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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

ČR  Česká republika 

DSB  Orgán WTO pro řešení sporů (Dispute Settlement Body) 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

ES  Evropské společenství 

EU (Unie)  Evropská unie 

GATT   Všeobecné dohody o clech a obchodu 

GATS  Všeobecná dohoda o obchodu službami 

GPA  Dohoda o veřejných zakázkách 

HDP  Hrubý domácí produkt 

IBRD  Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

IDA  Mezinárodní rozvojová asociace 

ObchZ  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů 

PPN  Síť pro veřejné zakázky (Public Procurement Network) 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie 

SES  Smlouva o založení Evropského společenství 

SEU   Smlouva o Evropské unii 

SFEU  Smlouva o fungování Evropské unie 

UNCITRAL  Komise OSN pro mezinárodní právo 

ÚOHS (Úřad)  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Vzorový zákon  Vzorový zákon UNCITRAL o veřejných zakázkách 

WTO  Světová obchodní organizace 

ZMPS Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

a procesním  

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

 Veřejné zakázky představují zásadní podíl na HDP evropských 

i mimoevropských států. V roce 2007 činily výdaje vynaložené prostřednictvím 

veřejných zakázek zhruba 16 % HDP v EU, 11 % v USA a 18 % v Japonsku. V EU 

představuje tento podíl v nominálním vyjádření více než 2 biliony EUR.
1
 S ohledem na 

celosvětový faktický hospodářský význam projektů financovaných zcela či částečně 

z veřejných zdrojů, je problematika zadávání veřejných zakázek předmětem zájmu 

mnoha integračních uskupení a mezinárodních organizací. Procesy zadávání veřejných 

zakázek i smlouvy, které jsou jejich výsledkem, se stále častěji řídí pravidly, jež jsou 

vytvářeny na nadnárodní úrovni, což odpovídá potřebě normativně upravovat tuto 

problematiku z důvodu její značné relevance pro mezinárodní obchod.  

 Míra otevření trhů s veřejnými zakázkami ve prospěch zahraničních dodavatelů 

se však v jednotlivých zemích, případně integračních uskupeních, značně liší. Obecně 

platí, že trh veřejných zakázek v EU je mnohem otevřenější dodavatelům z nečlenských 

států než trhy veřejných zakázek v zemích, jež jsou nejvýznamnějšími obchodními 

partnery EU, dodavatelům evropským. Tendence k ochraně domácích trhů veřejných 

zakázek se opět projevily v reakci na světovou finanční a hospodářskou krizi posledních 

let.  

 Právě v kontextu současných snah o konsolidaci stavu veřejných financí 

na všech úrovních veřejné správy v národním i mezinárodním měřítku nabývá otázka 

efektivity vynakládání veřejných finančních prostředků při zadávání veřejných zakázek 

na aktuálnosti. Cestou k dosažení efektivity těchto procesů je především co možná 

nejjednodušší a nejširší veřejná soutěž o veřejné zakázky, které by se vedle domácích 

dodavatelů mohli účastnit též dodavatelé zahraniční. Přeshraniční účast v zadávacích 

řízeních zůstává (i tam, kde je účast zahraničních dodavatelů umožněna) jak v rámci 

                                                 

1
 Pravidla stanovená ve směrnicích EU o veřejných zakázkách se však vztahovala pouze na zakázky 

v hodnotě pětiny tohoto objemu. Uvedené údaje vycházejí ze Zprávy Komise o překážkách obchodu 

a investic: Zapojení našich strategických hospodářských partnerů do úsilí o zlepšení přístupu na trh 

(priority pro opatření k odstranění překážek obchodu). KOM(2011) 114, Brusel, 10.3.2011 a Nové 

strategie pro jednotný trh ve službách evropského hospodářství a společnosti. Zpráva předsedovi 

Evropské komise. 9.5.2010. 
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EU, tak v celosvětovém měřítku ve skutečnosti nízká. Srovnání se soukromým 

sektorem, kde je podíl přeshraničního obchodu mnohem vyšší, ukazuje, že zde stále 

existuje značný potenciál, který je možno k zefektivnění zadávacích procesů využít.  

 Předmětem této rigorózní práce je v souladu s jejím názvem problematika 

přeshraničního zadávání veřejných zakázek. Při zkoumání předmětné problematiky 

z pohledu ČR jako členského státu EU je zřejmé, že bude-li se v tuzemském zadávacím 

řízení vyskytovat relevantní přeshraniční (mezinárodní) prvek, většinou spočívající 

v účasti zahraničního zadavatele, pak to bude zpravidla prvek evropský (unijní 

mezinárodní prvek).
2
 Tuzemský právní řád s těmito situacemi v zásadě počítá, neboť 

je rozhodným způsobem determinován právem EU, které na úseku zakázek sehrává 

klíčovou roli při vytváření a udržování jednotného trhu.   

 Za veřejnou zakázku s přeshraničním prvkem je v kontextu EU zpravidla 

považována taková zakázka, o kterou by mohli mít zájem dodavatelé z jiných členských 

států, a to z důvodu její hodnoty či možností jejího technického řešení anebo z důvodů 

jejího umístění v určité oblasti členského státu zadavatele.
3
 Tato rigorózní práce však 

přistupuje k problematice přeshraničního zadávání veřejných zakázek šířeji, což 

se projevuje v její struktuře. 

Tato práce je členěna do čtyř částí. První a nejkratší z nich (Pojem veřejná 

zakázka) má spíše charakter terminologické poznámky, v níž je věnována pozornost 

ekonomickému a právnímu vymezení pojmu veřejné zakázky. Druhá část práce (Právní 

úprava zadávání veřejných zakázek) se zabývá relevantní právní úpravou zadávání 

veřejných zakázek, a to jak na úrovni práva mezinárodního a evropského, tak 

vnitrostátního. V kapitole věnované pramenům mezinárodního práva je nastíněn též 

význam úprav, které nejsou pramenem mezinárodního práva ve formálním smyslu. 

