo 100% 

akcionářem. Pro lepší ilustraci in house problematiky se pokusím nastínit modelovou 

situaci. Domnívám se, ţe o příklad moţné aplikace výjimky podle § 18 odst. 1 písm. j) 

ZVZ se bude jednat v případě, kdy obec nebo několik obcí bude vlastnit společnost 

zabývající se provozováním kanalizací a bude chtít s takovou společností uzavřít 

provozní smlouvu.  

 

Tímto jsme tedy vyčerpali ustanovení § 18 odst. 1, ve kterém jsou zákonodárcem 

určeny obecné výjimky z působnosti ZVZ. Pro kompletnost ovšem není moţné 

opominout i odst. 2 zmíněného § 18 ZVZ. V tomto odstavci nalezneme sice také obecné 

výjimky z působnosti ZVZ, ale které jsou jiţ omezené předpokládanou hodnotou 

zakázky. Odstavec druhý je moţné pouţít jen v případě, je-li zadávána podlimitní 

veřejná zakázka. Jak vyplývá z předchozí kapitoly, bude zadavatelem vţdy veřejný 

zadavatel, jelikoţ ZVZ musí sektoroví a dotovaní zadavatelé pouţít aţ v případě 

nadlimitních veřejných zakázek. Zákonodárce tedy opět taxativním způsobem vymezil 

9 situací, kdy zadavatel nemusí postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Oproti 

úpravě před novelou nedoznal tento odstavec ţádných změn. 
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Přestoţe budou aplikovány výjimky a budou aplikovány v souladu se zákonem, má 

zadavatel povinnost dodrţovat základní zásady postupu zadavatele podle § 6 ZVZ. 

K přiblíţení těchto základních a neopomenutelných zásad bude přistoupeno 

v následující podkapitole. 

 

 

3.1.2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

Dalším způsobem, jak omezit působnost zákona, je stanovení hodnoty veřejné zakázky, 

pod kterou nemusí být zakázka zadávaná podle zákona o veřejných zakázkách. Český 

zákonodárce stanovil tuto hranici pomocí předpokládané hodnoty v souladu s § 12 odst. 

3 ZVZ. V souladu s úmyslem zákonodárce tedy zakázky, jejichţ předpokládaná hodnota 

v případě zakázky na dodávky nebo sluţby nedosáhne 2 000 000Kč a v případě zakázky 

na stavební práce 6 000 000 Kč, nemusí zadavatel zadávat v reţimu ZVZ. Aby nedošlo 

k mýlce, jsou obě částky stanovené bez DPH. Stanovením předpokládané hodnoty a 

problematiky s tím související se tato práce bude zabývat v podkapitole 4.2.  

Jestliţe zadavatel dojde k závěru, ţe jeho zakázka je zakázkou malého rozsahu 

v souladu s § 12 odst. 3 ZVZ, můţe se vyhnout aplikaci zákona při zadávání veřejné 

zakázky tak, jak mu to umoţňuje § 18 odst. 3 ZVZ.  

Zakázky malého rozsahu jsou samozřejmě pořád veřejnými zakázkami splňujícími 

veškeré náleţitosti veřejných zakázek tak, jak jsou popsány v kapitole 1. této práce, jen 

zákonodárce došel k závěru, ţe se jedná o zakázky, jejichţ hodnoty nejsou z hlediska 

národní ekonomické situace klíčové a pro zadavatele tak bude nanejvýš výhodné, kdyţ 

při zadávání takové zakázky nebudou muset dodrţovat pevně a přísně stanovená 

ustanovení zákona o veřejných zakázkách.  

 

 

3.1.2.1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 

Zákon stanoví jedinou podmínku pro aplikaci výjimky a to, ţe veřejný zadavatel musí 

při zadávání zakázky malého rozsahu dodrţovat zásady uvedené v § 6 ZVZ. Tato 

povinnost ovšem výslovně stíhá pouze veřejného zadavatele. Sektorový zadavatel je 
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této povinnosti zcela zproštěn, kdyţ dle § 19 odst. 1 ZVZ zadává v reţimu zákona 

pouze nadlimitní veřejné zakázky. Je ovšem otázka, jak se s tímto vypořádá dotovaný 

zadavatel. Přestoţe povinnost dotovaného zadavatele dodrţovat zásady dle § 6 ZVZ 

není výslovně stanovena, nelze neţ doporučit a to i s ohledem na § 2 odst. 5 ZVZ, aby 

dotovaný zadavatel vţdy dodrţoval určené zásady. Přestoţe zadavatel nebude podléhat 

dodrţení zákona o veřejných zakázkách, musí dodrţet základní zásady dle § 6 ZVZ a to 

všechny tři kumulativně. Základní zásady vnímám jako základ celého systému zadávání 

veřejných zakázek, které se snaţí nastolit prostředí s efektivní konkurencí soutěţitelů. 

Jednotlivé zásady budou dále přiblíţeny s ohledem na výklad v evropském právu. 

 

3.1.2.1.1. ZÁSADA TRANSPARENTNOSTI 

 

Jak uţ je zřejmé z gramatického výkladu slova transparentnost, tato zásada souvisí 

s průhledností zadávání veřejné zakázky. Aplikaci zásady transparentnosti nelze omezit 

jen na určité části průběhu zadávacího řízení, musí být dodrţena vţdy, ať uţ jsou vnější 

podmínky jakékoli. Zásadu transparentnosti musíme mít na mysli od uveřejnění úmyslu 

zadat zakázku v zadávacím řízení aţ po její faktické zadání. Ať jiţ postupujeme 

v reţimu zákona či nikoli, musí kaţdý úkon zadavatele naplňovat poţadavek 

transparentnosti, otevřenosti, průhlednosti. Důvody jsou zřejmé. Účelem soutěţe je 

získat co nejvýhodněji předmět veřejné zakázky a kdyţ všichni uchazeči budou vědět 

všechno, budou mít všichni stejné podmínky a tím zadavateli nabídnou skutečně 

nejvýhodnější plnění a zadavatel tak jen posoudí předloţené nabídky bez ohledu na 

podmínky jednotlivých uchazečů.  

Zadavatel dodrţí tuto zásadu tehdy, bude-li vše řádně uveřejňovat, odůvodňovat, vše 

bude činit srozumitelně, předvídatelně. Tímto se nemůţe stát, ţe by se jeho činnost stala 

nepřezkoumatelnou. Zadavatel tak bude chránit sám sebe jak z hlediska 

odpovědnostního,  tak i z hlediska ekonomického.  

 

3.1.2.1.2. ZÁSADA ROVNÉHO ZACHÁZENÍ 

 

Tato zásada úzce souvisí s další a poslední zásadou zákazu diskriminace. Obecně 

můţeme říci, ţe ţádný z uchazečů nesmí být ať jiţ vědomě nebo nevědomě 
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upřednostňován nebo znevýhodňován. Podmínky zakázky musí být od počátku 

stanoveny tak, ţe všichni uchazeči bud mít, obrazně řečeno, stejnou startovací čáru. 

V průběhu celého řízení aţ do výběru nejvýhodnější nabídky musí být se všemi 

uchazeči zacházeno absolutně stejně. Na tuto zásadu nahlíţím více jako na formální, 

oproti zásadě zákazu diskriminace. Aby byla dodrţena tato zásada, musí být např. 

nabídky otevírány ve stejnou dobu, po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude jiţ 

ţádná přijata, dodatečné informace budou ve stejném znění zaslány všem uchazečům 

apod. Následující zásada je, z mého pohledu , obecnější a problematičtější k uchopení. 

