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Cíl práce 

Předložená rigorózní práce se zabývá procesem zadávání veřejných zakázek se 

zaměřením na nejčastější pochybení, k nimž v procesu zadání veřejné zakázky 

dochází. Jejím cílem není popis zadávacího řízení jako takového a jeho mechanismů, 

ale zaměřuje se pouze na jednotlivé kritické oblasti, v nichž zadavatelé veřejných 

zakázek často chybují, což ve svém důsledku vede k tomu, že s veřejnými financemi 

není nakládáno plně v souladu se smyslem a účelem zákonné úpravy. Důraz je v této 

práci kladen především na základní zásady veřejného zadávání, tedy transparentnost, 

zákaz diskriminace a rovné zacházení, které se dle mého názoru, prolínají celou 

zákonnou úpravou a všichni zadavatelé bez výjimky je musí respektovat ve všech 

fázích zadávacího procesu. Z toho důvodu poukáži především na nutnost jejich 

dodržování a pokusím se nastínit situace, kdy nejčastěji dochází k jejich porušování.  

Práce vychází z platné právní úpravy v České republice, zohledňuje však i 

komunitární právo veřejných zakázek, od něhož se česká právní úprava odvíjí. 

Podkladem pro vypracování této práce mi byly nejen jednotlivé právní předpisy a 

odborná literatura vztahující se k problematice veřejných zakázek, ale také četná 

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, judikatura správních soudů a 

Soudního dvora Evropské Unie. 

Práce je rozčleněna na osm na sebe navazujících kapitol a některé kapitoly se 

následně člení na další subkapitoly. První kapitola poskytuje historický exkurz do 

úpravy veřejných zakázek v České republice a poukazuje na zásadní změny v této 

oblasti způsobené začleněním České republiky do Evropské Unie.  

Ve druhé kapitole je obsažen podrobnější rozbor základních pojmů, jako je 

veřejná zakázka, veřejný zadavatel, základní zásady veřejného zadávání a za pomoci 

judikatury vysvětlen jejich konkrétní obsah.  

Třetí kapitola znázorňuje průběh otevřeného zadávacího řízení, přičemž 

hlavním účelem této kapitoly není popis celého procesu zadávacího řízení, ale jeho 

analýza ve vztahu k zásadním nedostatkům a oblastem, ve kterých zadavatelé 

nejčastěji chybují. Smyslem čtvrté a páté kapitoly pak je naznačit základní úskalí, 

která se mohou objevit v ostatních typech zadávacích řízení, zejména pak v jednacím 

řízení bez uveřejnění a soutěžním dialogu. Šestá kapitola poukazuje na skutečnost, že 

chybovat v procesu zadání veřejné zakázky nemusí nutně vždy jen zadavatelé, ale 

základní zásady mohou být porušeny i dodavateli. 
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V sedmé kapitole je pak rozebrán kontrolní mechanismus, včetně všech 

instrumentů, jejichž pomocí se dodavatel může bránit proti nezákonnému postupu 

zadavatele. 

V poslední, tedy osmé kapitole, se pokusím nastínit možnosti prevence, které 

by mohly porušování těchto zásad a analyzovaným častým pochybením zabránit. 

Některé z těchto institutů ZVZ již zná, některé nikoli. U institutů, které současná 

úprava doposud nezná, jde v podstatě o navržení směru, kterým by se budoucí 

novelizace zákona mohly ubírat. 

Základní cíl, ke kterému v této práci směřuji, je vyzdvihnout úskalí spojená se 

zadáním veřejné zakázky. Kromě tohoto základního cíle se rovněž pokusím vysvětlit, 

v čemž spočívá podstata jednotlivých zásad, zanalyzovat jejich promítnutí do procesu 

zadání veřejné zakázky a na základě zjištěných závěrů shrnout do jaké míry jsou 

zásady zadavateli a dodavateli dodržovány či porušovány.  

Většina aspektů této rigorózní práce se vztahuje k otevřenému řízení, nicméně 

jsou zde krátce zmíněny i nedostatky ve vztahu k některým dalším typům zadávacího 

řízení. Závěry uvedené v této práci se vztahují převážně k zadavateli veřejnému, 

nikoli sektorovému.  
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 Úvod  

Zadávání veřejných zakázek je v České republice upraveno zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Tento zákon upravuje celý 

proces zadání veřejné zakázky od samého počátku až k podepsání smlouvy 

s vybraným dodavatelem a pamatuje i na sankce za porušení povinností stanovených 

tímto zákonem, a to jak pro zadavatele, tak i pro dodavatele.  

V posledních letech prošla oblast veřejných zakázek velkým rozvojem, což 

dokazuje fakt, že první zákon upravující zadávání veřejných zakázek, přijatý v roce 

1994, byl do dnešního dne nahrazen již dvěma dalšími samostatnými zákony, 

několikrát novelizovanými. Tuto skutečnost lze odůvodnit jednak tím, že veřejné 

zakázky jsou významným faktorem v ekonomických procesech společnosti a objem 

veřejných prostředků připadajících na veřejné zakázky neustále narůstá, ale i tím, že 

Česká republika je od 1. května 2004 členem Evropské unie, čímž došlo k zakončení 

procesu začleňování českého trhu do jednotného unijního. Se vstupem do EU bylo 

nezbytné přizpůsobit české právní předpisy evropským a transponovat evropské 

normy do českého právního řádu. 

Množství finančních prostředků vynakládaných prostřednictvím veřejných 

zakázek rozhodně není zanedbatelné – v rozmezí 600 až 700 mld. Kč ročně, což 

představuje kolem 17,5% HDP. Po výdajích v oblasti sociálních dávek jsou veřejné 

zakázky druhým nejvýznamnějším tokem veřejných financí.
1
  

Veřejné zakázky jako právní institut jsou nepochybně místem, kde se střetává 

veřejný a soukromý sektor, každý s poměrně odlišnými zájmy. Zadáním veřejné 

zakázky zadavatel usiluje o to, aby získal za určitý obnos peněz co nejvíce zboží 

nebo, aby získal žádané zboží či služby za co nejnižší cenu. Naproti tomu firmy 

v pozici dodavatelů usilují o co největší odbyt, který jim zajistí přežití 

v konkurenčním prostředí. Jelikož soukromý sektor zpravidla dokáže vyprodukovat 

většinu statků a služeb daleko levněji než sektor veřejný, je více než vhodná 

vzájemná spolupráce mezi oběma, která však musí mít pevně stanovená pravidla a 

postupy. Zákonná úprava proto musí být vedena snahou zajistit hospodárnost, 

efektivnost a účelné nakládání s veřejnými prostředky.  

                                                 
1
 Viz např. Jurčík, R., Veřejné zakázky před volbami do Poslanecké sněmovny v legislativním 

procesu, Právní rozhledy č.3/2010, str. 11. 
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V souvislosti s transpozicí směrnice 2004/18/ES do českého právního řádu byly 

do ZVZ začleněny tři zásady upravující zadávání veřejných zakázek. Jde o zásadu 

transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení.
 
Tyto tři zásady, které se 

prolínají celou právní úpravou veřejných zakázek, jsou dle mého názoru zcela klíčové 

pro rozvoj soutěžního prostředí v systému veřejných zakázek. Zajištění dostatečné 

konkurenceschopnosti nezávislých subjektů je předpokladem efektivní hospodářské 

soutěže a ekonomického růstu. S efektivní hospodářskou soutěží zcela jistě souvisí i 

účelné a hospodárné vynakládání veřejných finančních prostředků. 

Lze tedy shrnout, že primárním účelem ZVZ je komplexně pojmout celý proces 

zadání veřejné zakázky v České republice v návaznosti na patřičné normy v EU. V 

souladu s evropskými předpisy usiluje ZVZ o vytvoření moderního a flexibilního 

právního rámce pro zadávání veřejných zakázek v duchu zajištění efektivní 

hospodářské soutěže. 
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1. Prameny práva veřejných zakázek 

1.1 Úprava veřejných zakázek v českém právním řádu 

Oblast veřejných zakázek je již od roku 1994 upravena samostatnými právními 

předpisy (č. 199/1994 Sb., č. 40/2004 Sb., č. 137/206 Sb.). Předlohou zákona č. 

199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek byl modelový zákon o zadávání zboží, 

staveb a služeb přijatý Komisí spojených národů pro mezinárodní obchodní právo 

(modelový zákon UNCITRAL) a reagoval na integrační snahy České republiky do 

EU. Tento zákon stanovil zásadu, že veřejné zakázky jsou zadávány v obchodní 

veřejné soutěži podle obchodního zákoníku
2
 a zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek byl s účinností od 1. 

května 2004 nahrazen zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který 

transponoval sérii směrnic EU z počátku 90. let upravujících zadávání veřejných 

zakázek. Z důvodu slučitelnosti s komunitárními směrnicemi, musel být opuštěn 

princip zadávání veřejných zakázek na základě veřejné obchodní soutěže. Byly 

zavedeny čtyři druhy zadávacího řízení upravené bez odkazu na jiný právní předpis. 

Tyto čtyři druhy současný ZVZ zachoval a rozšířil. Zákon č. 40/2004 Sb., o 

veřejných zakázkách nově definoval veřejné zakázky a zadavatele a zavedl i nový 

způsob uveřejňování informací o zadávacích řízeních. Stejně jako současný ZVZ 

rozděloval veřejné zakázky podle jejich předpokládané hodnoty na nadlimitní a 

podlimitní. Ze směrnic EU byly převzaty nové prvky jako například dodnes platný 

institut rámcových smluv nebo seznam kvalifikovaných dodavatelů. Během své 

existence se zákon setkával s četnou kritikou, spočívající především v nedostatečné 

provázanosti s jinými předpisy a neúplné slučitelnosti s právní úpravou EU. V jeho 

praktické aplikaci se objevily mnohé problematické oblasti, které nebylo možné 

nahradit pouhým výkladem. Z důvodu nutnosti odstranit tyto výkladové nejasnosti a 

zajistit transpozici směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES do českého právního řádu byl 

s účinností od 1. července 2006 přijat zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění. 

Jelikož obě směrnice přinášejí mnoho nových a moderních institutů, bylo by 

jejich zapracování do stávajícího zákona z hlediska systematiky příliš obtížné a 

                                                 
2
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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taková novela by byla velmi nepřehledná. V souladu s uvedenými směrnicemi bylo 

snahou zákonodárce vytvoření modernějšího, flexibilnějšího a jednoduššího právního 

rámce pro veřejné zakázky.
3
 K ZVZ bylo zatím vydáno šest prováděcích právních 

předpisů
4
 a byl novelizován celkem osmi zákony. Zavedl do české právní úpravy 

několik zcela nových institutů jako například centrálního zadavatele, dynamický 

nákupní systém či elektronickou aukci. Druhy zadávacích řízení rozšířil o soutěžní 

dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Jak uvádí zákonodárce v důvodové zprávě 

k ZVZ, kromě novinek plynoucích ze směrnic EU má zákon přinést i větší 

přehlednost úpravy, jasnější vymezení některých institutů a přispět tak k větší právní 

jistotě.
5
 

Stávající znění ZVZ obsahuje 161 paragrafů rozdělených do devíti částí. 

Zpracovává příslušné předpisy EU a upravuje postupy při zadávání veřejných 

zakázek, soutěž o návrh, dohled nad dodržováním zákona, podmínky vedení a funkce 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů. 

Udělování koncesí bylo z předmětu úpravy ZVZ vypuštěno a nadále je upraveno 

zvláštním zákonem.
6
 

       Struktura ZVZ je následující: 

 První část (§ 1 až § 20) - obecná ustanovení  

 Druhá část (§ 21 až § 85) - zadávací řízení 

 Třetí část (§ 86 až § 101) - zvláštní postupy v zadávacím řízení 

 Čtvrtá část (§ 102 až § 109) - soutěž o návrh 

                                                 
 
3
 Viz obecná část důvodové zprávy k ZVZ, databáze ASPI. 

4
 Nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, 

o vymezení zboží pořizovaného českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní 

finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou 

měnu. 

Vyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o 

veřejných zakázkách. 

Vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech 

žádosti o atest. 

Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách. 

Vyhláška č. 329/2006, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické 

nástroje a elektronické úkony při zadávání  veřejných zakázek. 

Vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek. 
5
 Viz poznámka pod čarou č. 3. 

6
 Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, 

v platném znění. 
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 Pátá část (§ 110 až § 124) - ochrana proti nesprávnému postupu 

zadavatele 

 Šestá část (§ 125 až § 145) - seznam kvalifikovaných dodavatelů, 

systém certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů 

 Sedmá část (§ 146 až § 157) - společná ustanovení 

 Osmá část (§ 158 až § 160) - přechodná a závěrečná ustanovení 

 Devátá část (§ 161) - účinnost  

V roce 2010 byl ZVZ novelizován hned několikrát. První z novel nabyla 

účinnosti 1. ledna 2010. Hlavním důvodem této novelizace byla nutnost transpozice 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007.
7
 

Lhůta pro transpozici této směrnice byla stanovena do 20. prosince 2009. Cílem 

novely bylo zejména zvýšení transparentnosti v procesu zadávání veřejných zakázek 

a odstranění některých formalismů. Z hlediska tématu rigorózní práce je důležitým 

přínosem této novely zavedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 

umožňujícím důslednější kontrolu dodavatelů přihlášených do soutěže a posílení 

pravomoci ÚOHS, který má nyní možnost uložit zákaz plnění již uzavřených smluv 

mezi zadavatelem a vítězem veřejné soutěže, jestliže byla uzavřena v hrubém rozporu 

se ZVZ. Ke zvýšení transparentnosti veřejných zakázek mělo přispět i prozatímní 

uzákonění možnosti oznámit nabídkovou cenu při otevírání obálek. 

Novela však obsahovala pouze některé ze zamýšlených změn v oblasti 

veřejných zakázek. Z důvodů časové tísně a hrozby sankcí ze strany EU však byla 

přijata alespoň s částečnými změnami, přičemž o pár měsíců později následovala 

další velká novelizace.
8
 Další významná novela roku 2010, která vstoupila v účinnost 

15. září 2010
9
, si kladla za cíl zejména posílení transparentnosti veřejných zakázek a 

                                                 
7
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění 

směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při 

zadávání veřejných zakázek. 
8
 Uvedené je odrazem politické situace v  České republice v roce 2009. Původně byl v květnu 2009 

Poslanecké sněmovně předložen sněmovní tisk č. 833 vládní návrh novely ZVZ. Novela byla poměrně 

obsáhlá a kromě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES obsahovala i četné 

další legislativní změny. S ohledem na neočekávaný pád vlády a předpokládané předčasné volby do 

Poslanecké sněmovny byla ale stažena z programu projednávání. Aby se Česká republika vyhnula 

sankcím za neprovedení transpozice směrnice, byla vypracována prozatímní novela (sněmovní tisk č. 

882), která obsahovala i některé pasáže novely původní. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 

27. listopadu 2009 pod č. 417/2009 Sb. a vstoupila v účinnost dne 1. ledna 2010. Jelikož byla původní 

novela daleko obsáhlejší a komplexnější, byla jaře roku 2010 projednána a následně i schválena 

Poslaneckou sněmovnou.  Blíže na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=833 
9
 Zákon č. 179/2010 Sb.  



Zadávání veřejných zakázek: analýza nejčastějších pochybení 

  15 

nastavení jednodušších a jasnějších pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky.
10

 

Administrativní a finanční zjednodušení lze spatřovat především v tom, že dodavatelé 

již mohou předkládat dokumenty v prostých kopiích
11

 a ne v originálech či úředně 

ověřených kopiích jako tomu bylo doposud. Zadavatel má i přesto možnost vyžádat 

si originály nebo úředně ověřené kopie od vítěze veřejné zakázky. K vyšší 

 transparentnosti bezpochyby přispěje to, že zadavatel má nyní povinnost a nikoliv 

pouze možnost číst nabídkové ceny, stejně tak jako povinnost zadavatel vystavit 

bezodkladně po posouzení kvalifikace  protokol o posouzení kvalifikace
12

 a umožnit 

všem dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována, do protokolu  nahlédnout a 

pořídit si z něj výpis nebo jeho opis. Důvod pro přijetí této úpravy je ten, že ve 

vztahu k zásadě transparentnosti představuje posouzení kvalifikace nejméně 

průhlednou fázi zadávacího řízení, v nichž je možnost kontroly zákonnosti postupu 

zadavatele ze strany zainteresovaných dodavatelů značně omezena, a tím pádem je i 

vyšší riziko možného porušení zákona. Tato úprava tak má zabránit takovému 

postupu zadavatele, kdy některý z dodavatelů vyloučen není, aniž prokázal splnění 

kvalifikace.  

1.2 Úprava veřejných zakázek v komunitárním právu 

1.2.1 Primární právo 

Úprava veřejných zakázek je na komunitární úrovni obsažena jak v primárním, 

tak i sekundárním právu. Z hlediska primárního práva je hlavním pramenem Smlouva 

o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy. V rovině sekundárního 

práva jsou to především směrnice, které jsou pro členské státy závazné z hlediska 

cílů, jichž má být dosaženo. 

SFEU veřejné zakázky sice explicitně nezmiňuje, nicméně některé zásady 

vyjádřené v jednotlivých ustanoveních SFEU lze přímo vztáhnout i na oblast 

veřejných zakázek: 

- článek 5 - zásada subsidiarity a proporcionality, 

- článek 18 - zásada zákazu jakékoli diskriminace z důvodu státní 

příslušnosti, 

                                                 
10

http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2010/Novela-zakona-zpruhledni-a-zjednodusi-

verejne-zaka 
11

 Ustanovení § 57 odst. 1 ZVZ. 
12

 Ustanovení § 59 odst. 5 ZVZ. 
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- článek 21 - zásada svobody pohybu a pobytu, 

- článek 34 a násl. - zásada volného pohybu zboží a zákazu jakýchkoli 

kvantitativních omezení importu exportu, jakož i veškerých opatření se 

stejným účinkem, 

- článek 49 a násl. - zásada svobody podnikání příslušníků jednoho 

členského státu na území druhého členského státu, 

- článek 56 a násl. - zásada volného poskytování služeb pokud jde o 

příslušníky členských států, kteří mají bydliště v některém jiném státě 

EU než příjemce služeb, 

- článek 63 a násl. - zásada volného pohybu kapitálu a plateb. 

  1.2.2 Sekundární právo 

Dne 30. dubna 2004 byly v Úředním věstníku EU publikovány dvě nové 

směrnice o zadávání veřejných zakázek, čímž byla završena čtyřletá zákonodárná 

činnost Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady na tzv. legislativním 

balíčku. Jde o:  

- Směrnici 2004/18/ES Evropského parlamentu a Rady o koordinaci 

postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a 

služby, 

- Směrnici 2004/17/ES Evropského parlamentu a Rady o koordinaci 

postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního 

hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. 

Tyto dvě zadávací směrnice nahradily původní zadávací směrnice (92/50/EHS, 

93/36 EHS, 93/37 EHS, 93/38 EHS, 97/52 ES, 98/4 ES). Členským státům byla 

uložena povinnost transponovat pravidla obsažená ve směrnicích do své vnitrostátní 

legislativy do 31. ledna 2006. 

 Tvůrčím zdrojem obou směrnic byla judikatura SDEU, zejména pak 

judikatura týkající se kritérií pro zadání veřejné zakázky. Směrnice 2004/18/ES ve 

své preambuli uvádí základní zásady, které je nutné dodržovat při zadávání 

veřejných zakázek, a to především zásady stanovené SFEU, tedy zásadu volného 

pohybu zboží, zásadu svobody usazování a zásadu svobodného poskytování služeb. 

Z nich jsou dále odvozeny zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace, 

vzájemného uznávání, proporcionality a transparentnosti. Požadavkem směrnice je, 
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aby veškeré koordinace a konkrétní pravidla upravená vnitrostátními předpisy byly 

vždy v souladu s  uvedenými zásadami a dalšími všeobecnými pravidly SFEU. 

 

1.2.3 Judikatura SDEU 

Judikatura SDEU hraje zcela nepochybně velmi významnou roli, neboť jejím 

prostřednictvím SDEU upřesňuje pojmy a vymezuje pravidla obsažená v SFEU a 

v zadávacích směrnicích a dohlíží na dodržení základních zásad v průběhu 

zadávacího procesu. Rozhodovací praxe má svůj praktický význam především 

s ohledem na případy, které nejsou zákonem výslovně upraveny. V takových 

případech je nutno přistoupit k rozhodovací praxi nejen ÚOHS, či správních soudů, 

ale především právě i SDEU. Proto jde-li o výklad vnitrostátní úpravy, nesmí být 

význam SDEU opomíjen. Vnitrostátní úprava totiž musí být vykládána v souladu 

s komunitárním právem, tedy eurokonformně.
13

 Ve vztahu komunitárního a 

vnitrostátního práva pak platí zásada přednosti. Pokud by došlo k rozporu mezi 

těmito dvěma právními řády, je třeba dát přednost úpravě komunitární a odporující 

národní ustanovení se v konkrétním případě aplikovat nebude, ačkoli zůstane nadále 

platné.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Povinnost vykládat veškeré vnitrostátní právo členských států ve světle práva komunitárního 

(doktrína nepřímého účinku neboli eurokonformní výklad) SDEU stanovil v rozsudku C-14/83 ve věci 

Sabine van Colson ze dne 3.2.2003. 
14

 Rozsudek SDEU C-6/64 ve věci Flaminio Costa vs. E.N.E.L. ze dne 15. 7. 1964. Důsledkem zásady 

přednosti je dle SDEU absolutní nemožnost použití národních právních předpisů, které jsou v rozporu 

s ustanoveními práva ES, a to ani v případě, že národní právní předpis je novější než příslušná 

evropská norma.  



Zadávání veřejných zakázek: analýza nejčastějších pochybení 

  18 

2. Vymezení základních pojmů 

2.1   Definice pojmu „veřejná zakázka“ 

Veřejnou zakázkou je v souladu s ustanovením § 7 ZVZ 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 musí být realizována na základě písemné smlouvy. Podle předmětu 

plnění se veřejné zakázky dělí na tři druhy – veřejné zakázky na dodávky, veřejné 

zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce.  

Z povahy vztahů, které vznikají mezi zadavatelem a dodavateli, jakož i pojmu 

„zakázka“ je zřejmé, že se na straně zadavatele jedná o určitý požadavek na splnění, 

realizaci dodávek, prací nebo služeb, přičemž zadavatel vybírá subjekt, který 

požadované dodávky, práce či služby poskytne. Jedná se tedy o smlouvy, z nichž 

vzniká peněžitý závazek pouze zadavateli veřejné zakázky a nikoliv osobám, které se 

zadavatelem tuto smlouvu uzavírají. Rozlišení subjektů, které přijímají plnění a 

subjektů, které plnění poskytují je zásadní, neboť režimu ZVZ podléhají jen ty 

případy, kdy zadavatelům vzniká určitý závazek, a jsou povinni vynakládat určité 

finanční prostředky. Úplatnost smluv coby klíčový znak pro určení, zda se jedná o 

veřejnou zakázku či nikoliv, je chápána ve smyslu výdajů veřejných prostředků. 

 Charakter zakázky tak nemají případy, kdy zadavatelům nevzniká peněžitý 

závazek, ale naopak mají z uzavřené smlouvy příjem. Režimu ZVZ proto nemůže 

podléhat například smlouva o nájmu podniku
15

 nebo smlouvy bezúplatné (např. 

darovací). 

Na charakteru veřejné zakázky a nutnosti postupovat v souladu se zákonem nic 

nemění ani fakt, že peníze veřejného zadavatele nejdou z jeho rozpočtu. K tomuto 

závěru došel Krajský soud v rozsudku sp. zn. 62 Ca 6/2007 ze dne 29. listopadu 

2007, v němž konstatoval, že na povinnosti zadavatele zadat veřejnou zakázku 

v souladu s ustanoveními ZVZ nic nemění ani fakt, že zadavatel uhradil realizaci 

                                                 
15

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: VZ/S18/05-153/1498/05-Va ze dne 29.3.2005 nebo Rozsudek Krajského 

soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 29/2004 ze dne 29. 3. 2005. V posuzovaném případě nevznikl zadavateli 

peněžitý závazek, ale naopak pohledávka vůči úspěšnému uchazeči, který se stal provozovatelem 

vodohospodářského majetku Města Příbram. 
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veřejné zakázky až z finančních prostředků, které získal prodejem předmětných 

nemovitostí, a tedy že jeho rozpočet nebyl úhradou veřejné zakázky přímo zatížen.
16

  

2. 2 Zadavatel veřejné zakázky 

Problémem při zadání veřejné zakázky může být už samotné vymezení 

zadavatele. Mnohdy totiž dochází k situacím, kdy subjekty nepostupují dle ZVZ, 

protože si nejsou vědomi toho, že jsou ve skutečnosti subjekty podléhajícími režimu 

ZVZ.  Zákon rozlišuje celkem tři kategorie zadavatelů – veřejného, dotovaného a 

sektorového zadavatele. 

2.2.1 Veřejný zadavatel 

Veřejným zadavatelem ve smyslu ZVZ je: 

a) Česká republika, 

b) státní příspěvková organizace, 

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

zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, 

d) jiná právnická osoba, pokud 

1. byla založena 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, dozorčím či kontrolním orgánu. 

 

U zadavatelů uvedených pod písmeny a) až c) by jejich vymezení nemělo činit 

obtíže. Naproti tomu zadavatel podle písmena d) musí kumulativně splňovat několik 

podmínek: Musí jít o právnickou osobu, která je zřízena zákonem nebo na základě 

zákona, účelem jejího zřízení je uspokojování potřeb veřejného zájmu, tyto potřeby 

                                                 
16

„Zadavatel získal tyto peněžní prostředky jako kupní cenu za vlastní prodané pozemky. Zaplacená 

kupní pozemků se tak stala příjmem rozpočtu zadavatele, a tedy veřejnými prostředky, se kterými je 

zadavatel povinen nakládat v souladu se zákonem. Úhrada na realizaci předmětu veřejné zakázky pak 

šla z rozpočtu zadavatele (který byl navýšen o kupní cenu pozemků), a tak se jednalo o výdej veřejných 

prostředků. Není proto rozhodné, že úhrada veřejné zakázky zřejmě fakticky nezatížila finanční 

poměry zadavatele, neboť po právní stránce se jednalo o veřejné prostředky plynoucí z rozpočtu 

zadavatele.“ 
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nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a je financována převážně veřejnými 

zadavateli nebo je veřejnými zadavateli ovládána.  

a)  Uspokojování potřeb veřejného zájmu 

Veřejný zájem je nutno chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit 

za obecný zájem či obecně prospěšný zájem.
17

 Ve světle judikatury SDEU je třeba za 

potřeby veřejného zájmu považovat takové potřeby, které jsou spojeny s obecným 

zájmem nad jejich výkonem a které se stát prostřednictvím orgánů státní správy 

rozhodne uspokojovat sám nebo si nad jejich uspokojováním ponechá rozhodující 

vliv
18

. Mezi potřeby veřejného zájmu patří například činnosti z oblasti odpadového 

hospodářství, vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, provozování 

veřejné dopravy či poskytování lázeňských služeb.  

b)  Průmyslová nebo obchodní povaha 

Pro určení, zda byl zadavatel založen nebo zřízen za zvláštním účelem 

uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní 

povahu, je třeba prověřit okolnosti jeho vzniku, podmínky, za nichž tuto činnost 

vykonává, zda jeho účelem je hlavně vytváření zisku, zda nese rizika spojená se svou 

činností a zda dochází k financování předmětné činnosti z veřejných zdrojů.
19

 Toto 

určení musí být provedeno individuálně v každém jednotlivém případě s tím, že musí 

být posouzena právní i skutková situace.
20

  

V případě, že určitý subjekt vykonává současně jak činnost sloužící 

k uspokojování potřeb veřejného zájmu, tak i jinou obchodní činnost, je také 

považován za zadavatele veřejných zakázek, přičemž není podstatné, jaký je poměr 

mezi uvedenými činnostmi ani způsob jeho založení.
21

  

 

Dle Nejvyššího správního soudu ČR je významným indikátorem pro určení, 

zda předmětné potřeby mají průmyslovou nebo obchodní povahu skutečnost, že 

subjekt vykonává svoji činnost v rámci hospodářské soutěže. V takové situaci je však 

nutno zvážit také všechny další relevantní právní a skutkové okolnosti, zejména 

                                                 
17

 Nález Ústavního soudu sp. zn. 198/95 ze dne 28.3.1996. 
18

 Rozsudek SDEU C-360-96 ve věci Gemeente Arnhem ze dne 10.11.1998. 
19

Rozsudek SDEU C-18/01 ve věci Arkkitehtuuritoimisto Routa Korhonen Oy, Arkkitehtuuritoimisto 

Pentti Toivanen Oy, Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa and Varkauden Oy ze dne 22. 5.2003. 
20

 Rozsudek SDEU C-373/00 ve věci Adolf Truley GmbH v. Besttatung Sien GmbH ze dne 27.2.2003. 
21

Rozsudek SDEU C-44/96 ve věci Mannesmann Anagenbau Austria AG a další vs. Strohal 

Rotationsdruck GesmbH ze dne 15.1.1998. 
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posoudit, za jakým primárním účelem je činnost subjektu vykonávána. Pokud by se 

jednalo o účel dosažení zisku, je málo pravděpodobné, aby potřeby, jež uspokojuje, 

měly jinou než průmyslovou či obchodní povahu.
22

 

Naopak subjekt, který je založen na neziskovém principu a který je spravován 

podle kritérií výkonnosti, efektivity a efektivnosti nákladů a působí v konkurenčním 

prostředí a současně nese ekonomické riziko své činnosti sám, veřejným zadavatelem 

není.
23

 

c) Financování subjektu převážně státem či jiným veřejných zadavatelem 

Výraz „převážně financovaný“ znamená dle komunitární judikatury více než 

polovinu. Aby bylo možno určit správně procento veřejného financování určitého 

subjektu, je nutno vzít v úvahu všechny příjmy dotčeného subjektu, které zahrnují i 

ty, které pocházejí z obchodních aktivit. Tento výpočet musí být proveden na začátku 

každého rozpočtového roku, v němž má dojít k zadání zakázky, a to i tehdy jsou-li 

údaje pouze provizorní.
24

 

d)  Stát či jiný veřejný zadavatel subjekt ovládá popř. jmenuje či volí více  

    než polovinu členů  ve statutárním, dozorčím či kontrolním orgánu 

K pojmu ovládání subjektu se ZVZ nijak nevyjadřuje.
25

 SDEU v otázce 

„ovládání“ došel k závěru, že za veřejného zadavatele je nebytné považovat takovou 

osobu, u níž má stát byť i jen nepřímý vliv na její rozhodování o zadávaní zakázek. 