Třetí část práce (Základní zásady zadávání veřejných zakázek) pojednává o základních 

zásadách, na nichž stojí unijní, a v důsledku též tuzemská úprava zadávání veřejných 

zakázek. V souvislosti se zásadami je podán též výklad o jednotlivých právních 

institutech, v nichž se tyto zásady projevují. Část třetí je tudíž též obecným rámcem 

ke zvláštním otázkám souvisejícím s účastí dodavatele v zadávacím řízení 

                                                 

2
 Srov. Pauknerová, M., Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 4. 

3
 Srov. Lyčka, M., Právo členských států omezit přístup k veřejným zakázkám a jeho limity z pohledu 

účastníků výběrových řízení. Právní rozhledy. 2010, č. 12, s. 433. 
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vyhlašovaném v jiném členském státě. Zásady vyplývající z práva EU jsou určující pro 

postavení zahraničních dodavatelů, a to nejen v ČR. Čtvrtá část práce (Vybrané otázky 

související s účastí zahraničního dodavatele v tuzemském zadávacím řízení) je zaměřena 

právě na postavení zahraničního dodavatele v ČR, přičemž největší pozornost 

je věnována problematice prokazování jeho kvalifikace v tuzemském zadávacím řízení. 

Tato práce vychází především z relevantních norem mezinárodního, evropského 

a vnitrostátního práva a publikovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci (zejména 

SDEU a ÚOHS). Čerpá též z odborných článků, učebnic, komentářové literatury, zpráv 

a dalších dokumentů dostupných v hmotné i elektronické podobě. Z tuzemských 

pramenů byly ve větší míře použity především práce doc. Radka Jurčíka. Ve značné 

míře byly využity též relevantní webové portály a zahraniční prameny uvedené 

v seznamu literatury. 
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1. POJEM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

 K problematice veřejných zakázek je možno přistoupit z různých úhlů pohledu. 

Jako určující se jeví především rozlišení chápání veřejných zakázek v rovině 

ekonomické a v rovině právní. Zatímco obsah pojmu veřejná zakázka je z právního 

hlediska vymezen v právních normách, které jsou primárním předmětem zájmu této 

rigorózní práce, a s ohledem na jejich dynamický vývoj je v čase proměnlivý, 

ekonomický význam pojmu veřejná zakázka je mnohem stabilnější. Je možné 

konstatovat, že hledisko právní se soustřeďuje primárně na normativní (formální) 

úpravu procesu zadávání veřejných zakázek. Hledisko ekonomické pak sleduje 

především stránku obsahovou, tedy především otázku ekonomické racionality užití 

veřejných zdrojů. 

 

1.1. EKONOMICKÉ VYMEZENÍ POJMU 

 Z hlediska ekonomického je možno veřejnou zakázku vymezit jako účelnou 

alokaci zdrojů, která byla realizována na základě veřejné soutěže. Účelnost takové 

alokace spočívá zejména v racionálním (ekonomicky vhodném) použití vyhrazených 

zdrojů, a to především se zřetelem na očekávané užitky plynoucí z plnění, které 

je předmětem veřejné zakázky.
4
 

 Národohospodářský a obecně ekonomický význam veřejných zakázek 

je nezpochybnitelný, a to zejména ve vyspělých ekonomikách, kde dochází cestou 

zadávání veřejných zakázek (v jejich ekonomickém pojetí, čili v souhrnu všech externě 

uspokojovaných potřeb jejich zadavatelů) k přerozdělení značné části hrubého 

domácího produktu (dále jen „HDP―), která často představuje takřka polovinu objemu 

veřejných rozpočtů. Významu veřejných zakázek jako prostředku k vyrovnávání 

konjunkturálních fluktuací v rámci hospodářského cyklu si byla vědoma 

národohospodářská teorie i praxe již v meziválečném období, přičemž k masivnímu 

cílenému využití tohoto instrumentu došlo až v období poválečném, a to i v zemích 

s tržním či smíšeným hospodářským systémem. Soudobá ekonomická věda zdůrazňuje 

                                                 

4
 Ochrana, F., Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek (ekonomická analýza). Praha: 

Ekopress, 2008, s. 9. 
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vedle národohospodářského významu veřejných zakázek rovněž jejich roli coby 

prostředku k dosažení sociálních cílů vytčených veřejnou mocí, zejména v oblasti 

snižování obecné nezaměstnanosti a zvláště pak v případě specificky znevýhodněných 

skupin osob.
5
  

  

1.2. PRÁVNÍ VYMEZENÍ POJMU 

1.2.1. VYMEZENÍ V PŘEDCHOZÍCH PRÁVNÍCH ÚPRAVÁCH 

 Jak již bylo naznačeno výše, v závislosti na postupné proměně právní úpravy 

veřejných zakázek dochází k posunu v právním chápání pojmu veřejná zakázka. Tento 

posun je možné ilustrovat na vývoji tuzemské právní úpravy v posledních dvou 

desetiletích. 