 

3.1.2.1.3. ZÁSADA ZÁKAZU DISKRIMINACE 

 

Pojem diskriminace známe z kaţdodenního ţivota a dá se říci, ţe názor, který máme, 

kdyţ tento pojem pouţíváme na společenské úrovni, je tentýţ, kdyţ hovoříme o 

diskriminaci v oblasti veřejných zakázek. Jedná se o případy, kdy je dopředu vyloučena 

účast jednoho či více, či nezjištěného počtu případných uchazečů z účasti na zadávacím 

řízení. Příklady porušení zákazu nediskriminace můţeme spatřovat například v tom, ţe 

předmět zakázky je vymezen tak, ţe je jisté, ţe ho můţe splnit pouze jeden dodavatel. 

Stejně tak kvalifikační předpoklady nesmí být „šité na míru“ konkrétnímu dodavateli. 

Stávají se případy, kdy zadavatel je spokojen se stávajícím dodavatele, např. správcem 

softwaru, a tudíţ se snaţí zadávací řízení připravit tak, aby podmínky mohl splnit právě 

jen stávající dodavatel. Například je v zadávací dokumentaci stanovena podmínka, ţe 

dodavatel musí mít sídlo do 5 km od sídla zadavatele. Nebo zcela zjevným případem je 

i omezení uchazečů pouze na tuzemské, čímţ dojde k omezení soutěţe.  

Samozřejmě existují situace, které by mohly navozovat dojem, ţe se jedná o 

diskriminaci, ale není tomu tak. Takové případy ale musí být odůvodněny zákonem. 

Například poţadavek na zpracování nabídky v českém jazyce je zcela oprávněný a 

nemůţe být ani zahraničním uchazečem povaţován za diskriminační. Rovněţ stanovení 

poţadavku na kvalifikaci uchazečů je v rozumné a účelné míře zcela v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách.  

 

Právě zásada zákazu diskriminace se poměrně často stává spornou otázkou a dostává se 

tak před ÚOHS nebo před ESD. Jako jedno z klasických rozhodnutí můţeme jmenovat 
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rozhodnutí ÚOHS č.j. R043/2007 ze dne 16.4.2007 zadavatele Úrazové nemocnice 

Brno. V tomto případě se jednalo o zakázku, ve které zadavatel poţadoval kompatibilitu 

se stávajícím informačním systémem a stěţovatel tuto podmínku napadal z důvodu 

zvýhodnění uchazeče, který tento informační systém dodával. ÚOHS dospěl k závěru, 

se kterým se nelze neţ ztotoţnit, ţe tato podmínka není diskriminační, ale zcela logická, 

kdyţ kdyby dodávka nemusela být kompatibilní, byl by jiţ instalovaný informační 

systém k ničemu. Jako diskriminační by ovšem bylo povaţováno, kdyby zadavatel 

poţadoval dodávku určité značky nebo určitého původu.  

Z rozsudku ESD můţeme jmenovat č. C-357/06 ze dne 18. prosince 2007 Frigerio Luigi 

& C. Snc proti Comune di Triuggio. V tomto případě zadavatel omezil potenciální 

zájemce tím, ţe stanovil poţadavek na určitou právní formu uchazeče. ESD k tomu 

konstatoval, ţe není moţné vnitrostátním právem omezit právní formu zájemce
47

.    

 

Přestoţe tedy nepodléhá zakázka malého rozsahu reţimu zákona, je povinností 

veřejného zadavatele dodrţet výše uvedené zásady. Jako nejvýhodnější pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu se jeví, kdyţ zadavatel vytvoří svůj vlastní systém a 

pravidla systému pro zadávání zakázek malého rozsahu. To je výhodné i ve vztahu k § 

26 odst. 5 ZVZ, který určuje pravidlo, ţe zahájí-li veřejný zadavatel zadávání veřejné 

zakázky postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, má za povinnost 

dále postupovat jako by zadával podlimitní veřejnou zakázku a sám si tak zabrání 

v aplikaci výjimky, na kterou měl právo. Pro vyloučení pochybností je tak vhodné ihned 

na začátku zadávání veřejné zakázky malého rozsahu výslovně vyloučit postup platný 

pro podlimitní veřejnou zakázku. Ovšem na druhé straně, není-li si zadavatel jistý, zda 

se v jeho případě jedná o zakázku malého rozsahu, je samozřejmě vhodné a bezpečné 

zachovat reţim zákona a postupovat podle ustanovení platných pro podlimitní veřejnou 

zakázku.  
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3.2. VÝJIMKY Z PŮSOBNOSTI ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

PRO SEKTOROVÉ ZADAVATELE 

 

Výše uvedená úprava výjimek z působnosti zákona o veřejných zakázkách byla obecná. 

Samozřejmě musely být brány v úvahu specifika jednotlivých výjimek, díky kterým 

mohly být fakticky pouţity jen na určité veřejné zakázky, ale dopředu byly maximálně 

omezeny hodnotou, viz § 18 odst. 2 a 3. Ustanovení § 19 ZVZ jiţ ale kombinuje 

podmínky aplikace výjimek a to tak, ţe se musí jednat o sektorového zadavatele a jak 

známo z předchozích kapitol této práce, sektorový zadavatel postupuje podle ZVZ 

pouze v případě zadávání nadlimitní veřejné zakázky
48

. Tedy v případě podlimitních 

zakázek a zakázek malého rozsahu nepostupuje sektorový zadavatel podle zákona o 

veřejných zakázkách. Dokonce na něj ani nedopadá ustanovení ZVZ o tom, ţe v případě 

započetí zadávání veřejné zakázky v reţimu zákona, je takový zadavatel povinen jiţ 

podle zákona pokračovat. Rozhodne-li se sektorový zadavatel postupovat při zadávání 

veřejné zakázky podle ZVZ, nevzniká mu tak ţádná další povinnost a dá se říci, ţe se 

jen drţí určitého rámce a procesu, který mu ZVZ nabízí. Je i poměrně zaráţející, ţe 

v zákoně o veřejných zakázkách není zmínka o tom, ţe kdyţ bude sektorový zadavatel 

zadávat jinou , neţ nadlimitní veřejnou zakázku, bude muset dodrţet zásady podle § 6 

ZVZ. Je zřejmé, ţe zákonodárce svěřil sektorovému zadavateli značnou volnost, ale 

nelze neţ doporučit, aby sektorový zadavatel přesto postupoval v souladu se základními 

zásadami, na čemţ má samozřejmě zájem celá společnost a to nejen na národní, ale i 

unijní úrovni. Řádné fungování ekonomiky a společného trhu dodrţením základních 

zásad můţe být jen podpořeno.  

Aby musel sektorový zadavatel postupovat podle ZVZ, musí být splněna jak nadlimitní 

hodnota veřejné zakázky, tak zároveň musí být tato nadlimitní zakázka zadávána 

v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. Obě podmínky musí být splněny 

kumulativně tak, jak je stanoví § 19 odst. 1 ZVZ. Určení, zda se jedná o výkon 

relevantní činnosti, souvisí s § 4 a § 5 ZVZ.  

Obecně tedy sektorový zadavatel postupuje podle ZVZ, jakmile zadává nadlimitní 

veřejnou zakázku související s výkonem relevantní činnosti. Z tohoto pravidla ovšem 

existují výjimky, které zákonodárce stanovil v následujících odstavcích § 19 ZVZ. 
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Výjimky z působnosti zákona pro sektorové zadavatele můţeme rozdělit do dvou 

skupin. První skupinu tvoří § 19 odst. 2 písm. a) aţ e) a druhou pak § 19 odst. 3  a násl.. 