Pouhá skutečnost, že stoprocentním akcionářem subjektu je stát, který je veřejným 

zadavatelem ještě neznamená, že by tento subjekt měl být za veřejného zadavatele 

považován také.
26

 

Mezi veřejné zadavatele podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) budou tedy patřit 

např. fondy, státem řízené agentury, dobrovolné svazky obcí apod.
27

 Veřejným 

zadavatelem jsou dle ÚOHS i zdravotní pojišťovny. Ty je třeba považovat za 

                                                 
22

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 9 Afs 111/2008-91 ze dne 10.9.2009. 
23

 Rozsudek SDEU C-223/99 a C260/99 ve věci Agorà Srl a Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. 

proti Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano a Ciftat Soc. coop. arl. ze dne 10.5.2001. 
24

 Rozsudek SDEU C-380/98 ve věci The Queen v H.M Treasury, ex parte The University of 

Cambridge ze dne 3.10.2000. 
25

 Je proto třeba vycházet z ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podle § 66a 

odst. 2 obchdního zákoníku je ovládající osobou osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo 

nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby.  
26

 Rozsudek SDEU C-373/00 ve věci Adolf Truley GmbH v. Besttatung Sien GmbH ze dne 27.2.2003. 
27

 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 2007, s. 30. 
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právnické osoby založené či zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 

které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, neboť jsou nositelem veřejného 

zdravotního pojištění. Financování zdravotních pojišťoven není zcela odděleno od 

státu, neboť zdravotní pojišťovna nemůže s příjmy z veřejného zdravotního pojištění 

libovolně nakládat. Z konstrukce zdravotního pojištění vyplývá, že se nejedná o 

dobrovolnou platbu, nýbrž o povinný odvod, s nímž je pojišťovna povinna dále 

nakládat v souladu se zákonem o pojistném a dalšími postupy určenými státem.
28

  

Pro účely zadání veřejné zakázky se za jednoho zadavatele považuje i několik 

zadavatelů, pokud se sdruží či se jinak spojí za účelem společného postupu 

směřujícího k zadání veřejné zakázky. Zpravidla půjde o sdružení zadavatelů, kteří 

mezi sebou před zahájením zadávacího řízení uzavřou smlouvu sdružení ve smyslu § 

829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v níž si upraví vzájemná práva 

a povinnosti související se zadávacím řízení a stanoví způsob jednání jménem 

účastníků sdružení zadavatelů.
29

 

2.2.2 Dotovaný zadavatel 

Podle § 2 odst. 3 ZVZ je dotovaným zadavatelem právnická nebo fyzická 

osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních 

prostředků poskytnutých veřejných zadavatelem, a to prostřednictvím jiné osoby, jde-

li o 

a) veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota 

odpovídá nejméně finančnímu limitu stanovenému v prováděcím 

právním předpisu podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na stavební 

práce a předmětem této veřejné zakázky 

1. je provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností 

uvedených v příloze č. 3, nebo 

2. je provedení stavebních prací podle § 9 týkajících se 

zdravotnických zařízení, sportovních zařízení určených pro 

rekreaci či volný čas, škol a budov určených pro administrativní 

účely, nebo 

                                                 
28

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S393/2007/VZ-04080/2008/530 Va ze dne 7.3.2003 nebo rozhodnutí 

ÚOHS Č.j.: VZ/S120/2006/SZ-VP/2006/550-Ná ze dne 12.5.2006, v němž ÚOHS došel k obdobným 

závěrům ve vztahu ke Všeobecné zdravotní pojišťovně. 
29

 Marek, K.: Veřejné zakázky, Právní rádce 7/2010. 
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b) veřejnou zakázku na služby související s veřejnou zakázkou na stavební 

práce podle písmene a), jejíž předpokládaná hodnota odpovídá nejméně 

finančnímu limitu stanovenému v prováděcím předpisu podle § 12 odst. 

1. pro veřejné zakázky na služby.  

 

Podle § 2 odst. 5 ZVZ postupuje dotovaný zadavatel při zadávání veřejných 

zakázek podle ustanovení ZVZ platných pro veřejného zadavatele, a to i tehdy, 

pokud současně naplňuje předpoklady pro zařazení do jiné kategorie zadavatele podle 

odst. 2 nebo 6. 

Otázkou naplnění znaků dotovaného zadavatele se ÚOHS zabýval např. 

v rozhodnutí ze dne 28. července 2008.
30

 V předmětném rozhodnutí zadal podnikatel, 

coby fyzická osoba podnikající v oblasti nakládání s odpady, veřejnou zakázku 

„Nákup mobilní recyklační linky“ formou veřejné zakázky. Ačkoliv získal tento 

podnikatel podporu Státního fondu životního prostředí ve výši 15 % z celkových 

veřejných výdajů, rozhodl ÚOHS, že nemůže být považován za dotovaného 

zadavatele, neboť předmětem zakázky nejsou stavební práce či služby a navíc 

předmětná zakázka není hrazena z více jak 50 % z peněžních prostředků 

poskytnutých veřejným zadavatelem. ÚOHS v tomto případě rovněž dovodil, že na 

takového zadavatele nelze vztáhnout aplikaci zákona ani v případě, když si 

dobrovolně zvolí postup odpovídající zadávacímu řízení.  

Následně ani nepřichází v úvahu možnost konstatovat porušení zákona, protože 

tento subjekt nemá povinnost podle zákona postupovat. V poslední řadě jen zbývá 

dodat, že v takovém případě ani nemůže být dána pravomoc ÚOHS pro přezkum jeho 

úkonů či ukládání sankcí. 

2.3 Zásady zadávání veřejných zakázek 

Zásady zadávacího řízení, od kterých se zadavatel nemůže odchýlit, jsou 

obsaženy v § 6 ZVZ. Jde o zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. Ustanovení § 6 ZVZ je výsledkem transpozice článku 2 směrnice 

2004/18/ES. Všechny tři zásady se prolínají celým ZVZ a jsou následně 

konkretizovány v jednotlivých jeho ustanoveních. 

                                                 
30

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S158/2008/VZ-14270/2008/530/LB ze dne 28.7.2008. 



Zadávání veřejných zakázek: analýza nejčastějších pochybení 

  24 

Tyto tři zásady nelze vykládat odděleně, ale je třeba na ně pohlížet v jejich 

vzájemné souvislosti. Poruší-li zadavatel jednu z těchto zásad, zpravidla dojde k 

porušení i ostatních. Společným cílem všech tří zásad je dosažení efektivní, volné a 

ničím neomezované, transparentní a nediskriminační soutěže. 

Povinnost dodržovat základní zásady platí pro zadavatele u všech veřejných 

zakázek, bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu. Jejich aplikaci se tedy 

zadavatel nevyhne ani u veřejných zakázek malého rozsahu.
31

 

Zadavatel je povinen dodržovat zásady v celé fázi zadávacího řízení, a to jak 

při stanovení zadávacích podmínek či kritérií hodnocení nabídek, tak i v průběhu 

zadávacího řízení. Konkrétní obsah jednotlivých zásad byl postupně vymezen 

v rámci rozhodovací praxe ÚOHS, judikatury správních soudů a SDEU.  

Jak je zřejmé z komunitární judikatury, je hlavním cílem právních předpisů 

v oblasti veřejných zakázek zajistit volný pohyb služeb a otevření nenarušené 

hospodářské soutěže ve všech členských státech.
32

 Ke sledování tohoto dvojího cíle 

uplatňuje právo Společenství zejména zásadu zákazu diskriminace na základě státní 

příslušnosti, zásadu rovného zacházení a povinnost transparentnosti, která z toho 

vyplývá.
33

  

Z pohledu komunitárního práva veřejných zakázek se naplnění těchto zásad 

projeví tím, že se o veřejnou zakázku mohou ucházet i dodavatelé z ostatních 

členských států, a to za stejných podmínek jako tuzemští dodavatelé a je dostatečným 

způsobem zajištěn dostatek informací nejen o jejím zadání, ale rovněž o celém 

průběhu zadávacího řízení. 

Zajištění transparentní soutěže, bez diskriminace a za rovných podmínek 

v průběhu celého zadávacího řízení nejen posílí důvěru soukromého sektoru 

v nakládání s financemi veřejným sektorem, ale zároveň přispěje k větším úsporám a 

rozvoji hospodářské soutěže. Zprůhlednění procesu zadání veřejné zakázky rovněž 

napomůže ke snížení korupce, která v oblasti veřejných zakázek není nijak ojedinělá. 

Z toho důvodu by význam těchto zásad v žádném případě neměl být podceňován. 

Výčet zásad uvedený v § 6 nelze považovat za taxativní, proces zadávání 

veřejných zakázek ovlivňuje celá řada dalších zásad, explicitně nevyjádřených, 
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 Viz § 18 odst. 3 ZVZ. 
32

 Rozsudek SDEU C-26/03 ve věci Stadt Halle a RPL Lochu ze dne 11.1. 2005. 
33

 Rozsudek SDEU C-275/98 ve věci Unitron Scandinavia a 3-S ze dne 18.11.1999. 
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implicitně však vyplývajících z litery zákona. Pouze společné uplatnění všech těchto 

zásad garantuje, že je zakázka zadána v souladu se zákonem. Z dalších zásad lze 

uvést například zásadu proporcionality,
34

 vzájemného uznávání osvědčení
35

 nebo 

hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků.
36

 

Jak uvádí § 19 odst. 1 ZVZ, na sektorového zadavatele je možné tyto zásady 

vztáhnout pouze tehdy, když jde o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou 

v souvislosti s výkonem jejich relevantní činnosti. To nebude platit, pokud sektorový 

zadavatel současně naplňuje definiční znaky veřejného zadavatele, pak by se na něj 

zásady § 6 vztahovaly při zadávání všech veřejných zakázek.
37

 SDEU však 

konstatoval, že „ačkoliv jsou některé zakázky z oblasti působnosti směrnic 

Společenství týkajících se zadávání veřejných zakázek vyňaty, musejí veřejní 

zadavatelé, kteří je uzavírají, přesto dodržovat základní pravidla SFEU“.
38

 Z tohoto 

rozhodnutí je zřejmé, že i na sektorového zadavatele se vztahují zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, pokud jde o veřejnou 

zakázku zadávanou na území Evropských společenství. 

 2.3.1 Zásada transparentnosti 

 Zásada transparentnosti si klade za cíl především zprůhlednění procesu zadání 

veřejné zakázky a je klíčová pro budování důvěry soukromého sektoru v sektor 

veřejný. Transparentní, je takový postup, který nevzbuzuje pochybnosti o 

regulérnosti jednání zadavatele.
39

 

Předchozí směrnice, na rozdíl od směrnice 2004/18/ES, tuto zásadu explicitně 

nestanovily, její význam však zdůrazňoval SDEU, který spatřuje naplnění zásady 

transparentnosti v zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění umožňujícího otevření 

                                                 
34

Zásada proporcionality se prolíná hlavně v zajištění odpovídajícího stupně formalizovanosti 

zadávacího řízení tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele, počet a odbornost orgánů 

zadavatele. 
35

 Viz § 51 odst. 7 ZVZ. 
36

Zadavatelé, na které se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých zákonů, v platném znění, jsou povinni s ohledem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, vynakládat peněžní 

prostředky účelně, hospodárně a efektivně. 
37

 Šebesta, M., Podešva V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 

Praha: ASPI, 2006, s. 53. 
38

 Rozsudek SDEU C-59/00 ve věci Bent Mousten Vestergaard ze dne 3.12.2001. 
39

 Rozhodnutí ÚOHS Č. j.: R107/2009/VZ-1753/2010/310/PMo ze dne: 4.2.2010. 
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trhu služeb hospodářské soutěži ve prospěch každého potenciálního uchazeče, jakož 

i kontrolu nestrannosti postupů řízení o zadání zakázky.
40

  

K zásadě transparentnosti Nejvyšší správní soud ČR uvádí: „Výběr 

nejvhodnější nabídky musí splňovat jeden ze základních principů platných pro 

zadávání veřejných zakázek, jeho zprůhlednění a možnost veřejné kontroly. Tento 

princip je zákonem naplňován zabezpečením co největší míry informovanosti 

uchazečů zadavatelů, orgánů přezkumného dohledu, ale i veřejnosti o průběhu 

veřejných zakázek. 
41

 

Zásada transparentnosti není pouze interpretačním nástrojem, nýbrž zakládá 

přímo další povinnosti. Její naplnění lze tudíž spatřovat především v povinnosti:
42

 

- zadavatele uveřejnit zadávací řízení a zpřístupnit tak zakázku co 

nejširšímu okruhu zájemců, 

- komise pro otevírání obálek nebo hodnotící komise zpracovávat 

protokol o otevírání nabídek (§ 73) a zprávu o posouzení a hodnocení 

nabídek (§ 80), 

- zabezpečit přítomnost uchazečů při otevírání obálek, pokud o to 

projeví zájem (§ 71 odst. 7), 

- zadavatele řádně odůvodňovat každé rozhodnutí v zadávacím řízení, 

- zadavatele stanovit objektivní kritéria pro omezení počtu zájemců. 

Zásada transparentnosti bude porušena především v těch případech, kdy se 

v průběhu zadávacího řízení vyskytnou prvky, kterou ho činí nekontrolovatelným, 

hůře kontrolovatelným, nečitelným nebo nepřehledným, případně, jež by vzbuzovaly 

pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.43 

Jedním ze způsobů porušení zásady transparentnosti a zároveň v posledním 

době poměrně diskutovaným tématem je omezování počtu zájemců za využití 

losování. Tento poněkud netransparentní postup se rovněž setkává s četnou kritikou 

ze strany ÚOHS i veřejnosti.
44

 Forma, jakou bude losování uskutečněno, není 
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 Rozsudek SDEU C-324/98 ve věci Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v Telekom 

Austria AG ze dne 7.12.2000. 
41

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR 2 A 6/2002 ze dne 30.11.2004. 
42

 Šebesta, M., Podešva V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 

Praha: ASPI, 2006, s. 54. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 5 Afs 131/2007 ze dne 12.5.2008.  
44

Jak vyplývá z platné úpravy, v případě, že je omezování počtu zájemců prováděno náhodným 

výběrem losem a termín a místo losování nebyly stanoveny v oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
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předepsána. Záleží na zadavateli, jaký způsob losování zvolí, pokud zachová zásadu 

zákazu diskriminace a zásadu transparentnosti
45

 (například formou losování zájemců 

z osudí tak, že tažení zájemci budou vyzváni k podání nabídky). Vzhledem 

k množství rozhodnutí ÚOHS zabývajících se losováním, je zřejmé, že jde o 

zadavateli často využívaný institut. Domnívám se, že je tomu právě proto, že se 

zadavatelé snaží tímto způsobem zakrýt nekalé korupční praktiky. Proto pozitivně 

vítám povinnost zadavatele zajistit při losování přítomnost notáře, kterou přinesla 

novela ZVZ v září roku 2010.
 46

 Touto novelou byla také zavedena možnost každého 

účastníka losování zkontrolovat zařízení sloužící k losování. 

2.3.2 Zásada zákazu diskriminace 

Účelem této zásady je zabránit, aby docházelo ke zvýhodnění jednotlivých 

dodavatelů oproti jiným. Jelikož ZVZ ani jiný právní předpis neobsahuje žádnou 

konkrétní definici diskriminace, je třeba hledat odpověď v relevantní judikatuře.  

Jak je patrno z  rozhodnutí správních soudů, diskriminace se v průběhu 

zadávacího řízení může vyskytovat buďto jako diskriminace zjevná nebo skrytá, 

přičemž zakázány jsou obě tyto formy diskriminace. 

Zjevná diskriminace se projevuje tím, že s jednotlivcem je nakládáno odlišným 

způsobem ve srovnání s celkem. Zjevně diskriminační by například bylo, pokud by 

zadavatel zvýhodňoval pouze tuzemské dodavatele oproti dodavatelům zahraničním. 

Zadavatel by tak postupoval v rozporu článkem 18 SFEU zakazujícím diskriminaci 

na základě státní příslušnosti. 

S ohledem na komunitární pravidla musí zadavatel důsledně dodržovat 

nediskriminační podmínky nejen ve vztahu k dodavatelům se sídlem, místem 

                                                                                                                                                      
popřípadě kvalifikační dokumentaci, musí být o těchto skutečnostech všichni zájemci písemně 

vyrozuměni nejméně 5 dnů před losováním, jinak není možné losování konat; zájemce má právo být 

přítomen losování. 
45

 Viz § 61 odst. 4 ZVZ. 
46

K přítomnosti notáře při losování se judikatura klaněla již zmíněnou novelou ZVZ. Rozsudek 

Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 47/2007 ze dne 5.12.2008. „Zadavatel měl zabezpečit, aby 

losování probíhalo férově, aby jeho průběh nevyvolával žádné pochybnosti a aby řádný průběh 

losování byl dostatečně kontrolovatelný. Takové losování, kterého se neúčastní kromě zadavatele 

nikdo jiný nebo o němž není vyhotoven např. videozáznam, není podle rozhodnutí soudu 

kontrolovatelné. Protokol o průběhu losování sepsaný samotnými losujícími logicky nemůže 

pochybnosti o jejich řádném postupu vyvrátit. Zadavatel tedy měl k losování přizvat všechny zájemce o 

danou veřejnou zakázku, jichž se losování týkalo, případně uskutečnit losování za účasti notáře.“  
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podnikání či bydlištěm na území ČR, ale rovněž ve vztahu k zahraničním 

dodavatelům. Tento závěr vyplývá například z rozsudku SDEU Komise vs. Itálie.47  

Naopak za skrytou formou diskriminace lze považovat takový postup, kdy 

zadavatel nastaví zjevně nepřiměřené technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 

k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, čímž omezí 

okruh potenciálních uchazečů způsobilých k plnění veřejné zakázky.
48

 

Zákaz diskriminace se nevztahuje pouze na uchazeče, kteří podali své nabídky, 

ale i na uchazeče potenciální, kteří své nabídky doposud ještě nepodali.
49

 Zadavatel 

totiž musí zákaz diskriminace dodržet nejen v průběhu samotného zadávacího řízení, 

ale i před jeho zahájením tím, že nastaví podmínky tak, aby se o zakázku mohli 

ucházet i dodavatelé z ostatních členských zemí EU.  

S ohledem na zákaz diskriminace je nepřípustný i takový postup zadavatele, 

kdy dodavatele nadměrně zatěžuje neodůvodněnými povinnostmi, například tím, že 

by zadavatel požadoval jiné doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace, než 

které jsou vyjmenovány v zákoně nebo ve směrnicích. Dle SDEU nemůže zadavatel 

od dodavatele požadovat kromě dokladu o řádném zápisu v příslušné evidenci 

v místě sídla uchazeče rovněž povolení k usazení vydané úřady členského státu, ve 

kterém se zadává zakázka. Takovýto požadavek by odporoval zásadě volného 

pohybu a služeb stanovené v čl. 56 SFEU, jehož smyslem je odstranit překážky 

volného pohybu služeb a osob.
50

 

Z rozhodovací praxe správních soudů a ÚOHS lze dovodit, že zadavatelé 

zákaz diskriminace často porušují stanovením zcela nepřiměřených požadavků na 

                                                 
47

Rozsudek SDEU C-360/89 ve věci Komise v.  Itálie ze dne 3.6.1992. SDEU v tomto rozsudku 

konstatoval, že národním nebo místním podnikům nesmí být poskytovány žádné preference.  
48

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 1 Afs 20/2008-152 ze dne 5.6.2008. Nejvyšší 

správní soud ČR v tomto rozsudku vyjádřil svůj odmítavý postoj k závěrům obsaženým v  rozsudku 

Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 118/2005 ze dne 28.3.2005, z něhož vyplývá, že porušení 

zákazu diskriminace se zadavatel dopustí pouze tehdy, pokud uplatňuje vůči uchazečům rozdílné 

podmínky. V případě, kdy jsou podmínky stanoveny shodně pro všechny uchazeče, je porušení tohoto 

zákazu vyloučeno. Od tohoto názoru se následně ve své rozhodovací praxi odklonil i sám Krajský 

soud v Brně, např. v rozsudku sp.zn. 62 Ca9/2007-104 ze dne 21.10.2007. 
49

Rozsudek SDEU C-16/98 ve věci Komise v. Francie ze dne 5.10.2000. Podle tohoto rozhodnutí je 

účelem směrnice otevřít přístup k veřejným zakázkám soutěžitelům v rámci Společenství. Tento účel 

by byl oslaben, pokud by zadavatel mohl nastavit podmínky zadávacího řízení způsobem, který by 

odradil od účasti v řízení v řízení dodavatele z jiných členských států. 
50

 Viz rozsudek SDEU C-76/81 ve věci  SA Transporoute et travaux vs.Ministry of Public Works ze 

dne 10.2.1982. Rozhodnutí se týkalo řízení o předběžné otázce podle čl. 234 SFEU týkající se výkladu 

směrnice 71/305/SFEU. SDEU v tomto rozsudku konstatoval, že zadavatelé nesmí požadovat jiné 

doklady k prokázání způsobilosti, než které jsou vyjmenovány v čl. 23 až 26 směrnice. 
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kvalifikaci dodavatele nebo omezením účasti v zadávacím řízení pouze na tuzemské 

dodavatele.
51

 

Právě na uzákonění rovných podmínek pro tuzemské a zahraniční dodavatele 

lze nejpodstatněji spatřovat vliv komunitární legislativy. První tuzemská úprava 

veřejných zakázek, zákon 90/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek obsahoval v § 

11 odst. 2 tzv. preferenční klauzuli, podle níž mohl zadavatel v případech veřejné 

obchodní soutěže se zahraniční účastí zvýhodnit nabídkové ceny tuzemských osob 

až do 10 % od nejnižší nabídkové ceny zahraniční osoby.
52

 Takovýto postup by však 

po vstupu České republiky do EU zcela odporoval zásadě volného pohybu, a proto 

musel být odstraněn.  

 2.3.3 Zásada rovného zacházení 

 Podstatou zásady rovného zacházení je, že zadavatel stanoví stejná pravidla 

pro všechny a bude je i stejným způsobem aplikovat. Zadavatel musí dbát na to, aby 

žádný z uchazečů nebyl zvýhodněn nebo naopak znevýhodněn oproti jiným 

subjektům ve stejném postavení. 

Zásada rovnosti musí být pojímána nejen ve smyslu možnosti přístupu 

k veřejným zakázkám, ale i v rovnosti možností uspět ve výběrovém řízení,
53

 což 

potvrdil i SDEU ve své rozhodovací praxi: „Zásada rovného zacházení s sebou nese 

požadavek na transparentnost zadávacího řízení. Konkrétně to znamená, že 

hodnotící kriteria musí být v zadávací dokumentaci anebo v oznámení zakázky 

formulována způsobem, který umožní uchazečům vykládat tato kriteria stejným 

způsobem. Zároveň to znamená i to, že zadavatel musí hodnotící kriteria 

interpretovat stejným způsobem v průběhu celého zadávacího řízení a uplatňovat je 

objektivně a stejně ve vztahu ke všem nabídkám.“
54

 

Zásada rovného zacházení se promítá například do povinnosti komise otevírat 

nabídky všech uchazečů v jednom okamžiku či v povinnosti zadavatele nastavit 

technické kvalifikační předpoklady tak, aby nezvýhodňovaly některé dodavatele. 

 

                                                 
51

 Šebesta, M., Podešva V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 

Praha: ASPI, 2006, s. 55. 
52

 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 2007, s. 66. 
53

 Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck 2006, s. 70. 
54

 Rozsudek SDEU C-19/00  ve věci SIAC Construction Ltd proti County Council of the County of 

Mayo ze dne 18.10.2001. 
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2.3.4 Pozitivní diskriminace 

Zásada zákazu diskriminace není absolutní a ZVZ umožňuje i jednu výjimku 

z její aplikace, kterou je zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se 

zdravotním postižením.
55

 Opodstatnění pozitivní diskriminace lze spatřovat ve snaze 

zákonodárce o co největší zapojení handicapovaných osob do pracovního a 

společenského života.  

S ohledem na komunitární úpravu jde o transpozici čl. 19 směrnice 

2004/18/ES, který stanoví, že „členské státy mohou vyhradit účast na zadávacím 

řízení chráněným dílnám nebo jim vyhradit plnění zakázek v rámci programů 

chráněného zaměstnání, kdy většina dotčených zaměstnanců jsou zdravotně 

postižené osoby, které z důvodu povahy nebo vážnosti svého postižení nemohou 

vykonávat pracovní činnost v běžných podmínkách.“  

 „Zvýhodněným dodavatelem“ je tedy takový dodavatel, který:
56

 

- provozuje chráněnou dílnu podle § 76 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v platném znění,
57

 nebo 

- na nějž se vztahuje program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel 

zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením podle § 67 zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

V případě, že tak zadavatel stanoví v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího 

řízení, nemohou se jiní dodavatelé než ti, kteří splňují tyto podmínky, zadávacího 

řízení vůbec zúčastnit. Cílem je podpořit zaměstnavatele se statutem chráněných 

dílen nebo programů chráněného zaměstnání, kteří jsou v hospodářské soutěži 

znevýhodněni oproti ostatním soutěžitelům a za normálních podmínek by nemohli 

úspěšně soutěžit. 

Zadavatel je povinen využít zvýhodnění dodavatelů u zboží uvedeného 

v nařízení vlády
58

. Toto nařízení však doposud nebylo vydáno. 

                                                 
55

 Viz § 101 ZVZ. 
56

 Metodika zadávání veřejných zakázek zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj, s. 195. 

Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=96c21e71-a736-469e-a759-

d5ffa016ce95. 
57

 Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce 

a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním 

přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být 

provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní 

dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek. 

http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=96c21e71-a736-469e-a759-d5ffa016ce95
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=96c21e71-a736-469e-a759-d5ffa016ce95
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    3. Otevřené zadávací řízení 

3.1 Zahájení zadávacího řízení 

 ZVZ neupravuje veřejnou zakázku po celou dobu její existence, ale pouze od 

okamžiku zahájení zadávacího řízení do okamžiku rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Zadávacím 

řízením můžeme tedy označit proces směřující k udělení veřejné zakázky 

nejvhodnějšímu uchazeči. 

V souladu se zákonem je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku 

prostřednictvím jednoho ze šesti zadávacích řízení – v otevřeném řízení, v užším 

řízení, v jednacím řízení s uveřejněním, v jednacím řízení bez uveřejnění, 

v soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení.
59

 Volba konkrétního 

zadávacího řízení se bude odvíjet od podmínek, za kterých se zadávání uskutečňuje a 

od charakteru veřejné zakázky. 

 

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, patří otevřené řízení spolu s jednacím 

řízením s uveřejněním mezi nejčastěji využívané formy zadávacího řízení. Naopak 

nejméně využívaným procesem pro zadání veřejné zakázky je soutěžní dialog.  

 

 

                    Zdroj: www.portal-vz.cz. Statistiky veřejných zakázek za rok 2009. 

                                                                                                                                                      
58

 Viz § 101 odst. 4 ZVZ. 
59

 Viz § 21 ZVZ. 

http://www.portal-vz.cz/
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Analýza průběhu zadávacího řízení obsažená v této kapitole, se bude vztahovat 

na řízení otevřené. Prostřednictvím otevřeného řízení
60

 může být zadána jakákoli 

veřejná zakázka a je tak svoji povahou otevřeno neomezenému počtu zájemců, kteří 

mohou na základě předem stanovených podmínek podat nabídku. Právě otevřené 

řízení bývá některými autory
61

 označováno jako nejvíce transparentní a nejméně 

diskriminující, ačkoliv je to časově a administrativně nejnáročnější druh zadávacího 

řízení. Následující dvě kapitoly pak zmiňují problematické oblasti některých dalších 

druhů zadávacích řízení. 

Zahájení zadávacího řízení upravuje ZVZ v § 26, přičemž řízení upravená 

v zákoně je možné zahájit pouze způsobem stanoveným v zákoně.
62

 Zadávací řízení 

lze zahájit uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo odesláním 

výzvy o zahájení zadávacího řízení. Otevřené řízení se zahajuje uveřejněním 

oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím standardního formuláře 

s názvem „Oznámení o zakázce“ v Informačním systému.
63

  

Lhůta pro podání nabídek začne dodavatelům běžet den následující po dni 

odeslání oznámení otevřeného řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Viz § 27 ZVZ. 
61

 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 264. 
62

 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 189. 
63

 Nadlimitní veřejné zakázky budou rovněž uveřejněny v Úředním věstníku EU. 
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Kompletní průběh otevřeného zadávacího řízení přehledně vystihuje následující schéma: 

                                          Hlavní Proces   Fáze životního cyklu VZ  

         Plánovaní VZ 
 
  

         Příprava VZ 

          

 

     

  
 

         Plnění smlouvy 
          

 

 

Zdroj: Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 

 
Specifikace VZ a příprava zadávacích 

podmínek 

Plánování veřejných zakázek 
 

Schválení zadávacích podmínek a VZ 

Uveřejnění oznámení/odeslaní výzvy 

 

Poskytování zadávací dokumentace/ 
dostateční informací 

Podávaní nabídek/žádostí o účast 

 

Otevíraní obálek s nabídkami 
 

Posouzení a hodnocení nabídek 
 

Výběr nejvhodnější nabídky 

 

Schválení a podpis smlouvy 

 

Uveřejnění výsledku zadávacího 
řizení 

 
Námitky 

 

Plnění předmětu VZ 

 

Zaplacení ceny předmětu VZ 

 

Uchování dokumentace 

 

 

 

Zadání VZ 
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                  3.1.1 Zveřejnění informací o veřejné zakázce 

 S ohledem na zásadu transparentnosti je nezbytné zajistit odpovídající stupeň 

zveřejnění umožňující otevření trhu hospodářské soutěži ve prospěch každého 

potenciálního uchazeče.
64

 Platí totiž, že čím více uchazečů se o veřejné zakázce 

dozví, tím více jich podá nabídku a zvětší se tak pravděpodobnost, že zadavatel získá 

plnění v optimálním poměru kvality a ceny.
65

 

Zadavatel má povinnost publikovat oznámení o zahájení zadávacího řízení 

(výzvu o zahájení zadávacího řízení) nejen na národní úrovni, ale z důvodu začlenění 

českého hospodářského trhu do trhu komunitárního, v některých případech i na 

úrovni EU, s cílem zpřístupnit zadání veřejné zakázky co největšímu množství 

konkurenceschopných firem. 

Uveřejňování dokumentů se v praxi uskutečňuje v rovině dobrovolné i 

povinné. Zadavatel má podle ustanovení § 146 ZVZ povinnost uveřejňovat 

podlimitní veřejné zakázky v informačním systému.
66

 Zakázky nadlimitní jsou 

zveřejňovány jak v informačním systému, tak i v Úředním věstníku Evropské Unie.
67

 

Povinnost uveřejňování v Úředním věstníku EU vyplývá z komunitárních 

předpisů, především pak z čl. 36 směrnice 2004/18/ES. Díky uveřejnění veřejné 

zakázky ve věstníku EU se český trh otevírá zahraničním dodavatelům a přispívá tak 

k naplnění jednoho ze základních cílů společenství, kterým je vytvoření jednotného 

trhu. Případné omezení zahraničních dodavatelů ucházet se o veřejnou zakázku 

společně s tuzemskými by odporovalo zákazu diskriminace. K uvedenému se vyjádřil 

i SDEU ve věci Evropská komise v. Francouzská republika: „Francouzská republika 

                                                 
64

Rozsudek SDEU C-458/03 ve věci Parking Brixen GmbH v Gemeinde Brixen and Stadtwerke 

Brixen AG ze dne 13.10.2005 odst. 49: „The principles of equal treatment and non-discrimination on 

grounds of nationality imply, in particular, a duty of transparency which enables the concession-

granting public authority to ensure that those principles are complied with. That obligation of 

transparency which is imposed on the public authority consists in ensuring, for the benefit of any 

potential tenderer, a degree of advertising sufficient to enable the service concession to be opened up 

to competition and the impartiality of procurement procedures to be reviewed.“ 
65

Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 2007, s. 207. 
66

Resp. Informačním subsystému v rámci informačního systému veřejných o zakázkách podle § 157. 