 Meziválečná právní úprava zadávaní veřejných zakázek, obsažená v zadávacím 

řádu
6
, sice používala pojem „zadávání státních dodávek a prací―, jeho význam však 

explicitně nedefinovala. Systematickým výkladem je však možné dovodit, 

že se pod tímto pojmem rozuměla především povinnost zadavatele provést před 

uzavřením předmětné smlouvy některé ze zadávacích řízení upravených zadávacím 

řádem.
7
 

 Zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v jeho původním znění 

byla veřejná zakázka vymezena poněkud nejasně jako zakázka zadávaná vymezeným 

okruhem zadavatelů, přičemž se veřejnou zakázkou rozuměl rovněž nájem nebytových 

prostor.
8
 Toto vymezení pojmu veřejné zakázky doznalo změny přijetím zákon 

č. 28/2000 Sb., který s účinností od 1. června 2000 nově definoval veřejnou zakázku 

jako úplatnou smlouvu uzavřenou mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž 

předmětem jsou dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb.
9
 Došlo tak 

ke ztotožnění veřejné zakázky se samotnou smlouvou uzavřenou mezi zadavatelem 

                                                 

5
 Srov. Krenk, M., Zadávání veřejných zakázek. Disertační práce. Praha: Právnická fakulta UK, 2007, 

s. 12; Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 67 

a násl; Hácha, E. (ed.), Slovník veřejného práva československého. Sv. I. (reprint). Praha: Eurolex 

Bohemia, 2000, s. 421 a násl. 
6
 Nař. vlády č. 667/1920 Sb. z. a n. o zadávání státních dodávek a prací (zadávací řád). 

7
 Krenk, cit. dílo s. 13. 

8
 § 2 písm. a) zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v původním znění. 

9
 § 2 písm. a) zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění zák. č. 28/2000 Sb. 
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a uchazečem vybraným na základě zadávacího řízení. Pojmosloví použité v uvedené 

definici, týkající se předmětu veřejné zakázky (dodávky, práce, služby) však 

zákonodárce dále nevymezil, a tak lze za pojmové znaky veřejné zakázky dané 

zákonem č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 28/2000 Sb., považovat (i.) existenci 

soukromoprávního, zpravidla obchodněprávního, smluvního vztahu mezi zadavatelem 

a vybraným uchazečem, (ii.) úplatnost tohoto smluvního vztahu. Požadavek, 

že předmětem plnění dle takové smlouvy měly být dodávky, provedení prací nebo 

poskytnutí služeb, se s ohledem na zmíněnou absenci legální definice těchto kategorií 

nemohl odrazit ve zúžení okruhu dotčených vztahů. Pod pojem veřejné zakázky tak 

bylo možno podřadit libovolný smluvní vztah vykazující předchozí dva pojmové znaky.  

 Chápání veřejné zakázky jako smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným 

uchazečem zákonodárce v následné právní úpravě veřejných zakázek (zákon č. 40/2004 

Sb., o veřejných zakázkách) opustil, přičemž na obsahové, pozitivní vymezení tohoto 

ústředního pojmu nové právní úpravy záměrně rezignoval. Důvodová zpráva k zákonu 

č. 40/2004 Sb. uvádí, že je nezbytné vymezit toliko pojem veřejné zakázky vůči 

obecnému pojmu zakázky, což zákon činí skrze určení okruhu zadavatelů veřejných 

zakázek a jejich povinností. Osoba zadavatele se tak stala rozhodujícím faktorem 

pro určení, zdali musí být určitá zakázka zadána v režimu zákona o veřejných 

zakázkách, a je-li tudíž zakázkou veřejnou. Zákon pak stanovil výjimečné případy 

vynětí konkrétní zakázky z tohoto režimu s ohledem na zvláštní důvody (např. zvláštní 

zájmy v oblasti bezpečnosti či obrany). Za definiční znak veřejné zakázky dle této 

úpravy je třeba považovat především povinnost zadat veřejnou zakázku v zadávacím 

řízení.
10

  

 Právní pojetí pojmu veřejné zakázky se tak zákonem č. 40/2004 Sb. přiblížilo již 

zmíněnému přístupu první tuzemské porevoluční právní úpravy před její novelizací 

provedenou zákonem č. 28/2000 Sb. Obě úpravy nahlížely na veřejnou zakázku jako na 

požadavek zadavatele na určité úplatné plnění, zatímco následně uzavřená smlouva 

představuje pouze právní titul pro poskytnutí takového plnění.  

Ustanovení § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách tak vymezilo 

veřejnou zakázku jako zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce (které zákon 

                                                 

10
 Důvodová zpráva k zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. 
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dále vymezuje v §§ 7-9), jejímž zadavatelem je osoba uvedená v § 2 (čili zadavatel) 

a u níž předpokládaná cena předmětu plnění přesáhne 2 000 000 Kč bez DPH a která 

uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více vybranými 

uchazeči nebo zájemci. Taktéž dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž 

předpokládaná cena nepřesáhla takový limit, byl zadavatel povinen zadat 

transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. V tomto 

případě se však nejednalo o veřejnou zakázku ve smyslu zákona, protože zadavatel 

v takovém případě nebyl povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. 

Pro veřejnou zakázku v režimu předchozí zákonné úpravy byla tedy pojmově 

určující povinnost zadavatele provést zadávací řízení směřující k uzavření 

soukromoprávní smlouvy s jedním nebo více uchazeči či zájemci, přičemž taková 

smlouva musela kumulativně splňovat tyto požadavky: 

a) povinná písemná forma (i v případech, kdy jiné právní předpisy takovou 

formu nepožadují), 

b) dodávky, provedení služeb či stavebních prací vymezené v §§ 7-9 zákona 

coby předmět plnění, 

c) plnění zadavatele z uzavřené smlouvy přesahující 2 000 000 Kč bez DPH.
11

 

 

1.2.2. VYMEZENÍ V SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ  

 Současná právní úprava obsažená v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ― či „zákon―), vychází 

z obdobného chápání pojmu veřejná zakázka jako úprava předcházející, obsažená 

v zákoně č. 40/2004 Sb., a to i přesto, že takové vymezení není v souladu s evropskou 

úpravou obsaženou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 

března 2004 o koordinaci postupů při zadáváni veřejných zakázek na stavební práce, 

dodávky a služby (dále jen „zadávací směrnice pro veřejné zadavatele― či „směrnice―).
12

  

                                                 