Jedná se o umělé rozdělení, které není přesné, ale pro účely této práce se domnívám, ţe 

je vhodné právě na toto moţné dělení upozornit. 

První skupina výjimek je určena taxativním výčtem činností, které musí sektorový 

zadavatel poptávat, aby nespadala veřejná zakázka pod reţim zákona o veřejných 

zakázkách. Dovolíme-li si zcela základní zjednodušení, můţeme říci, ţe sektorový 

zadavatel nebude v reţimu ZVZ zadávat zakázky, které jsou zadávány za jiným účelem, 

neţ je výkon relevantní činnosti nebo v souvislosti s výkonem relevantní činnosti 

v jiném neţ členském státě EU, dále zakázky zadávané za účelem úplatného převodu 

nebo zakázky na dodávky či sluţby, které mají zajistit výkon relevantní činnosti 

sektorového zadavatele v oblasti vodárenství, teplárenství, elektroenergetiky a 

plynárenství. Takto určené výjimky nelze rozšiřovat a rozhodne-li se sektorový 

zadavatel některou z nich aplikovat, měl by být přesvědčen, ţe ji aplikuje oprávněně a 

nedopouští se extenzivního výkladu a tím i porušení zákona.  

Druhá skupina výjimek oproti té první přináší jiţ aplikační problémy. Jiţ na první 

pohled je zřejmé, ţe orientace v podmínkách pouţití výjimky nebude, přinejmenším, 

lehká. Jako vţdy, kdyţ je něco příliš sloţité a nepřehledné, přináší to s sebou nebezpečí 

porušení zákona, kterého se zadavatel můţe dopustit i zcela nevědomky a v dobré víře 

ve správnost svého postupu. Obecně můţeme říci, ţe § 19 odst. 3 a násl. vymezují 

výjimku z pouţití ZVZ, která je určena pro zadávání veřejných zakázek v rámci 

struktury sektorových zadavatelů, je determinována přidruţenými osobami zadavatele a 

dalšími podmínkami. Celou druhou skupinu můţeme souhrnně nazvat koncernová 

výjimka. Ve vlastnostech koncernové výjimky nalézáme podobnost k výše představené 

in house výjimce. S ohledem na činnosti sektorového zadavatele je, zdá se, koncernová 

výjimka určena mírněji, neţ in house výjimka a tím je i otevřena moţnost širšího 

uplatnění koncernové výjimky.  

 

Koncernová výjimka 

Koncernová výjimka přináší moţnost vyhnutí se povinnosti aplikace zákona o 

veřejných zakázkách pro sektorového zadavatele s ohledem na určitou provázanost 

sektorového zadavatele s dodavatelem. V souladu s § 19 odst. 3 a násl. ZVZ  lze 
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zjednodušit ustanovení ZVZ tak, ţe zákon o veřejných zakázkách se nepouţije na 

postup sektorového zadavatele
49

, jestliţe bude veřejná zakázka zadávána výlučně 

přidruţené osobě nebo bude zadávána společně několika sektorovými zadavateli za 

účelem výkonu relevantní činnosti výhradně osobě, která je přidruţenou osobou ve 

vztahu alespoň k jednomu z těchto zadavatelů a pokud současně minimálně 80 % 

průměrného obratu za poslední tři roky přidruţené osoby, týkajících se příslušných 

dodávek, sluţeb nebo stavebních prací, bylo dosaţeno plněním osobě, ve vztahu k níţ je 

přidruţenou osobou.  

K uvedené zjednodušující definici je potřeba vyloţit několik pojmů. Poslední tři roky se 

vztahují na osoby, které minimálně tři roky existují, jestliţe je osoba mladší nebo 

činnost zahájila později, postačí doba, po kterou je moţné obrat započítat a to s ohledem 

na předpoklad, ţe bude podmínku existence a výkonu činnosti splňovat i do budoucna. 

Přidruţenou osobou je pak osoba, vůči které je zadavatel ovládající nebo ovládanou 

osobou podle ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoní nebo osoba, 

která je i se zadavatelem osobou ovládanou jinou třetí osobou
50

.  

Zadavatel tedy musí posuzovat, zda je dodavatel přidruţenou osobou, tedy zda 

zadavatel a dodavatel spadají do jedné pracovní struktury a následně i to, zda obrat 

dodavatele za poslední tři roky představuje alespoň 80% ve vztahu k zadavateli a 

příslušným sluţbám, dodávkám nebo stavebním pracím.  

Zákon o veřejných zakázkách samozřejmě můţe stanovit jen základ aplikace 

koncernové výjimky. V praxi se vyskytují situace, kdy určení, zda se jedná o situaci 

podléhající koncernové výjimce či nikoli, často není bez obtíţí. Z toho důvodu se 

v oblastní národní i unijní začaly objevovat právní předpisy a stanoviska, která dále 

koncernovou výjimku zpřesňují a reagují na potřeby aplikační praxe. Evropská komise 

ve svém vyjádření ze dne 7. července 2008 umoţnila vycházet z definice přidruţených 

podniků podle směrnice 2004/17/ES a posoudit tak, jestli účetnictví zadavatele a 

dodavatele je konsolidováno v souladu se sedmou směrnicí Rady 83/349/EHS ( Seventh 

Council Directive 83/349/EEC of 13. June 1983 based on Article 44(2)(g) of the Treaty 

on consolidated accounts). Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky tento názor 

převzalo a podobně se vyjadřuje i ve svém stanovisku, týkajícím se koncernové výjimky 

                                                 
49

 Samozřejmě není vyloučeno, ţe sektorový zadavatel dobrovolně přistoupí na postup stanovený 

zákonem o veřejných zakázkách. 
50

 Viz ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) ZVZ. 



48 

 

ze dne 1. října 2008. Pro účely článku 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/17/ES se přidruţeným podnikem rozumí podnik, jehoţ roční účetní závěrky jsou 

konsolidovány s ročními účetními závěrkami zadavatele a to v souladu s poţadavky 

Sedmé směrnice
51

. Jestliţe je účetnictví konsolidováno v souladu s touto Sedmou 

směrnicí, dá se zadavatel a dodavatel povaţovat za přidruţené osoby tak, jak tuto 

náleţitost poţaduje zákon o veřejných zakázkách.  

Jak je z výše uvedeného zřejmé, určení aplikace koncernové výjimky je sloţité a 

vyţaduje náročnější právní analýzu, která musí vţdy reflektovat konkrétní situaci.  

 

Pro úplnost není sektorový zadavatel rovněţ nucen zadávat veřejnou zakázku 

v zadávacím řízení podle ZVZ v případě splnění podmínek stanovených § 19 odst. 7 

ZVZ. Jedná se o případy, kdy v zadávání veřejných zakázek přistupuje sdruţený 

sektorový zadavatel, resp. jestliţe by zakázku zadávalo více sektorových zadavatelů 

jednomu z nich nebo, kdyţ by sektorový zadavatel zadával zakázku několika 

sektorovým zadavatelům.  

 

Jelikoţ se jedná o případy, které jsou z hlediska fungování EU důleţité, bylo do zákona 

o veřejných zakázkách včleněno ustanovení, které uděluje sektorovým zadavatelům, 

kteří vyuţijí koncernové výjimky nebo výjimky stanovené pro sdruţeného sektorového 

zadavatele, povinnost sdělit na ţádost Evropské komise určité údaje. Je zřejmé, ţe cílem 

je kontrola účelovosti a správnosti těchto ustanovení zákona o veřejných zakázkách 

z hlediska řádného fungování společného trhu.  