Součástí Informačního systému o veřejných zakázkách www.isvz.cz je samostatný Uveřejňovací 

subsystém, prostřednictvím kterého je zajištěno uveřejňování informací povinně uveřejňovaných 

zadavatelem podle zákona. Uveřejňovací subsystém je provozován Českou poštou, s.p. na základě 

koncese, která byla České poště, s.p. udělena rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj č. j.: 

14733/2006-42 ze dne 19. dubna 2006. 
67

S výjimkou nadlimitních veřejných zakázek na služby podle přílohy č. 2 k ZVZ, u kterých se 

v Úředním věstníku uveřejňují pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo oznámení týkající 

se soutěže o návrh. Půjde například o hotelové a restaurační služby, služby v drážní dopravě, služby 

v dopravě, právní služby a tzv. jiné služby, tj. služby, nevyjmenované v příloze č. 1 k ZVZ, která 

obsahuje seznam služeb podléhajících uveřejňování v Úředním věstníku Evropské Unie. 

http://www.isvz.cz/
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nesplnila povinnosti, jež pro ni vyplývají ze směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. 

června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby a zvláště 

z jejího čl. 15. odst. 2, neboť Communauté Urbane du Mans zadala zakázku na studie 

o podpoře pro investora týkající se čističky odpadních vod v Chauvinére, aniž 

přikročila ke zveřejnění vyhlášky zakázky v Úředním věstníku Evropských 

společenství.“
68

 

Pokud jde o zakázky podlimitní, mohou být také uveřejněny v Úředním 

věstníku EU, nicméně záleží pouze na úvaze zadavatele, neboť jejich uveřejňování je 

totiž zcela dobrovolné. To stejné platí i pro zakázky malého rozsahu a jejich 

uveřejňování v Informačním systému či Úředním věstníku Evropské Unie.  

Právě opomenutí povinnosti uveřejňovat oznámení o veřejné zakázce na 

komunitární úrovni patří k nejčastějším pochybením zadavatele.
69

 

Nezbytnost uveřejňování platí i pro zakázky zadávané mimo režim ZVZ nebo 

zadávacích směrnic. Ke způsobu uveřejňování zakázek zadávaných mimo režim 

zadávacích směrnic se vyjádřila Evropská Komise v Interpretačním sdělení.
70

 

Komise zdůrazňuje, že ani u zakázek nespadajících do režimu zadávacích směrnic 

by nemělo být podceňováno jejich zveřejňování. Tyto zakázky totiž představují 

významné příležitosti hlavně pro malé a střední podniky a nové společnosti. Dle 

Komise „čím zajímavější je zakázka pro případné uchazeče s jiných členských států, 

tím větší dosah by medium jejího zveřejnění mělo mít“.  

Mezi vhodné a běžně užívané publikační prostředky patří:
71

 

- Internet, ať již formou oznámení na internetové stránce veřejného 

zadavatele nebo portálovou internetovou stránkou vytvořenou speciálně 

pro účely zveřejnění veřejné zakázky, 

- vnitrostátní úřední věstníky, vnitrostátní časopisy zaměřené na 

zveřejňování veřejných zakázek, celostátní nebo regionální noviny 

nebo odborné publikace, 

                                                 
68

Rozsudek C-340/02 ve věci Evropská komise v. Francouzská republika ze dne 14.10.2004. 
69

Informační list ÚOHS č. 4/2009, s. 4. Dostupné z: 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Informacni_listy/2009/Infolist_2009_04_Verejne_zakaz

ky.pdf 
70

Interpretační sdělení komise 2006/C 179/02 o právních předpisech Společenství použitelných pro 

zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek, s. 

3. Dostupné z:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:179:0002:0007:CS:PDF. 
71

Ibid.  
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- místní publikační prostředky – například místní noviny, obecní 

zpravodaje nebo informační tabule budou vhodné výhradně pro velmi 

malé veřejné zakázky určené pouze pro místní trh, 

- úřední věstník Evropské Unie/internetové stránky TED (Tenders 

Electronic Daily), což přichází v úvahu spíše u větších zakázek. 

Domnívám se, že zveřejnění veřejné zakázky je velmi důležité, neboť garantuje 

vyšší pravděpodobnost efektivního zadání veřejné zakázky. Rovněž uveřejnění 

informací vztahujících se k průběhu zadání veřejné zakázky přispěje ke zvýšení 

transparentnosti celého procesu. Dle původních návrhů měl být § 6 ZVZ rozšířen o 

povinnost zadavatele zveřejňovat veškeré informace vztahující se k výběrovému 

řízení způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet). Od tohoto návrhu bylo 

nakonec upuštěno a stávající znění ZVZ zadavatelům tuto povinnost neukládá. 

3.1.2 Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel odpovídá za její správnost a úplnost.
72

 

Zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem procesu, protože právě od 

ní se bude odvíjet průběh celého zadávacího řízení. Zadavatel musí už při jejím 

zpracování respektovat základní zásady uvedené v § 6 ZVZ.  

Primárně musí zadávací dokumentace být dostatečně srozumitelná a přehledná, 

aby potenciálním uchazečům nevznikaly pochybnosti ohledně předmětu plnění 

veřejné zakázky, a musí být jednotná pro všechny uchazeče a jejich nabídky. Je 

nepřípustné, aby v zadávací dokumentaci poskytnuté jednotlivým uchazečům byly 

obsahové rozdíly.
73

 Důležitost zadávací dokumentaci potvrdil i ÚOHS: „precizní 

zpracování zadávací dokumentace je důležitou součástí zadávacího procesu a je 

nezbytné mu věnovat patřičnou pozornost, aby dodavatelé měli veškeré informace 

nutné ke zpracování nabídky.“
74

  

Precizní a důkladné zpracování zadávací dokumentace je však základním 

předpokladem nejen proto, aby zadavatel obdržel odpovídající nabídky, ale rovněž 

proto, aby tyto nabídky byly vzájemně porovnatelné. Požadavky na plnění veřejné 
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 Viz § 44 odst. 1 ZVZ. 
73

 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 2007, s. 339. 
74

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S 60/2005 ze dne 11.5.2005. 
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zakázky musí být stanoveny s maximální objektivitou a jednoznačností, tedy tak, aby 

je všechny dotčené subjekty vnímaly stejným způsobem a nevznikal žádný prostor 

pro pochybnosti či rozdílný výklad.
75

 V situaci, kdy je některá podmínka 

nejednoznačná a připouští různou interpretaci ze strany uchazečů o veřejnou zakázku, 

není možné vykládat tuto interpretaci k tíži uchazeče.
76

 Projev vůle, který obsahuje 

výraz připouštějící různý výklad, je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, 

která jako první v jednání tohoto výrazu použila, tudíž zadavatele.
77

  

K určitosti a jednoznačnosti požadavků zadavatele obsažených v zadávací 

dokumentaci Krajský soud v Brně uvedl: „základem zadávací dokumentace je co 

nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky, provedené natolik podrobným, 

srozumitelným způsobem a co do významu jednotlivých jednoznačným způsobem, 

který umožní samotné sestavení nabídky, její následné transparentní hodnocení 

zadavatelem a poté i následné objektivní přezkoumání toho, zda zadavatel hodnotil 

nabídky takovým způsobem, jakým měl“.78 

S ohledem na § 44 odst. 3 ZVZ musí zadávací dokumentace vždy obsahovat 

obchodní podmínky, požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny a 

požadavky zadavatele na obsah a formu zpracování nabídky. Je-li to odůvodněno 

předmětem veřejné zakázky, musí zadávací dokumentace obsahovat i technické 

podmínky předmětu plnění veřejné zakázky. Naopak negativní výčet uvádí § 44 odst. 

9 ZVZ.  

Zadavatel sice má dbát úplného a přesného popisu předmětu veřejné zakázky, 

musí tak ale činit za pomoci obecných specifikací (např. technické specifikace jako je 

výkon a jeho parametry, charakter výrobku, funkce atd.). V žádném případě nesmí 

zadavatel odkazovat na konkrétní obchodní firmy, názvy nebo specifická označení 

zboží a služeb, což by znamenalo porušení zákazu diskriminace. 

Dodavatel musí mít možnost se s obsahem zadávací dokumentace seznámit. 

Pokud zadavatel neumožní neomezený a přímý dálkový přístup, je povinen zadávací 

dokumentaci předat či zaslat v listinné či elektronické podobě dodavateli do 6 dnů 
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 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S276/2009/VZ-14846/2009/510/Hod ze dne 7.12.2009. 
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 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S 291/2006-20961/2006/540-Der ze dne 27.11.2006. 
77

 Viz např. rozhodnutí ÚOHS Č.j.:VZ/S10/02-153/71/02-Dh ze dne 3.1.2003. 
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 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 33/2007-175 ze dne 20.3.2008. 
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v otevřeném řízení a do 2 dnů ve zjednodušeném podlimitním řízení ode dne 

doručení písemné žádosti dodavatele.
79

   

Vzhledem k tomu, že nabídku může v zadávacím řízení podat i uchazeč, který 

si nevyzvedl zadávací dokumentaci, neobsahuje již zákonná úprava časová omezení 

pro doručení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace. V praxi totiž docházelo 

k případům, kdy zadavatelé úmyslně zkracovali lhůtu pro poskytnutí zadávací 

dokumentace a tím neodůvodněně omezovali počet potenciálních dodavatelů.
80

 

Stanovování lhůt však nebylo opodstatněné, neboť je to právě dodavatel, kdo je 

sám odpovědný za to, že si zadávací dokumentaci vyzvedne v krátké lhůtě a nebude 

tak mít dostatek času pro kvalitní zpracování nabídky. V souladu s aktuálním zněním 

ustanovení § 48 odst. 2 ZVZ tak platí, že vyzvednutí zadávací dokumentace není 

podmínkou pro podání nabídky v zadávacím řízení.  

Jsem toho názoru, že právě odstranění povinnosti vyzvednout si zadávací 

dokumentaci jako podmínky pro podání nabídky, je jedním z bodů, které mohou 

přispět ke zkvalitnění procesu zadávaní veřejných zakázek. Usiluje-li zadavatel o co 

nejefektivnější vynaložení svých prostředků, je neúčelné, aby kladl na uchazeče 

zbytečná omezení a tím jejich účast v procesu zadání veřejné zakázky ztěžoval.  

 Ve vztahu k předložení nabídek dodavateli je třeba zmínit, že zadavatel má 

povinnost přijmout nabídky i těch dodavatelů, kteří jím nebyli přímo vyzváni. I tito 

jsou totiž oprávněni podat nabídku, a to i přesto, že zadavatel oslovil písemnou 

výzvou k podání nabídky pouze vybraný počet zájemců. „Pokud takovýto zájemce 

nabídku podá, je zadavatel povinen ji přijmout a následně postupovat vůči všem 

uchazečům stejně (tedy nediskriminačně).“ Pokud by zadavatel v uveřejnění veřejné 

zakázky uvedl, že nabídku mohou podat pouze vyzvaní uchazeči, dopustil by se 

porušení § 6 ZVZ, protože nelze vyloučit, že by v případě neuvedení této podmínky 

obdržel ještě výhodnější nabídky od uchazečů, kteří nebyli vyzváni k podání 

nabídky.
81

 Tento závěr vyplývá nejen z rozhodovací praxe a výkladových stanovisek 

ÚOHS, ale potvrzuje jej i relevantní odborná literatura.
82

 I „nevyzvaný“ dodavatel 
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 Viz § 48 odst. 1 ZVZ. 
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 Viz např. rozhodnutí ÚOHS Č.j. VZ/S400/2006-06528/2007/530-Kr ze dne 4.4.2007. 
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 Rozhodnutí ÚOHS č.j. S312/2007/VZ-23287/2007/530/Va ze dne 19.12.2007. 
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 K tomu viz předchozí bod nebo výkladové stanovisko uveřejněné na internetových stránkách 

ÚOHS: „Poskytování zadávací dokumentace, podávání nabídek dodavateli, které zadavatel nevyzval 

k podání nabídek – zjednodušené podlimitní řízení“.  Dále viz. Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., 

Machurek, T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 172 nebo Raus, 

D., Neruda, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, a. s., 2007, s. 291. 
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nicméně musí podat nabídku v souladu s požadavky zadavatele (včetně prokázání 

kvalifikace), a to ve lhůtě pro podání nabídek určené v zadávacích podmínkách.  

Zadavatel je rovněž oprávněn požadovat úhradu nákladů souvisejících 

s poskytnutím zadávací dokumentace.
83

 Do těchto nákladů může zadavatel započíst 

pouze oprávněné náklady, kterými jsou náklady na reprodukci a na poštovné nebo 

balné. Dle ZVZ zadavatel není oprávněn požadovat úhradu nákladů přesahující 

obvyklé náklady. Diskriminačním, a tedy v rozporu se zákonem, by proto byl 

požadavek nepřiměřené ceny za poskytnutí zadávací dokumentace.  

Mezi další častá pochybení, kterých se zadavatel při vypracování zadávací 

dokumentace dopouští, patří neúplný obsah zadávací dokumentace, rozpor mezi 

zadávací dokumentací a zadávacím řízením či snaha zadavatele následně modifikovat 

podmínky zadání.
84

       

3.1.3. Změna zadávací dokumentace 

V praxi mohou rovněž nastat případy, kdy po vyhlášení veřejné zakázky, je 

třeba změnit nebo upravit některé zadávací podmínky. Na této problematice lze 

zřetelně demonstrovat nedokonalost současné právní úpravy, protože ZVZ se k ní 

nijak nevyjadřuje. Zákonná úprava obsahuje pouze možnost dodavatele požadovat od 

zadavatele dodatečné informace v souladu s ustanovením § 49 ZVZ. Dodatečné 

informace ale slouží k pouhému vysvětlení či upřesnění nejasností obsažených 

v zadávací dokumentaci a v žádném případě nemůže být jejich prostřednictvím 

měněna zadávací dokumentace. Vzhledem k absenci konkrétní právní úpravy, je tedy 

třeba při úvahách o dalším postupu zohlednit především zásady obsažené v § 6 ZVZ. 

Dle závěrů Nejvyššího správního soudu ČR
85

 má zadavatel v případě nutnosti 

změnit podmínky zadávací dokumentace dvě možnosti. První možností je zrušit 

stávající zadávací řízení a vyhlásit nové. Druhou možností je uskutečnit tuto změnu 

v průběhu stávajícího zadávacího řízení, nicméně takovým způsobem, aby naplněny 

a respektovány základní zásady zadávacího řízení. Zadavatel tedy může přistoupit ke 

změně podmínek zadávacího řízení, pokud si tuto změnu vyhradí předem v zadávací 

                                                                                                                                                      
Opačný názor zastává např. Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách, 1. vydání, C.H. BECK, Praha 

2006. str. 264. 
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 Viz § 48 odst. 5 ZVZ. 
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 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU s. 258. 
85

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 5 Afs 131/2007 ze dne 12. května 2008. 
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dokumentaci a také dostatečně prodlouží lhůtu pro dodavatele, která jim umožní na 

nové podmínky zareagovat. Nejvyšší správní soud ČR v tomto rozhodnutí také uvedl, 

že pokud zadavatel změnil zadávací dokumentaci a o této změně informoval 

dodavatele pouhých 15 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídky, aniž prodloužil 

lhůtu k jejímu podání, je takovýto postup zcela netransparentní. Zadavatel je povinen 

při změně předmětu veřejné zakázky prodloužit lhůtu pro podání nabídky takovým 

způsobem, aby po změně nebyla kratší, než zákonem stanovená lhůta minimální.  

Význam v tomto ohledu má především zásada transparentnosti, neboť, jak 

konstatoval Nejvyšší správní soud ČR tato zásada „předpokládá, že všechny 

technické informace významné pro správné pochopení vyhlášení zakázky nebo 

zadávací dokumentace, jsou co možná nejdříve poskytnuty všem subjektům, které se 

účastní řízení o zadání veřejné zakázky, a to způsobem, který jednak umožňuje všem 

přiměřeně informovaným uchazečům, kteří postupují s běžnou řádnou péčí, pochopit 

jejich přesný rozsah a vykládat je stejným způsobem, a který dále umožňuje 

zadavateli skutečně ověřit, zda nabídky uchazečů splňují kritéria, kterými se řídí 

dotčená zakázka.“ 

S ohledem na judikaturu SDEU je třeba zmínit, že postup, kdy zadavatel 

stanoví dodatečná kritéria nebo kvalifikační předpoklady účasti ve veřejné zakázce 

těsně před odevzdáním, případně až po odevzdání nabídky, je považován za 

nedovolený.
86

  

Jestliže zadavatel změní či doplní zadávací dokumentaci krátce před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek, aniž by dostatečným způsobem prodloužil lhůtu k jejich 

podání, dochází nutně k tomu, že možnost uchazečů ucházet se o veřejnou zakázku je 

objektivně ztížena či dokonce znemožněna a takovýto postup nelze v žádném případě 

považovat za transparentní a v každém případě vzbuzuje pochybnosti o důvodech 

kroků zadavatele.  

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, změna zadávací dokumentace per se vyloučena 

není. Pokud jsou dodržena předem daná pravidla, tj. zadavatel si předem vyhradí 

právo možné změny a po změně dostatečně prodlouží lhůtu pro dodavatele, která by 

ji umožnila na nové podmínky zareagovat, je možné změnit podmínky veřejné 

zakázky ještě v průběhu zadávacího řízení. Možnost změny ale musí mít vždy pevně 
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Rozsudek SDEU C-470/99 ve věci Universale-Bau Ag ze dne 12.12.2002. 
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stanovená pravidla, která budou předcházet možnosti jejich zneužití ze strany 

zadavatele a zajistí nediskriminační a transparentní průběh zadání veřejné zakázky.
87

 

Jsem toho názoru, že by bylo vhodné doplnit v ZVZ ustanovení, které by tento 

postup zadavatelů výslovně upravovalo, neboť k potřebě změny zadávací 

dokumentace může docházet ze zcela objektivních příčin, bez jakéhokoliv přičinění 

zadavatele. Jak je vidět z uvedené judikatury, jde totiž o oblast, která zadavatelům 

činí potíže, a to nejen v ČR, ale i na komunitární úrovni.  

 

3.1.4 Technické podmínky 

V české právní úpravě najdeme technické podmínky v § 45 a § 46 ZVZ. Jak 

uvádí § 45 odst. 1: „Technickými podmínkami se v případě veřejných zakázek na 

dodávky a služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky a služby 

stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití 

požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.“ Podstatou tohoto ustanovení je 

zabránit diskriminaci a zvýhodňování některých dodavatelů na úkor jiných. 

Zadavatel musí nastavit technické podmínky tak, aby určitým dodavatelům 

nezaručovaly konkurenční výhodu a nevytvářely neodůvodněné překážky 

hospodářské soutěže.
88

 Ustanovení § 45 odst. 1 ZVZ je odrazem transpozice čl. 23 

směrnice 2004/18/ES do české právní úpravy.
89

 

Dle čl. 23 směrnice se technické specifikace uvádějí vždy v dokumentech 

týkajících se zakázky, jako jsou oznámení o zakázce, zadávací dokumentace nebo 

dodatečné dokumenty. Definici některých technických specifikací pak poskytuje 

příloha VI Směrnice 2004/18/ES. 

Technické podmínky může zadavatel stanovit formou požadavků na výkon, 

funkci, parametry či rozměry poptávaného předmětu.
90

 Z ustanovení § 44 odst. 9  

ZVZ vyplývá, že pokud to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí 

zadávací dokumentace obsahovat odkazy nebo specifická označení, pokud by to 

vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

Diskriminační by v tomto ohledu byl zejména odkaz na výrobky určité konkrétní 

                                                 
87

 Rozsudek SDEU C-496/99 P ve věci Succhi di Frutta Spa ze dne 28. dubna 2004. 
88

 Viz § 45 odst. 3 ZVZ. 
89

 Směrnice pracuje s termínem technická specifikace, zatímco v ZVZ byl zvolen odlišný překlad, a to 

technické podmínky. Obsahově jsou oba termíny totožné. 
90

 Viz § 46 ZVZ. 
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značky,
91

 patenty, typy nebo určitý původ či výrobu, není-li tento odkaz odůvodněn 

předmětem zakázky a doprovázen slovy nebo „rovnocenný.“
92

  

Ustanovení § 44 odst. 9 však nelze chápat naprosto striktně a zákon sám 

z tohoto ustanovení připouští dvě výjimky. První výjimka připouští užití odkazů 

tehdy, je-li to odůvodněno zvláštností předmětu veřejné zakázky.  

Takovým případem bude například nezbytnost obnovy stávajících přístrojů, 

kdy by výrobky jiného výrobce mohly být nekompatibilní se stávajícím zařízením. 

Pokud by pořízené výrobky byly neslučitelné se stávajícím zařízením, postrádal by 

takto pořízený systém funkčnosti a zadávaná zakázka, jejíž účel spočívá v naplnění 

potřeb zadavatele, by pozbyla svého významu.
93

 Dalším případem, v němž se bude 

tato výjimka v některých specifických případech uplatňovat, bude bezpochyby 

zdravotnictví. Tento závěr lze dovodit například z rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 

června 2007. V daném případě šlo přípravky Hemohes 10% a Hemohes 6%, přičemž 

ÚOHS vzal při svém rozhodování v úvahu skutečnost, že jde o speciální přípravky ne 

svým složením, ale svým jedinečným způsobem balení, které umožňuje přetlakové 

balení, a žádný z léčivých přípravků, kterým je možné terapeuticky nahradit zmíněné 

léčivé přípravky, nemá možnost podání přetlakovým způsobem. Z toho důvodu je 

uvedení registrovaného názvu léčivých přípravků odůvodněno předmětem veřejné 

zakázky.  

Druhou výjimkou je situace, kdy zadavatel není schopen objektivně popsat 

předmět veřejné zakázky s použitím obecných technických podmínek ve smyslu § 45 

a § 46 ZVZ. Zadavatel však v takovém případě musí připustit pro plnění veřejné 

zakázky použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení, což uvede 

v zadávací dokumentaci. 

I při použití některé z uvedených výjimek je třeba respektovat zásadu 

transparentnosti a zadavatel musí být schopen specifikaci předmětu veřejné zakázky 

některým z výše uvedených postupů odůvodnit a doložit.  

 

                                                 
91

 Viz například rozhodnutí ÚOHS Č. j.: S157/2009/VZ-8664/2009/520/JHl ze dne 7.8.2009. 

Pochybení v nastavení technických podmínek se dopustila Základní škola a Mateřská škola Nová říše 

při zadání zakázky „škola hrou“. Zadavatel v rozporu se zákonem požadoval například ozvučení 

učebny určité značky, konkrétní datový projektor nebo protiskluzové PVC určitého výrobce. Způsob 

nastavení technických podmínek v zadávací dokumentaci zapříčinil to, že oba uchazeči podali shodné 

přístroje. Tím zaručil výhodu určitému výrobci předmětů, což doložily nabídky obou uchazečů. ÚOHS 

uložil zadavateli pokutu ve výši 30 000 Kč. 
92

 Rozsudek SDEU C-59/00 ve věci Bent Mousten Vestergaard ze dne 3.12.2001 ze dne 3.12.2001. 
93

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: VZ/S/48/05-154/4644/05-Der ze dne 30.9.2005. 
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3.1.5 Lhůty  

Je zcela nepřípustné, aby zadavatel určil různě dlouhé lhůty pro různé 

dodavatele. Takové jednání by bylo diskriminační, protože lhůty musí být vždy stejně 

dlouhé pro všechny. Úpravu lhůt obsahuje ZVZ v § 39 až § 43, přičemž zadavatel 

musí tyto lhůty stanovit s ohledem na rozsah a složitost veřejné zakázky. Lhůty pro 

podání nabídek by měly být dostatečně dlouhé, aby podniky z jiných členských států 

mohly zakázku předem posoudit a vypracovat nabídku.
94

 

 3.1.6 Dělení veřejných zakázek 

Obcházení finančních limitů dělením veřejných zakázek ve snaze vyhnout se 

použití některého ze složitějších zadávacích řízení patří mezi nejzávažnější porušení 

zákona, neboť zcela vylučuje soutěžní prostředí. 

 Jak vyplývá z dikce § 13 odst. 3 ZVZ,
95

 je možné, aby zadavatel rozdělil 

předmět veřejné zakázky na několik jednotlivých částí. Tento postup je pro 

zadavatele praktický zejména u rozsáhlých a finančně náročných projektů nebo 

projektů, u nichž bude konkretizace některých částí zřejmá až po určité době. I 

přesto, že plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou odlišná, jejich účel sleduje 

jeden cíl a jejich soubor tvoří funkční celek, a proto se bude stále jednat o jednu 

veřejnou zakázku.  

Zadavatel naopak nesmí předmět veřejné zakázky rozdělit tak, aby tím došlo 

ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené pro nadlimitní nebo 

podlimitní veřejné zakázky. 

Zářným příkladem špatného rozdělení veřejné zakázky byla zakázka 

Ministerstva zdravotnictví, která byla v rozporu se zákonem rozdělena na čtyři menší 

zakázky, ačkoliv měla být zadána jako zakázka nadlimitní. Při mediální kampani 

v rámci prevence boje s civilizačními chorobami rozdělilo Ministerstvo tuto kampaň 

na čtyři samostatné zakázky: prevenci rakoviny plic, karcinomu děložního čípku, 

prevenci obezity a kolorektálního karcinomu. Následně oslovilo tři firmy, z nichž 

ve všech čtyřech případech vybralo stejného vítěze. Dle ÚOHS tvořily tyto zakázky 

                                                 
94

 Interpretační sdělení komise 2006/C 179/02 o právních předpisech Společenství použitelných pro 

zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek, s. 

6. 
95

 Viz § 13 odst. 3 ZVZ. Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke 

snížení hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 ZVZ. 
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z hlediska věcného i časového jeden celek a uvedený postup byl v rozporu se ZVZ. 

Ministerstvu byla za toto porušení ZVZ udělena pokuta ve výši 70 000 Kč. 
96

 

Dalším příkladem z praxe jsou Lesy ČR, zadavatel v tomto případě rozdělil 

jedinou nadlimitní veřejnou zakázku na 80 zakázek tak, aby samostatně tyto zakázky 

nedosahovaly hodnoty 2 000 000 Kč. O nezákonnosti tohoto postupu rozhodl 

Krajský soud v Brně, který tak zrušil předchozí dva výroky ÚHOS, podle něhož byly 

zakázky zadány v souladu ZVZ a zdůraznil, že při určení toho, co je v konkrétním 

případě jedinou veřejnou zakázkou a jaká plnění již představují více veřejných 

zakázek, je nezbytné zohledňovat účel a smysl právní úpravy, kterým je v případě 

ZVZ zejména zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými 

prostředky.97 

Při posouzení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek, je třeba přihlížet 

k věcným, geografickým, časovým a místním souvislostem, popř. ke skutečnosti, že 

předmět plnění veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek.  

 věcná souvislost – předmět plnění je shodný nebo směřuje ke stejnému 

cíli. Pro naplnění pojmu věcné souvislosti a jeho znaků přitom není 

potřeba, aby byl předmět plnění veřejných zakázek zcela totožný. 

Věcnou souvislost je totiž třeba vykládat s ohledem na podobný účel 

předmětu plnění. V opačném případě by dle ÚOHS docházelo 

k situacím, kdy by zadavatel poptával např. zvlášť skříně do kanceláře 

a zvlášť stoly do kanceláře, které sice uspokojují uživatelovi potřeby 

rozdílným způsobem, nicméně v obou případech jde o kancelářský 

nábytek.
98

 K obdobným závěrům dospěl ÚOHS ve svém rozhodnutí ze 

dne 2. února 2010
99

. V daném případě šlo o zpracování dokumentace 

k programům, které mají zajistit splnění cílů koncepce. I když jsou 

navazující veřejné zakázky rozdílné, předmětem jejich plnění jsou 

služby ve formě zpracovávání projektové dokumentace a přípravy 
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 Viz aktuality z veřejných zakázek: Ministerstvo zdravotnictví dělením předmětu veřejné zakázky 

obcházelo limit v zákoně. Dostupné z: http://www.compet.cz/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-

zakazek/ministerstvo-zdravotnictvi-delenim-predmetu-verejne-zakazky-obchazelo-limit-v-zakone/. 
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 Viz článek Lesy ČR porušily zákon rozdělením zakázek na těžbu dřeva. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/ekonomika/179940-lesy-cr-porusily-zakon-rozdelenim-zakazek-na-tezbu-

dreva.html. 
98

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.:R-28/2010/VZ-10053/2010/310-ASc ze 28. 6. 2010. 
99

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: R98/2009/VZ-1644/2010/310/PMo ze dne 2.2.2010. 
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podkladových materiálů pro zadání veřejných zakázek k jednotlivým 

programům Koncepce. Výstupem ze všech zkoumaných veřejných 

zakázek je tedy projektová dokumentace k jednotlivým programům a 

podklady pro provedení veřejných zakázek na jejich realizaci; 

 místní souvislost – k realizaci plnění dochází na stejném místě; 

 časová souvislost – plnění jsou realizována současně, v určitém období 

nebo na sebe navazují; 

 funkční souvislost – předměty jednotlivých zakázek tvoří jeden funkční 

celek. 

Tyto znaky musí být splněny kumulativně. Pokud by některý z uvedených 

atributů nebyl splněn, nelze dospět k názoru, že se v konkrétním případě jedná o 

jednu veřejnou zakázku.
100

 

V případě, že zadavatel přistoupí k rozdělení veřejné zakázky, protože je to 

z hlediska předmětu plnění výhodnější, musí určit předpokládanou hodnotu celého 

předmětu veřejné zakázky dohromady. Celkovou cenu určí stanovením 

předpokládané ceny jednotlivých částí, které potom sečte.
101

 U stavebních prácí se 

pravidlo sčítání předpokládaných hodnot neuplatní vůbec. 

Výjimka ze sčítání předpokládaných hodnot obdobných, spolu souvisejících 

dodávek či služeb je obsažena v § 13 odst. 8 ZVZ, dle něhož není třeba uvedený 

postup dodržovat u dodávek (pouze u zakázek na dodávky, nikoli na služby), jejichž 

jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky 

pořizuje podle svých aktuálních potřeb. Musí však dodržet zásady obsažené v § 6 

ZVZ. Typicky půjde o nákup léků, letenek nebo pohonných hmot.  