11
 Krenk, cit. dílo s. 15. 

12
 Čl. 1 odst. 2 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele definuje veřejnou zakázku jako úplatnou 

smlouvu uzavřenou písemnou formou mezi jedním nebo více dodavateli a jedním nebo více zadavateli, 

jejímž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb. 
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 Ustanovení § 7 odst. 1 ZVZ definuje veřejnou zakázku jako zakázku 

realizovanou „na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž 

předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních 

prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být 

realizována na základě písemné smlouvy.― 

 Podřazení určité zakázky pod režim ZVZ je tak podmíněno povahou vztahu 

mezi zadavatelem
13

 a jedním či více dodavateli. Tento vztah musí být výsledkem řádně 

provedeného zadávacího řízení a musí kumulativně splňovat tyto znaky:  

a) smluvní vztah soukromoprávní povahy, ve kterém mají oba účastníci 

(zadavatel i dodavatel) rovné postavení,
14

 

b) povinná písemná forma,
15

 

c) úplatnost uzavřené smlouvy, a to bez ohledu na výši této úplaty,
16

 

d) dodávky, provedení služeb či stavebních prací vymezené v §§ 8-10 ZVZ 

coby předmět plnění, 

e) přípustnost hospodářské soutěže ohledně předmětu veřejné zakázky.
17

 

Lze tak shrnout, že veřejnou zakázkou je zabezpečování určitých činností 

externími dodavateli. V případě, kdy část plnění zabezpečuje zadavatel sám svými 

pracovníky a část externím dodavatelem, jedná se o veřejnou zakázku pouze v té části, 

kterou realizuje externí dodavatel. ZVZ stanoví závaznou úpravu postupu zadavatele 

za účelem uzavření smlouvy na outsourcing, nikoli však dohody či smlouvy 

pracovněprávní. O veřejnou zakázku nejde ani v případech, kdy sice zadavatel vydává 

peněžní prostředky či jiné penězi ocenitelné hodnoty, nicméně tato aktiva nejsou 

                                                 

13
 Používá-li tato práce pojmu zadavatel v obecném smyslu, rozumí-se jím jakýkoli zadavatel. V kontextu 

zadávacích směrnic a ZVZ se jím rozumí především zadavatel veřejný. 
14

 Pokud vztah mezi účastníky vychází z plnění jejich veřejnoprávních práv a povinností, o veřejnou 

zakázku ve smyslu ZVZ se nejedná. Totéž platí pro situace, kdy vztah mezi jeho účastníky je sice 

soukromoprávní povahy, leč vyplývá přímo z právního předpisu či jiné právní skutečnosti než smlouvy 

vzniklé ze shodného prohlášení vůle zadavatele a vybraného dodavatele. Příkladem úplatného plnění, 

které není veřejnou zakázkou, je nabytí věci ve veřejné dražbě, kdy dochází k přechodu vlastnického 

práva, a nikoli k převodu.  
15

 A to i v případech, kdy jiné právní předpisy takovou formu nepožadují. 
16

 Za veřejnou zakázku tak není možné považovat darování nebo jinou formu bezúplatného plnění 

dodavatele zadavateli. Výjimečně by bylo možné uvažovat též o nepeněžitém plnění (jiném věcném 

plnění ve formě barteru) zadavatele (např. ve formě užívání pozemku či směny za jinou věc). 
17

 Tento znak není v zákonné úpravě explicitně vyjádřen, přesto je třeba jej zvažovat při posuzování 

zvláštních situací, jimiž jsou typicky tzv. závazky veřejné služby jako např. zajištění dopravní obslužnosti 

(podle zákona č. 111/1994 Sb. , o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzhe2f6mjrge&conversationId=967251
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vynakládána jako protihodnota za určité protiplnění druhé smluvní strany (např. případy 

dotací či darování).
18

  

 

 

2. PRÁVNÍ ÚPRAVA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

2.1. K PRAMENŮM PRÁVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK OBECNĚ 

 Právo veřejných zakázek
19

 jako celek má multidisciplinární povahu
20

, jelikož 

mnohé instituty aplikované v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek jsou obsaženy 

v právních předpisech náležejících do různých tradičních odvětví práva (především 

práva finančního, správního, obchodního a občanského). Vyčerpávající vymezení 

pramenů práva
21

 veřejných zakázek je tudíž poměrně obtížné. 

 Prameny práva veřejných zakázek nalézáme v právu mezinárodním, evropském 

a vnitrostátním. Prameny práva na těchto normativních úrovních se zpravidla liší 

co do své věcné působnosti, bezprostřední závaznosti a druhotně též faktického 

významu. Prameny mezinárodního práva mají na sledovaném úseku spíše marginální 

význam. Zcela opačná je situace v případě právní regulace na úrovni EU. Evropská 

úprava je základní determinantou úpravy vnitrostátní, která z ní bezprostředně vychází. 

Vnitrostátní právo však zohledňuje kontext národního právního řádu, může rozšířit 

aplikaci evropských norem nad závaznou míru a upravuje právní instituty nepředvídané 

evropským právem. Lze tak konstatovat, že zatímco vnitrostátní právo se snaží 

regulovat veřejné zakázky všeobecně (v plné šíři), právo mezinárodní a evropské 

se dotýká jen určitých aspektů veřejných zakázek, příp. pouze zakázek majících určité 

prahové charakteristiky vycházející zejména z jejich hodnoty.  

  

                                                 

18
 Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 65 a násl. 

19
 Byť v ČR není právo veřejných zakázek pojímáno jako samostatné právní odvětví a zpravidla ani jako 

samostatná pedagogická disciplína, pracuje tato práce s pojmem právo veřejných zakázek, jenž zahrnuje 

zmíněnou multidisciplinární právní úpravu veřejných zakázek jako celek.  
20

 Srov. kap. 2.4.5. této práce. 
21

 Pokud se v této práci hovoří o pramenech práva, rozumějí se jimi prameny práva ve formálním smyslu, 

tj. formy obsahující relevantní právní normy; v našem případě zejména normativní akty – právní 

předpisy. 
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2.2. MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 Mezinárodní právo je spíše marginálním pramenem práva veřejných zakázek. 