 

 

3.3. PRÁVNÍ DŮSLEDKY OMEZENÍ PŮSOBNOSTI ZÁKONA O   

      VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH    

       

 

Ustanovení § 18 a § 19 ZVZ tedy přináší omezení působnosti zákona o veřejných 

zakázkách. To, ţe se zákonodárce rozhodl, začlenit do ZVZ situace a předpoklady pro 

věcné omezení působnosti zákona a tím i umoţnit zadavatelům jisté uvolnění z rigidity 
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pravidel, značí snahu o praktičtější a plastičtější přistup k zadávání veřejných zakázek. 

Zákonodárce uznal, ţe existují situace, kdy je moţné upřednostnit praktický přístup 

před pevně danými pravidly. Jak jiţ ale bylo uvedeno výše, zákonodárce se snaţil 

zachovat byť i jen menší garance zachování vhodného přístupu k zadávání veřejných 

zakázek alespoň stanovením základních zásad zadávání veřejných zakázek. Jelikoţ 

základní zásady obsahují jasné poţadavky, které povaţuji za zcela správné a výhodné 

pro oblast veřejných zakázek, domnívám se, ţe by snad bylo vhodné, aby i v případě 

řádné aplikace jakékoli z dovolených výjimek byly vţdy dodrţeny minimálně základní 

zásady. To, ţe na ně není zákonem o veřejných zakázkách odkazováno jako na 

minimum vţdy, kdyţ povoluje pouţití výjimky, se můţe stát předmětem diskuze. 

Domnívám se ovšem, ţe zadává-li zadavatel zakázku mimo reţim zákona o veřejných 

zakázkách a chce-li, aby vše proběhlo řádně v intencích společenské morálky, musí mít 

vţdy, ať jiţ zcela zjevně nebo i podvědomě, na mysli právě tyto tři základní zásady.  

Porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek řeší ÚOHS velice často, ať uţ se 

jedná o případy, kdy nemusel být zákon aplikován jako celek nebo i o případy, kdyţ 

aplikace výjimky nepřicházela v úvahu. Pro ilustraci můţeme uvést zcela aktuální 

případ porušení zásady transparentnosti. ÚOHS ve svých aktualitách zveřejnil dne 10. 

února 2011 případ, ve kterém rozhodl, ţe zadavatel porušil zásadu transparentnosti. 

Zadavatel, statutární město Přerov, v průběhu zadávacího řízené poté , co omezilo počet 

uchazečů v uţším řízení, změnilo předmět veřejné zakázky tak, ţe jej rozšířilo a tuto 

změnu oznámilo pouze uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. Po 

uzavření smlouvy s výhercem došlo ještě téhoţ dne k opětovné změně, nyní jiţ 

předmětu smlouvy. Zadavatel tak několikrát změnil zadávací podmínky, na základě 

kterých uchazeči vytvářeli své nabídky. ÚOHS se vyjádřil v tom smyslu, ţe kdyby 

uchazeči znali změny předmětu smlouvy v době podávání nabídek, mohli na tuto změnu 

reflektovat a tato změna tak mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Proto došlo 

k porušení § 6 ZVZ nedodrţením zásady transparentnosti
52

. 

 

Je tedy moţné říci, ţe zadavatel při rozhodování, zda bude aplikovat výjimku 

z působnosti zákona o veřejných zakázkách, by měl vţdy postupovat obezřetně a 

ustanovení o výjimce vţdy vykládat restriktivně. Rozhodne-li se ale zadavatel pro 
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aplikaci výjimky, měl by vţdy dodrţovat minimálně základní zásady a to dle mého 

názoru i v případě, kdy to ZVZ výslovně nepoţaduje. A v případech, kdy zadavatel ví, 

ţe bude zadávat více zakázek, které budou spadat mezi výjimky, např. více zakázek 

malého rozsahu, je vhodné zváţit, zda by nebylo pro zadavatele výhodnější připravit si 

svůj vlastní postup pro zadávání takových veřejných zakázek
53

. 

 

 

 

4. DĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 

Jak je zřejmé z předcházejících kapitol, zákon o veřejných zakázkách pracuje s různými 

druhy veřejných zakázek.  Existuje jeden pojem veřejná zakázka, se všemi náleţitostmi 

uvedenými v kapitole první této práce, ale zákonodárce shledal vhodným, aby veřejná 

zakázka reflektovala jisté odlišnosti, které s sebou naplnění jednotlivých obecnějších 

náleţitostí přinese. Proto můţeme nyní dělit veřejné zakázky podle předmětu a podle 

předpokládané hodnoty. Obě dělení přináší lepší orientaci v problematice veřejných 

zakázek a rovněţ pouţívání obecně platného pojmosloví v praxi ulehčuje aplikaci 

jednotlivých ustanovení, kdyţ je například zřejmé, ţe nedosáhne-li předpokládaná 

hodnota limitu zakázky malého rozsahu, můţe zadavatel postupovat mimo reţim 

zákona o veřejných zakázkách. Je proto nanejvýš výhodné pouţívat v praxi právě bliţší 

určení veřejné zakázky. Jiţ ustanovení § 7 ZVZ, které vymezuje pojem veřejná zakázka, 

v dalších odstavcích uvádí výčet dělení. 

 

 

4.1. DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE PŘEDMĚTU 

 

Jak je zmíněno výše, jiţ v ustanovení, zabývajícím se primárně definicí obecného 

pojmu veřejná zakázka, je určeno, ţe budou stanoveny druhy veřejných zakázek. 

Nejdříve je nutné se zabývat rozdělením veřejných zakázek z hlediska jejich předmětu. 

Ustanovení § 7 odst. 2 ZVZ taxativním způsobem vyjmenovává moţné druhy veřejných 

zakázek a to- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na sluţby a veřejné zakázky 

na stavební práce. Jednotlivé druhy budou dále blíţe specifikovány v následujících 

podkapitolách. Je nutné zmínit, ţe neexistuje veřejná zakázka, která by nespadala pod 
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některý druh veřejné zakázky. Nemůţe se tedy stát, ţe by veřejná zakázka nenaplnila 

definici ani jednoho z druhů. Zároveň ale rovněţ neexistuje veřejná zakázka, která by 

naplnila definici více druhů najednou a stala se tak jakýmsi „hybridem“. To ovšem 

nevylučuje existenci tzv. smíšené veřejné zakázky, jejímţ předmětem jsou např. 

stavební práce i dodávky. V takovém případě, ale bude muset být druh veřejné zakázky 

stejně určen a to na „principu těţiště“, tedy bude záleţet, který předmět bude mít 

převahu a podle toho bude určen konečný druh
54

. Zákon o veřejných zakázkách tedy 

upravuje tři druhy veřejných zakázek, které jsou pak upravovány jak stejnými, tak i pro 

kaţdý druh rozdílnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel musí 

ihned na začátku zadávacího řízení určit, o jaký druh veřejné zakázky se v jeho případě 

jedná. 

 

 

4.1.1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY 

 

Prvním druhem veřejných zakázek jsou veřejné zakázky na dodávky, které zákon o 

veřejných zakázkách specifikuje v ustanovení § 8 ZVZ. Jako jediný druh veřejných 

zakázek, právě veřejné zakázky na dodávky dostály změny po novele. Tedy od 15. září 

2010 musíme při výkladu a určení, zda se jedná o veřejnou zakázku na dodávky, brát 

v úvahu značně pozměněný odst. 2 zmíněného ustanovení ZVZ.  