Jak je zřejmé z dosavadní praxe ÚOHS, dělení zakázek představuje jeden 

z častých nástrojů obcházení zákona. Za jednu z hlavních příčin považuji příliš 

vysoké limity pro zakázky malého rozsahu. Zadavatel se tak s výjimkou základních 

zásad vyhne aplikaci ZVZ. K řešení situace by zcela jistě napomohlo snížení limitů 

pro veřejné zakázky malého rozsahu. Vzorem by mohla být úprava u našich sousedů 

- například v Polsku je tento limit v přepočtu jen 300 tisíc korun, na Slovensku 1 
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 Rozhodnutí ÚOHS Č.j. : R075/2010/VZ-13728/2010/310-Asc ze dne 13.9.2010. 
101

 Viz § 13 odst. 8 ZVZ. 
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milion korun a navíc takovéto zakázky musí být zadány elektronickou formou, která 

eliminuje možnost jejich ovlivnění.
102

 Stejně tak by bylo vhodné evidovat všechny 

veřejné zakázky zadané na území ČR, bez ohledu na jejich hodnotu.
103

 

3.1.7 Slučování veřejných zakázek 

V návaznosti na předchozí část považuji za nezbytné podotknout, že 

problémem může být nejen dělení veřejných zakázek, ale rovněž i jejich slučování. 

Půjde o případy, kdy zadavatel omezí možnost dodavatelů ucházet se o veřejnou 

zakázku tím, že její předmět definují příliš široce, což bude mít v konečném důsledku 

stejný efekt jako dělení veřejných zakázek, a to omezení soutěžního prostředí. Jako 

příklad široce nadefinovaného předmětu veřejné zakázky lze uvést postup nemocnice, 

jako zadavatele veřejné zakázky na průběžné dodávky a rozvoz širokého sortimentu 

zdravotnického materiálu – léčivých přípravků, operačních rukavic, injekčních 

stříkaček a jehel, dezinfekčních prostředků atd. – včetně poskytování případných 

souvisejících služeb.
104

  

Zadavatel této zakázky se dopustil pochybení proto, že zahrnul do předmětu 

veřejné zakázky jednak „specializovanější zakázku“, která obsahuje dodávky 

léčivých přípravků, tak i dodávky běžného zdravotnického materiálu. Zadavatel tím 

stanovil technické podmínky veřejné zakázky takových způsobem, že zaručovaly 

konkurenční výhodu dodavatelům léčivých přípravků, neboť dodávka léčivých 

přípravků je natolik specifická, že ji mohou realizovat jen osoby, které jsou 

držitelem rozhodnutí o povolení distribuce léčiv, tedy poměrně úzký okruh 

dodavatelů. Naproti tomu dodávku běžného zdravotnického materiálu může 

poskytnout podstatně širší okruh dodavatelů.  

V těchto případech, kdy by příliš široce definovaný předmět veřejné zakázky 

omezoval okruh potenciálních dodavatelů veřejné zakázky, lze připustit, aby 

zadavatelé rozdělili veřejné předmět veřejné zakázky na části a umožnili 

dodavatelům podání nabídek na více částí dané veřejné zakázky. Je třeba ale mít na 

paměti, že půjde o specifické případy, kdy to povaha předmětu veřejné zakázky 

dovoluje. 
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 Veřejné zakázky malého rozsahu v České republice: Transparency International Česká republika. 

Dostupné z: http://www.transparency.cz/pdf/TIC_ZMR_publikace.pdf 
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 Dále viz kapitola Prevence- snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu. 
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Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S051/2007/VZ-11863/2007/520-KV ze dne 27. 6. 2007. 
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3.1.8. Veřejné zakázky malého rozsahu 

Veřejnou zakázkou malého rozsahu jsou jakékoliv dodávky, nákupy zboží 

nebo stavební práce, které nedosahují cenové hranice stanovené ZVZ. Tato hranice 

je v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby stanovena na 2 miliony Kč 

bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce tato hranice činí 6 milionů 

Kč bez DPH. Zadavatel není v jejich případě vůbec vázán pravidly obsaženými 

v ZVZ, pouze musí dodržovat zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a 

rovného zacházení, což v důsledku bohužel mnohdy vede k zadávání veřejných 

zakázek „spřáteleným podnikatelům“ a omezení konkurence na trhu.  

V roce 2009 představoval celkový objem veřejných zakázek malého rozsahu 

234 mld. Kč, tedy takměř třetinu celkového objemu veřejných zakázek.
105

 

Přezkum postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

byl v posledních několika letech poměrně diskutovaným tématem, v němž se názory 

ÚOHS a správních soudů rozcházely. S ohledem na odlišné názory uvedených 

institucí považuji za důležité nastínit alespoň základní argumentaci relevantních 

rozhodnutí. 

ÚOHS v rozhodnutí R129/2008/02-22930/2008/310-AS/Hr ze dne 12. 

listopadu 2008 uvedl, že je „věcně nepříslušný k přezkoumání zakázek malého 

rozsahu“ Úřad v tomto rozhodnutí dovodil, že nemá povinnost a oprávnění ke 

kontrole a dohledu nad veřejnými zakázkami malého rozsahu, ať již na návrh 

stěžovatele nebo z vlastního podnětu. Jeho věcnou nepříslušnost k přezkoumání 

veřejných zakázek malého rozsahu odvozuje ze zákonné definice zadávacího řízení, 

kterou nelze aplikovat na jakýkoliv postup zadavatele, na jehož konci dojde k zadání 

veřejné zakázky, ale pouze na takový postup zadavatele, který je definován zákonem, 

konkrétně taxativním výčtem uvedeným v § 21 odst. 1 ZVZ. ÚOHS dále konstatoval, 

že „tento taxativní výčet pak nemůže být výkladem rozšiřován, neboť pouze tyto 

postupy splňují podmínku „postupu … podle tohoto zákona.“ Proto pokud zadavatel 

v šetřeném případě nepoužil žádné ze zákonem taxativně vymezených zadávacích 

řízení, pak nelze dovozovat, že se v šetřeném případě jednalo o zadávací řízení, a 

proto ani nelze dovodit, že rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bylo ve smyslu 

§ 17 písm. k) zákona „zadáním … uskutečněným v zadávacím řízení“, které by 
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zakládalo věcnou příslušnost Úřadu. V šetřeném případě byl zadavatel k postupu 

mimo zadávací řízení oprávněn na základě § 18 odst. 3 zákona, neboť se jednalo o 

veřejnou zakázku malého rozsahu. Jeho postup tak byl v souladu se zákonem, 

přičemž Úřad není oprávněn přezkoumávat postup zadavatele v případě zakázky 

malého rozsahu“. 

Opačný názor však vyslovil Krajský soud v Brně. V rozhodnutí 62 Ca 

34/2008-102 ze dne 11. srpna 2009
106

 Krajský soud uvedl, že „zákonným je jen 

takový úkon, kterým je dodržen ZVZ, a to všechna jeho jednotlivá ustanovení, tedy 

jak ta, která upravují konkrétní povinnosti zadavatele při uskutečňování jednotlivých 

konkrétních kroků podle ZVZ, tak to, které ukládá zadavatelům povinnost dodržet 

zásady uvedené podle § 6 ZVZ. Dodržením ZVZ je tak třeba rozumět též dodržení 

povinnosti stanovené v § 18 odst. 3 ZVZ, tj. povinnost veřejného zadavatele dodržet i 

v případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zásady uvedené v § 6 ZVZ.“ 

Soud tedy dovodil, že „věcná příslušnost ÚOHS je dána i v případě zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, a sice za kumulativního splnění dvou omezujících 

podmínek: jednak je tato příslušnost dána toliko ve vztahu k zadavatelům veřejným 

(a podle § 2 odst. 5 ZVZ zadavatelům dotovaným, kteří musí postupovat při zadání 

veřejné zakázky, tedy i malého rozsahu, podle ustanovení ZVZ platných pro 

veřejného zadavatele, tedy i podle § 19 odst. 3 věty za středníkem ZVZ), kromě toho 

je omezena výlučně na posouzení dodržení zásad podle § 6 ZVZ.“ 

Proti tomuto rozsudku Krajského soudu byla podána kasační stížnost 

k Nejvyššímu správnímu soudu ČR, který dne 26. ledna 2011 vydal odbornou 

veřejností netrpělivě očekávaný rozsudek.
107

 Vzhledem k tomu, že tento rozsudek 

považuji za velice důležitý v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu, budou 

následně podrobněji rozebrány některé závěry učiněné Nejvyšším správním soudem 

ČR. 

Nejvyšší správní soud ČR se ve svém rozsudku ztotožnil s názorem Krajského 

soudu, když uvedl, že veřejný zadavatel u veřejné zakázky malého rozsahu nemusí 

dodržet závazný postup stanovený ZVZ pro zadávání veřejných zakázek, musí pouze 
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dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. V této 

souvislosti Nejvyšší správní soud ČR uvedl: „Na zadávání tohoto typu veřejné 

zakázky zákon o veřejných zakázkách vůbec nedopadá a přímo není aplikován ani 

jeho § 6. Odkaz na toto ustanovení, uvedený v § 18 odst. 3, větě za středníkem 

zákona, je pouze legislativní zkratkou, odkazující na výčet jednotlivých zásad, které 

musí být dodrženy. Ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách ostatně tyto zásady 

nikterak blíže nerozvádí a nedefinuje je. Pokud by tedy veřejný zadavatel při 

zadávání veřejné zakázky malého rozsahu některou z uvedených zásad skutečně 

porušil, nešlo by o porušení § 6 citovaného zákona, neboť neexistuje zákonný příkaz 

toto ustanovení přímo aplikovat.“ 

K samotnému dohledu nad zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu se 

Nejvyšší správní soud ČR vyjádřil následovně: Úprava výkonu dohledu nad 

zadáváním veřejných zakázek vyplývá z ustanovení § 112 a násl. zákona o veřejných 

zakázkách. Z ustanovení § 112 odst. 1 je zřejmé, že zákon o veřejných zakázkách o 

dohledu nad veřejnými zakázkami malého rozsahu výslovně nehovoří; dopadá 

obecně na všechny veřejné zakázky bez rozlišení. Stěžovatel podle něj vykonává 

dohled nad dodržováním tohoto zákona, z čehož je pak (v souladu s právním 

názorem krajského soudu) nutno dovodit, že i nad dodržováním jeho § 18 odst. 3, 

věty za středníkem. Tento dohled je zaměřen na zákonnost úkonů zadavatele. 

Nejvyšší správní soud je toho názoru, že pojem úkony zadavatele není možno 

vykládat restriktivně, tedy jen jako právní úkony předpokládané zákonem o 

veřejných zakázkách (tedy formalizovaná jednání popsaná v zákoně), ale jako 

veškerou (ne)činnost zadavatele (nikoli jiných subjektů, zúčastnivších se na 

zadávacím procesu), s nimiž zákon o veřejných zakázkách spojuje nějaké právní 

důsledky. Kritériem, kterým má být tato (ne)činnost zadavatele poměřována, je právě 

zachovávání zásad uvedených v § 6 zákona. Tato kritéria přitom představují obecný 

rámec povinností zadavatelů; u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek jsou 

konkretizovány v předepsaném postupu dle zákona o veřejných zakázkách, u zakázek 

malého rozsahu tyto povinnosti konkretizovány nejsou. Lze tedy přijmout další dílčí 

závěr, a sice, že z ustanovení § 112 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách lze 

pravomoc stěžovatele k výkonu dohledu nad veřejnými zakázkami malého rozsahu 

dovodit, byť jen v intencích dodržení obecných zásad postupu veřejného zadavatele, 

vyjmenovaných v § 6 citovaného zákona. 
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Nejvyšší správní soud ČR dále poukázal na nesoulad ve vztahu mezi 

ustanovením § 112 odst. 1 a ustanovením § 112 odst. 2 písm. b), které stanoví, že 

úřad rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval 

v souladu s tímto zákonem. Pokud bychom postupovali pouze v souladu s jazykovým 

výkladem § 112 odst. 2 písm. b), došli bychom k závěru, že na případ veřejných 

zakázek malého rozsahu není aplikovatelný, tedy že pravomoc vyplývající v rovině 

obecné z odstavce 1 citovaného ustanovení, nenalézá v případě tohoto druhu 

veřejných zakázek žádnou konkrétní formu, v níž by se mohla realizovat. Proto je 

dle Nejvyššího správního soudu ČR nezbytné vzít v úvahu rovněž výklad 

systematický (v kontextu dalších ustanovení ZVZ) a výklad logický. „Ke sporné 

otázce výkladu § 112 zákona o veřejných zakázkách tedy Nejvyšší správní soud 

uzavírá, že z tohoto ustanovení lze skutečně dovodit i oprávnění stěžovatele 

rozhodovat v případě veřejných zakázek malého rozsahu o tom, zda veřejný 

zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 18 odst. 3, věty za středníkem.“ 

Ve světle citovaného rozsudku tak bude povinností ÚOHS zkoumat, zda 

veřejní zadavatelé postupují v souladu s obecnými zásadami zákazu diskriminace, 

rovného zacházení a transparentnosti. Takto omezenému přezkumu veřejných 

zakázek malého rozsahu ze strany ÚOHS nebrání ani to, že u těchto zakázek nelze 

podat námitky k zadavateli. Předmětný rozsudek s sebou bezesporu přináší i větší 

zatížení ÚOHS, jehož agenda se takto podstatně rozšíří a existuje proto obava, že se 

celkově protáhne délka správního rozhodování ÚOHS. I navzdory těmto obavám se 

domnívám, že citovaný rozsudek přispěje k větší opatrnosti zadavatelů, kteří takto 

budou vystaveni riziku možného postihu ze strany ÚOHS i u zakázek malého 

rozsahu. Jsem toho názoru, že veřejné zakázky malého rozsahu jsou v České 

republice využívány ve velké míře právě z toho důvodu, že při jejich zadávání 

nemusí být respektovány pravidla uvedená v ZVZ. Obava zadavatelů z možného 

přezkumu tak může podstatným způsobem přispět ke zkvalitnění procesu veřejného 

zadávání. 
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       3.2  Kvalifikace dodavatele 

3.2.1 Kvalifikační předpoklady 

Kvalifikační předpoklady ZVZ vymezuje v § 50 až § 67 a jejich 

prostřednictvím zadavatel zjišťuje, zda je dodavatel způsobilý splnit předmět veřejné 

zakázky. Zákon rozlišuje celkem čtyři kvalifikační předpoklady, a to profesní, 

ekonomické, finanční a technické.  

Rozsah informací, údajů a dokladů, které musí být dodavatelem předloženy, za 

účelem splnění kvalifikace, vyplývá jednak přímo ze zákona, jednak z rozhodnutí 

zadavatele. Je však zapotřebí, aby kritéria, která vymezená zadavatelem v zadávací 

dokumentaci souvisela s předmětem zakázky. Kritéria zvolená zadavatelem mu 

nesmí svěřovat neomezenou svobodu volby, musí být výslovně uvedena v zadávací 

dokumentaci nebo ve vyhlášení veřejné zakázky a musí dodržovat zejména základní 

zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti.
108

  

Úroveň ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů musí být 

odpovídající druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky.
109

 Zadavatel je při 

hodnocení úplnosti a pravdivosti dodavatelem předložených údajů, informací a 

podkladů vázán svými vlastními požadavky uvedenými v oznámení či výzvě o 

zahájení zadávacího řízení, popř. jejich podrobným rozvedením v kvalifikační nebo 

zadávací dokumentaci. Tam uvedené požadavky nemůže zadavatel později měnit, 

rozšiřovat či modifikovat. Ze skutečnosti, že dodavatel takto případně modifikované 

požadavky nesplnil, nelze dovozovat, že dodavatel nesplnil kvalifikaci.
110

 

V návaznosti na změny v oblasti zadávání veřejných zakázek způsobené 

členstvím v EU, má dodavatel možnost dodavatelů prokazovat splnění kvalifikace 

prostřednictvím jiných osob, subdodavatelů.
111

 Pokud dodavatel sám není schopen 

prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu sám, může tuto kvalifikaci prokázat 

v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. Tuto možnost má dodavatel u 

všech druhů kvalifikačních předpokladů s výjimkou základních a u předložení výpisu 

z příslušné evidence. Pokud je část kvalifikace prokazována prostřednictvím 
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subdodavatele, musí dodavatel předložit veřejnému zadavateli smlouvu uzavřenou 

s tímto subdodavatelem. 

K 30. prosinci 2010 byly základní kvalifikační předpoklady doplněny o 

povinnost dodavatele, který má formu akciové společnosti, předkládat aktuální 

seznam akcionářů s podílem akcií vyšší než 10%. Ve znění novely č. 179/2010 Sb. 

však ZVZ stanovil povinnost akciových společností, mají-li vydány pouze akcie na 

jméno, předkládat aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 ZVZ. Toto 

ustanovení vyvolalo celou řadu kontroverzních reakcí a právě s ohledem na možnou 

diskriminaci došlo brzy k jeho změně. Některé společnosti se obávaly nemožnosti 

nadále se účastnit výběrových řízení a tak změnily svoje akcie na jméno na akcie na 

majitele. Zásadní riziko, které s sebou toto ustanovení přineslo, spočívalo v možné 

žalobě ze strany Evropské komise, neboť z účasti v zadávacím řízení by byly 

vyloučeny i společnosti, které vznikly podle platného práva některého z členských 

států EU a vyloučeny by byly z důvodu, který nemá oporu v ustanovení evropských 

zadávacích směrnic.  

 

Kvalifikační předpoklady uchazeč buď splní v požadovaném rozsahu a pak je 

jeho nabídka dále posuzována a hodnocena anebo nesplní a jeho nabídka je vyřazena 

a uchazeč vyloučen z další účasti na veřejné zakázky. 

Příklady nevhodně navolených kvalifikačních předpokladů 

Příklady toho, co mohou zadavatelé požadovat v rámci jednotlivých 

kvalifikačních předpokladů, jsou obecně uvedeny v zákoně. V praxi jsou však 

v zadávacích dokumentacích nastaveny chybně a vedou k diskriminačnímu 

omezování potenciálních uchazečů. Smyslem této části je proto uvést některé 

nevhodně zvolené kvalifikační předpoklady vybraných na základě příslušných 

rozhodnutí ÚOHS. 

1. Profesní kvalifikační předpoklady: 

Prostřednictvím prověřování splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

zadavatel zjišťuje, zda příslušný dodavatel splňuje elementární požadavky na právní 

a profesní povahu své činnosti, které mu umožní předmětnou veřejnou zakázku 
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splnit.
112

 Jedním z příkladů špatně zvoleného profesního kvalifikačního předpokladu 

je požadavek předložení bankovní licence
113

jako podmínku k prokázání odborné 

způsobilosti k veřejné zakázce na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru 

předložení bankovní licence. S ohledem na stanovisko ČNB jde o neoprávněný 

požadavek, neboť „poskytování jakéhokoliv druhu úvěru není zákonem vyhrazeno 

určitým subjektům, tak jako je tomu např. u přijímání vkladů od přejnosti, které smí 

provádět pouze subjekty, které mají bankovní licenci. Poskytování úvěrů jako 

předmět podnikání tedy spadá mezi živnosti ohlašovací“
114

. Pro plnění předmětu 

zakázky na poskytnutí úvěru není třeba bankovní licence a požadavek prokázání 

odborné kvalifikace bankovní licencí fakticky omezil konkurenci dodavatelů o 

veřejnou zakázku pouze na subjekty s bankovní licencí.  

 

2. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 

 Smyslem prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

je potvrzení schopnosti dodavatelů plnit své finanční závazky. Příkladem 

nepřípustného ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu je základní 

kapitál. Povinnost vytvořit základní kapitál při založení společnosti ukládá obchodní 

zákoník komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným a akciovým 

společnostem. Jde o účetní jednotku, která je peněžním vyjádřením vkladů 

společníků do společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost může svých peněžitých i 

nepeněžitých vkladů využívat k zajištění svojí činnosti, nevypovídá základní kapitál 

nic o její aktuální ekonomické a finanční situaci. Vypovídací a garanční schopnost 

základního kapitálu, spočívající v poskytnutí informace a záruky toho, že společnost 

má ve vztahu k druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky majetek alespoň 

ve výši základního kapitálu, lze přijmout pouze v okamžiku založení dané 

společnosti (zápisu do obchodního rejstříku). V době, kdy společnost nějakou dobu 

již existuje se tato vypovídací a garanční schopnost základního kapitálu zcela vytrácí 

a jakékoliv vymezení minimální úrovně základního kapitálu jako ekonomického a 

finančního předpokladu nemůže odpovídat druhu, rozsahu a složitosti předmětu 

veřejné zakázky.
115
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Jako další nevhodný příklad lze uvést požadavek určité výše zůstatku na 

bankovním účtu. Z pouhé skutečnosti, že uchazeči mají na svých účtech průměrný 

zůstatek, totiž ještě automaticky nevyplývá, že jsou schopni plnit své finanční 

závazky. Tato výše zůstatku je v čase velmi proměnlivá a objektivně nejde o 

ukazatele úspěšnosti podnikání uchazeče
116

.  

Nepřiměřeným a tudíž i diskriminačním kvalifikačním kritériem by například 

byl požadavek obratu ve výši zjevně neodpovídající hodnotě plnění, čímž zadavatel 

nepřímo ovlivní okruh potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku. Pokud zadavatel 

vyžaduje nepřiměřeně vysoký obrat ve vztahu k předmětu plnění zakázky, 

automaticky tím „vyřadí ze hry“ menší firmy, které by za normálních podmínek byly 

schopny zakázku realizovat. 
117

 

 

3. Technické kvalifikační předpoklady 

Stanovení technických kvalifikačních předpokladů má zadavateli zajistit, aby 

veřejná zakázka byla podle okolností plněna těmi dodavateli, kteří k tomu mají 

přinejmenším minimální technickou způsobilost.
118

 Jako příklad nevhodně 

nastaveného technického kvalifikačního předpokladu lze uvést požadavek jedné 

stavby nad 40 mil. Kč ze zdrojů EU. Takto stanovené kvalifikační kriterium je 

diskriminační ve vztahu k uchazečům, kteří realizovali obdobnou zakázku hrazenou 

z jiných zdrojů, a jinak by byli schopni dostát ostatním kvalifikačním kritériím a plnit 

veřejnou zakázku.
119

 ÚOHS ve zmiňovaném rozhodnutí došel k závěru, že způsob 

financování není zásadní při budování čističek odpadních vod a dalších stavebních 

prací vymezených předmětem veřejné zakázky. 

 

Při vymezení kvalifikačních předpokladů je rovněž nezbytné mít na zřeteli, že 

v případě technických kvalifikačních předpokladů ZVZ neumožňuje, na rozdíl od 

svého § 55 v případě ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, aby se 

zadavatel odchýlil od znění odst. 1 až 5. Seznam v úvahu přicházejících způsobů 

                                                 
116

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S073/2007/VZ-08397/2007/520-KV ze dne 14. 5. 2007. 
117

 Viz např. Rozhodnutí ÚHOS Č. j.: S138/2006-11382/2006/530-KR ze dne 10.7.2006. Zadavatel 

této veřejné zakázky požadoval roční obrat ve výši minimálně 3 mld. ročně, přičemž jím 

předpokládaná hodnota plnění byla daleko nižší (313 600 000 Kč). ÚHOS rozhodl, že zadavatel 

porušil zásadu nediskriminace a transparentnosti, jelikož nepřípustně omezil okruh možných 

dodavatelů a diskriminoval všechny případné dodavatele, kteří v účetním období nedosáhli 

požadovaného obratu.  
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 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 2007, s. 432. 
119

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S065/2007-09956/2007/510-IF ze dne 12.4. 2007. 
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prokázání této části kvalifikace je tedy taxativní a zadavatel se od něj nemůže 

odchýlit.
120

 

3.2.2 Směšování hodnotících a kvalifikačních kriterií  

Zadavatelé mnohdy chybují v tom, že zaměňují kvalifikační kritéria 

s hodnotícími. Vzájemné směšování obou těchto kategorií přímo zakazuje 

ustanovení § 50 odst. 4 ZVZ,
121

 přičemž odůvodnění je třeba hledat především v 

odlišném účelu obou. Hodnotící kriteria jsou posuzována v rámci hodnocení 

nabídek, přičemž předmětem takového hodnocení mohou být pouze nabídky těch 

dodavatelů, kteří již svoji kvalifikaci zadavateli prokázali.
122

 

Kvalifikační předpoklady (např. referenční zakázky, výše pojištění či výše 

obratu dodavatele za určité období) slouží pro ověření způsobilosti dodavatele 

realizovat předmět zakázky, zatímco hodnotící kritéria se musí vztahovat k samotné 

nabídce (např. termíny dodání, kvalita a technická úroveň nabízeného plnění, záruční 

a pozáruční servis atd.).  

Příklady záměny kvalifikačních a hodnotících kritérií: 

a) „Reference odborných zakázek, jejich kvalita, způsob provedení a        

     zajištění“
123

  

b) „Splnění kvalifikačních předpokladů“
124

 

c) „Výše pojištění uchazeče“
125

 

Ve všech výše uvedených příkladech zadavatel pochybil v tom, že tato kritéria 

posuzoval jako dílčí hodnotící kritéria, přičemž jde o kvalifikační kritéria. 

K nutnosti oddělení kvalifikačních a hodnotících kriterií se vyjádřil i SDEU v 

rozhodnutí C-315/01 z 19. června 2003.
126

 SDEU v uvedeném rozhodnutí 

konstatoval, že posuzování způsobilosti uchazečů k plnění zakázky a proces 

hodnocení nabídek jsou v rámci zadávacího řízení dva odlišné procesy. Ačkoli 
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 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 2007, s. 435. 
121

„Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být 

předmětem hodnotících kriterií.“ 
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 Raus , D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 2007, s. 388. 
123

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S32/2009/VZ-3933/2009/540/JSl ze dne 22. 6.2009. 
124

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j: S 59/2005 ze dne 16. 5.2005. 
125

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S 49/2005 ze dne 6.5.2005. 
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 Rozsudek SDEU C-315/01 ve věci Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) proti    

    Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG  ze dne 19.6.2003. 
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směrnice 93/36/EHS,
127

 podle SDEU nevylučuje, aby zkoumání způsobilosti 

uchazečů a hodnocení nabídek probíhaly souběžně, jde o postupy řídící se odlišnými 

pravidly. Ve fázi hodnocení nabídek již nemá být poměřována kvalita jednotlivých 

uchazečů, nýbrž kvalita nabídek, tj. plnění, které je uchazečem nabízeno.  

3.2.3 Poskytnutí jistoty 

ZVZ v ustanovení § 67 dává zadavateli možnost požadovat, aby uchazeči 

v otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, zjednodušeném 

podlimitním řízení nebo soutěžním dialogu poskytli jistotu. Požadavek jistoty je 

vyloučen u dynamického nákupního systému. Výši jistoty stanoví zadavatel 

v absolutní částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Jistotu 

poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou 

bankovní záruky nebo pojištění záruky.
128

  

Jistota představuje specifický druh zajišťovacího institutu, který zajišťuje 

splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení. 

Zadavatel má tak vyšší míru právní jistoty v tom smyslu, že po výběru nejvhodnější 

nabídky s ním uchazeč, který nabídku podal, uzavře smlouvu. Je důležité 

poznamenat, že volbu formy, jakou bude jistota složena, ponechává zákon na 

vlastním uvážení každého jednotlivého uchazeče. Jak vyplývá z rozhodovací praxe 

ÚOHS, je diskriminační a tudíž nepřípustné, aby zadavatel po uchazeči požadoval 

složení jistoty pouze v jedné konkrétní podobě.
129

 Zadavatel není oprávněn některou 

ze zákonných forem složení jistoty vyloučit. V souladu s dikcí zákona je zadavatel 

limitován hranicí 2%, která má zabránit, aby po uchazečích požadoval jistotu 

v neúměrné výši. Rovněž je ale nepřípustné, aby zadavatel nechal stanovení výše 

jistoty na vlastním uvážení uchazeče. Tím by byla porušena jedna z podmínek zásady 

rovnosti vůči všem uchazečům, neboť by výše jistoty závisela na ceně nabídky, a tím 

by dopředu byla naznačována cena té které nabídky a mohla by být známa 

konkurenci alespoň v přibližné výši ještě před otevřením obálek s nabídkami a tím by 

mohl být zmařen celý proces zadávání veřejné zakázky.
130

 

Ustanovení § 67 ZVZ nijak nenaznačuje, jak by měl zadavatel postupovat, 

hodlá-li zadat veřejnou zakázku po částech. V takovém případě je třeba zohlednit 
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 Směrnice Rady  93/36/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky ze 
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 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci 2 A 5/99 ze dne 4. 11.1999. 
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ustanovení § 98 odst. 4 ZVZ
131

 a stanovit výši jistoty pro každou část veřejné 

zakázky zvlášť, a to v návaznosti na výši předpokládané hodnoty každé části. 

Připustí-li zadavatel možnost podání nabídky pouze na jednu část předmětu plnění 

veřejné zakázky, musí připustit i složení jistoty ve výši, která odpovídá 2 % 

předpokládané hodnoty této dílčí části předmětu plnění. Zadavatel nemůže po 

uchazeči požadovat, aby se zaručil za splnění svých závazků nad rámec podané 

nabídky.
132

 

Dle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci poskytuje jistotu uchazeč nikoli 

subdodavatel. Za úplnou proto nemůže být považována nabídka, v níž v momentě 

jejího otevírání není založen takový doklad o poskytnutí jistoty, z něhož by bylo 

naprosto zřejmé, že jde o jistotu složenou právě uchazečem. Jestliže není jistota 

v rozporu s požadavkem zadavatele poskytnuta, je nutné považovat takovou nabídku 

za neúplnou ve smyslu § 71 odst. 8 písm. c) ZVZ. Zadavatel je povinen takového 

uchazeče bezodkladně vyloučit ze zadávacího řízení podle § 71 odst. 10 ZVZ. 
133

 

Vyloučen by měl být i takový uchazeč, který jistotu sice poskytne, ale v jiné formě 

než jakou zná zákon nebo v nesprávné výši.
134

 

     3.3 Hodnocení nabídek 

 3.3.1 Složení hodnotící komise   

Zásady § 6 ZVZ se podstatným způsobem promítají i do ustanovení § 74 odst. 

7 ZVZ, podle něhož jmenuje zadavatel pro účely posouzení a hodnocení nabídek 

hodnotící komisi. Ta musí mít alespoň 5 členů a je-li to odůvodněno předmětem 

veřejné zakázky, musí mít jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky. Na druhou stranu ustanovení § 71 odst. 3 ZVZ uvádí, že 

pokud tak stanoví zadavatel, plní komise pro otevírání obálek funkci hodnotící 

komise.   

Osobně toto ustanovení nepovažuji za příliš praktické a přikláním se k tomu 

názoru, že v zájmu efektivnosti hospodaření s veřejnými prostředky by měly nabídky 
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vždy hodnotit osoby dostatečným vzděláním a praxí v oboru souvisejícím 

s předmětem veřejné zakázky.
135

 Rovněž lze doporučit, aby v  hodnotící komisi byla 

přítomna i osoba s právnickým vzděláním, která by posoudila, zda uchazeči dodrželi 

všechna zákonná pravidla. 

Členové hodnotící komise ani jejich náhradníci nesmí být ve vztahu k veřejné 

zakázce jakkoli podjatí. Za podjatou se považuje taková osoba, která je podjatá ve 

vztahu k veřejné zakázce nebo uchazečům, tj. například se podílela na zpracování 

nabídky, mohla by mít osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky nebo je ve 

vztahu k uchazeči v určitém osobním, pracovním nebo jiném obdobném poměru 

(např. byly členové dozorčí rady nebo představenstva uchazeče).  