Z pohledu ČR a EU je relevantní mezinárodněprávní úprava obsažena v několika 

mezinárodních smlouvách mezi EU a třetími zeměmi. Nejvýznamnější z nich 

představuje Dohoda o veřejných zakázkách
22

 (Government Procurement Agreement, 

dále „GPA― či též „Dohoda―) uzavřená mezi některými členskými státy (případně jejich 

uskupeními – EU
23

) Světové obchodní organizace (World Trade Organisation, dále jen 

„WTO―). Vedle GPA je v této kapitole věnována pozornost především pramenům 

práva, které mají význam pro přístup dodavatelů z nečlenských států na trh veřejných 

zakázek v rámci EU a naopak pro přístup dodavatelů z členských států na dotčené 

zahraniční trhy veřejných zakázek, a dále pak souborům supranacionálních 

(nadnárodních) pravidel, které přestože nemají povahu pramene mezinárodního práva 

ve formálním smyslu, sehrávají významnou úlohu zejména ve vztahu k určitým státům. 

  

 

2.2.1. INTERNACIONALIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

S ohledem na celosvětový faktický hospodářský význam projektů financovaných 

zcela či částečně z veřejných zdrojů, je problematika zadávání veřejných zakázek 

předmětem zájmu mnoha mezinárodních organizací. Procesy zadávání konkrétních 

veřejných zakázek či smlouvy, které jsou jejich výsledkem, se stále častěji řídí pravidly, 

                                                 

22
Lze se setkat i s překlady Dohoda o vládních zakázkách či Dohoda o státních zakázkách, Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR, stejně jako česká jazyková verze Úředního věstníku EU se přiklání k překladu 

Dohoda o veřejných zakázkách (viz např. nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004, 

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových 

hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek). 
23

 Na tomto místě je třeba učinit terminologickou poznámku k používání pojmů Evropská Unie (EU) 

a Evropské společenství (ES) v této práci. Lisabonská smlouva (Lisabonská smlouva pozměňující 

Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. 

12. 2007, účinná od 1. 12. 2009) přinesla zásadní proměnu primárního práva, zachovala však jeho dualitu. 

Jeho prameny nadále zůstávají dvě mezinárodní smlouvy ústavní povahy, a to Smlouva o Evropské unii 

(SEU) a Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU). SFEU vznikla přejmenováním Smlouvy o založení 

Evropského společenství (SES), a to v souladu se skutečností, že zanikající Evropské společenství 

nahradila Evropská unie coby jeho nástupnický subjekt (čl. 1 SEU), přičemž EU získala jednotnou právní 

subjektivitu (čl. 47 SEU). V této práci je tak používáno pojmu Evropská unie (příp. zkratky EU) i 

v případě, že se EU stala účastníkem určitých právních vztahů či nositelem určitých oprávnění coby 

nástupnický subjekt ES; na některých místech je z důvodu srozumitelnosti použita zkratka ES/EU. O ES 

se hovoří jen, je-li to s ohledem na kontext nezbytné. Srov. pozn. 93.  



14 

 

jež jsou formulovány na supranacionální úrovni. Tento trend označuje odborná 

literatura (zejména zahraniční) jako internacionalizaci
24

 zadávání veřejných zakázek. 

Jejími aktéry jsou vedle jednotlivých států, EU a WTO, jimž je níže věnována poměrně 

značná pozornost, též další mezinárodní organizace a instituce. Jedná se především 

o Světovou banku, regionální rozvojové banky
25

, OECD či OSN.  

Proces internacionalizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek probíhá 

v podstatě dvojím způsobem.  

 Prvním z nich je tvorba a aplikace mezinárodních smluv 

na mnohostranném, vícestranném či dvoustranném základě, případně 

aktů, které jsou z těchto smluv odvozeny, jako je tomu v případě 

sekundárního práva EU. Jedná se tak o prameny mezinárodního práva 

ve formálním smyslu, které mají v případě naplnění určitých požadavků 

na dostatečně určitý a jednoznačný obsah povahu tzv. hard law.
26

 Vedle 

mezinárodní závaznosti takovýchto konsensuálních aktů je jejich 

společným rysem přímý či zprostředkovaný dopad na (od státu odlišné) 

vnitrostátní subjekty (veřejnoprávní i soukromoprávní), které se k jejich 

respektování přímo nezavázaly.  

 Protipól mezinárodní smluvní regulace zadávacích procesů 

v signatářských státech představují zadávací pravidla
27

 Světové banky 

nebo dalších finančních institucí, které nepředstavují pramen 

mezinárodního práva. Zadávací režim zakázek financovaných 

z prostředků těchto finančních institucí však zcela zásadně ovlivňují. 

Aplikace těchto pravidel příjemci (zpravidla státy) je obvykle podmínkou 

pro financování určitého (zpravidla rozvojového) projektu, na němž má 

příjemce eminentní zájem. Tato pravidla se tak stávají součástí 

                                                 

24
 Srov. pozn. 2 in Casavola, C., Internationalizing Public Procurement Law: Conflicting Global 

Standards for Public Procurement. Global Jurist Advances. 2006. č. 6/3 (Volume 6, Issue 3), s. 1 či též 

Yukins, Ch.; Wallace, D.; Marburg-Goodman, J., International Procurement. The International Lawyer, 

2009, č. 2, s. 571 a násl. 
25

 Např. Asijská rozvojová banka (Asian Development Bank), Africká rozvojová banka (African 

Development Bank) či Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and 

Development). 
26

 K pojmu hard law srov. např. Malenovský, J., Mezinárodní právo veřejné: Obecná část. Brno: Doplněk, 

2002, s. 143 a násl. 
27

 Pokyny, metodiky či směrnice (v angl. verzi obvykle označovány jako „Guidelines―).  
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smluvních vztahů mezi financující institucí a přijímajícím státem (nebo 

jiným subjektem), zavazují tudíž strany jako lex contractus, v konečném 

důsledku však dopadají též jak na zadavatele (jsou-li další od státu 

odlišní) tak dodavatele, kteří musí tato pravidla respektovat.  