Zadavatel tedy před započetím zadávacího řízení, nejčastěji při tvorbě zadávací 

dokumentace, bude posuzovat předmět své zakázky. Aby se jednalo o veřejnou zakázku 

na dodávky, je zřejmé, ţe předmětem veřejné zakázky bude muset být pořízení věci, 

resp. zboţí. Pořízením má zákonodárce na mysli zejména koupi, koupi na splátky, 

nájem zboţí anebo i nájem zboţí s moţností následné koupě. Zboţím rozumíme hmotné 

věci a to movité i nemovité tak, jak je uvádí zákon č. 40/1960 Sb., občanský zákoník a 

takové zboţí pak můţeme pořídit převáţně na základě kupní smlouvy, nájemní smlouvy 

nebo leasingové smlouvy.  

V obecné definici tohoto druhu veřejných zakázek nebývá problém. Jako sloţitější se 

ale jeví situace, kdy se nejedná o „čistou“ veřejnou zakázku na dodávky. Zákonodárce 

povaţoval za vhodné začlenit do ZVZ ustanovení, které si klade za cíl předcházet 
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nesrovnalostem ve výkladu a určení druhu veřejné zakázky. Právě toto ustanovení bylo 

novelou změněno, kdyţ bylo uznáno, ţe pro potřeby aplikační praxe je nutné jej více 

specifikovat. Ustanovení § 8 odst. 2 ZVZ určuje, kdy se bude jednat o veřejnou zakázku 

na dodávky, přestoţe předmětem zakázky nebudou pouze dodávky, ale i poskytnutí 

sluţeb nebo stavebních prací. Je ovšem omezeno, ţe tyto sluţby a stavební práce musí 

spočívat v umístění, montáţi či uvedení zboţí (tak jak bylo definováno výše) do 

provozu. Zároveň se nesmí jednat o zhotovení stavby a tyto činnosti (rozumějme sluţby 

a stavební práce) nejsou základním účelem veřejné zakázky, ale jsou nezbytné ke 

splnění veřejné zakázky na dodávky. Oproti úpravě před 15. zářím 2010 byly do tohoto 

ustanovení doplněny stavební práce. Do novely se za veřejnou zakázku na dodávky 

povaţovaly jen ty veřejné zakázky, jejichţ předmět spočíval nejen v dodávkách, ale 

okrajově i ve sluţbách.  

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe je nutné posuzovat a určit hlavní předmět plnění a 

doprovodný předmět plnění, bez kterého by ovšem hlavní ztrácel smysl. Porovnání je 

naplněním principu těţiště.  

 

 

4.1.2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE 

 

Mezi druhy veřejných zakázek patří i veřejné zakázky na stavební práce, které jsou 

vymezeny v ustanovení § 9 ZVZ. Určení veřejné zakázky na stavební práce nebylo 

novelou nikterak změněno.  

Na veřejné zakázky na stavební práce můţeme pohlíţet dvojím způsobem. Buď musí 

veřejná zakázka souviset s činností uvedenou v příloze č. 3 ZVZ, anebo zní veřejná 

zakázka na zhotovení kompletní stavby. Zakázka na stavební práce se ve vztahu 

k příloze č. 3 můţe týkat pouze některé z činností tam uvedené nebo můţe znít i na 

projektovou či inţenýrskou činnost, která souvisí s takovou činností. Pořád se ovšem 

bude jednat jen o jednotlivé činnosti, bez ohledu na celkový výsledek. Výsledek je 

poţadován aţ při třetí moţné definici zakázky na stavební práce, kdy zadavatel poptává 
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zhotovení stavby, která jako celek je schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo 

technickou funkci
55

.  

Jako problematické se jeví určení projektové nebo inţenýrské činnosti, která souvisí 

s činnostmi uvedenými v příloze č. 3 ZVZ. Je na zadavateli, aby určil, ţe projektová a 

inţenýrská činnost souvisí se stavebními pracemi, které jsou soutěţeny. Nemůţe se stát, 

ţe v rámci veřejné zakázky na stavební práce budou poptávány projektové nebo 

inţenýrské činnosti, které s předmětem této veřejné zakázky nebudou vůbec souviset a 

budou například spojeny s jinými stavebními pracemi, které zadavatel vykonává 

v rámci jiné veřejné zakázky. Samozřejmě je moţné zadat projektovou a inţenýrskou 

činnost samostatně v jedné veřejné zakázce (v tom případě by se jednalo o veřejnou 

zakázku a sluţby) a stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. a) ZVZ samostatně ve 

veřejné zakázce na stavební práce. 

Podobně, jako při vymezení veřejné zakázky na dodávky, se i v případě veřejné zakázky 

na stavební práce můţe stát, ţe se nebude jednat o „čisté“ stavební práce, ale součástí 

předmětu veřejné zakázky bude i poskytnutí dodávek či sluţeb. Je ovšem, stejně jako u 

veřejných zakázek na dodávky, zcela nutné, aby dodávky či sluţby byly nezbytné 

k provedení předmětu veřejné zakázky na stavební práce. K tomu, co je nezbytné, je 

třeba přistupovat obezřetně a zadavatel by měl mít na mysli pravidlo převaţujícího 

plnění. Základním důvodem pro zadání veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky 

či sluţby slouţí pouze k naplnění cíle a bez nich by cíl v ţádném případě nemohl být 

splněn. 

Pro úplnost je moţné uvést, ţe za veřejnou zakázku na stavební práce budou 

povaţovány i ty stavební práce, které byly pořízeny prostřednictvím zprostředkovatele 

nebo obdobné sluţby. Pod takovými sluţbami je moţné si představit například sluţby 

realitních kanceláří. Přestoţe by se jednalo fakticky o veřejnou zakázku na sluţby, 

zákonodárce určil, ţe přestoţe se bude postupovat přes zprostředkovatele, jde o 

veřejnou zakázku na stavební práce. 

 

4.1.3. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŢBY 

 

                                                 
55

 K pojmu stavba blíţeji zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 



54 

 

Posledním druhem veřejných zakázek jsou veřejné zakázky na sluţby. Jedná se o 

zbytkovou kategorii, při jejímţ vymezení přistoupil zákonodárce k negativnímu 

způsobu. Jestliţe tedy zadavatel nemůţe podřadit veřejnou zakázku pod jeden z výše 

uvedených druhů veřejných zakázek, je jisté, ţe se jedná o veřejnou zakázku na sluţby. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, není moţné, aby nějaká veřejná zakázka nebyla zařazena pod 

některý z vyjmenovaných druhů a proto byla poslední kategorie veřejných zakázek 

stanovena jako sběrná. Je moţné říci, ţe tímto se zákonodárce rovněţ vyhnul nutnosti 

definovat pojem sluţby pro potřeby veřejných zakázek. Zákonodárce pouze stanovil 

kategorie sluţeb, jejichţ dělení uvedl v přílohách 1 a 2 ZVZ. Uvedené dvě kategorie 

sledují povinnosti stanovené unijním právem. Podle zařazení sluţeb do přílohy č. 1 

nebo 2 rozdělujeme sluţby na prioritní a neprioritní
56

. Rozdíl mimo jiné spočívá v tom, 

ţe sluţby uvedené v příloze jedna musí být uveřejňovány v Úředním věstníku Evropské 

unie a sluţby v příloze č. 2 nemusí. Nenajdeme-li určitou sluţbu ani v příloze č. 1, ani 

v příloze č. 2 jedná se o sluţbu, která spadá do kategorie 27 (jiné sluţby) v příloze č. 2. 

Nestane se tedy, ţe by nějaká sluţba nenašla své místo v přílohách č. 1 a 2, všechny tak 

budou zadávány jako veřejné zakázky na sluţby podle § 10 ZVZ. Jediné, co se můţe 

stát je, ţe se předmět veřejné zakázky bude skládat ze sluţeb uvedených v příloze č. 1 i 

č. 2. Pak by mohl nastat zmatek v povinnostech zadavatele. Tomu ovšem zákonodárce 

předchází ustanovením zákona, které stanoví v takovém případě jednoduché pravidlo. 