Z logiky věci vyplývá, že členem hodnotící komise nemůže být ani žádný 

z uchazečů.
136

 Za tímto účelem sepisují členové hodnotící komise prohlášení o své 

nepodjatosti. Otázku podjatosti členů hodnotící komise by zadavatelé neměli 

v žádném případě podceňovat. Dle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 

února 2001
137

 „nelze totiž na podjatost usuzovat z pohledu efektivity, tedy skutečného 

vlivu na samotný výsledek, nýbrž jako na fenomén, který nesmí být přítomen 

v rozhodovacím procesu bez ohledu na to, zda měl či mohl mít reálná vliv na 

rozhodnutí samé“. Pokud by však členem hodnotící komise byl bývalý zaměstnanec 

jednoho z uchazečů, neznamená dle ÚOHS tato skutečnost sama o sobě podjatost 

člena komise.
138

  

V případě nejasností v podané nabídce má hodnotící komise možnost požádat 

uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Pokud by uchazeč nedoručil vysvětlení ve 

lhůtě tří pracovních dnů, bude jeho nabídka vyřazena.
139

 Uchazeč však tímto 

způsobem nesmí doplňovat svoji nabídku o další údaje, které nabídka původně 

neobsahovala.  

3.3.2 Mimořádně nízká nabídková cena 

Dalším poměrně častým pochybením zadavatele je vyloučení uchazeče 

s neobvykle nízkou nabídkovou cenou, aniž by byl požádán o řádné vysvětlení nízké 
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 Např.  rozhodnutí ÚOHS Č.j.: VZ/S/244/04-153/715/05-Kr ze dne 11.2.2005 – předmětem plnění 
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ceny, popř. automatické akceptování tohoto vysvětlení bez podrobnějšího 

přezkoumání.
140

  

Mimořádně nízkou nabídkovou cenou je cena, která se výrazně odchyluje od 

ceny předmětu veřejné zakázky.
141

 Jako kritérium pro určení, zda je nabídková cena 

mimořádně nízká bude rovněž sloužit porovnání s nabídkovými cenami ostatních 

uchazečů. 

Institut mimořádně nízké ceny má především význam určité pojistky 

zadavatele pro případy, kdy uchazeč s cílem zvítězit ve výběrovém řízení, předloží 

cenu, za kterou zakázku ve skutečnosti realizovat nelze.
142

  

Samotné shledání nabídkové ceny jako mimořádně nízké ještě není důvodem 

pro vyloučení uchazeče. Zadavatel si v takovém případě musí dle § 70 odst. 1 ZVZ 

vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění, které uchazeč doručí ve lhůtě tří 

pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení, pokud hodnotící komise 

nestanovila lhůtu delší. 

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny hodnotící komisí, tj. proč se 

domnívá, že se v určitém případě jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, musí 

předcházet vlastnímu vyžádání písemného stanoviska od příslušného uchazeče.
143

 

Aby tato žádost o zdůvodnění byla transparentní, musí obsahovat 

kvalifikovaný rozbor skutečností uvedených v nabídce uchazeče, které v zadavateli 

vyvolávají pochybnosti o realizovatelnosti předložené nabídky. Jedině na takto 

zpracovanou žádost totiž může uchazeč poskytnout adekvátní informace, z nichž 

bude patrné, zda je za uvedených finančních podmínek nabídka realizovatelná.
144

 

Vzhledem k tomu, že ZVZ nestanoví žádný konkrétní způsob, jak určit 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude komise vždy postupovat s ohledem na 

charakter a předmět posuzované veřejné zakázky, avšak pouze na základě vlastního 

uvážení. Z rozhodovací praxe ÚOHS vyplývá, že „nabídkovou cenu je třeba 

posuzovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, nikoliv ve vztahu k předpokládané 

hodnotě zakázky. Samotná skutečnost, že některá nabídková cena je nejnižší ještě 
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 Rozhodnutí ÚOHS Č. j.: VZ/S177/05-151/5094/05-SH ze dne 18.11.2005. 
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 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S 7/2005 ze dne 25.2.2005. 
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neznamená, že se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 ZVZ, 

přičemž hodnocení, zda je nabídková cen mimořádně nízká, přísluší zcela hodnotící 

komisi.“
145

 

Po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny může být uchazeč 

ve smyslu § 77 odst. 3 ZVZ přizván na jednání hodnotící komise za účelem 

vysvětlení předloženého zdůvodnění. 

Hodnotící komise může zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vzít v 

úvahu, jestliže je zdůvodněna objektivními příčinami, například výjimečnou 

hospodárností realizace nebo výrobní metodou, originalitou, objevností technického 

řešení, postupů nebo příznivých podmínek u uchazeče. 

V případě, že uchazeč písemně neodůvodní mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu ve stanovené lhůtě, nedostaví se k podání vysvětlení nebo hodnotící komise 

posoudí jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka dle § 77 odst. 6 

ZVZ vyřazena. Zadavatel je povinen oznámit tuto skutečnost písemně a bezodkladně 

vyřazenému uchazeči, včetně uvedení důvodů pro jeho vyloučení. 

Doporučuji, aby se zadavatelé sami zadavatelé sami snažili předcházet 

nabídkám s mimořádně nízkými nabídkovými cenami, a to například stanovením 

určité procentní hranice, po jejímž překročení bude cena považována za mimořádně 

nízkou. ÚOHS  v této souvislosti uvedl, že stanovení konkrétní procentní odchylky 

již v podmínkách zadání veřejné zakázky je v souladu se zásadou transparentnosti 

zadávacího procesu, neboť zadavatel stanoví pravidlo pro posouzení mimořádně 

nízké nabídkové ceny předem, všichni uchazeči jsou s ním seznámeni a lze i 

přezkoumat, zda byl stanovený postup dodržen.
146

 V uvedeném případě dopěl ÚOHS 

k závěru, že stanovení 20% odchylky nabídkové ceny je přiměřené ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky. 

3.3.3 Čtení nabídkových cen 

Podle ustanovení § 71 odst. 9 ZVZ poté, co komise provede kontrolu úplnosti 

každé nabídky podle odst. 8 ZVZ, sdělí přítomným uchazečům identifikační údaje 

uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje zákonem stanovené požadavky. 

K otázce sdělení nabídkové ceny se ZVZ v původním znění nevyjadřoval vůbec.
147
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 Rozhodnutí ÚOHS č.j. R115/2009/VZ-2158/2010/310-EKu ze dne 15.2. 2010 
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 Rozhodnutí ÚOHS č.j. VZ/S52/04-151/2712/04-MO ze dne 7. 6. 2004   
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 Na rozdíl od zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který výslovně v ustanovení § 59 odst. 

4 ukládal zadavateli nebo hodnotící komisi povinnost sdělit nabídkovou cenu.  



Zadávání veřejných zakázek: analýza nejčastějších pochybení 

  61 

V praxi tak často docházelo k situacím, kdy zadavatelé nevěděli, zda je nabídková 

cena údajem, který mohou sdělit či nikoliv, a proto se ve většině případů přiklonili 

k jejímu neuvedení. Nabídková cena zcela jistě není údajem, který by se ostatní 

uchazeči o veřejnou zakázku nesměli dozvědět, naopak s ohledem na zásadu 

transparentnosti je její zveřejnění více než žádoucí.
148

 Právě z toho důvodu bylo 

ustanovení § 71 odst. 9 v minulém roce hned dvakrát pozměněno. Nejprve bylo 

stanoveno, že „komise může přítomným uchazečům sdělit rovněž informaci o 

nabídkové ceně“. Zákonodárce se tak snažil posunout zadavatele v případě 

pochybností správným směrem a přispět k větší transparentnosti hodnocení nabídek.   

Poslední novelou ZVZ
149

 bylo ustanovení § 71 odst. 9 rozšířeno o povinnost 

zadavatele nebo hodnotící komise sdělit nabídkovou cenu. Tuto změnu považuji za 

správnou a vítanou, neboť se domnívám, že čím více prostoru má zadavatel pro 

vlastní uvážení, tím větší je riziko následných manipulací s nabídkovou cenou. 

Pokud by zadavatel neměl zákonem stanovenou povinnost nabídkovou cenu 

sdělovat, ale pouze možnost, lze pouze spekulovat o tom, do jaké míry by byla 

zadavateli využívána. 

 

3.3.4 Hodnotící kritéria 

Hodnocení nabídek může být provedeno výlučně na základě jednoho ze dvou 

základních hodnotících kritérií, tj. podle: 

-  ekonomické výhodnosti nabídky nebo 

- nejnižší nabídkové ceny. 

Vybrané základní hodnotící kritérium pak zadavatel musí uvést v oznámení 

zadávacího řízení. Způsob jakým bude zadavatel hodnotit nabídky v souladu 

s hodnotícími kritérii je povinnou náležitostí zadávací dokumentace. Zadavatel musí 

při stanovení hodnotících kritérií dbát na to, aby byla vhodně a efektivně zvolena 

s ohledem na druh a složitost veřejné zakázky a respektovala cíl, který má být 

prostřednictvím veřejné zakázky splněn. Ačkoliv je volba konkrétních kritérií 

hodnocení a jejich počet ve výlučné kompetenci zadavatele, musí při jejich výběru 

dbát především toho, aby kritéria transparentní, hodnotitelná a nediskriminační. 

SDEU k nastavení hodnotících kritérií uvádí, že „hodnotící kriteria musí být 
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 Stanovisko ÚOHS ke čtení nabídkových cen je dostupné z: 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_VZ/Metodiky/cteni_nabidkovych_cen.pdf. 
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 Zákon č. 179/2010 Sb. 
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formulována v zadávací dokumentaci nebo oznámení veřejné zakázky takovým 

způsobem, aby umožňovala všem přiměřeně dobře informovaným a normálně 

pečlivým uchazečům je stejně interpretovat.“
150

 

Pokud jde o postup pro hodnocení nabídek, ZVZ žádné konkrétní vodítko 

neuvádí, záleží tedy na zadavateli, zda zvolí bodový či jiný sytém, to ale za 

předpokladu, že zvolený způsob bude naplňovat zákonné zásady transparentnosti, 

zákazu diskriminace a rovného zacházení.
151

 

3.3.5 Subjektivní hodnotící kritéria 

Je přípustné, aby zadavatel použil pro hodnocení nabídek i taková kritéria, 

která nejsou objektivně měřitelná a číselně porovnatelná. Je tedy možné, aby stanovil 

kriterium, které je ryze subjektivní povahy, přičemž míra zastoupení subjektivního a 

objektivního kritéria je na volné úvaze zadavatele. Takovým subjektivním 

hodnotícím kriteriem je například kreativnost celkového řešení
152

 nebo uživatelský 

komfort nabízeného řešení pro zadavatele.
153

 Objektivním hodnotícím kriteriem je 

pak například doba dodání. Zadavatel má tak určitou možnost vlastního uvážení.  

Subjektivně nastavená kriteria jsou i častým předmětem rozhodování ÚOHS, 

protože ve svém důsledku mohou být v rozporu se zásadou transparentnosti. Ze 

subjektivně nastavených kritérií totiž není zřejmé, co přesně bude zadavatel hodnotit 

a jakým způsobem, což vede k tomu, že výběr nejvhodnější nabídky bude v takovém 

případě velmi obtížně přezkoumatelný. 

Dle mého názoru je nemožné se u některých veřejných zakázek zcela vyhnout 

nastavení subjektivních hodnotících kriterií, nicméně zadavatel by měl jejich užití 

omezit na minimum, aby neměl příliš velký prostor pro vlastní uvážení, které by 

v konečném důsledku mohlo být jakousi „zástěrkou“ nekalých praktik. 

3.3.6 Dílčí hodnotící kriteria 

Jestliže zadavatel stanoví jako hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost 

nabídky, stanoví vždy i dílčí hodnotící kriteria. Tato dílčí hodnotící kritéria se musí 

vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle nabídkové 

ceny zejména kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční 
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Rozsudek  SDEU C-19/00 ve věci SIAC Construction Ltd. v. County Council of Mayo ze dne 

18.10.2001.  
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Zadávání veřejných zakázek: analýza nejčastějších pochybení 

  63 

vlastnosti, vlastnosti vlivu na životní prostředí, provozní náklady, návratnost 

nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta 

pro dokončení. Výčet možných hodnotících kritérií uvedený v § 78 odst. 4 není 

taxativní, zadavatel jimi tedy není nijak vázán a může si sám stanovit zcela odlišná 

dílčí kriteria.
154

 

Častým problémem při hodnocení nabídek bývají zadavatelem netransparentně 

nastavená dílčí hodnotící kriteria. K této problematice se ÚHOS vyjádřil ve svém 

rozhodnutí ze dne 16. prosince 2005,
155

 podle něhož „je zadavatel povinen stanovit 

dílčí kriteria hodnocení v souladu se zásadou transparentnosti tak, aby uchazeči byli 

reálně schopni předložit konkrétní nabídky a mohli si předem vytvořit o způsobu 

hodnocení včetně obsahu jednotlivých kriterií dostatečnou představu. U obecného 

kriteria je nutné stanovit případně další podkritéria, která by jeho obsah 

jednoznačně specifikovala“.  

Zadavatelé mnohdy volí nejasná, příliš obecná a nejednoznačná hodnotící 

kriteria, z nichž nelze předem s jistotou určit, co v jejich rámci zadavatel vlastně 

bude hodnotit. Takto nastavená kriteria jsou netransparentní a vytváří prostor pro 

manipulaci ze strany zadavatele. 

Pokud zadavatel použije obecně formulované kriterium, je takový postup 

možné akceptovat pouze tehdy, když jej v zadání veřejné zakázky náležitým 

způsobem upřesní, příp. stanoví v jeho rámci podkritéria, která obecné kritérium 

zpřesní tak, aby bylo jasné, co konkrétně bude v jeho rámci hodnoceno a uchazeči 

byli se způsobem hodnocení náležitě seznámeni a mohli podat adekvátní nabídky. 
156

 

Příklady špatně zvolených hodnotících kriterií: 

a) „Komplexnost nabídky“ a „Dodržení termínu zahájení“
157

 – V obou případech 

se jedná o podmínku, kterou uchazeč buďto splní nebo ne, ale nelze jim 

přiřadit různé hodnoty v rozsahu zvoleného způsobu hodnocení. 

b)  „Celková výhodnost nabídky“,
158

 

c) „Platební podmínky“,
159
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d) „Reálný termín dodání“,
160

 

e) „Kvalita předložené nabídky“.
161

  

Zadavatel použil pouze výše uvedená kritéria, aniž by je specifikoval nebo 

stanovil subkritéria. Nebylo proto zřejmé, co musí nabídka uchazeče obsahovat, aby 

vyhověla požadavkům zadavatele. Jak uvedl ÚOHS v jednotlivých rozhodnutích, 

jsou uvedená kritéria příliš nesrozumitelná, nejednoznačná, vágní a především 

netransparentní. 

V otázce nastavení dílčích hodnotících kritérií je třeba také zmínit pilotní 

rozsudek SDEU ve věci Concordia v. Helsinky, ve kterém SDEU rozhodoval o 

kritériích nehospodářského charakteru. SDEU v tomto rozhodnutí přiznal zadavateli 

právo zahrnout v případě veřejné zakázky na provozování městské autobusové 

dopravy ekologická kriteria jako je úroveň emisí a hlučnost autobusů mezi kritéria 

pro hodnocení nabídek a definoval podmínky, za nichž může toto právo využít:  

1. Kritérium bezprostředně souvisí s předmětem zakázky. 

2. Kritérium nedává zadavateli neomezenou možnost volby vítězné nabídky. 

3. Kritérium je jasně vyjádřeno v oznámení veřejné zakázky a zadávací       

   dokumentaci. 

4. Kritérium není diskriminační ani není v jiném rozporu s právem ES. 

V daném případě byla rovněž řešena otázka, zda není výše uvedené kriterium 

spočívající v úrovni emisí a hlučnosti diskriminační, jestliže bylo předem známo, že 

organizace podléhající zadavateli (jím zřizovaný dopravní podnik) disponuje vozy 

splňujícími požadované charakteristiky, které v daném případě mohlo jinak splnit jen 

několik málo dodavatelů. SDEU stanovil, že zásada rovného zacházení a priori 

nevylučuje nastavení hodnotících kriterií vztahujících se k ochraně životního 

prostředí jen proto, že dopravní podnik podléhající zadavateli je jedním z malého 

počtu dodavatelů schopných nabídnout vozy vyhovující těmto požadavkům.  

Jak je patrno z rozhodovací praxe ÚOHS, je toto rozhodnutí zohledňováno i v 

tuzemských podmínkách. ÚOHS ve svém rozhodnutí ze dne 14. dubna 2009 uvedl, 

že zadavatel má § 78 odst. 4 možnost v rámci dílčích hodnotících kritérií, která 
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vyjadřují ekonomickou výhodnost nabídky, stanovit kritérium zohledňující vliv 

způsobu plnění veřejné zakázky na životní prostředí. Takové dílčí hodnotící kritérium 

je obecně přípustné, avšak zadavatel je povinen při stanovení takového kritéria 

postupovat způsobem, aby dané hodnotící kritérium mělo vztah k předmětu veřejné 

zakázky a prokazatelně vyjadřovalo skutečný vliv plnění předmětu veřejné zakázky 

(v šetřeném případě tedy svoz zbytkového komunálního odpadu) na životní prostředí. 

Při stanovení dílčích hodnotících kritérií je zadavatel zároveň povinen respektovat 

zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného přístupu.
162

  

3.3.7 Zpráva o hodnocení 

O posouzení a hodnocení nabídek sepíše hodnotící komise písemnou zprávu,
163

 

ta je jedním z nejdůležitějších dokumentů umožňujících přezkum postupů a zadání 

veřejné zakázky. Dle Nejvyššího správního soudu ČR je hodnocení nabídek 

uchazečů klíčovou etapou celého zadávacího řízení a „zadavatel musí postupovat 

transparentním způsobem, který zahrnuje rovný přístup vůči všem uchazečům (pokud 

zákon nestanoví jinak) a hodnocení všech nabídek podle předem zveřejněného 

způsobu. Je proto nezbytné, aby o způsobu hodnocení nabídek byl zadavatelem vždy 

učiněn záznam, z něhož by vyplývalo, jak byly nabídky hodnoceny včetně 

odpovídajícího slovního komentáře. Pokud takový záznam neexistuje či z něj 

hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky dle kritérií s rozlišením stupně 

jejich významu nevyplývá, je provedené hodnocení netransparentní a 

nepřezkoumatelné.“
164 

Zpráva shrnuje všechny podstatné skutečnosti o průběhu posouzení a 

hodnocení nabídek a o jejich výsledku. Má k ní přístup nejen zadavatel a při 

přezkumu jeho úkonů orgán dohledu, ale i uchazeči, kteří mohou do této zprávy 

nahlížet a pořizovat si z ní výpisy a opisy. Je tudíž ve vlastním zájmu zadavatele, aby 

v souladu se zásadou transparentnosti zpracoval tuto zprávu co nejpodrobněji a 

nejpečlivěji. 

Obsahové náležitostí vyjmenovává ZVZ v ustanovení § 80 odst. 1. Zpráva 

musí v souladu s tímto ustanovením obsahovat seznam posouzených nabídek, 

seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, včetně 

důvodu jejího vyřazení, popis způsobu hodnocení nabídek, výsledek hodnocení, údaj 
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o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kriterií a údaj o 

složení hodnotící komise. Uvedený výčet není taxativní a zadavatel není nijak 

limitován, pokud jde o uvedení fakultativních kritérií, naopak čím více údajů uvede, 

tím učiní zprávu transparentnější. 

 ÚOHS zdůrazňuje, že je nezbytné, aby zpráva obsahovala kromě pořadí 

nabídek jednotlivých uchazečů a počtu bodů přidělených těmto nabídkám i písemné 

odůvodnění, z něhož bude vyplývat, jak byly jednotlivé nabídky hodnoceny v rámci 

jednotlivých dílčích kritérií včetně způsobu, jakým komise dospěla k bodové 

hodnotě přidělené konkrétní nabídce.
165

 

3.4 Archivování dokumentace o proběhnutém výběrovém řízení  

Dokumentace o výběrovém řízení slouží ke zpětné kontrole postupu žadatele 

při zadání zakázky spolufinancované z veřejných prostředků. Povinnost uchovávat 

dokumentaci související s veřejnou zakázkou zadavateli ukládá § 155 ZVZ. 

Dokumentací ve smyslu tohoto ustanovení jsou všechna rozhodnutí přijatá 

zadavatelem, všechny vyhotovené zprávy a protokoly, korespondence mezi 

zadavatelem a dodavateli, uchazeči či zájemci, doklady o uveřejnění informací a 

doručení listin a veškeré další listiny vydané nebo přijaté zadavatelem v souvislosti 

s konkrétním zadávacím řízením na konkrétní veřejnou zakázku.
166

 

 Doba, po kterou je třeba dokumentaci archivovat, zákon stanoví na pět let od 

uzavření smlouvy. Uchování dokumentace by zadavatel neměl podceňovat. Pokud 

dokumentace není pečlivě uchována, nelze proces zadávání veřejné zakázky náležitě 

prozkoumat.  

Rovněž neúplná, nejasná či nesrozumitelná dokumentace zakládá důvodné 

pochybnosti o správnosti procesu zadání zakázky. Porušení této povinnosti je 

správním deliktem, za který zadavateli hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč.
167

 

 

 

 

                                                 
165

 Rozhodnutí ÚOHS Č. j.: R107/2009/VZ-1753/2010/310/PMo ze dne 4.2.2010. 

 
166

 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 2007, s. 862. 
167

 Viz § 120 odst 1. písm. c ZVZ. 
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                  3.5 Korupce  

"Každý z nás je zúčastněn této hry, není to pouze role vlády, této hry se účastní 

poslanci, podnikatelé, občanská společnost, média ale i "pouhý" občan. Korupce je 

nemocí nás všech, a proto za ní neseme společnou zodpovědnost."
168

 

Korupce znamená slíbení, nabídku nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit 

něčí jednání nebo rozhodnutí, anebo žádost o úplatek či jeho přijetí. Úplatek nemusí 

mít vždy pouze finanční podobu, může se jednat např. o poskytnutí informací, 

hmotných darů a jiných výhod, služeb, případně zvýhodňování známých a 

příbuzných apod. Úplatek může mít například formu nápadně výhodné smlouvy.
169

 

Korupce je transakce zpravidla mezi dvěma stranami. Jedna strana poptává odměnu 

za poskytnutí neoprávněné výhody druhé straně, která tuto odměnu nabízí. Korupce 

je tedy tím typem trestné činnosti, kdy všichni zúčastnění jsou pachateli a mají z této 

činnosti prospěch 

Pojem korupce není v českých trestně právních normách definován jako 

samostatný trestný čin, charakterizují jej trestné činy nazvané v zákoně č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, v platném znění, jako trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných. Jde konkrétně o trestné činy přijímání úplatku, podplácení a nepřímé 

úplatkářství.  

Korupce je velmi závažným jevem postihujícím oblast veřejných zakázek a ve 

svém důsledku zcela popírá základní zásady ZVZ. Jestliže je totiž zadávací řízení 

ovlivněno úplatkem, nesplňuje zásadu transparentnosti, ani zásadu zákazu 

diskriminace a nikdy nemůže vést k efektivnímu vynakládání prostředků, protože 

nedojde k výběru skutečně nejvýhodnější nabídky.
170

  

Z hlediska hodnocení korupčního jednání na tom není Česká republika úplně 

nejlépe, což ostatně vyplývá z níže uvedeného přehledu vývoje počtu zjištěných a 

objasněných trestných činů úplatkářství. 

 

 

                                                 
 
168

 Antonio Maria Costa, vykonný ředitel UNODC - United Nation Office Drugs and Crime, Úřad 

OSN pro drogy a kriminalitu. 
169

 Převzato ze Strategie vlády v boji proti korupci 2011-2012. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/uplna-verze-strategie-vlady-v-boji-proti-korupci-na-obdobi-let-2011-a-

2012.aspx 
170

 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 2007, s. 67. 
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Vývoj počtu zjištěných a objasněných trestných činů úplatkářství: 

 

 

Zdroj: Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. 

 

Nejvyšší počet zjištěných trestných činů úplatkářství celkem (zahrnuje přijetí 

úplatku, podplacení a nepřímé úplatkářství) byl zaznamenán v roce 2004. Naopak 

nejnižší počet byl zaznamenán v roce 2007 (pouze 103 trestných činů). V roce 2009 

bylo zjištěno 121 trestných činů, což představuje druhou nejnižší hodnotu od roku 

2000. 

Z hlediska mezinárodního srovnání vývoje korupce si Česká republika v roce 

2010 oproti předchozímu roku pohoršila a mezi 178 hodnocenými zeměmi klesla 

z 52. na 53. místo, s indexem CPI 4,6.
171

 Zařadila se tak k více než dvěma třetinám 

zemí, které mají hodnotu indexu nižší než pět. Nejnižší míru korupce za rok 2010 

                                                 
171

 CPI: Corruption Perception Index, neboli index vnímání korupce řadí sestupně jednotlivé země dle 

míry vnímání existence korupce uvnitř veřejného sektoru, tedy mezi úředníky a politiky. Tento index 

vychází z výsledků průzkumu mínění prováděného několika nezávislými institucemi a odráží názory 

subjektů privátního sektoru, odborníků působících v jednotlivých hodnocených zemích a analytiků. 

Index vnímání korupce je zaměřen na korupci v rámci veřejného sektoru, která je označována jako 

zneužívání pravomoci, vycházející z postavení veřejných činitelů k osobnímu prospěchu a výhod 

(např. přijímání úplatků, netransparentní veřejné zakázky, zneužívání veřejných zdrojů atd.). Index je 

sestaven podle stupnice 0-10, kde 0 znamená vysokou míru korupce a 10 označuje zemi téměř bez 

korupce. 



Zadávání veřejných zakázek: analýza nejčastějších pochybení 

  69 

vykazuje jako tradičně Nový Zéland, Dánsko a Singapur. Naopak nejnižšího 

hodnocení dosáhly Somálsko, Afghánistán a Barma.
172

 

 

Vývoj hodnot indexu CPI v české republice v letech 1997 až 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Transparency International. 

 

V hromadných sdělovacích prostředcích neustále čteme zprávy o přijetí úplatku 

představiteli města či městských částí. Asociace malých a středních podniků ve svém 

průzkumu uvádí, že celkem 60% malých a středních podniků se domnívá, že 

veřejnou zakázku není možné získat bez provize nebo úplatku. Opačný pocit má 

pouhých 30% podnikatelů. Stejně tak více než čtvrtina firem přiznala, že by byla 

ochotna sáhnout k úplatku a celkem 9% společností sdělilo, že v souvislosti se 

získáním zakázky někdy úplatek nabídly.
173

 Uvedená čísla jsou alarmující a pouze 

dokazují, že současná úprava, ač je velmi kvalitní, má stále jisté mezery. 

Pro účely snížení výskytu korupce je v současné době projednávána novela 

trestního zákoníku, která by měla zvýšit tresty za braní úplatků. Podle novely 

trestního zákoníku by soud mohl za přijetí úplatku vyměřit až desetiletý trest jako za 

zvlášť závažný zločin. Nyní se trestní sazba za přijetí úplatku úřední osobou 

pohybuje mezi dvěma až osmi lety. Výčet trestních činů, u kterých by měla být 

trestní sazba za korupční jednání u úředních osob zpřísněna, návrh trestního 

                                                 
 
172

 Transparency International Česká republika: Index vnímání korupce 2010. Dostupné z: 

http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=3030 
173

 Lidové noviny: Podnikatelé se shodují: veřejnou zakázku nelze získat bez úplatku. Dostupné z: 

http://byznys.lidovky.cz/podnikatele-se-shoduji-verejnou-zakazku-nelze-ziskat-bez-uplatku-1cm-

/moje-penize.asp?c=A100217_122225_moje-penize_nev. 
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zákoníku doplňuje o sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži 

a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a pletichy 

při veřejné dražbě.
174

 

V rámci Strategie vlády v boji proti korupci byla také zřízena speciální 

bezplatná protikorupční linka 199 poskytující právní pomoc občanům, kteří se 

setkali s individuálním případem korupce na straně představitelů veřejné moci nebo 

v soukromém sektoru. Jejím provozovatelem je nevládní nezisková organizace 

Transparency International a jen za loňský rok zde zazvonil telefon v 6 635 

případech. Právní radu následně poskytli operátoři dvěma tisícům lidí. Volající se 

nejčastěji obraceli na pracovníky s podněty, které se týkaly nakládání s majetkem 

územních správních celků.
175

 

3.6 Změny smluv na plnění veřejných zakázek 

ÚOHS  ve své rozhodovací praxi vyslovil názor, že povinnost zadavatele 

uzavřít smlouvu v souladu se zadáním a vybranou nabídkou je nutno chápat funkčně, 

tedy že po celou dobu realizace veřejné zakázky musí být tato smlouva v souladu s 

původními zadávacími podmínkami a podanou vítěznou nabídkou. Veřejná zakázka 

musí být realizována za podmínek, které byly sjednány v rámci zadávacího řízení, a 

nikoliv za podmínek, které budou v průběhu realizace veřejné zakázky zadavatelem 

libovolně a svévolně měněny (např. dodatky). Nelze se proto dovolávat absolutní 

smluvní svobody stran soukromoprávního aktu, neboť tato svoboda je modifikována 

povinností zadavatele realizovat veřejnou zakázku v souladu s ZVZ.
176

   

Možnost změnit smlouvu na plnění veřejné zakázky je tak celkově hodnocena 

spíše restriktivně. Jak vyplývá z rozhodovací praxe ÚOHS i SDEU, je třeba, 

v případě nutnosti uzavírat dodatky ke smlouvám na realizaci veřejné zakázky, 

rozlišovat mezi změnami podstatnými a nepodstatnými. Rozeznat nepodstatné 

změny od podstatných je vcelku složité, protože legislativa nám v tomto ohledu 

žádný konkrétní návod neposkytuje. Je proto nezbytné posuzovat případné změny ad 

hoc s přihlédnutím k relevantní rozhodovací praxi.  

                                                 
174

 Převzato z: http://www.vz24.cz/clanky/vlada-navrhuje-zvysit-tresty-za-brani-

uplatku/?cat=legislativa 
175

 Převzato z http://www.linka199.cz/. 
176

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: R087/2007/02-14942/2007/310-Hr ze dne 16. 8.2007. 
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Výjimka z obecného pravidla je stanovena pro jednací řízení bez uveřejnění, 

zjednodušené podlimitní řízení a řízení na základě rámcové smlouvy, která je možno 

zrušit (i bez uvedení důvodu) kdykoliv do doby uzavření smlouvy. 

Z aktuální judikatury, a to jak domácí, tak i komunitární je patrné, že změnit 

podstatným způsobem obsah smlouvy na plnění veřejných zakázek je nepřípustné a 

je v takových případech nezbytné zahájit nové zadávací řízení. 

Za podstatné změny jsou považovány především změny základních parametrů 

smlouvy, které byly předmětem hodnocení nabídek nebo které mohly být zásadní 

pro rozhodnutí dodavatelů o účasti v zadávacím řízení.
177

 Jedná se o takové změny, 

které omezují ve vztahu k dané veřejné zakázce konkurenci nebo zvýhodňují 

stávajícího dodavatele oproti ostatním potenciálním dodavatelům.  