Je zřejmé, že mezi závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv týkajících 

se zadávání veřejných zakázek a závazky ohledně konkrétních zadávacích řízení 

vyplývajícími ze smluvních vztahů mezi poskytovateli (financujícími institucemi) 

a příjemci (zpravidla rozvojovými státy) může dojít ke konfliktu. Této otázce, 

ve specifickém případě střetu GPA se Zadávacími pravidly Světové banky
28

, stejně jako 

společným principům těchto supranacionálních úprav se věnuji na jiném místě této 

rigorózní práce.
29

  

 

 

2.2.2. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A WTO 

2.2.2.1. DOHODA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA) 

 GPA je v současnosti jedinou mezinárodní smlouvou v rámci WTO, která je 

primárně zaměřena na zadávání veřejných zakázek. GPA, přijatá v roce 1994, vstoupila 

v platnost dne 1. ledna 1996. Jedná se o vícestrannou smlouvu spravovanou Výborem 

pro veřejné zakázky (Committee on Government Procurement), jenž zahrnuje členy 

WTO, kteří jsou smluvními stranami GPA.
30

 Smluvní stranou dohody je též EU. 

Pravomoc ES k uzavření GPA, a to bez současné účasti členských států coby smluvních 

stran (nejedná se tudíž o tzv. smíšenou smlouvu), byla dána na základě doktríny 

tzv. implicitních vnějších pravomocí („implied powers―) ve smyslu rozsudku 

                                                 

28
 Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA 

Credits & Grants by World Bank Borrowers. WTO, leden 2011. Dostupné z WWW: 

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20060

840~menuPK:84282~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html>. 
29

 Kap. 2.2.4. této práce. 
30

 V současné době (březen 2011) má GPA čtrnáct smluvních stran, a to EU (a vztahuje se tak na všech 

27 členských států; tudíž od 1. 5. 2004 též na Českou republiku), Kanadu, Spojené státy, Hong Kong, 

Taipei, Island, Izrael, Japonsko, Koreu, Lichtenštejnsko, Norsko, Singapur, Švýcarsko a Nizozemí 

ve vztahu k Arubě.  
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Evropského soudního dvora ve věci AETR.
31

 Závaznosti a účinkům GPA v České 

republice se podrobněji věnujeme na jiném místě.
32

  

GPA se nevztahuje automaticky na veškeré veřejné zakázky smluvních stran. 

Rozsah její působnosti je určen vzhledem ke každé smluvní straně v přílohách dohody, 

které stanoví ústřední orgány státní správy a orgány státní správy a samosprávy 

na místní nebo regionální úrovni, jakož i veřejné služby, v souvislosti s nimiž se každá 

strana zavázala dohodu dodržovat. Věcná a osobní působnost Dohody se tak značně liší 

u každé smluvní strany.  

Evropské společenství při vyjednávání GPA prosazovalo co možná nejširší 

otevření trhu veřejných zakázek zadávaných ve smluvních státech. ES však muselo 

upravit svůj postoj tak, aby odpovídal míře, v jaké nabízely otevření svých trhů ostatní 

strany dohody. Nicméně závazky EU jsou nejkomplexnější, co se týče povinností 

zadavatelů a jejich postupů při zadávání zakázek, jelikož pokrývají zadávání zakázek 

jak na centrální úrovni, tak i na úrovni regionální a místní, včetně postupů zadávání 

zakázek veřejných podniků působících v oblasti veřejných služeb. Rozsah působnosti 

GPA však není jednotný a míra otevření trhů se zakázkami na veřejné služby zahraniční 

konkurenci se v jednotlivých zemích liší a rozsah působnosti je narušen odchylkami, 

ať už specifickými nebo obecnými.
33

 

GPA upravuje základní principy, práva a povinnosti, které je nutné dodržovat při 

zadávání veřejných zakázek na území smluvních stran GPA. Základním východiskem 

celé dohody je zásada nediskriminace. Smluvní strany jsou povinny zajistit stejné 

zacházení dodavatelům (zájemcům, uchazečům) z ostatních smluvních stran GPA, jaké 

poskytují dodavatelům domácím a nečinit rozdíly mezi dodavateli z jednotlivých 

smluvních stran GPA. Zároveň se strany zavazují, že se jejich zadavatelé budou chovat 

stejným způsobem i k domácím dodavatelům, a to bez ohledu na druh a stupeň jejich 

provázanosti na zahraniční subjekt (např. majetkový podíl zahraničního subjektu). GPA 

                                                 

31
 Srov. 22/70 Evropská Komise v. Rada (AETR) (1971) ECR 263, příp. též Schnitzer, S.; Krutáková, L., 

Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) – je pro zadavatele v České republice závazná?. Veřejné zakázky 

a PPP projekty. 2009. č. 1 . s. 64-66. 
32

 Srov. kap. 4.3.2. této práce. 
33 

Zpráva Komise o jednáních týkajících se přístupu podniků Společenství na trhy třetích zemí v oblasti 

působnosti směrnice 2004/17/ES. Komise Evropských společenství. KOM (2009)592, Brusel, 28. 10. 

2009. 
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dále klade důraz na provedení principu transparentnosti v národní úpravě veřejných 

zakázek.
34

 

Takřka veškerá ustanovení GPA byla zohledněna v rámci přípravy zadávacích 

směrnic ES. V mnohých otázkách jsou ale směrnice přísnější a podrobnější než GPA. 