Rozhodná pro povinnosti zadavatele pak bude předpokládaná hodnota jednotlivých 

sluţeb. Rovněţ v tomto ustanovení spatřujeme jisté promítnutí principu těţiště.  

Stejně, jako ve vymezení předcházejících druhů veřejných zakázek, je i v případě 

veřejných zakázek na sluţby potřeba vyřešit otázku druhu veřejné zakázky v případě 

smíšeného předmětu veřejné zakázky. I zde se uplatní princip těţiště. Mohou nastat dvě 

situace. První z nich je spojení sluţeb a dodávek v předmětu veřejné zakázky. 

V takovém případě je určeno jednoduché pravidlo. Rozhodnutí o druhu veřejné zakázky 

bude stanoveno na základě předpokládané hodnoty
57

. Druhá situace přináší rozhodnutí 

mezi veřejnou zakázkou na sluţby a na stavební práce. Ve vztahu k § 9 odst. 2 ZVZ i 

ustanovení o veřejných zakázkách na sluţby stanoví pravidlo vztahující se k účelu a 

nezbytnosti splnění veřejné zakázky. Stavební práce mohou být součástí plnění veřejné 
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 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

77. 
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 K problematice předpokládané hodnoty dále v podkapitole 4.2. této práce. 
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zakázky na sluţby, ale pouze v případě, ţe jejich provedení není hlavním sledovaným 

účelem a zároveň bez těchto stavebních prací by nemohl být naplněn cíl veřejné 

zakázky na sluţby.  

 

 

4.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Druhým způsobem dělení veřejných zakázek je dělba na základě předpokládané 

hodnoty veřejných zakázek. Dělení podle předpokládané hodnoty má , podobně jako 

dělení podle předmětu zakázky, vliv na povinnosti zadavatele a na další postup 

v zadávacím procesu. Zadavatel má tedy povinnost ještě před započetím zadávacího 

řízení stanovit předpokládanou hodnotu a tím učit kategorii veřejné zakázky.  

Zadavatel postupuje při stanovení výše předpokládané hodnoty své veřejné zakázky 

podle ustanovení § 13 aţ § 16 ZVZ. Ustanovení § 13 ZVZ přináší obecné pokyny ke 

stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a § 14 aţ § 16 ZVZ pak přináší 

specifika určení předpokládané hodnoty pro veřejné zakázky na dodávky, na sluţby a na 

stavební práce. Zákonodárce přistoupil k takovémuto poměrně přísně stanovenému 

procesu určení předpokládané hodnoty ze zjevných důvodů. Správné určení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zcela klíčové a porušením ustanovení o 

stanovení předpokládané hodnoty a tím špatnému stanovení předpokládané hodnoty by 

tak mohlo dojít k porušení či obcházení zákona o veřejných zakázkách.  

 

Na prvním místě je potřeba sjednotit názor, zda bude rozhodná cena bez DPH či s DPH. 

Vţdy tedy při stanovení předpokládaného hodnoty veřejné zakázky musí zadavatel 

vycházet z ceny bez DPH. Další a zcela zásadní podmínkou řádného stanovení 

předpokládané hodnoty je povinnost sečíst hodnoty jednotlivých částí předmětu veřejné 

zakázky. Rozdělení předmětu veřejné zakázky je moţné, ať uţ k tomu má zadavatel 

jakýkoli důvod, ale nesmí se tím důvodem stát umělé sníţení předpokládané hodnoty. 

Hlavní zásadou určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky s rozděleným 

předmětem plnění je sečtení jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky v jednu 

výslednou cenu. Tato cena poté determinuje kategorii veřejné zakázky z hlediska 

předpokládané hodnoty. Kdyby zadavatel určil předpokládanou hodnotu podle ceny 
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jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky, dopustil by se tak obcházení zákona o 

veřejných zakázkách. Důvody, proč by zadavatel zvolil takový postup, jsou zřejmé. 

Umělým sníţením ceny by se dostal do jiné kategorie, pro kterou platí méně přísná 

pravidla, která by pro něj znamenala sníţení nákladů. V tomto ohledu je nutné, aby 

zadavatel rovněţ dbal na dodrţení povinnosti dle § 13 odst. 8 ZVZ a sečetl 

předpokládané hodnoty obdobných a spolu souvisejících dodávek nebo sluţeb, 

s výjimkou opakujících se dodávek nebo sluţeb s proměnlivou jednotkovou cenou. 

Problémům s rozdělením veřejné zakázky a umělým sníţením ceny se zadavatel vyhne, 

zadá-li i rozdělenou zakázku postupem platným pro zakázku s vyšší předpokládanou 

hodnotou.  

Konkrétní předpokládaná hodnota je pak stanovena v souladu s pravidly určenými 

zákonem o veřejných zakázkách. Přesnější pravidla pak stanoví pro jednotlivé druhy 

veřejných zakázek podle předmětu plnění § 14 aţ § 16 ZVZ. Obecně je moţné shrnout, 

ţe do výpočtu předpokládané hodnoty veřejné zakázky je potřeba zahrnout jednoduše 

vše. Zákon o veřejných zakázkách nestanoví jednotlivé poloţky součtu, spíše jen uvádí 

oblasti, na které by se nemělo zapomenout a které nejsou na první pohled zcela zřejmé. 

Jedná se například o různé odměny, soutěţní ceny, ale i ceny plnění poskytnutého na 

základě předpokládaného opčního práva
58

. Rovněţ zadavatel musí dbát na sečtení 

maximálních předpokládaných hodnot všech zakázek, které mají být poskytnuty na 

základě rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému. To, co zadavatel 

bude sčítat, stanoví zadavatel sám, dá se říci, podle svého „nejlepšího svědomí a 

vědomí“ za dodrţení předcházejících pravidel o sčítání. Buď má jiţ zkušenosti se 

zadáváním podobné veřejné zakázky a ví, jaké ceny jsou reálné nebo bude muset 

provést průzkum trhu a zjistit tak, jaké ceny by zřejmě mohly přicházet v úvahu. Ať jiţ 

bude předpokládaná hodnota stanovena jakkoli, musí být zadavatel připraven zdůvodnit, 

proč stanovil předpokládanou hodnotu právě takto a to přinejmenším z hlediska 

dodrţení základních zásad podle § 6 ZVZ.  

 

4.2.1. ROZDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE VÝŠE PŘEDPOKLÁDANÉ 

HODNOTY 
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 Ustanovení § 13 odst. 6 ZVZ bylo rovněţ změněno novelou ze dne 15. 9. 2010. 
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Dle výše uvedených pravidel je moţné rozdělit veřejné zakázky podle výše 

předpokládané hodnoty do následujících kategorií: 

A) veřejné zakázky malého rozsahu, 

B) podlimitní veřejné zakázky, 

C) nadlimitní veřejné zakázky. 

Jedná se o řazení vzestupné v souladu se vzrůstající předpokládanou hodnotou veřejné 

zakázky. To, jakým způsobem bude stanoven limit pro jednotlivé kategorie, prošlo 

v minulosti mnohými změnami. V současné podobě odkazuje ustanovení § 12 ZVZ na 

prováděcí právní předpis, který stanoví limit ve vztahu k druhu veřejné zakázky dané 

předmětem plnění a ve vztahu k zadavateli veřejné zakázky. Předcházející úprava 

určovala finanční limity přímo v § 12 ZVZ. Jelikoţ jsou ale tyto limity proměnlivé a 

musí respektovat poţadavky praxe, rozhodl zákonodárce, ţe bude vhodnější v zákoně o 

veřejných zakázkách pouze odkázat na příslušný prováděcí předpis. Jak jiţ bylo 

uvedeno v kapitole 1. této práce, je  prováděcím předpisem nařízení vlády č. 77/2008 

Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení 

zboţí 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. Jednotlivé částky jsou samozřejmě stanoveny bez DPH. 