Změna veřejné zakázky během doby trvání bude považována za podstatnou, 

pokud by:
178

 

 zavedla podmínky, které by umožnily připuštění jiných uchazečů než 

těch, kteří byli původně připuštěni, nebo by umožnily přijmout jinou 

nabídku než tu, která byla původně přijata, 

 značnou měrou rozšiřovala veřejnou zakázku o služby, které nebyly 

původně předpokládány, 

 měnila způsobem, který nebyl v podmínkách původní zakázky 

předpokládán, hospodářskou rovnováhu smlouvy ve prospěch 

poskytovatele, jemuž byla zakázka zadána. 

 

                                                 
177

 Srov. např. stanovisko Generální advokátky J. Kokott ze dne 13.3.2008 ve věci C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH „…nevyžadují všechny – i ty nejméně významné – změny smluv týkajících 

se veřejných zakázek na služby předchozí zadávací řízení. Pouze podstatné změny smlouvy, které 

mohou konkrétně zkreslit hospodářskou soutěž na dotyčném trhu a zvýhodnit smluvního partnera 

zadavatele oproti jiným možným poskytovatelům služeb, odůvodňují opětovné provedení postupu 

zadávání. … Podstatnou změnu je třeba předpokládat vždy zejména tehdy, když nelze vyloučit, že 

jiným poskytovatelům služeb bylo původními, méně výhodnými podmínkami zabráněno v ucházení se o 

veřejnou zakázku nebo že by měli vzhledem k novým smluvním podmínkám nyní zájem ucházet se o 

veřejnou zakázku nebo že nabídka svého času neúspěšného uchazeče by mohla být vzhledem k novým 

podmínkám smlouvy úspěšná.“ a dále např. rozhodnutí ÚOHS Č.j.: 3R48/04-Ku ze dne 13.9.2004: 

„Nelze vyloučit, že smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena s drobnými změnami 

oproti podané nabídce (obligatorní náležitosti smlouvy však musí být zachovány – předmět plnění, 

doba plnění, cena apod.). V praxi většinou dochází k formálním úpravám, rozhodně by však nemělo 

dojít ke změně smlouvy v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky, nebo v rozporu se zadávací 

dokumentací.“ 
178

 Rozsudek SDEU C-454/06 ve věci Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v. Republik Österreich ze 

dne 19.6.2008. 
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Samozřejmě i u podstatných změn, ačkoliv jsou obecně nepřípustné, existují i 

některé výjimky. Výjimkou budou například změny, jejichž potřeba vznikla 

objektivně, bez vlivu zadavatele, anebo jsou tyto změny předvídány v dokumentaci. 

Z rozsudku SDEU Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v. Republik 

Österreich lze dovodit, které změny smluv na realizaci veřejné zakázky, lze 

považovat za přípustné:
179

 

 konverze cen na eura po vstupu do EMU, resp. zaokrouhlování 

konvertovaných cen, 

 přeformulování valorizační doložky (původní smlouva tuto možnost 

předpokládala), 

 ustanovení, kterým se strany zavazují nevypovědět po dobu 3 let 

smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, 

 zvýšení poskytovaného rabatu (snížení odměny pro poskytovatele). 

 

Za podstatnou změnu okolností se považuje například skutečnost, kdy 

zadavatel průběhu zadávacího řízení neobdržel očekávané rozpočtové prostředky či 

přislíbenou veřejnou podporu či kdy tuto veřejnou podporu není oprávněn nadále 

čerpat, popřípadě její část určenou k zajištění úhrady plnění dodavatele
180

. Tato 

situace ale může být značně problematická, protože v souladu s rozhodovací praxí 

není možné, aby zadavatel vkládal do zadávací dokumentace klauzule, dle kterých je 

realizace veřejné zakázky podmíněna přidělením dostatečných finančních 

prostředků. ÚOHS v tomto ohledu uvedl: „Jakmile zadavatel zjistil, že z důvodu 

nedostatku finančních prostředků nemůže předmět veřejné zakázky realizovat vůbec 

nebo nikoliv v tom rozsahu, s jakým počítal při jejich zadání, je na místě, aby 

zadávací řízení na tuto nerealizovatelnou veřejnou zakázku ještě před uzavřením 

smlouvy zrušil a poté vyhlásil nové zadávací řízení na nově vymezený předmět 

plnění.“
181

  

V souladu s tímto závěrem proto není možné, aby zadavatel v okamžiku, kdy 

zjistí, že nebude schopen finančně zajistit předpokládaný rozsah veřejné zakázky, 

realizoval pouze část, kterou je schopen finančně pokrýt. Zadavatel, který se ocitne 

                                                 
179

 Jde však o demonstrativní nástin vztahující k posuzovanému případu, v praxi je vždy samozřejmě 

nutno ad hoc přihlížet ke konkrétní zadávací dokumentaci! 
180

 Viz Důvodová zpráva k ZVZ, str. 157. 
181

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: R167/2007/02-22908/2007/310-KK ze dne 6.12.2007. 
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v takovéto situaci je povinen zadávací řízení zrušit a vypsat nové, neboť není 

vyloučeno, že nově definovaný předmět plnění nemohl být jiným uchazečem 

nabídnut ještě za nižší cenu a celkově výhodnějších podmínek.  

Domnívám se, že i v tomto ohledu by zákonná úprava měla být konkrétnější, 

ačkoliv jsem si vědoma toho, že vymezit veškeré podstatné a nepodstatné změny je 

prakticky nemožné. Myslím, proto, že by bylo vhodné, aby zákon stanovil alespoň 

rámcovou definici pro podstatné a nepodstatné změny, přičemž jejich konkrétní 

náplň by se odvíjela od každého jednotlivého případu, za pomoci výkladové praxe 

ÚOHS a správních soudů. 

3.7 Elektronické zadávání veřejných zakázek 

 
S ohledem na výklad v předchozích kapitolách lze usoudit, že proces zadání 

veřejné zakázky není vždy maximálně efektivní a stále existuje spousta mechanismů, 

které mohou přispět k jeho zlepšení. Jedním z těchto mechanismů je bezesporu 

elektronické zadávání veřejných zakázek, které může podstatným způsobem přispět 

ke zvýšení efektivnosti, transparentnosti a úsporám ve veřejných zakázkách. Ač 

v posledních letech dochází k markantnímu rozvoji informačních a komunikačních 

technologií, zdá se, že oblast veřejných zakázek tento trend ještě příliš nezasáhl. 

Elektronické zadávání veřejných zakázek zná ZVZ už od 1. července 2006, 

tedy od okamžiku nabytí účinnosti. Do přijetí ZVZ byla možnost elektronického 

zadávání veřejných zakázek upravena pouze částečně (např. podání elektronické 

nabídky
182

). Pro účely postupné elektronizace procesu zadávaní veřejných zakázek a 

splnění požadavků plynoucích z komunitárních předpisů byl přijat Národní plán 

zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010. 

Pojem elektronické zadávání veřejných zakázek označuje využití 

elektronických komunikací a elektronického zpracovaní transakcí ze strany vládních 

institucí a dalších veřejných organizací, které poptávají dodávky a služby nebo 

zadávají veřejné práce.
183

 ZVZ definuje elektronické nástroje jako programové 

vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou 

elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby 

                                                 
182

 Ustanovení § 93 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. 
183

 Viz s. 2 Zelené knihy. 
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provádění úkonů v elektronické podobě podle tohoto zákona, včetně zpracování 

zahrnujícího digitální kompresi a uchování dat.184  

Zadavatel má tedy ve smyslu relevantních ustanovení ZVZ dvě možnosti jak 

zadat veřejnou zakázku. Může si vybrat, zda bude postupovat „klasickým“ 

způsobem prostřednictvím listinných dokumentů, nebo zda využije modernějšího 

elektronického zadávání, přičemž obě tyto formy zadávání veřejných zakázek jsou si 

postaveny naroveň. Podstatný rozdíl lze spatřovat především v úsporách, které může 

veřejnému zadavateli přinést zadání veřejné zakázky elektronicky.  

Pro urychlení procesu elektronizace zadávání veřejných zakázek byla na 

úrovni EU přijata 18. října 2010 Zelená kniha, která má představovat první krok ke 

koordinovanému, ambicióznímu a komplexnímu přezkumu stávajícího rámce EU 

pro veřejné zakázky, z něhož budou vycházet návrhy na reformu právních předpisů 

EU. Zelená kniha odkazuje na Prohlášení ministrů v Manchesteru v roce 2005, 

v němž ministři EU vyjádřili naději, že „do roku 2010 bude nejméně 50% veřejných 

zakázek překračujících minimální hranici pro veřejné zakázky v EU zadáváno 

elektronicky.“ Skutečný stav však ani zdaleka neodpovídá těmto ambicím. Dle 

hodnocení komise se prostřednictvím elektronických systémů zadává méně než 5% 

celkového objemu rozpočtů na veřejné zakázky.  

Podstatným přínosem elektronického zadávání veřejných zakázek jsou nejen 

úspory ve státních rozpočtech, ale také větší transparentnost, a to zajištěním vysoké 

informovanosti prostřednictvím lepší kontrolovatelnosti jednotlivých úkonů 

v zadávacím řízení.  Elektronický proces zadání veřejných zakázek je rovněž 

podstatně rychlejší a pohodlnější, což může ve svém důsledku i zlepšit přístup 

jednotlivých dodavatelů k veřejným zakázkám. Snadnější přístup k zadávací 

dokumentaci a informacím s veřejnou zakázkou pak povede ke zlepšení 

konkurenčního prostředí a zvýšení vyjednávací síly zadavatelů. Další motivací 

zadavatelů, aby přešli na elektronické zadávání veřejných zakázek, je možnost 

zkrácení lhůt v souladu s komunitárními směrnicemi. Směrnice 2004/18/ES a 

Směrnice 2004/17/ES umožňují zkrácení lhůt pro zveřejnění o sedm dnů v případě 

elektronického oznámení nabídek
185

 a o pět dnů pro předložení nabídky, pokud je 

                                                 
184

 Ustanovení § 149 ZVZ. 
185

 Čl. 36 odst. 2,3 a 6 Směrnice 2004/18ES a čl. 44 odst. 2 a 3 Směrnice 2004/17/ES. 
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elektronickými prostředky zajištěn neomezený, plný a přímý přístup k příslušným 

dokumentům.
186

 Nesporným přínosem elektronizace je také omezení bariér pro 

zahraniční dodavatele při účasti na veřejných zakázkách v ČR.  

Za jeden z hlavních důvodů proč zadavatelé doposud nepřešli 

k elektronickému způsobu zadávání veřejných zakázek, považuje Evropská komise 

počáteční investice. Zařízení elektronického systému zadávání veřejných zakázek 

může vyžadovat počáteční investici ve výši 0,5 milionu EUR až 5 milionů EUR.
187

 

Dále budou veřejní zadavatelé nuceni vynaložit nemalé finanční náklady na údržbu, 

které se budou pohybovat od několika tisíc po několik milionů eur, v závislosti na 

velikosti a složitosti systému. Dle Evropské Komise však lze dosáhnout během 

relativně krátké doby návratnosti počátečních investic, a to především díky menším 

administrativním nákladům. Ač celkový průměr využití tohoto mechanismu na 

úrovni EU je nízký, v některých členských státech je již elektronizace procesu 

veřejných zakázek na poměrně vysoké úrovni. Jako příklad lze uvést Portugalsko, 

kde je použití elektronických prostředků ve fázích veřejných zakázek až do udělení 

zakázky od 1. listopadu 2009 pro většinu nákupů povinné.  Některé další členské 

státy zavedly povinné využívání některých fází nebo nástrojů elektronického 

zadávání veřejných zakázek prostřednictvím určitých platforem nebo to plánují.
188

 

Existují i určité obavy z procesu elektronizace např. v omezení přístupu menších 

podniků k zakázkám. Domnívám se však, že tyto obavy nejsou opodstatněné, 

především s ohledem na neustále probíhající rozvoj v oblasti informačních a 

komunikačních technologií. 

Navzdory uvedeným pozitivům přistupují zadavatelé v  České republice 

k elektronizaci zadávání veřejných zakázek velmi pozvolna. V lednu 2011 přijala 

vláda tzv. Strategii elektronizace, která si klade za cíl přispět k rozšíření 

elektronizace veřejných zakázek. Dle stávajících plánů by od roku 2012 měl být 

zahájen provoz elektronického tržiště pro menší nákupy a na něj má navazovat tzv. 

Národní elektronický nástroj na zadávání veřejných zakázek. 

 

                                                 
186

 Čl. 38 odst. 6 Směrnice 2004/18/ES a čl. 45 odst. 6 Směrnice 2004/17/ES. 
187

 Informace dostupné na internetové stránce www.epractice.eu. 
188

 Viz Zelená kniha s. 10. 
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Elektronické zadávání veřejných zakázek v současné době využívá pouze 18% 

zadavatelů, přičemž 16% zadavatelů počítá s jejím dalším rozvojem. Zhruba třeba 

třetina z celkového počtu zadavatelů (32%) využívání elektronických nástrojů 

v procesu zadávání veřejných zakázek zvažuje. O zadávání veřejných zakázek 

elektronicky zatím vůbec neuvažuje 50% zadavatelů.189 

Strategie elektronizace spatřuje podstatnou slabinu především v nedostatečné 

infrastruktuře pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Hlavní cíl byl proto 

nastaven tak, aby do konce roku 2015 mělo 100% zadavatelů k dispozici 

elektronický nástroj/nástroje
190

 umožňující komplexní podporu celého životního 

cyklu veřejné zakázky. Realizací všech opatření Strategie elektronizace by mělo být 

dosaženo ročních úspor ve výši až 50 mld. Kč z veřejných rozpočtů. 

Mezi zadavatele, kteří v současné době využívají elektronického zadávání 

veřejných zakázek, patří např. Masarykova Univerzita, Ministerstvo pro místní 

rozvoj nebo Státní úřad pro kontrolu léčiv.
191

 Z provedených studií vyplývá, že 

elektronické zadávání skutečně přináší veřejným zadavatelům úspory ve formě 

                                                 
189

 Zdroj: Zpráva o výsledcích šetření za rok 2010 zpracována pro potřeby MMR. 
190

„Mít k dispozici elektronický nástroj“ znamená dle strategie elektronizace skutečnost, že nebudou 

existovat žádné legislativní, finanční ani technologické bariéry v používání elektronického nástroje na 

straně zadavatelů ani dodavatelů. 
191

 Informace dostupné na internetové adrese www.ezak.cz 
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administrativních či mzdových nákladů, poštovného apod.
192

 Převážná část 

zadavatelů využívajících elektronických nástrojů jich však nepoužívá pro realizaci 

všech úkonů v zadávacím řízení, ale pouze pro realizaci některých dílčích úkonů.
193

 

Mezi úkony, které zadavatelé v současné době nejčastěji realizují elektronicky 

v běžném provozu, patří uveřejňování informací o veřejných zakázkách, poskytování 

zadávací dokumentace a odesílání výzev o zahájení zadávacího řízení.
194

 

Aktuální a plánovaný stav elektronizace zvláštních postupů v zadávacím řízení a 

používání elektronického katalogu: 

       Zdroj: Zpráva o výsledcích šetření za rok 2010 zpracována pro potřeby MMR. 

Z výše uvedeného lze dovodit úplný přechod k elektronickému systému 

zadávání veřejných zakázek by s sebou zcela jistě přinesl úspory transakčních 

nákladů, snížení pořizovacích cen, zvýšení transparentnosti a zkrácení lhůt 

zadávacího řízení. Osobně trend elektronického zadávání veřejných zakázek velmi 

vítám a domnívám se, že bezesporu má svoje kladné opodstatnění. Doufám proto, že 

plný přechod veřejných zadavatelů na elektronický systém je otázkou několika 

příštích let. Za důležité ale považuji, aby se elektronizace vztahovala na celý proces 

                                                 
192

Štohanzlová J.: Komparace listinného a elektronického zadávání veřejných zakázek, Veřejné 

zakázky č. 6/2010 
193

 Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření za rok 2010, s. 25. 
194

 Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření za rok 2010, s. 27.  
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zadání veřejné zakázky a ne pouze na některé dílčí části. Pokud by totiž zadavatelé 

investovali nemalé náklady do elektronizace zadávání a i nadále prováděli některé 

úkony „klasickou“ formou zadávání veřejných zakázek, nedosáhli by tak dle mého 

názoru očekávaných úspor a návratnost počátečních investic by se podstatně 

prodlužovala. 
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4. Jednací řízení bez uveřejnění 

 

V souladu s ustanovením § 23 ZVZ může zadavatel za splnění určitých 

podmínek zadat veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění. Obecně je 

použití jednacího řízení bez uveřejnění vázáno na splnění omezujících podmínek, 

proto aby bylo využíváno pouze tehdy, když uspokojení potřeby zadavatele není 

možné dosáhnout v „klasickém“ zadávacím řízení. V praxi tak často dochází 

k situaci, že zadavatelé použijí jednací řízení bez uveřejnění, aniž by splnili všechny 

podmínky stanovené zákonem pro jeho použití.   

Jednací řízení bez uveřejnění je nejméně formalizovaným postupem při 

zadávání veřejných zakázek a svoji povahou se blíží běžným kontraktačním 

pravidlům obchodních smluv. Nízkou míru formálnosti lze spatřovat v tom, že jde o 

jediný druh zadávacího řízení, při kterém zadavatel nemusí dodržovat předem daná 

pravidla týkající se uveřejnění veřejné zakázky, hodnocení nabídek či zrušení zadání 

bez uvedení důvodu. Dle ÚOHS by zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení 

bez uveřejnění mělo být ze strany zadavatele chápáno jako zcela výjimečné a mělo 

by být využíváno jen v případech naléhavé potřeby. Nezbytným předpokladem pro 

použití jednacího řízení bez uveřejnění je prokazatelně doložit, že byly splněny 

veškeré podmínky stanovené pro tento způsob zadání veřejné zakázky.
195

 

Jednací řízení bez uveřejnění je druhem zadávacího řízení, ve kterém zadavatel 

přímo vyzývá jednoho či více zájemců k jednání, přičemž po skončení jednání 

podávají vyzvaní zájemci nabídky na plnění veřejné zakázky, které odrážejí výsledky 

jednání, popřípadě jsou z hlediska vyjednaných podmínek pro zadavatele ještě 

výhodnější.
196

  

Jednací řízení bez uveřejnění zahajuje zadavatel písemnou výzvou k účasti 

v jednacím řízení bez uveřejnění, kterou oznamuje jednomu nebo více dodavatelům 

svůj úmysl zadat veřejnou zakázku prostřednictvím tohoto zadávacího řízení. 

 

 4.1 Důvody pro použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Zadavatel zadá veřejnou zakázku prostřednictvím jednacího řízení bez 

uveřejnění, jestliže v předcházejícím zadávacím řízení, které mělo formu řízení 

                                                 
195

 Viz např. rozhodnutí ÚOHS Č. j.: R121/2007/02-15421/2007/310-Šp ze dne 22.8.2007. 
196

Metodika k zadávání veřejných zakázek, str. 88. Dostupné na: http://www.portal-

vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=96c21e71-a736-469e-a759-d5ffa016ce95 
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otevřeného, užšího, jednacího řízení s uveřejněním nebo zjednodušeného 

podlimitního řízení nebyly podány žádné nabídky, žádosti o účast nebo jen nevhodné 

nabídky. Za nevhodnou nabídkou je považována nejen nabídka, která není řádná 

(např. neplnící podmínky zadání) nebo nepřijatelná nabídka (např. nabídka doručená 

zadavateli pozdě), ale rovněž nabídka, která je celkově irelevantní vzhledem 

k předmětu veřejné zakázky, nemá s ním žádnou souvislost, a jako taková tedy zcela 

nevhodná pro účely sledované zadavatelem. Na takovéto nabídky je následně možno 

pohlížet, jako by nebyly vůbec podány. 
197

 

Dále ZVZ ukládá zadavateli povinnost podstatně nezměnit zadávací 

dokumentaci a zahájit jednací řízení bez uveřejnění bezodkladně poté, co zrušil 

předchozí zadávací řízení.
198

 Použití jednacího řízení bez uveřejnění je poměrně 

striktně omezeno a důkazní břemeno o oprávněnosti jeho použití nese pouze 

zadavatel.  

SDEU v rozsudku Evropská komise v. Itálie dovodil, že ustanovení, které 

povoluje výjimku z pravidel v odvětví veřejných zakázek, musí být vykládáno 

restriktivně a důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek nese ten, 

kdo se jich dovolává, přičemž okolnosti, které opodstatňují krajní naléhavost, nesmí 

být v žádném případě způsobené zadavateli. Pouhé tvrzení o složitosti a náročnosti 

veškerých prací nepostačuje k prokázání, že stavební práce mohou být provedeny 

pouze týmž zhotovitelem, zejména pokud jsou rozděleny do položek, jejichž 

realizace má být rozvržena do více let.
199

 Použití jednacího řízení bez uveřejnění 

neodůvodňuje například ani zdržení vyplývající z odmítnutí příslušného úřadu 

schválit původně předpokládané stavební plány.
200

 

 

4.2 Splnění veřejné zakázky pouze určitým dodavatelem 

Ve smyslu ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) může zadavatel přistoupit 

k zadávacímu řízení bez uveřejnění tehdy, jestliže předmětná veřejná zakázka může 

být z technických či uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv nebo 

z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu splněna pouze určitým 

dodavatelem. 

                                                 
197

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: R137/2006/02-01613/2007/300-Šp ze dne 23.1.2007. 
198

 Ustanovení § 23 odst. 2 ZVZ. 
199

 Rozsudek SDEU C-385/02 ve věci Evropská komise v. Itálie ze dne 14.9.2004. 
200

 Rozsudek SDEU C-31/94 ze dne 28. 3.1996. 
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Zadavatel musí být v uvedených případech schopen prokázat, že objektivně 

neexistuje více než jeden dodavatel veřejné zakázky. K posouzení existence důvodů, 

jež vedou k možnosti naplnění pouze jediným dodavatelem, musí zadavatel 

přistupovat zodpovědně, aby se použitím mimořádného způsobu zadání nedostal do 

rozporu se zákonem. V neposlední řadě je zadavatel rovněž povinen zajistit, aby 

objektivní existence důvodů, která vedla k aplikaci jednacího řízení bez uveřejnění, 

byla prokazatelná a přezkoumatelná ze strany orgánů dohledu.
201

  

ÚOHS např. neuznal argumentaci zadavatele, který uváděl, že jiný než 

oslovený dodavatel, který již stavbu dříve opravoval, nezná a ani nemůže znát 

technické detaily a problémy, které se objevily při stavbě střechy a statické 

konstrukce i vzhledem ke stáří konstrukcí a technickému řešení odpovídajícímu době 

výstavby (pol. 18. století). Samotná skutečnost, že se jedná o kulturní památku 

registrovanou Ministerstvem kultury, ještě neimplikuje specifickou činnost, která by 

mohla být splněna jediným dodavatelem veřejné zakázky.  

 

4.3 Použití JŘBÚ v krajně naléhavém případě 

Zadavatel je oprávněn využít jednacího řízení bez uveřejnění, pokud je 

nezbytné zadat veřejnou zakázku v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým 

jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat a z časových důvodů není možné 

zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Podmínky nezbytné pro 

použití jednacího řízení bez uveřejnění ÚOHS rozvinul např. v rozhodnutí ze dne 7. 

září 2007 ve věci Sanace ekologických škod – likvidace ropoplynových vrtů a 

sond.
202

 

K naplnění podmínky krajně naléhavého případu ÚOHS konstatuje, že musí jít 

o událost výjimečné povahy, která ve svém důsledku vyvolá mimořádné řešení 

vzniklé situace, odchylující se od obecných či standardních postupů. Dle ÚOHS 

půjde především o situace, které jsou svoji povahou akutní, havarijní či krizové, 

přičemž prvek naléhavosti objektivně dosahuje značné intenzity. Půjde tedy o situace 

bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku či životního prostředí. Může se 

jednat o okolnosti „vis maior“, jakými jsou například přírodní katastrofy a živelní 

pohromy, náhlé nepředvídatelné situace nezpůsobené zadavatelem, hrozící 

neodvratitelná závažná škoda nebo škoda velkého rozsahu.  

                                                 
201

 Viz např. rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S114/2007-12859/2007/530/LB ze dne 27.6.2007. 
202

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S195/2007-16456/2007/540-Der ze dne 7. 9.2007.  
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Podmínka nepředvídatelné situace, kterou zadavatel nezpůsobil, předpokládá, 

že jednání nebo opomenutí zadavatele není v příčinné souvislosti s existencí krajně 

naléhavé případu. Musí se tedy jednat o objektivně nepředvídatelné případy, vzniklé 

nezávisle na vůli zadavatele, jejichž vznik zadavatel nemohl předpokládat a ani je 

svým jednáním nezpůsobil. SDEU v rozsudku C-394/02
203

 uvedl, že povinnost 

vykonat určité práce ve lhůtách stanovených příslušným orgánem nemůže být 

považována za krajní naléhavost, vyplývající z události, kterou zadavatelé nemohli 

předvídat. V uvedeném případě předložil zadavatel Ministerstvu životního prostředí 

svůj záměr a požádal o posouzení vlivu tohoto záměru na životní prostředí. Příslušné 

ministerstvo předložený záměr schválilo a stanovilo zadavateli lhůtu 12 měsíců pro 

realizaci záměru. Zadavatel nesprávně považoval stanovení lhůty tímto orgánem za 

důvod opravňující jej k použití jednacího řízení bez uveřejnění z důvodu krajní 

naléhavosti. 

O naléhavou potřebu ve smyslu ZVZ se nemůže jednat tehdy, pokud havarijní 

stav objektu byl výsledkem několikaletého chátrání a měl-li zadavatel veřejné 

zakázky dostatek času na odstranění tohoto stavu a přípravu řádného zadání veřejné 

zakázky.204 

Poslední podmínkou vyžadovanou zákonem v § 23 odst. 4 písm. b) je 

nemožnost zadat veřejnou zakázku v jiném zadávacím řízení. Zadavatel musí 

nemožnost použití jiného zadávacího řízení objektivně prokázat, přičemž bude vždy 

nutné přihlédnout ke konkrétním okolnostem daného případu. Dospěje-li zadavatel 

po řádném uvážení k závěru, že minimální lhůty stanovené pro jiné druhy 

zadávacího řízení neodpovídají naléhavosti případu a nelze proto jiný druh 

zadávacího řízení použít, je oprávněn přistoupit k zadání veřejné zakázky formou 

jednacího řízení bez uveřejnění. Je však nezbytné rovněž posoudit možnosti zkrácení 

lhůt upravených zákonem, případně i další okolnosti ovlivňující časový průběh 

zadávacího řízení (např. možnosti osobního doručování písemností, možnost vzdání 

se práva na podání námitek apod.), a to vždy s ohledem na konkrétní případ. 

 

 

 

                                                 
203

 Rozsudek SDEU C-394/02 Evropská komise v. Řecko ze dne 2.6.2005. 
204

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně sp. Zn. 2 A 6/2002 ze dne 30.11.2004. 
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4.4 Zadávání víceprací 

V praxi může dojít k situaci, kdy v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky 

nastanou takové skutečnosti, že je třeba realizovat práce (dodávky, služby), které 

nebyly předmětem původní veřejné zakázky. V takovém případě tedy půjde o novou 

veřejnou zakázku („vícepráce“), ačkoliv s původní veřejnou zakázkou bezprostředně 

souvisí. Taková veřejná zakázka pak musí být zadána prostřednictvím některého ze 

zadávacích řízení. Jestliže to zákon připouští, může zadavatel zadat vícepráce přímo 

dodavateli, který realizuje původní veřejnou zakázku, a to zpravidla formou dodatku 

k původní smlouvě.  

Předmětem veřejné zakázky zohledňující vícepráce jsou tedy veškerá plnění, 

realizovaná nad rámec předmětu původní veřejné zakázky, vymezený v zadávací 

dokumentaci a návazně uzavřené smlouvy, a to v celkovém věcném úhrnu a celkové 

finanční hodnotě těchto „víceprací“.
205

 

Vícepráce budou obvyklé především u stavebních prací, kdy může dojít 

k situaci, že teprve v průběhu realizace stavby se vyskytnou práce, které projektová 

dokumentace neobsahovala nebo práce, které vyvstanou až z průběhu realizace 

stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení stavby 

nezbytné. Může jít rovněž o případy, kdy v době od zpracování projektové 

dokumentace k veřejné zakázce do doby vlastní realizace veřejné zakázky došlo ke 

změně příslušných technických norem.  

Zadavatel má za těchto okolností v podstatě dvě možnosti, jak postupovat. 

První možností je zadat novou veřejnou zakázku odpovídající vícepracím, přičemž 

ve výsledku může tyto vícepráce realizovat jiný dodavatel než původní. Druhou 

možností je, aby zadavatel se za splnění zákonných podmínek pro jednací řízení bez 

uveřejnění obrátil na původního dodavatele.  

Ustanovení § 23 odst. 7 ZVZ ve spojení s § 34 ZVZ upravujících použití 

jednacího řízení bez uveřejnění lze využít pouze v případě, že se jedná o práce, které 

původní veřejná zakázka ve svých podmínkách nezahrnovala a tato potřeba 

dodatečných stavebních prací vznikla v souvislosti s plněním hlavní veřejné zakázky 

a v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jde o potřebu urgentní, 

protože bez dodatečných stavebních prací není možné hlavní veřejnou zakázku plnit. 

                                                 
205

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.:  S303/2008/VZ-22115/2008/510/če ze dne 2.12.2008. 
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Jednací řízení bez uveřejnění lze za splnění uvedených předpokladů použít pro 

dodatečné služby nebo stavební práce pouze tehdy, jestliže jejich rozsah nebude činit 

více než 20% ceny hlavní veřejné zakázky.
206

 

Je patrné, že právě ve stavebnictví, kde jsou vícepráce nejobvyklejší, budou 

také představovat nejvíce problémů. Je pochopitelné, že pokud když se potřeba 

dodatečných prací objeví v průběhu stavby určitého objektu, je zadavatel nucen 

reagovat na vzniklou situaci co nejrychleji, a to především s ohledem na finanční 

náklady, kdy například musí platit za zapůjčené stroje, zaměstnance apod. Je-li 

nucen zadat novou veřejnou zakázku, může tak mnohdy být ohrožen celý projekt 

dokončení stavby. Kromě toho je jistě vhodnější, když stavbu dokončí stejný 

dodavatel, jelikož zná okolnosti apod. Odpovědností zadavatele pak je v takových 

případech důsledně dbát na dodržení zásad stanovených v § 6 ZVZ, tj. zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a postupovat tak, aby tyto 

zásady nebyly dodatečnými změnami porušeny. Změny za žádných okolností nesmí 

způsobit situaci, která by ovlivnila podobu nabídek předložených uchazeči v případě, 

že by byly známy již v době zpracovávání. 
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 Viz například Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 

2007, s. 192. 
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5. Soutěžní dialog  

Soutěžní dialog jako jeden z druhů zadávacího řízení zavedl až zákon 137/2006 

Sb., předchozí právní úprava tento institut neznala. Podle § 24 odst. 1 ZVZ může 

veřejný zadavatel pro zadání veřejné zakázky se zvláště složitým předmětem plnění 

použít soutěžní dialog, pokud použití otevřeného řízení či užšího řízení není 

s ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky možné. Podle 2. odstavce 

téhož ustanovení se za veřejnou zakázku se zvláště složitým předmětem plnění 

považuje veřejná zakázka, u níž není veřejný zadavatel objektivně schopen přesně 

vymezit 

a) technické podmínky podle § 46 odst. 4 a 5, nebo 

b) právní nebo finanční požadavky na plnění veřejné zakázky. 