Úprava obsažená v GPA, v evropských zadávacích směrnicích i českém ZVZ však stojí 

na stejných zásadách a institutech. Na druhou stranu jsou zde určité, především 

terminologické rozdíly. GPA kupříkladu rozlišuje pouze dodávky a služby; až v rámci 

služeb pak odlišuje tzv. stavební služby, čímž se odlišuje od úpravy evropské 

i vnitrostátní. Stejně tak GPA např. nezná institut dotovaného zadavatele ve smyslu § 2 

odst. 3 ZVZ.  

Obdobně jako evropské zadávací směrnice uvádí též GPA prahové hodnoty 

(finanční limity) podle druhu zakázky, jichž je třeba dosáhnout, aby připadala aplikace 

Dohody v úvahu. Tyto finanční limity nebyly stanoveny pro všechny smluvní strany 

jednotně, ale jsou upraveny samostatně ve vztahu ke každé z nich. Pro vyjádření 

finančních limitů používá GPA tzv. zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights, 

SDR), která jsou měnovou a účetní jednotkou v rámci Mezinárodního měnového 

fondu.
35

 Tyto limity jsou zpravidla vyšší než limity stanovené právem EU.
36

  

S ohledem na soulad evropských zadávacích směrnic s GPA lze konstatovat, 

že pokud se zadávací řízení řídí příslušnými směrnicemi nebo transpoziční národní 

                                                 

34 
Metodický postup zda se na veřejnou zakázku vztahuje GPA, Portál o veřejných zakázkách 

a koncesích; dostupné z WWW: < http://www.portal-vz.cz/Stanovisko-k-GPA-2>, [cit. 2011-02-06]. 
35

 Zvláštní práva čerpání jsou sice především jednotnou měnovou a účetní jednotkou užívanou v rámci 

Mezinárodního měnového fond, uplatní se však též při některých složitějších transakcích i v soukromém 

sektoru, a jsou tak důležitým institutem mezinárodního obchodu. Jako zúčtovací jednotka se uplatní 

zejména tam, kde jsou jednotně stanoveny limity náhrady škody, čili např. ve smlouvách týkajících 

se mezinárodní přepravy. SDR jsou umělou měnovou jednotkou, jejímž základem jsou pevné podíly 

nejdůležitějších měn světa (od zavedení eura v roce 1999 se tento měnový koš skládá ze 4 měn – 

amerického dolaru, eura, japonského jenu, a britské libry). Věda práva finančního označuje SDR jako 

měnu mezinárodní. Vzhledem k tomu, že však SDR nejsou s to plnit v celém rozsahu všechny peněžní 

funkce (nejsou např. vůbec emitovány jako hotovostní oběživo) a postrádají některé další atributy 

zákonného platidla, je z hlediska finančního práva označení SDR za měnu v právním slova smyslu 

diskutabilní a jsou tudíž označován spíše za paraměnu či kvaziměnu. Srov. Kučera, Z.; Pauknerová, M.; 

Růžička, K. a kol., Právo mezinárodního obchodu. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 12 a násl.; 

Bakeš, M. a kol, Finanční právo, 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 335 a násl. 
36

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

s. 27. 
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úpravou (ZVZ), je toto řízení zpravidla bez dalšího v souladu s pravidly GPA.
37

 Každá 

budoucí změna GPA, jež by šla nad rámec požadavků upravených na evropské úrovni, 

by se musela, s ohledem na závazný charakter dohody, odrazit ve znění zadávacích 

směrnic.
38

 

K určení, zda se na zadání konkrétní veřejné zakázky vztahuje GPA, vede 

celkem složitý proces vycházející nejen ze správné aplikace ustanovení dohody, 

ale zejména jejích příloh. Aby bylo možné aplikovat GPA, musí být kumulativně 

splněny tyto předpoklady: 

a) zadavatel je uveden v některé z částí přílohy č. 1 GPA (Appendix 1), přičemž 

- část 1. (Annex 1) obsahuje seznam zadavatelů na úrovni ústřední státní 

správy, 

- část 2. (Annex 2) obsahuje seznam zadavatelů na úrovni územní 

samosprávy, a to včetně tzv. veřejnoprávních subjektů,
39

  

- část 3. (Annex 3) obsahuje seznam jiných, zejména tzv. sektorových 

odvětví;
40

 

b) jedná se o veřejnou zakázku na dodávky nebo o veřejnou zakázku na služby 

uvedenou v částí 4. (Annex 4) nebo o veřejnou zakázku na stavební práce 

uvedené v části 5. (Annex 5) přílohy č. 1; 

c) hodnota zakázky přesahuje finanční limit, který je stanoven v částech 1., 2. a 3. 

přílohy č. 1.; 

d) veřejná zakázka vyhovuje podmínkám obsaženým v tzv. General Notes, které 

tvoří zvláštní část přílohy č. 1 GPA. General notes stanoví výjimky z použití 

částí 1 až 5 z jiných než ekonomických důvodů (např. z důvodu ochrany 

                                                 

37
 V souvislosti s podpisem GPA byly schváleny směrnice ES k implementaci GPA (směrnice Rady 

a Evropského parlamentu 97/52/ES a směrnice Rady a Evropského parlamentu 98/4/ES), které měly 

zaručit, aby členské státy automaticky plnily ust. GPA. 
38

 V úvahu připadá i možnost přímé aplikovatelnosti GPA, taková možnost však není dosud podepřena 

judikaturou Soudního dvora EU. Srov. kap. 4.3.2 této práce. 
39

 „Bodies governed by public law―, srov. § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ. 
40

 Seznamy obsahují demonstrativní výčet subjektů-zadavatelů, na něž se vztahují ustanovení GPA, a to 

pro každou smluvní stranu, v případě EU dokonce pro každý smluvní stát zvlášť. Seznamy jsou neúplné, 

protože vzhledem k povaze smluvních stran by nebylo možné udržet jejich aktualizovanou podobu. 