 

A) Veřejné zakázky malého rozsahu byly jiţ vymezeny v podkapitole 3.1.2. této 

práce a to ve vztahu k pouţití výjimky z působnosti zákona o veřejných 

zakázkách. Aby zakázka byla zakázkou malého rozsahu podle § 12 odst.3 ZVZ 

nesmí dosahovat předpokládaná hodnota 2 000 000 Kč v případě veřejné 

zakázky na dodávky nebo na sluţby a 6 000 000 Kč v případě veřejné zakázky 

na stavební práce. Splněním této podmínky se zadavatel dostává do situace, kdy 

můţe vyuţít svého práva a nezadávat takovou zakázku v reţimu zákona o 

veřejných zakázkách, tedy s poukazem na dodrţení § 6 ZVZ.  

B) Určením limitu pro zakázku pro zakázky malého rozsahu je zároveň stanovena 

dolní hranice podlimitní veřejné zakázky. Jakmile přepokládaná hodnota 

překročí limit veřejné zakázky malého rozsahu, je automaticky podlimitní, není-

li veřejnou zakázkou nadlimitní. Dolní hranice je tedy určena částkou 2 000 000 
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Kč nebo 6 000 000 Kč podle předmětu zakázky a horní pak limitem daným 

nařízením vlády pro nadlimitní veřejné zakázky.  

C) Nadlimitní veřejná zakázka má určeny pouze dolní finanční limity, jelikoţ horní 

by jiţ byly k ničemu, kdyţ ţádná další kategorie dle výše předpokládané 

hodnoty neexistuje. Nařízení vlády určuje limit pomocí tří ukazatelů. Jedná se o 

kombinaci přesně stanovené částky v Kč, druhu veřejné zakázky podle předmětu 

plnění a určení zadavatele odkazem na § 2 ZVZ.  

 

 

4.3. VÝZNAM ROZLIŠENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe pro potřeby zadání veřejné zakázky, ať jiţ bude nakonec 

aplikována některá z výjimek z působnosti zákona o veřejných zakázkách nebo ne, je 

nutné vţdy na počátku stanovit druh veřejné zakázky s ohledem na její předmět a 

kategorii veřejné zakázky ve vztahu k předpokládané hodnotě. Kombinací obojího bude 

teprve určen další postup zadavatele, který mu umoţňuje zákon o veřejných zakázkách.  

Význam dělení veřejných zakázek bude tedy doceněn aţ v průběhu zadávacího řízení. 

Zadavatel můţe pochybit v určení jednoho nebo druhého nebo dokonce se můţe podařit 

určit špatně obě kategorie a zadavatel se tak dostává do situace, kdy si stanovil postup, 

který na jeho konkrétní případ neměl být vůbec pouţit. Je pak otázkou, zda v tom byl 

úmysl, nezkušenost nebo absolutní neznalost zákona o veřejných zakázkách. To je ale 

následně řešeno aţ v řízeních před příslušnými institucemi. Z rozhodovací praxe ÚOHS 

i ESD známe hodně případů, kdy muselo být řešeno, zda byl porušen zákon nebo 

evropské předpisy špatným určením veřejné zakázky. Jak bylo řečeno výše, rozdělení 

hodnoty veřejné zakázky a tím určení jiné kategorie veřejné zakázky z hlediska 

předpokládané hodnoty je nepřípustné, coţ je moţné doloţit řadou rozhodnutí. Za 

všechny můţeme jmenovat např. rozhodnutí ze dne 26. dubna 2005 vydané ve správním 

řízení č. S 39/2005, které se sice týká ještě předchozího zákona o veřejných zakázkách 

č. 40/2004 Sb., ale vzhledem k neměnnosti tohoto pravidla se domnívám, ţe je moţné 

jej pouţít i nyní. V tomto případě zadavatel ,statutární město Ostrava, záměrně rozdělil 

předmět veřejné zakázky spočívající ve výměně oken určitého domu do tří různých 

dílčích veřejných zakázek, čímţ se dostal pod limit 2 000 000 Kč a vyhnul se reţimu 
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ZVZ. Jelikoţ mezi jednotlivými zakázkami byla souvislost a to věcná i časová, rozhodl 

ÚOHS o porušení zákona o veřejných zakázkách. 

Jako další příklad můţe slouţit správní řízení č. S 24/2005 vedené ÚOHS, které se také 

týká zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ale rovněţ toto ustanovení, které 

bylo nezměněno převzato i do stávající právní úpravy. V tomto případě zadavatel, 

Technické sluţby města Kolína, s.r.o. , určil svou zakázku jako zakázku malého rozsahu 

a nepostupoval podle ZVZ. Při stanovení výše předpokládané hodnoty ale zadavatel 

pochybil, kdyţ nezapočítal do předpokládané hodnoty leasingové splátky, pojištění a 

další poloţky. O porušení ZVZ rozhodl ÚOHS rozhodnutím ze dne 18. března 2005.  

Mezi novější rozhodnutí podle aktuálního zákona o veřejných zakázkách patří správní 

řízení č. S 201/2007, ve kterém ÚOHS rozhodl rozhodnutím ze dne 25. září 2007. 

Zadavatel, Úrazová nemocnice v Brně, zajistil dodávku zdravotnického materiálu od 

subjektu, se kterým měl uzavřenou smlouvu na základě předchozího zadávacího řízení. 

Dodávka zdravotnického materiálu je pak fakticky plněním na základě této smlouvy. 

Smluvní vztah mezi zadavatelem a subjektem bylo moţné povaţovat i za rámcovou 

smlouvu. Ale i plnění na základě rámcové smlouvy musí dodrţet zákonné podmínky a 

to, ţe předpokládanou hodnotou v případě uzavření rámcové smlouvy je maximální 

předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být za dobu trvání rámcové 

smlouvy zadány. Toto nebylo zadavatelem dodrţeno a ÚOHS tak konstatoval porušení 

ZVZ. Rovněţ se ÚOHS v tomto rozhodnutí zmínil o moţnosti vyuţít § 13 odst. 8 ZVZ, 

který mohl zadavatel vyuţít, ale neučinil tak. 

Ve vztahu k dělení veřejných zakázek je rovněţ moţné jmenovat příklady z judikatury 

Evropského soudního dvora. Jedná se např. o rozsudek ESD č. C-16/98 ze dne 5. října 

2000 Evropská komise v. Francouzská republika, kde se ESD zabýval definicí 

stavebních prací pro potřeby veřejných zakázek. ESD se vyjádřil v tom smyslu, ţe na 

stavební práce je potřeba pohlíţet ve světle ekonomických a technických funkcí 

výsledků takových prací. Jako další rozhodnutí ESD je moţné jmenovat rozsudek ESD 

č. C-220/05 ze dne 18. ledna 2007 Jean Auroux proti Commune de Roanne, který řešil 

otázku předpokládané hodnoty veřejné zakázky a určil, ţe pro stanovení předpokládané 

hodnoty je nutné vzít v úvahu absolutně všechny částky
59

. 
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Jak ale postupovat v případě, kdyţ zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné 

zakázky podle svého nejlepšího moţného úsudku s pouţitím dostupných informací, ale 

všechny předloţené nabídky tuto hodnotu překročí a dostanou se tak do jiné kategorie 

veřejných zakázek, neţ kterou zadavatel určil? V takovém případě je zjevné, ţe 

zadavatel zřejmě stanovil předpokládanou hodnotu nereálně, ale také to nemusí 

znamenat vůbec nic a jednoduše se jedná o shodu náhod, ţe se takové nabídky sešly. Na 

další postup zadavatele taková situace ale nebude mít vůbec ţádný vliv. Zadavatel bude 

postupovat podle ustanovení platných pro jím určený druh veřejné zakázky podle 

zákona o veřejných zakázkách.  