V rámci soutěžního dialogu zadavatel hledá vhodná řešení jak dosáhnout svých 

potřeb a teprve po nalezení vhodných řešení vyzývá účastníky soutěžního dialogu 

k podání nabídek na předmět plnění veřejné zakázky, a to podle řešení, které 

zadavatel vybral jako nejvhodnější. Soutěžní dialog lze v podstatě považovat za první 

fází zadávacího řízení sloužící k volbě optimální cesty, která má vést k zadavatelem 

zamýšlenému cíli.
207

 Cílem soutěžního dialogu má být určení a vymezení prostředků, 

které nejlépe vyhovují splnění potřeb zadavatele.
208

 Nespornou výhodou tohoto 

postupu je, že zadavatel, který ještě nemá konkrétní představu o předmětu plnění, 

může využít odborných znalostí a zkušeností vyzvaných zájemců a teprve v průběhu 

jednání vymezit a upřesnit požadované plnění.  

Transparentnost jednání zadavatele s jednotlivými uchazeči pak zajišťuje 

povinnost zadavatel vyhotovit o každém jednání v soutěžním dialogu protokol, ve 

kterém popíše předmět a výsledek tohoto jednání. 

 Na rozdíl od ostatních druhů zadávacích řízení nevyhotovuje zadavatel 

zadávací dokumentaci, nýbrž dokumentaci soutěžního dialogu, která definuje cíle 

zadávacího řízení, kterých má být dosaženo. I tento druh zadávací řízení přináší 

určitá úskalí, která mohou vést k jeho zneužívání, resp. užívání bez splnění 

stanovených podmínek. 

                                                 
207

 Viz např. rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S110/2008/VZ-09642/2008/530/RP ze dne 24. 6. 2008. 
208

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: S270,325/2008/VZ-909/2009/510!MOn ze dne 13. 2. 2009. 
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V rozhodovací praxi ÚOHS lze nalézt četné případy, kdy zadavatel postupuje 

podle pravidel pro soutěžní dialog a zároveň v  dokumentaci soutěžního dialogu 

detailním a jednoznačným způsobem definuje předmět plnění veřejné zakázky. 

Takový postup se vymyká smyslu zákonné úpravy, protože neusiluje o hlavní cíl 

soutěžního dialogu – tedy nalezení vhodného řešení. Dokumentace soutěžního 

dialogu totiž na rozdíl od zadávací dokumentace neobsahuje podrobné údaje pro 

zpracování nabídky. Obdobným způsobem postupovalo i Ministerstvo financí 

v rámci veřejné zakázky na Integrovaný rozpočtový systém státní pokladny. 

Ministerstvo v tomto tendru preferovalo subjekty, jejichž nabídky byly založené na 

softwarové platformě SAP. V zadání už tak byl jasně definován konkrétní produkt, 

jehož dodání musel uchazeč zajistit. Nadto takovýto postup diskriminoval některé 

účastníky zadávacího řízení. Vzhledem k četné kritice tohoto postupu, byl zadavatel 

nucen zadávací řízení zrušit a vypsat znovu.
209

 

Je pravděpodobné, že pokud budou zadavatelé usilovat o to zadat veřejnou 

zakázku tímto méně formalizovaným způsobem, ačkoliv mají vcelku jasnou 

představu o předmětu plnění, stojí za tím korupce či snaha zadat veřejnou zakázku už 

předem vybranému subjektu. 
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 http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=2948 
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         6. Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek   

           dodavateli 

 
6.1 Bid Rigging 

Zásady uvedené v § 6 ZVZ se vztahují především k jednání zadavatele, který 

jejich zabezpečením garantuje podmínky férové soutěže. Nicméně mnohdy je 

zákonný průběh zadávacího řízení ohrožen i dodavateli, a to především vzájemnými 

kartelovými dohodami o společném postupu (tzv. „bid rigging“). Podstatou bid 

riggingu je, že všichni uchazeči nebo zájemci o veřejnou zakázku poškodí zadavatele 

veřejné zakázky tím, že se dohodnou, že si nebudou konkurovat a podávat 

konkurenční nabídky. V důsledku toho je cena veřejné zakázky podstatně vyšší, než 

by byla, pokud by se o ni odehrál konkurenční boj. 

  Formy manipulací s nabídkami:
210

 

 Krycí nabídky (také nazývané jako zdvořilostní nebo symbolické). Podávání 

krycích nabídek spočívá v tom, že někteří soutěžitelé podají nabídku, která 

obsahuje příliš vysokou nabídkovou cenu nebo jiné pro zadavatele 

neakceptovatelné podmínky. Soutěžitelům nejde o vítězství v soutěži, ale 

pouze se snaží vzbudit v zadavateli zdání nefalšované soutěže. Výběr vhodné 

nabídky je tak již předem podstatně zúžen. 

 Utlumení nabídek. Dohoda o utlumení nabídek spočívá v tom, že jedna nebo 

více společností souhlasí s tím, že nepodají svoji nabídku anebo podanou 

nabídku stáhnou. Veřejnou zakázku tak získá předem určená společnost. 

Možná je i situace, kdy žádný ze soutěžitelů nabídku nepodá a zadavatel tak 

bude nucen vypsat nové výběrové řízení. To je ale v podmínkách České 

republiky riskantní, neboť je možné, že zadavatel v následném řízení zúží 

okruh soutěžitelů na ty, které si sám vybere, popřípadě bude jednat jen 

s jediným soutěžitelem.
211

 

                                                 
210

 Zpráva OECD Pokyny pro boj proti kartelovým dohodám mezi uchazeči o veřejnou zakázku. 

Dostupné z: 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_VZ/Metodiky/Bid_rigging_guidelines_OECD_cz

.pdf 
211

 Mikulecký, D. : K problematice kartelových dohod při veřejných zakázkách. Právní rozhledy 

č. 15/2007. 
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 Střídání nabídek. Podstatou tzv. bid rotation je, že se uchazeči budou u 

jednotlivých zakázek s nejvýhodnější nabídkou střídat. Způsobů realizace bid 

rotation je několik. Společnosti si mohou vybrat, že jim bude přidělena buďto 

zhruba stejná peněžní hodnota z určité skupiny zakázek nebo množství 

odpovídající velikosti každé společnosti. Soutěžitelé si tímto způsobem 

veřejné zakázky pravidelně rozdělují. 

 Rozdělení trhu. Uchazeči si navzájem mezi sebou rozdělí oblast, v níž si 

nebudou konkurovat. Rozdělení se může odvíjet od geografického základu 

nebo od charakteru veřejných zakázek. 

Náchylnými ke vzniku bid riggingu budou zejména trhy s omezeným počtem 

soutěžitelů, kteří se od sebe nijak podstatně neodlišují v cenách či postupech a trhy s 

překážkami omezujícími vstup nových soutěžitelů na trh. 

Příklady bid rigging z praxe: 

a) zahraniční 

Korejský soutěžní úřad uložil pokutu ve výši 81 mil wonů devatenácti 

společnostem, které se zabývají odhady majetku. Důvodem sankce byla jejich účast 

na dohodách o podávání nebo nepodávání nabídek s cílem potlačení nebo vyloučení 

soutěže na kontrakty na odhady. 

 

b) domácí 

Jedním z významných případů porušení zákazu kartelového ÚOHS zabýval 

v roce 2007.
212

 Šlo o výrobce tzv. plynem izolovaného spínacího ústrojí, kteří 

uzavřeli společnou dohodou už v roce 1998 ve Vídni. Předmětem dohody bylo 

určení cen, rozdělení trhu a zamezení vstupu konkurentů na trh. Zahájení správního 

řízení iniciovala sama jedna ze stran této dohody, v rámci tzv. leniency programu
213

 

však byla této společnosti odpuštěna pokuta. Celkově ÚOHS udělil pokuty ve výši 

takřka 1 mld. Kč. 

                                                 
212

 Rozhodnutíí ÚOHS Č.j.: R-059-070,075-78/2000/01-08115/2007/310 ze dne 26.4.2007 
213

 Podstata leniency programu spočívá v tom, že účastníkovi kartelové dohody, je zcela odpuštěna 

nebo snížena sankce, pokud o této zakázané dohodě poskytne soutěžnímu úřadu takové informace, 

které umožní daný kartel odhalit a odstranit. 
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Případ kromě ÚOHS řešily i další antimonopolní instituce, například 

maďarský soutěžní úřad nebo Evropská komise. Ta nedávno potrestala 11 

průmyslových skupin sankcemi ve výši 750,7 mil. € (21,2 mld. korun). 
214

 

Způsobů jak se vzniku takových dohod bránit je celá řada. Mezi nejúčinnější 

bezesporu patří otevření soutěže co největšímu počtu uchazečů. Čím více uchazečů 

se soutěže zúčastní, tím menší prostor ke vzájemným dohodám soutěžitelů tu 

vznikne. Zadavatel by měl také zvážit opakované nabízení a raději zadávat zakázky 

různého rozsahu. Opakované nákupy usnadňují dohodnutým soutěžitelům 

rovnoměrně si kontrakty mezi sebou rozdělit. 

Ke zpřísnění trestů pro dodavatele jednající ve shodě mysleli zákonodárci i 

v aktuálně plánované novele ZVZ. Bude-li tato změna ZVZ přijata, bude možné 

uložit dodavatelům, u kterých bude pravomocně rozhodnuto, že se účastnili 

kartelové dohody při veřejné zakázce zákaz plnění veřejných zakázek na 3 roky. Tito 

dodavatelé budou zapsáni do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

který vede MMR. V této souvislosti bude muset být novelizován i zákon č. 143/2001 

Sb. o ochraně hospodářské soutěže. 
215
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 Převzato z: http://zpravy.kurzy.cz/130231-uohs-udelil-rekordni-pokutu-za-kartel-temer-1-mld-kc/. 
215

 Informace dostupné na internetové stránce www.compet.cz. 
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         7. Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele  

Cílem této kapitoly je nastínit jakým způsobem může být následně 

přezkoumán postup zadavatele v průběhu zadání veřejné zakázky. Úprava těchto 

kontrolních mechanismů je obsažena části páté ZVZ, nazvané „Ochrana proti 

nesprávnému postupu zadavatele“, konkrétně v § 110 – 124, přičemž zákon rozlišuje 

dvě části kontroly - námitkové řízení u zadavatele a správní řízení před ÚOHS. 

7.1 Námitkové řízení u zadavatele 

Námitkové řízení u zadavatele se uplatní při zadáváni nadlimitních a 

podlimitních veřejných zakázek nebo při soutěži o návrh. Na rozdíl od řízení před 

ÚOHS, je námitkové řízení bezplatné a zadavatel má sám možnost napravit porušení 

zákona, a to během poměrné krátké lhůty. Právě proto je nejčastějším způsobem 

nápravy zadavatelova pochybení. 

Při podání námitky proti postupu zadavatele musí stěžovatel dodržet určité 

zákonem stanovené náležitosti. Především musí: 

a) být k podání námitky oprávněn, 

b) splnit lhůty pro podání námitky, 

c) dodržet formální náležitosti námitky. 

 

a) Oprávnění k podání námitek 

K okruhu potenciálních stěžovatelů uvádí  zákon v § 110 odst.1 následující: 

„Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či soutěží o návrh 

může zadavateli podat námitky kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na 

získání veřejné zakázky a v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele 

hrozí nebo vznikla újma na jeho právech.“   

SDEU v rozsudku C-249/01
216

 dodává: „Směrnice č. 89/655/EHS neukládá, 

aby byla možnost přezkumu poskytnuta jakémukoli subjektu, který hodlá získat 

veřejnou zakázku, ale je možné tuto možnost přiznat jen těm uchazečům či 

                                                 
216

 Rozsudek SDEU C-249/01 ve věci Werner Hackermüller proti Bundesimmobiliengesellschaft mbH 

z 16. 6. 2003.  
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zájemcům
217

 o veřejnou zakázku, kteří jsou jimi tvrzeným porušením ze strany 

zadavatele poškozeni nebo by jím mohli být poškozeni“.
218

 

Dále zákonodárce v § 110 odst. 2 ZVZ výslovně uvádí, že námitky je možné 

podat proti všem úkonům zadavatele, nepůjde tedy pouze o úkon zadavatele učiněný 

v zadávacím řízení, ale i jakýkoliv úkon učiněný mimo zadávací řízení směřující 

k zadání veřejné zakázky.
219

 

Z výše uvedeného vyplývá, že námitku nemusí podat pouze neúspěšný či 

vyřazený uchazeč o veřejnou zakázku, ale kterýkoliv dodavatel, prokáže-li 

odůvodněnost námitky, tedy zájem o veřejnou zakázku a vzniklou či hrozící újmu.  

Pokud jde o prokazování zájmu, není třeba, aby namítající dodavatel přímo 

podával nabídku. Postačuje, když si například jen vyzvedne zadávací dokumentaci a 

v důsledku diskriminačně nastavených podmínek zakázky nabídku nepodá, ač by o 

zakázku zájem měl. Právě na tento případ pamatoval zákonodárce v  novele ZVZ 

začátkem roku 2010
220

 a stanovil novou pětidenní lhůtu pro podání námitek proti 

zadávacím podmínkám, která začne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém je 

možné naposledy podat nabídku.
221

 Úprava má zabránit tomu, aby stěžovatel podal 

námitky účelně až na základě toho, jak dopadne zadávací řízení.   

 Na rozdíl od úpravy obsažené v zákoně 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 

ZVZ už nerozlišuje, zda-li jde o zakázku nadlimitní nebo podlimitní a stěžovatel 

může podat námitky u obou za stejných podmínek.
222

 

b) Splnění lhůt pro podání námitky 

                                                 
217

 Na tomto místě považuji za vhodné rozlišit pojmy dodavatel, uchazeč a zájemce:  

Dodavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, 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 (§ 17 písm. a) 

Uchazečem je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení (§ 17 písm. j) 

Zájemcem se rozumí dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení, v 

jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, nebo dodavatel, který byl zadavatelem 

vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, k podání předběžné nabídky v dynamickém 

nákupním systému, k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, k podání nabídky v řízení 

na základě rámcové smlouvy, nebo k potvrzení zájmu o účast v případě zadávacího řízení zahájeného 

uveřejněním pravidelného předběžného oznámení (§ 17n). 
218

 Srov. Ševčík, D.: Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele, dustupné z: http://www.verejne-

zakazky.eu/cl-04.html 
219

 Šebesta, M., Podešva V., Olík, M., Machurek, T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 

Praha: ASPI, 2006, s. 405. 
220

 Zákon  č. 417/2009 s účinností  od 1.1.2010, kterým se mění ZVZ. 
221

 Viz § 110 odst. 3 ZVZ. 
222

 Zákon 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v § 88 odst. 1 umožňoval podání námitek kterémukoliv 

dodavateli pouze u nadlimitních zakázek, u podlimitních zakázek mohl námitky podat jen uchazeč 

nebo zájemce.  
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Zákon stěžovateli stanoví lhůtu,
223

 v níž nejpozději musí námitky uplatnit, a to 

sice patnáct dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona zadavatelem 

dozvěděl, nejpozději však do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Jelikož jde o 

lhůtu hmotněprávní, musí být námitky v této zákonné lhůtě zadavateli doručeny, 

nepostačuje pouze jejich podání na poště. Pokud by poslední den lhůty připadl na 

den pracovního klidu, bude posledním dnem příslušné lhůty nejbližší následující 

pracovní den.
224

 Podá-li stěžovatel námitky v uvedené lhůtě, nesmí zadavatel do 

doby, než o nich bude rozhodnuto, uzavřít smlouvu. O námitkách doručených po 

lhůtě zadavatel vůbec nerozhoduje a zasílá stěžovateli písemné vyrozumění. 

Se lhůtou zákazu uzavření smlouvy nadále není spojena lhůta zákazu zrušit 

zadávací řízení. Zadávací řízení je možné zrušit pouze v případech uvedených v § 

84. Pokud jsou tyto důvody splněny, není důvod čekat se zrušením zadávacího řízení 

až na skončení zákazu uzavření smlouvy. 

  c) Formální náležitosti námitky 

Formální náležitosti námitek ZVZ uvádí v § 110 odst. 8. Námitky se podávají 

písemně a musí z nich být zřejmé, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele 

směřují, v čem je spatřováno porušení zákona, jaká újma stěžovateli v důsledku 

domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. 

Námitky, které některé z těchto skutečností neobsahují, zadavatel odmítne a 

bezodkladně písemně o této skutečnosti uvědomí stěžovatele. V opačném případě je 

povinen o námitkách rozhodnout podle § 111 ZVZ nebo je zamítnout. I rozhodnutí o 

odmítnutí námitek musí být transparentní a musí tedy obsahovat odůvodnění 

odmítnutí.  

Zákon rovněž umožňuje v § 110 odst. 8, aby se zájemce nebo uchazeč vzdal 

práva podat námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti 

rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení. 

Vzdání se námitky musí být písemné a lze jej realizovat až po doručení 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo po doručení rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení zájemce či uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Důsledkem vzdání se 

práva na podání námitky je, že vůči tomuto zájemci či uchazeči platí fikce uplynutí 

lhůty pro podání námitky.  

                                                 
223

 Viz § 110 odst. 2 ZVZ. 
224

 Rozhodnutí ÚOHS Č.j.: VZ/S 58/05-153/2050/05-LB ze dne 9. 6. 2005. 
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Ve spojení s § 110 odst. 6 ZVZ a za předpokladu, že se práva na podání 

námitek vzdají všichni zájemci či uchazeči, to pro zadavatele znamená, že lhůta pro 

podání námitek uplynula a zadavatel již může s vítězným uchazečem uzavřít 

smlouvu. To ale přichází v úvahu pouze v těch případech, kdy se zadávacího řízení 

účastní menší počet zájemců či uchazečů. U zakázek, kterých se účastní více 

dodavatelů, by takovýto postup, byl velmi obtížně realizovatelný. 

Zákonodárce pamatoval i na situaci, kdy stěžovatel námitky sice podá, ale 

následně si to rozmyslí. V takovém případě má stěžovatel podle § 111 odst. 4 ZVZ 

možnost zpětvzetí námitek. Důsledek je stejný, jako kdyby byly námitky podány po 

uplynutí lhůty – zadavatel o nich nerozhoduje. Stěžovatel tím ztrácí možnost podat ve 

stejné věci návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS. Není 

tím ale dotčeno stěžovatelovo právo podat námitky a následně návrh ÚOHS směřující 

proti jinému úkonu zadavatele, jímž mělo dojít k domnělému porušení zákona, a to za 

předpokladu, že tyto námitky stihne podat ve lhůtě uvedené v § 110 ZVZ.
225

 

Postup zadavatele při přezkumu nabídek upravuje § 111 ZVZ. Zadavatel 

přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do deseti dnů odešle stěžovateli 

písemné rozhodnutí s uvedením důvodu o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoli. 

Pokud námitkám vyhoví, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy. V opačném 

případě stěžovatele uvědomí o možnosti podat návrh na zahájení řízení o 

přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS. Využije-li neúspěšný uchazeč nebo zájemce 

možnosti podat návrh k přezkumu u ÚOHS, nesmí zadavatel ve lhůtě 45 dnů ode dne 

doručení námitek uzavřít smlouvu. 

Počátek běhu lhůt pro podání návrhu na přezkumu úkonů zadavatele 

K otázce počátku běhu lhůt pro podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele 

se vyjádřil SDEU v rozsudku ve věci Uniplex.
226

 Společnost Uniplex, jakožto 

výhradní britský distributor hemostatik se účastnila zadávacího řízení, jehož 

předmětem bylo uzavření rámcové smlouvy na dodávky zdravotnického materiálu 

pro NHS Business Services Autority. Společnost Uniplex byla v uvedeném 

zadávacím řízení neúspěšná od zadavatele obdržela dopis, v němž ji informoval, že 

                                                 
225

 Šebesta, M., Podešva V., Olík, M., Machurek, T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 

Praha: ASPI, 2006, s. 411. 
226

 Rozsudek SDEU C-406/08 Uniplex Ltd. v. Business Services Autority ze dne 28. ledna 2010. 
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s ní nebude uzavřena rámcová dohoda, neboť získala nejnižší hodnocení z pěti 

uchazečů, kteří byli vyzvání k podání nabídek a kteří nabídky předložili.  

Zadavatel společnost Uniplex rovněž informoval o jejím právu na přezkum 

rozhodnutí uzavřít dotčenou rámcovou smlouvu, o povinné 10-denní odkladné lhůtě 

před uzavřením této smlouvy, která běží ode dne oznámení rozhodnutí, a o jejím 

právu na poskytnutí dalších informací. Spolenost Uniplex se těmito dalšími 

informacemi nespokojila a rozhodnutí National Health Service napadla. Mimo jiné 

uváděla, že lhůta pro podání návrhu na přezkum začala běžet až po doručení 

doplňujících informací o hodnocení nabídek a ne po samotném oznámení o přidělení 

zakázky. Spor skončil před anglickým soudem, který se obrátil na SDEU s otázkou 

výkladu článku přezkumné směrnice.  

SDEU ve svém rozhodnutí konstatoval, že „skutečnost, že zájemce dozví, že 

jeho žádost nebo nabídka byla zamítnuta, mu současně neumožňuje podat účinně 

návrh na přezkum. Takovéto informace jsou nedostatečné pro to, aby zájemci 

umožnili odhalit případnou existenci protiprávnosti, která mohla být předmětem 

návrhu na přezkum. Teprve poté, co dotyčný zájemce nebo uchazeč byl informován o 

důvodech, proč byl z řízení o zadání veřejné zakázky vyřazen, je tento schopen dospět 

k jasnému přesvědčení o případné existenci porušení platných ustanovení a 

k možnosti podat návrh na přezkum.“ 

V našich právních podmínkách to znamená, že neúspěšný uchazeč může 

námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy 

obdržel náležité odůvodnění svého vyloučení, na základě kterého bude schopen 

posoudit, zda při jeho vyloučení došlo k porušení ZVZ a nikoliv ode dne doručení 

oznámení o vyloučení bez řádného odůvodnění. 

 

Zadavatel může přijmout opatření k nápravě úkonu, který učinil v rozporu se 

zákonem, i tehdy, kdy proti takovému úkonu neobdržel od žádného dodavatele 

námitky. Tuto možnost ZVZ uvádí v § 111 odst. 6, kterým dává zadavateli možnost 

sjednat nápravu formou autoremedury. Náprava pak může spočívat v opakování 

příslušného úkonu, ve změně rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek i v samotném 
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zrušení zadávacího řízení.
227

 I v tomto případě by zadavatel měl informovat všechny 

uchazeče nebo zájemce o přijatém opatření.
228

 

 

7.2. Řízení před ÚOHS 

Pokud nedojde k nápravě domnělého porušení zákona v rámci řízení o 

námitkách, poskytuje zákon dodavatelům ochranu proti nezákonnému postupu 

zadavatele u nezávislého správního orgánu, kterým je ÚOHS, jehož základní rámec 

působnosti je vymezen zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti ÚOHS, v platném 

znění. ÚOHS vykonává dohled nad dodržováním ZVZ s ohledem na zásady postupu 

zadavatele uvedené v § 6 ZVZ. Za tímto účelem ÚOHS:
229

 

- vydává předběžná opatření, 

- rozhoduje o tom, zda zadavatel postupoval v souladu se ZVZ, 

- ukládá nápravná opatření a sankce, 

- projednává správní delikty. 

 

Šetření ÚOHS zahájí buďto na základě písemného návrhu stěžovatele nebo ex 

offo. Účastníky řízení jsou
230

 navrhovatel (je-li řízen zahájeno na návrh), zadavatel a 

vybraný uchazeč (je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky).  

   Předpokladem pro podání návrhu je skutečnost, že ve stejné věci již 

dodavatel podal řádné a včasné námitky, kterým zadavatel nevyhověl nebo o nich 

nerozhodl ve lhůtě k tomu určené. Pro každou z těchto situací platí jiná lhůta 

k doručení návrhu k Úřadu. V případě, kdy zadavatel námitkám nevyhověl, činí 

lhůta pro podání návrhu 10 kalendářních dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel 

rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám. Ve druhém případě, tedy v situaci, 

kdy zadavatel ve lhůtě podle § 111 odst. 1 ZVZ námitky nevyřídí, činí lhůta pro 

podání návrhu k Úřadu 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek zadavateli. 

                                                 
227

 Raus, D., Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha, 2007, s. 745. 
228

 Metodika zadávání veřejných zakázek zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj, s. 213. 

Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=96c21e71-a736-469e-a759-

d5ffa016ce95.  
229

 Viz § 112 odst. 2 ZVZ. Novelou č. 417/2009 byl vzhledem k výkladovým nejasnostem doplněn 

text, z něhož vyplývá, že odst. 2 obsahuje taxativní výčet pravomocí Úřadu v oblasti dohledu nad 

zadáváním veřejných zakázek. 
230

 Viz § 116 ZVZ. 

http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=96c21e71-a736-469e-a759-d5ffa016ce95
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=96c21e71-a736-469e-a759-d5ffa016ce95
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Návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele vylučujícím zásady stanovené 

v § 6 ZVZ a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, 

zejména proti: 

- zadávacím podmínkám, 

- obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení, 

- vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, 

- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, 

- použití druhu zadávacího řízení. 

Kromě předchozího podání námitek zadavateli je další podmínkou přijetí 

návrhu stěžovatele složení kauce
231

 na účet ÚOHS. 

Jak je již uvedeno výše, ani nesplnění některé z uvedených podmínek 

stěžovatelem ještě neznamená, že kontrola zadavatele je vyloučena. Je-li podezření 

odůvodněné, zahájí ÚOHS řízení z moci úřední. Podněty pro zahájení přezkumu 

mohou vzejít jak z vlastní kontrolní činnosti ÚOHS nebo NKÚ, tak i na základě 

návrhu kteréhokoliv jiného subjektu nebo informací z veřejných sdělovacích 

prostředků. Jak je vidět, možností jak být informován o porušení ZVZ, má ÚOHS 

celou řadu, je tedy poměrně malá pravděpodobnost, že na nezákonný postup 

zadavatele nebude nijak poukázáno. 

Subsidiárním pramenem v přezkumném řízení je zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění. Kromě obecných náležitostí stanovených správním 

řádem, musí návrh obsahovat přesné označení zadavatele, v čem je spatřováno 

porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho 

právech, příslušné důkazy a čeho se navrhovatel domáhá. Správní řízení je zahájeno 

prvním úkonem učiněným ÚOHS vůči účastníkům správního řízení. 

    Do doby než bude přezkumné řízení ukončeno, může ÚOHS v souladu s § 

117 odst. 1 ZVZ stanovit předběžná opatření, kterými zakáže uzavřít smlouvu o 

                                                 
231

 Výši kauce stanoví § 115 ZVZ jako 1% z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 

50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. Důvodem kauce je, aby neúspěšní dodavatelé nezahlcovali 

ÚOHS neodůvodněnými podněty. Zastaví-li ÚOHS řízení podle § 114 odst. 3 usnesením, je povinen 

složenou kauci navrhovateli vrátit a to včetně přirostlých úroků. Vrácena bude rovněž v případě, že 

ÚOHS shledá porušení ZVZ úkonem zadavatele. V takovém případě bude kauce navrhovateli vrácena 

do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí. Pokud správní řízení podle § 118 zastaví, propadá kauci ve 

prospěch státního rozpočtu. Výše kaucí složených v roce 2009 činí 59 986 362 Kč, přičemž výše 

kaucí, které propadly státnímu rozpočtu v roce 2009 představuje 3 884 289 Kč. 
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zadávacím řízení nebo zadávací řízení pozastaví. Primárním účelem předběžného 

opatření je zabránit zadavateli pokračovat v další činnosti.  

Předběžné opatření může trvat pouze po nezbytně nutnou dobu, jakmile 

pominou důvody pro jeho nařízení, ÚOHS je zruší. Pokud nebude zrušeno, pozbude 

automaticky platnosti dnem právní moci rozhodnutí o uložení nápravného opatření 

nebo zastavením řízení (§ 118 ZVZ). 

                    Rozhodnutí ÚOHS v rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele  

a) Před uzavřením smlouvy   

Jestliže ještě nedošlo k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uloží ÚOHS 

zadavateli nápravné opatření podle § 118 ZVZ, které může spočívat ve zrušení celé 

zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele. Kauce se v takovém případě stává 

příjmem státního rozpočtu.  

b) Po uzavření smlouvy 

Transpozicí směrnice 2007/66/ES byla do § 114 odst. 2 ZVZ doplněna 

možnost, aby ÚOHS jako opatření k nápravě uložil zákaz plnění smlouvy. Cílem je 

zabránit případům, kdy zadavatel ve sporných případech záměrně uzavřel smlouvu 

co nejrychleji za účelem vyloučení jakéhokoliv dalšího přezkumu svého postupu.
232

  

Zákaz plnění ze smlouvy může ÚOHS uložit pouze na návrh, nikoli z vlastní 

iniciativy. Na rozdíl od ostatních návrhů na přezkoumání není v tomto případě třeba 

podávat nejprve námitky k zadavateli. Tento postih se bude týkat zadavatele, který: 

- zadá veřejnou zakázku bez oznámení zadávacího řízení, ač je povinen 

      oznámení uveřejnit, nebo 

- nedodrží zákaz uzavření smlouvy a současně je zjištěno v jeho postupu 

další porušení zákona, které podstatně ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit 

výběr nejvhodnější nabídky, nebo 

- v dynamickém nákupním systému nezasílá oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky v jednotlivých případech a současně je zjištěno v 

jeho postupu další porušení zákona, které podstatně ovlivnilo nebo 

mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 
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 Valoušková, Z.: Významná novela zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, Bulletin 

advokacie 3/2010, s. 2. 
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Lhůty pro podání návrhu na zákaz plnění smlouvy stanovil zákonodárce 

z důvodů právní jistoty jako lhůty prekluzívní. Jejich uplynutí má za následek 

nemožnost podat návrh na zákaz plnění smlouvy. Je to jednak lhůta 6 měsíců od 

okamžiku uzavření smlouvy a lhůta 30 dnů od zveřejnění dobrovolného oznámení o 

uveřejnění smlouvy. Tato druhá lhůta poběží pouze v případě, že zadavatel příslušné 

oznámení uveřejní. 

Jestliže ÚOHS shledá, že důvody hodné zvláštního zřetele, spojené s veřejným 

zájmem, vyžadují pokračování plnění smlouvy, zákaz plnění smlouvy neuloží. 

ZVZ upravuje v § 118 odst. 5 i otázku neplatnosti smlouvy, která byla uzavřena 

přes porušení ZVZ. Rozhodne-li Úřad o zákazu plnění smlouvy, je smlouva neplatná.  