 

Určení druhu a kategorie veřejné zakázky z hlediska jejich předmětu a kategorie je tak 

pro potřeby zadání veřejné zakázky zcela zásadní a zadavatelé by měli této problematice 

věnovat zvýšenou pozornost, aby se vyhnuli nepříjemným důsledkům spojeným 

s porušením zákona o veřejných zakázkách. 

 

 

 

5. ZÁVĚR 

 

Právní úprava problematiky veřejných zakázek v českém právním prostředí je poměrně 

nestálá, coţ má dva rozdílné dopady na oblast veřejných zakázek. Na jednu stranu je 

zřetelný zájem zákonodárců vytvořit takovou právní úpravu veřejných zakázek, která 

bude schopná plnit evropské poţadavky a vytvářet řádné konkurenční prostředí, ale 

zároveň časté změny narušují právní jistotu adresátů předpisů upravujících oblast 

veřejných zakázek.  

Je moţné říci, ţe zákonodárce se dále snaţí upravovat i základní ustanovení zákona o 

veřejných zakázkách s ohledem na aktuální situaci, čímţ se snaţí vytvářet příznivé 

prostředí pro řádné zadávání veřejných zakázek. Právní úprava základního vymezení 

pojmů, jako jsou veřejná zakázka či zadavatel, je pro aplikaci zákona o veřejných 

zakázkách zcela klíčová a tato práce se pokusila přinést komplexní pohled na 

problematiku s ohledem na poslední vývoj změn. V návaznosti na správné určení 

zakázky jako veřejné zakázky podle ZVZ a subjektu jako zadavatele je nutné mít pořád 

na paměti, ţe jsou situace, kdy zadavatel nebude muset postupovat podle zákona o 

veřejných zakázkách, čímţ je uvolněn přístup zadavatele k zadání zakázky určitému 
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dodavateli. Domnívám se ovšem, ţe v tomto ohledu je moţné zákon o veřejných 

zakázkách ještě doplnit a to ve smyslu dodrţení základních zásad zadávání veřejných 

zakázek. Zákon o veřejných zakázkách stanoví výslovně povinnost dodrţení základních 

zásad pouze při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a to, dle mého názoru není 

dostačující. Samozřejmě je moţné vést diskuzi o tom, zda veškerá pravidla musí být 

přesně a výslovně stanovena přímo v příslušné právní normě, nebo postačí morální 

zásady společnosti. V tomto případě se ovšem domnívám, ţe by bylo vhodné, stanovit 

povinnost dodrţení základních zásad i pro další výjimky. To vše samozřejmě s ohledem 

na situace, kdy objektivně nemůţou být zásady dodrţeny. O takové situace by se 

například jednalo v případě zadávání veřejných zakázek, jejichţ předmětem jsou 

utajované informace.  

 

Domnívám se, ţe právní úprava veřejných zakázek není ještě dostatečně propracována a 

trpí tak nedostatky, které budou muset být odstraněny. Téměř denně se shledáváme 

s informacemi, ţe byl porušen zákon o veřejných zakázkách, coţ má samozřejmě 

negativní dopad na důvěru lidí v tuto problematiku a rovněţ takové zprávy vytváří 

záporný obrázek České republiky v mezinárodním prostředí. Jako příklad z nedávné 

doby tato práce uvádí společnost ČEPRO, a.s. a její přístup k zadávání veřejných 

zakázek. V době, kdy je boj s korupcí jedním z hlavních úkolů, je zřejmé, ţe změny 

budou muset nastat i v právní úpravě veřejných zakázek, která je pro podobné 

nezákonné aktivity velice atraktivní. 

 

Veřejné zakázky jsou právní oblastí, ve které se budou vţdy střetávat zájmy různých 

skupin a proto pro vytvoření řádné a vhodné úpravy veřejných zakázek bude nutné 

nalézt politickou shodu napříč těmito skupinami. Teprve poté bude moci vzniknout 

zákon o veřejných zakázkách, který umoţní naplnění cílů v oblasti veřejných zakázek. 

Začátkem pro vytvoření vhodné právní úpravy veřejných zakázek je právě správné 

vymezení základních institutů veřejných zakázek stejně jako určení působnosti zákona o 

veřejných zakázkách. 
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ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 

 

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 jelikoţ k nim ještě neexistuje výklad ani judikatura, 

pokouší se tato práce osvětlit dopady novely na vybraná ustanovení.  

Jelikoţ 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 náleţitosti. 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 snaţí 

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, kdyţ nepostupovala podle zákona o 

veřejných zakázkách při zadávání zakázek s odůvodněním, ţe 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, ţe zákon o veřejných zakázkách uvádí situace, 

kdy, přestoţe jsou splněny všechny náleţitosti veřejné zakázky a mělo by tak být 

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

výjimky z působnosti zákona, čímţ 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, čímţ se 

snaţí dotvářet praktickou stránku problematiky veřejných zakázek. 
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SELECTED ISSUES OF PUBLIC TENDER 

THE INSTITUTION AND TYPES OF PUBLIC TENDER 

 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

The presented thesis addresses selected questions within the topic of public tender 

competitions, with focus on defining the term “public tender” and defining different 

types of public tenders. The thesis attempts to explain current legal environment of 

public tenders with regard to the amendment which has entered into force on September 

15, 2010, and which has altered certain establishments of the Public Tenders Act. 

Alternations occurred also in the establishments focused on in this thesis; and because 

there has been no statutory interpretation or judicature yet, this thesis attempts to shed 

light on the implications of the amendment on the selected establishments. 

Definition of the term “public tender” is crucial from the viewpoint of full compliance 

of the Public Tenders Act; therefore, definition of the term along with its proprieties is 

one of the core topics of this thesis. Connected to this topic is also the question of 

proper definition of the term contracting authority, and assortment of subjects into 

correct contracting authority categories. This assessment is deemed fundamental for 

public tender competition. The thesis attempts to analyze situations where contracting 

authority specification is ambiguous. The case of ČEPRO, a.s., was chosen as a 

practical example to demonstrate such situation. The thesis strives to assess whether 

ČEPRO has breached the Public Tenders Act when it failed to comply with the Act, 

arguing it was not the contracting authority as defined in paragraph two of the Public 

Tenders Act. 

Introductory chapters qualify the rule of the Public Tenders Act, where the qualification 

stems from the definition of terms “public tender” and “contracting authority”. 

Nevertheless, it is necessary to bear in mind the fact that the Public Tenders Act 

describes situations where although all necessities of a public tender are fulfilled and the 

Act should be followed, by providing exemptions the factual force of the Act is limited. 

The thesis elaborates on causes and consequences of these exemptions. Moreover, the 

entire thesis works with segmentation of public tenders according to the criteria put 

forward by the Public Tenders Act; and attempts to explain the importance of such 
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segmentation. In all of its chapters, the thesis brings in the practical side of the topic of 

public tenders by working with judicature from both national and European level. 

 

Keywords: 

public tender, contracting authority, exemption 