Nemůže tedy dojít k prohlášení neplatnosti smlouvy na základě ostatních porušení 

ZVZ, které např. nemohly mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 

Pokud ÚOHS neshledá žádné porušení zákona ze strany zadavatele, řízení 

zastaví.  

Přehled vedených správních řízení 2009
233

 

Zahájená správní řízení celkem 309 

Zahájená správní řízení na návrh 210 

Zahájená správní řízení z úřední povinnosti  99 

  

Vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem 285 

Předběžná opatření + zamítnutí předběžného opatření 101 + 46 

Vydaná rozhodnutí ve věci 186 

Zastaveno správní řízení – neshledáno pochybení – 31 

Rozhodnutí o nápravě + sankce – 155 

 

Zastavená správní řízení z procesních důvodů 99 

 

       Z uvedeného přehledu je patrné, že v minulém roce bylo řízení z větší části 

zahájeno na návrh stěžovatele. U řízení zahájených z úřední povinnosti jich bylo 76 

                                                 
233

 Tyto údaje mi sděleny v rámci osobní konzultace na ÚOHS dne 30.3.2010. 



Zadávání veřejných zakázek: analýza nejčastějších pochybení 

  99 

zahájeno z podnětů, 12 ze zastaveného správního řízení a 11 z kontrol. Počet 

neukončených správních řízení k 31. prosince 2009 představuje 76. 

Správní delikt 

Za správní delikt považuje ZVZ takový úkon zadavatele, za který by sice 

ÚOHS byl oprávněn uložit nápravné opatření, nicméně nápravné opatření již uložit 

nelze, protože smlouva o veřejné zakázce již byla uzavřena a nebyl podán návrh na 

zákaz plnění smlouvy. Správním deliktem je v souladu s § 120 ZVZ jednání 

zadavatele, jehož se dopustí tak, že: 

- nedodrží postup stanovený zákonem pro zadávání veřejné zakázky a 

uzavře smlouvu s uchazečem, 

- zruší zadávací řízení, aniž by byly splněny podmínky stanovené 

zákonem, 

- nepořídí nebo neuchová dokumentaci o zadání veřejné zakázky, 

- nesplní uveřejňovací povinnost, 

- odmítne námitky v rozporu se ZVZ anebo při jejich vyřizování 

postupuje v rozporu se ZVZ. 

Jako sankci za správní delikt uloží ÚOHS zadavateli pokutu podle § 120 odst. 2 

ZVZ. Její výše se odvíjí od objemu zakázky a také od formy porušení zákona. 

V případě, že se zadavatel s uložením pokuty nesmíří, má možnost napadnout 

rozhodnutí ÚOHS cestou správního soudnictví. 

Hlavním účelem pokuty je přimět zadavatele ke sjednání nápravy. Zajímavá je 

v tomto ohledu studie ÚOHS realizovaná v roce 2006, která si kladla za cíl zjistit, jak 

zadavatelé po zaplacení pokuty přistupují k nápravným opatřením. Z odpovědí, které 

ÚOHS od respondentů obdržel lze shrnout, že jednotliví zadavatelé své chyby 

pravidelně analyzují a snaží se i činit zodpovědnými jednotlivé zaměstnance, 

případně najaté specializované firmy. „Hlavní město Praha si dokonce nechalo 

externí auditorskou firmou prověřit 133 veřejných zakázek z let 1998–2002. Kromě 

schválení nové metodiky pak provedlo šetření se zaměřením na zjištění odpovědnosti 

jednotlivých zaměstnanců. Odvoláni byli vedoucí oddělení zodpovědných za realizaci 

konkrétních zakázek. V sedmi případech bylo navrženo ukončení pracovního poměru. 

Méně závažná porušení pracovních povinností byla řešena odebráním, resp. snížením 



Zadávání veřejných zakázek: analýza nejčastějších pochybení 

  100 

osobního příplatku. Snížením mzdy přitom řešili porušení zákona také někteří další 

zadavatelé.“
234

 

Z uvedené studie je tedy zřejmé, že i sami zadavatelé, vědomi si svým 

pochybení, usilují o nápravu a zajištění zásad transparentnosti a efektivnosti 

v procesu zadávání veřejných zakázek.  

Jak uvádí ÚOHS
235

 mezi nejzávažnější pochybení zadavatelů, se kterými se 

setkává, patří uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bez jakéhokoliv 

výběrového řízení, využití zjednodušeného podlimitního řízení v situaci, kdy pro jeho 

použití nejsou splněny podmínky nebo dělení zakázky za tím účelem, aby se vyhnul 

složitějšímu typu zadávacího řízení. 

      Až do zářijové novely 2010 znal ZVZ rovněž institut smírčího řešení, tedy 

neformální způsob řešení sporů, které mohou vzniknout v průběhu zadávacího řízení. 

Tato možnost se vztahovala pouze na nadlimitní veřejné zakázky zadávané 

sektorovým zadavatelem. Dodavatel, který se domníval, že mu hrozila nebo vznikla 

újma postupem zadavatele, byl oprávněn podat žádost o smírčí řízení u ÚOHS, který 

ji následně neprodleně postoupil Evropské komisi. Smírčí řízení bylo zahájeno pouze 

se souhlasem sektorového zadavatele. Vzhledem k tomu, že šlo o institut v praxi 

takřka nevyužívaný, byl novelou č. 179/2010 Sb. zrušen. 

        7.3  Public Procurement Network 

Síť úřadů 30 evropských zemí „Public Procurement Network (PPN)“ byla 

vytvořena v roce 2003 za účelem rychlého, bezplatného a nenáročného vyjasnění 

nedorozumění a podezření z porušení pravidel zadávání veřejných zakázek už 

v počáteční fázi zadávacího řízení. Dodavatelé mohou PPN využít v případě, že jim 

bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti 

ve veřejné soutěži na zahraničních trzích. Půjde především o případy, kdy zahraniční 

zadavatel stanoví nezákonné požadavky v zadávací dokumentaci nebo znevýhodňuje 

zahraniční dodavatele oproti domácím dodavatelům, ať již záměrně či nikoli. 

Mechanismus PPN má být využit před uzavřením smlouvy.  
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Informační list veřejných zakázek č. 5/2007. Dostupné z 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Informacni_listy/2007/Infolist_05_2007_VZ.pdf 
235

Informační list veřejných zakázek č. 4/2009. Dostupné z: 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Informacni_listy/2009/Infolist_2009_04_Verejne_zakaz

ky.pdf 
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Řešení pak probíhá neformálním způsobem mezi úřady jednotlivých států a 

může rychle zabezpečit, že poškozeným dodavatelům není znemožněna účast 

ve výběrovém řízení za rovnocenných podmínek. Průběh je v praxi následující: 

Dodavatel, který se cítí poškozen při účasti v zahraničním zadávacím řízení, 

informuje národní kontaktní centrum PPN, které se pokusí vyjasnit zadavatelem 

celou situaci. Tuzemským kontaktním orgánem v rámci PPN je ÚOHS. V případě, že 

se dialogem v rámci PPN nepodaří objasnit problém, má dodavatel ještě možnost 

využít systém SOLVIT,
236

 pokud ani takové řešení není dostačující, může zadavatel 

podat žalobu k soudu v příslušné zemi nebo předat případ přímo Evropské komisi. 

Dle ÚOHS není tento institut dodavateli takřka vůbec využíván, prozatím byl využit 

pouze jednou, v případě slovenského zadavatele. 
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 SOLVIT tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou 

aplikací evropské práva ze strany správních orgánů. SOLVIT centrum se nachází v každém členském 

státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. 
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8. Prevence porušování ZVZ 

Následující kapitola je zaměřena na rozbor některých institutů přispívajících 

k zabezpečení toho, aby v procesu zadání veřejné zakázky nedocházelo 

k pochybením analyzovaným v předchozích kapitolách a aby byly v průběhu 

zadávacího procesu dodržovány základní zásady uvedené v § 6 ZVZ. 

8.1 Blacklist dodavatelů 

Podstatou tzv. černých listin je identifikovat osoby, jejichž jednaní je v rozporu 

se zákonnou úpravou a pravidly soutěže a následně je potrestat vyloučením 

z možnosti ucházet se po určitou dobu o veřejné zakázky. Na potenciálního 

dodavatele je tak vyvíjen pozitivní nátlak k dodržování zákona, v opačném případě 

totiž riskuje ztrátu dobré pověsti a příjmů. Jejich význam je proto spatřován 

především v rovině preventivní. Jelikož nejsou černé listiny na úrovni práva EU 

nijak upraveny, je jejich zavedení zcela v režii členských států. 

Registr osob vyloučených z účasti na veřejných zakázkách znal již první zákon 

v oblasti veřejných zakázek č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který 

platil do 30. dubna 2004.
237

 Po celou dobu platnosti tohoto ustanovení však nebyl 

vyloučen ani jeden uchazeč.  

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ani č. 137/206 Sb., o veřejných 

zakázkách s účinností do 31. prosince 2009 podobné ustanovení neobsahovaly. 

Důvěryhodnost prokazoval zadavatel splněním čtyř základních druhů kvalifikačních 

předpokladů uvedených v § 50 ZVZ. Zaveden byl opět až poslední novelou ZVZ, 

účinnou k 1. lednu 2010, a to ve formě rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 

zakázek.
238

  

                                                 
237

 Podle § 63 tohoto zákona měl orgán dohledu vyloučit uchazeče z účasti při zadávání veřejných 

zakázek, pokud byl jeho zaměstnanec odsouzen pro trestný čin související se zadáváním veřejných 

zakázek nebo pro jiný úmyslný trestný čin a pokud vzhledem k povaze veřejné zakázky hrozila obava, 

že se takový zaměstnanec dopustí stejného nebo obdobného trestného činu. K vyloučení takového 

uchazeče z účasti při zadávání veřejných zakázek mělo dojít po dobu, kterou by stanovil ve svém 

rozhodnutí orgán dohledu, nejdéle však na pět let. Tato úprava se obdobně vztahovala na uchazeče 

také v případě, že se takového trestného činu dopustil podnikatel jako fyzická osoba, společník 

obchodní společnosti nebo člen statutárního orgánu, kontrolního či dozorčího orgánu. 
238

 Viz § 144 ZVZ. 
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Do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek je zapsána právnická 

nebo podnikající fyzická osoba, pokud:
239

 

- předloží při prokazování splnění kvalifikace informace nebo doklady, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení 

kvalifikace, 

- předloží při prokazování splnění kvalifikace informace nebo doklady, které 

neodpovídaly skutečnosti, měly nebo mohly mít vliv na rozhodnutí o zápisu 

do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) či Seznamu certifikovaných 

dodavatelů (SCD), 

- nepodá žádost o změnu zápisu do SKD či SCD. 

Údaje z rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek jsou přístupné 

v Informačním systému o veřejných zakázkách a může do něj nahlédnout kdokoliv 

bez nutnosti registrace. Zápis do rejstříku provede Ministerstvo pro místní rozvoj na 

základě pravomocného rozhodnutí ÚOHS od pěti pracovních dnů od sdělení ÚOHS.  

Dodavatel pak musí při účasti v zadávacím řízení doložit čestným prohlášením, 

že není v tomto rejstříku veden, což si zadavatel může kdykoliv prověřit.  

Skutková podstata tohoto trestu je stanovená poměrně úzce a dopadá pouze na 

podvody při prokazování kvalifikace, a nikoliv na jiná závažná provinění 

v zadávacím řízení, kterými jsou například kartelové dohody dodavatelů. Právnické 

či podnikající fyzické osoby jsou v rejstříku vedeni po dobu tří let a během této doby 

se nesmí účastnit žádné veřejné zakázky. 

Rovněž v zahraničí jsou černé listiny oblíbeným institutem. Využívány jsou 

kupříkladu v právních řádech ve Velké Britanii, Spolkové republice Německo či 

Nizozemí.
240

 

Jelikož jde o poměrně nový institut v českém právním řádu, nelze prozatím 

zhodnotit jeho přínos, nicméně už samotné jeho zavedení hodnotím velice kladně a 

předpokládám, že obava ze zápisu do rejstříku a ztráty na zisku vyloučením z veškeré 

účasti na veřejných zakázkách bude dodavatele motivovat k dodržení pravidel férové 

soutěže a přispěje tak k větší transparentnosti veřejných zakázek. 

 

 

                                                 
239

 Viz § 120a ZVZ. 
240

 Transparency International Česká republika: Černé listiny ve veřejných zakázkách, Praha 2007. 

Dostupné z: http://www.transparency.cz/pdf/publikace/vz_cernelistiny2007.pdf. 
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8.2 Snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu 

Jak vyplývá z výzkumu provedeného Transparency International, Česká 

Republika patří k evropským zemím s nejvyšší horní hranicí pro zakázky malého 

rozsahu. Naproti tomu například Francie má hranice pro veřejné zakázky malého 

rozsahu nastaveny poměrně nízko, a to 99 760 Kč na zakázky na dodávky, služby i 

stavební práce. 
241

  

Ke zvýšení transparentnosti postupu při zadávání zakázek malého rozsahu 

může zadavatel přispět např. tím, že vypracuje interní směrnice s přesnými postupy 

pro zadávání zakázek malého rozsahu, kterou následně veřejně zpřístupní na 

internetu. Tuto povinnost zákon zadavateli neukládá. Lze však konstatovat, že velká 

část veřejných zadavatelů má na svých internetových stránkách takovouto směrnici 

uveřejněnou.
242

  

Osobně se přikláním k podstatnému snížení limitů pro veřejné zakázky malého 

rozsahu a tím pádem i jejich zařazení do režimu ZVZ. Ze závěrů hodnocení 

Transparency International je evidentní, že vysoko nastavený limit u veřejných 

zakázek malého rozsahu  přispívá k většímu plýtvání s veřejnými prostředky, 

protože ne vždy je zajištěna nejnižší možná cena a má nepříznivé dopady na 

možnosti využití konkurence.  Dle současných informací by tento fakt měl být 

zohledněn v plánované novele ZVZ, kterou by měl být limit pro veřejné zakázky 

zadávané mimo režim ZVZ snížen. Tato změna sebou samozřejmě přinese podstatně 

větší administrativní zatížení zadavatelů a zásadní vliv bude bezesporu mít i na 

činnost ÚOHS. Dojde totiž k výraznému navýšení počtu veřejných zakázek, u nichž 

bude možné podávat návrh na přezkum postupu zadavatele. I přesto se však 

domnívám, že právě snížení této hranice je prvním a základním krokem k větší 

transparentnosti a efektivnosti veřejných zakázek.  
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 Transparency International Česká republika: Zakázky malého rozsahu v České republice. Dostupné 

z: http://www.transparency.cz/pdf/TIC_ZMR_publikace.pdf 
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 Příkladem budiž směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravující zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu 

s výjimkou operativních jednorázových dodávek služeb do 100 000 Kč a stavebních prací do 500 000 

Kč, nákup výpočetní techniky dle usnesení vlády České republiky ze dne 26. června 2002 č. 683 a 

obecné výjimky z působnosti zákona uvedené v § 18g. Podle této směrnice zadavatel prokazatelně 

osloví minimálně tři, u zakázek s očekávanou celkovou cenou nad 1 000 000 Kč minimálně pět 

dodavatelů s požadavkem na předložení nabídky, přičemž výzva k předložení nabídek bude současně 

uveřejněna na internetových stránkách Ministerstva. 

Směrnice je dostupná na: 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/TVS/2007/INV_PM_c_39_2007_priloha.pdf 
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8.3 Kontrola veřejných zakázek 

 8.3.1 Kontrola ze strany veřejnosti 

Čím větší bude mít veřejnost přehled o veřejných zakázkách, tím 

transparentnější jejich zadávání bude. Široká veřejnost má možnost získat informace 

prostřednictvím Informačního systému, který zajišťuje uveřejňování informací 

povinně uveřejňovaných zadavatelem.
243

 Vhodné by například bylo uložit 

zadavatelům povinnost zveřejňovat, kolik konkrétní dodavatel dostal od zadavatele 

zakázek a v jakém objemu.
244

 

 

8.3.2 Kontrola ze strany NKÚ 

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislým kontrolním orgánem v oblasti nakládání 

s prostředky ze státního rozpočtu. V rámci kontroly nad veřejnými zakázkami 

upozorňuje ve svém Věstníku na podezření z porušení ZVZ a je-li podezření 

důvodné, zahájí ÚOHS řízení z vlastního podnětu.  

Na rozdíl od ÚOHS, jehož činnost je zaměřena na kontrolu veřejných zakázek 

po právní stránce, může NKÚ kontrolovat i efektivnost nakládání se státními 

prostředky. Jeho kompetence jsou však poměrně omezené - nemá možnost ukládat 

sankce a jeho pravomoc se vztahuje pouze na oblast státních zakázek a nevztahuje se 

na zakázky zadávané územní samosprávou.
245

 

 Rozšíření pravomocí NKÚ by proto bezesporu přispělo ke zkvalitnění 

současné úpravy v oblasti veřejných zakázek. Z toho důvodu se přikláním k zavedení 

pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolovat hospodaření krajů a obcí 

v samosprávné působnosti a zajištění vynutitelnosti nápravných opatření ukládaných 

NKÚ. 

 8.3.3 Posílení kontrolní a preventivní činnosti ÚOHS 

Zjistí-li ÚOHS nedostatky v postupu zadavatele, uloží pokutu nebo v případě 

hrubého porušení ZVZ zakáže plnění smlouvy. Pokuty zpravidla dosahují výše 

v řádech několika desítek tisíc korun.
246

 Nejvyšší pokutu zatím ÚOHS v jednom 
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 http://www.isvz.cz/isvz/ 
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 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 489. 
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 Jurčík, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 456. 
246

 Celková výše pokut udělených ÚOHS  v roce 2009 v prvním stupni pokuty představuje 7.685.000,-

Kč. Ve většině případů zadavatelé podali rozklad k předsedovi ÚOHS. 



Zadávání veřejných zakázek: analýza nejčastějších pochybení 

  106 

správním řízení udělil ve výši pěti miliónů korun,
247

 následuje pokuta ve výši tří 

miliónů korun.
248

 Ostatní udělené pokuty zatím nedosáhly výše jednoho miliónu 

korun. 
249

 Je tedy otázkou, nakolik je výše pokuty odstrašující.  

Pozitivně hodnotím především preventivní činnost ÚOHS, spočívající 

v organizaci různých školení, seminářů či zveřejňování stanovisek a informačních 

listů. Ustanovení zákona totiž nejsou vždy zcela srozumitelná a zadavatel se mnohdy 

ocitá v situaci, kdy má pochybnosti o správnosti svého postupu. ÚOHS touto 

preventivně informační činností bezpochyby přispívá k větší odbornosti nejen 

zadavatelů, ale i dodavatelů a ve svém důsledku tak mohou snížit objem zakázek 

zadaných v rozporu se zákonem. 

8.4 Iniciativa soukromého sektoru v oblasti veřejných zakázek 

Poměrně zajímavý návrh vzešel ze strany Americké obchodní komory, která 

zastřešuje téměř pět set firem, mezi nimi například Microsoft, Philip Morris nebo 

IBM. Komora navrhuje připravit novelu ZVZ tak, aby účinně bránil korupci. Mezi 

jejich požadavky je mimo jiné uveřejňování veškerých informací o veřejných 

zakázkách na internetu anebo zamezení udělování zakázek firmám bez jasné 

vlastnické struktury. Součástí týmu by měli být zástupci dalších zemí nebo 

tuzemských politických stran. Pozvánku obdržely mimo jiné obchodní komory 

Německa, Británie, Francie či Kanady. Na přípravě by se měl i protikorupční spolek 

Transparency International.
250

  

Vzhledem k tomu, že veřejné zakázky jsou založeny na vzájemné spolupráci 

veřejného a soukromého sektoru, předpokládám, že společný postup při přípravě 

                                                 
247

 Státní podnik Moravské naftové doly, který je od roku 2002 v likvidaci, dostal od ÚOHS v září 

2007 pětimilionovou pokutu za chybnou zakázku na likvidaci ekologických škod v hodnotě přes 4,3 

miliardy korun. Sankci, která je nejvyšší, jakou kdy ÚOHS za veřejné zakázky vyměřil, úřad potvrdil 

v listopadu téhož roku poté, co likvidátor společnosti navrhoval její zrušení nebo aspoň snížení. 
248

 V dubnu 2007 dostalo město Zlín pokutu za chybné zadávání veřejných zakázek. Úřadu se nelíbil 

balík veřejných zakázek za dobu tří let, z nichž největší se týkala rekonstrukce školy, stavby domu s 

pečovatelskou službou a výstavby zoologické zahrady Lešná. Zlín patří mezi města, jež úřad pokutuje 

nejčastěji. Od ÚOHS dostal ještě před třímilionovou sankcí pokuty v souhrnné výši 665.000 korun. 

Zlín se kvůli pokutě obrátil na brněnský krajský soud, který sankci zrušil. Loni na podzim mu ale 

Nejvyšší správní soud (NSS) případ vrátil k novému jednání. 
249

 V minulém roce uložil úřad celkem 69 pokut v celkové výši 3 997 000 Kč. 
250

 Viz Hospodářské noviny ze dne 13. 3 2010: Paroubek slíbil Američanům: změníme systém státních 

tendrů. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-41291560-paroubek-slibil-americanum-zmenime-

system-statnich-tendru. 
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legislativních změn by skutečně mohl vést ke zvýšení efektivnosti i transparentnosti 

při jejich zadávání. 

Velmi pozitivně hodnotím rovněž iniciativu několika velkých firem, které se 

zavázaly dobrovolně uveřejňovat informace o veřejných zakázkách, v nichž figurují. 

Firmy by podle dokumentu měly zpřístupňovat například přehled své nabídky, 

zápisy z jednání o zakázce, případných darech zadavateli nebo případném propojení 

s ním a také informaci o tom se kterými dodavateli budou zakázku provádět. Vítězný 

uchazeč by měl po jejím dokončení možnost porovnat nabízené ceny s cenou 

konečnou. 

K firmám, které se k projektu připojily, patří například společnosti Bayer, 

Coca-Cola Česká republika, Čepro, Ernst & Young, Johnson & Johnson, KPMG, 

Makro, Mazars, Siemens Česká republika, Skanska, Telefónica O2, Unimex Group a 

Veletrhy Brno. 
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                    Závěr  

Je tomu pouze patnáct let, co je oblast veřejných zakázek upravena 

samostatnými právními předpisy. Za tuto dobu však byly přijaty celkem tři zákony, 

přičemž každý z nich prošel mnoha novelizacemi. Hlavním a asi i nejdůležitějším 

důvodem bylo začlenění České republiky do Evropské unie a s tím spojené 

přizpůsobování české legislativy legislativě unijní. Lze konstatovat, že současný 

ZVZ požadavky kladené zadávacími směrnicemi splňuje v dostatečné míře a je tedy 

eurokonformní.  

V souladu s transpozicí směrnice 2004/18/ES byly do českého právního řádu 

začleněny tři základní zásady zadávání veřejných zakázek – zásada transparentnosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace. Tyto zásady se následně prolínají celým 

zákonem a jednotlivá jeho ustanovení musí reflektovat význam těchto zásad. Jak je 

již zmíněno v textu práce, je nutné považovat uvedený výčet pouze za základní, 

nikoli taxativní. Proces zadání veřejné zakázky ovlivňuje celá řada dalších zásad. 

Některé výslovně uvádí SFEU, ostatní můžeme odvodit ze zákonné úpravy. Jako 

příklad těchto „nevyslovených“ zásad lze uvést zajištění konkurenční soutěže, 

formálnost, hospodárnost a efektivní vynakládání veřejných prostředků. Všechny 

tyto zásady musí být zadavatelem respektovány v průběhu celého procesu zadání 

veřejné zakázky.  

Cílem této práce bylo poukázat na základní nedostatky legislativní úpravy, 

které způsobují, že základní zásady nejsou v jednotlivých fázích zadávacího procesu 

dodrženy.  Jak vyplývá z mnoha studií a odborných článků je manipulace v procesu 

zadávání veřejných zakázek poměrně rozšířená. Způsobů, kterých k takovému 

porušování zákona vedou, je celá řada. Z těch nejčastějších to je například dělení 

veřejných zakázek, s cílem vyhnout se aplikaci ZVZ, špatně nastavená hodnotící 

kritéria nebo netransparentní vyloučení uchazeče. Porušování zákona se nedopouští 

pouze zadavatelé veřejných zakázek, ale i dodavatelé. Příkladem budiž kartelové 

dohody, které ve svém důsledku zcela vylučují konkurenční prostředí.  

Ve své rigorózní práci jsem se zaměřila především na ty nejcitlivější oblasti, 

v nichž zadavatelé chybují nejčastěji. Domnívám se totiž, že právě těmto oblastem je 

potřeba věnovat zvýšenou pozornost. To, že zadavatelé nejčastěji chybují v určitých 

konkrétních situacích, je do jisté míry způsobeno tím, že jim to zákon umožňuje. 

Jako příklad uvádím příliš vysoké limity pro veřejné zakázky malého rozsahu, 
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možnost subjektivních hodnotících kritérií nebo nedostatečný stupeň elektronizace 

vývoj procesu zadávání veřejných zakázek.  

Jestliže se zadavatel snaží svým postupem vyhnout aplikaci základních zásad a 

zadá veřejnou zakázku subjektu, který by ji za normálních okolností nezískal, 

dochází k nehospodárnému nakládání s prostředky daňových poplatníků a 

omezování hospodářské soutěže. Pořízené zboží, dodávky nebo služby jsou tak 

pořízeny podstatně nákladněji, než by tomu bylo za dodržení pravidel „fair play“. 

Z toho důvodu je nezbytné nastavit právní úpravu takovým způsobem, který bude 

podobnému obcházení zákona zabraňovat. Pokud porovnáme úpravu obsaženou ve 

třech dosavadních zákonech, dospějeme k závěru, že každý z nich určitým způsobem 

usiloval o to přispět k vytvoření kvalitnějšího a transparentnějšího procesu zadávání 

veřejných zakázek. Stávající zákon považuji za velmi kvalitní, ačkoliv stále ještě má 

některé nedostatky. Z těch, dle mého názoru, hlavních nedostatků lze uvést naprosto 

nedostatečné pravomoci NKÚ, který nemůže za porušení zákona udělit žádné sankce 

či absenci povinnosti sektorového zadavatele respektovat základní zásady. Větší 

pozornost by také měla být věnována jednání soutěžitelů. V praxi se objevil nejeden 

případ, kdy se soutěžitelé dohodnou na vzájemném postupu, čímž způsobí, že 

zadavatel není schopen zadat zakázku efektivním a hospodárným způsobem. 

Jako doporučení pro všechny subjekty zabývající se zadávacím řízením bych 

uvedla především nezbytnost neustále sledovat aktuální rozhodovací praxi a 

judikaturu týkající se veřejných zakázek. Zákon totiž nemůže pojmout veškeré 

případy, které v praxi mohou nastat, proto je, dle mého názoru, zapotřebí v případě 

jakýchkoliv pochybností hledat odpověď právě v rozhodovací praxi. 

Lze tedy pouze doufat, že nadcházející novelizace tyto nedostatky odstraní a 

veřejné zakázky budou zadávány transparentním, nediskriminačním způsobem a za 

rovných podmínek. 
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        Seznam použitých zkratek 

SDEU – Soudní dvůr Evropské Unie 

SFEU – Smlouva o fungování Evropské Unie ve znění Lisabonské smlouvy 
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ÚOHS, Úřad – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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Směrnice 2004/18/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci    

postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby 

Směrnice 2004/17/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci 

postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a poštovních služeb 

Strategie elektronizace – Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 

o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 

Zelená kniha – Zelená kniha o rozšířeném využití elektronického zadávání 

veřejných zakázek v EU ze dne 18. října 2010 

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek – Usnesení 

vlády České republiky ze dne 10. ledna 2006 č. 500 o národním plánu zavedení 
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         Prameny práva 
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zákon č. 99/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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Směrnice 2004/17/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci 
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3. Ostatní 
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směrnice o zadávání veřejných zakázek 

Usnesení vlády České republiky ze dne 10. ledna 2006 č. 500 o národním plánu 

zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek 

Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace 

zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 

Zelená kniha o rozšířeném využití elektronického zadávání veřejných zakázek v EU 

ze dne 18. října 2010 

Důvodová zpráva k ZVZ 

Důvodová zpráva k zákonu 417/2009 Sb. 

Metodika zadávání veřejných zakázek zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj 

Strategie vlády v boji proti korupci 2011-2012 
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Summary  

 
Public Procurement: analysis of the most common errors 

 
The reason why I have chosen such a topic of my rigorous thesis is because of 

my deep interest in public procurement law in general. This area reflects the 

cooperation between public and private segment and due to incorporation of the 

Czech Republic into EU there were many legislative changes in last few years. 

The public procurement in the Czech Republic is regulated by the Act No. 

137/2006 Coll., on Public Procurement (hereinafter as follows “the Act”). This act 

reflects the requisitions on public procurement imposed by the EU.  

The main goal of my rigorous thesis is to analyze the most common errors, 

which occur within the process of awarding the public contracts. 

In my thesis I use not only the acts regulating the public procurement and the 

literature but also many decisions of the Office for the protection of competition and 

judicature of Czech administrative courts as well European Court of Justice. In 

particular because not all questions relating to the basic principles are covered by 

legal regulation. 

The submitted thesis is composed of eight chapters and each of them deals with 

different aspect relating to the procedure of public procurement. Chapter One is 

introductory, explains the evolution of public procurement law in the Czech Republic 

and examines the relevant Czech legislation with emphasis on last and future 

amendment of the Act. Chapter Two, explains the basic terms which are met within 

the process of public procurement. The terms such as contracting authority, basic 

principles of the public tender are explain of the basis of the Act as well the relevant 

case law. Chapter Three describes the process of awarding the public contracts in the 

open procedure. In this chapter I analyze the most important aspects, where 

contracting authorities generally make mistakes. Chapter Four mentions some of the 

obstacles of the negotiated procedure without publication. The same goal has the 

Chapter Five, however, with regard to the competitive dialogue. In Chapter Six I 

explain that also infringements of law caused by suppliers, which breach the 

provision regulating public procurement. In Chapter Seven, I introduce the 

controlling mechanism granted by the contracting authorities or the Office for the 

protection of competition. Chapter Eight deals with some measures which could 
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prevent from breaching the public procurement law, and also recommends changes to 

be made in Czech legislation. 

In my opinion, there are still some obstacles in the process of awarding public 

contracts, which are caused either by wrong interpretation of law of by the fact that 

some of aspects are not regulated by law at all. As I intended to prove in the this 

rigorous thesis, the contracting authorities should pay the attention especially to the 

basic principles, which are set in the Article 6 of the Act, and which have to be 

reflected in whole process of awarding the public contract. The reason is because the 

contracting authorities spend a lot of money within the public procurement. 

Generally this money comes from all taxpayers. It is obvious that both private and 

public segment try to spend this money economically and effectively, in other words 

they “try to save public money.” Unfortunately not every time this is true and there 

are many ways how contracting authorities try to avoid the application of legal 

regulation and refuse the basic principles. 

It can be said that Czech legislation fulfils the requirements of European 

legislation, even if there are still some inadequacies causing the negation of basic 

principles. These inadequacies, which unfortunately cause that not every time the 

public contracts are awarding in accordance with basic principles. 
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