Obsahují tedy kombinaci demonstrativních výčtů a definic dotčených subjektů, přičemž v případě 

seznamů týkajících se EU a jejich členských států odkazují též na evropskou legislativu.  
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bezpečnostních zájmů smluvních stran, veřejného pořádku, životního prostředí 

nebo duševního vlastnictví). Tyto výjimky může konkrétní smluvní strana 

uplatnit vůči jedné, více či všem ostatním smluvním stranám.
41

 

 

ZVZ zaručuje rovné zacházení všem dodavatelům
42

 bez ohledu na to, zda stát, 

ve kterém mají sídlo, je či není smluvní stranou GPA. ČR tak žádným způsobem 

neomezila přístup na svůj trh s veřejnými zakázkami, přestože jí to směrnice EU 

umožňují. Čeští zadavatelé podléhající při zadávání veřejné zakázky režimu ZVZ tak 

nesmí diskriminovat žádného dodavatele, tím spíše nesmí upřednostňovat domácí 

dodavatele před dodavateli zahraničními. V případě postupu českého zadavatele 

v souladu s českou zákonnou úpravou by tak nemělo dojít k porušení pravidel 

vyplývajících z GPA. 

 GPA sama obsahuje závazek k dalším jednáním mezi smluvními stranami, která 

by měla vést ke zdokonalení a aktualizaci dohody s ohledem na vývoj v oblasti 

informačních technologií a metod zadávání zakázek, k rozšíření rozsahu působnosti 

dohody a odstranění zbývající diskriminační opatření.
43

 K těmto jednáním mezi 

smluvními stranami, ale též zeměmi usilujícími o přistoupení k dohodě, od jejího vstupu 

v platnost pravidelně dochází. Ve shodě se základními svobodami, na nichž spočívá 

myšlenka evropské integrace, prosazuje EU při těchto jednáních co možná největší 

otevření trhu s veřejnými zakázkami. EU se zaměřuje především na odstranění 

diskriminačních opatření a specifických výjimek, které brání otevření trhu v oblasti 

veřejných zakázek v zemích, které jsou stranami dohody.
44

 

  

 

                                                 

41
 Příloha č. 1 GPA; Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 27-28. 

42
 Jedinou, fakticky nevýznamnou výjimku představuje ust. § 100 ZVZ. Srov. kap 4.1.4. této práce. 

43
 Čl. XXIV odst. 7 písm. b) a c) GPA. 

44
 Za taková diskriminačních opatření lze považovat např. zakázky vyčleněné pro domácí malé a střední 

podniky, jaké v současnosti udržují USA, Japonsko či Jižní Korea; za specifické výjimky udržované 

některými stranami dohody, které způsobují, že zakázky zadávané těmito stranami nelze prakticky získat, 

pak lze považovat např. doložku provozní bezpečnosti, jejíž rozsáhlé využívání brání v přístupu 

na japonský trh se zakázkami v oblasti železnice. Srov. Zpráva Komise o jednáních týkajících se přístupu 

podniků Společenství na trhy třetích zemí v oblasti působnosti směrnice 2004/17/ES. Komise Evropských 

společenství. KOM(2009)592, Brusel, 28. 10. 2009. 
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2.2.2.2. DALŠÍ AKTIVITY WTO TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 V souvislosti s GPA, jež vznikla na poli WTO, je třeba poznamenat, že WTO 

vyvíjí řadu dalších aktivit na poli veřejných zakázek. Je tomu tak i přesto, 

že problematika veřejných zakázek byla v minulosti vyčleněna jak z původní 

Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1947 (GATT 1947), tak z Všeobecné 

dohody o clech a obchodu (GATT) i Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) 

z roku 1994
45

, které jsou základními pilíři systému WTO.
46

 

 WTO je však především společným institucionálním rámcem pro řízení 

obchodních vztahů mezi svými členskými státy, jejímž účelem je (s ohledem 

na ustanovení jednotlivých dohod náležejících do systému Dohody o zřízení WTO) 

především zvýšení životní úrovně, dosažení plné zaměstnanosti, vyšší a stále rostoucí 

úrovně reálného důchodu jejích členských států, dosažení efektivní poptávky, zvýšení 

výroby a obchodu se zbožím a službami, což umožní optimální využití světových zdrojů 

v souladu s cílem trvalého rozvoje.
47

 Proto je samozřejmé, že oblast zadávání veřejných 

zakázek, v níž dochází k alokaci zásadní části domácího produktu členských států 

WTO, nemohla zůstat mimo pozornost této organizace, která sehrává ve světovém 

obchodu nezastupitelnou roli.  

Úplnému zpřístupnění trhu veřejných zakázek členských států WTO brání 

politický zájem na upřednostnění domácích dodavatelů v některých z nich. Řešením 

této situace bylo přijetí mnohostranné, leč partikulární
48

 GPA. Ta představuje jednu 

z mála mezinárodních dohod vzniklých a realizovaných v rámci WTO, jež nepatří 

do systému Dohody o zřízení WTO a nezavazuje tudíž všechny členské státy WTO. 

Z důvodu zájmu WTO a valné části jejích členů na naplnění výše naznačených cílů 

WTO se uzavřením a prováděním GTA aktivita WTO na poli veřejných zakázek 

nevyčerpává. 

                                                 

45
 Obě dohody GATT (General Agreement on Tariffs and Trade ) i GATS (General Agreement on Trade 

in Services) jsou publikovány jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí pod č. 191/1995 Sb. v rámci 

Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, jejíž nedílnou součást tvoří. 
46

K organizaci a významu WTO srov. Kučera, Z.; Pauknerová, M.; Růžička, K. a kol., Právo 

mezinárodního obchodu, s. 114 a násl. 
47

 Preambule Dohody o zřízení Světové obchodní organizace. 
48

 V anglické terminologii „a plurilateral agreement―; oproti „multilateral agreements―, které zavazují 

všechny členské státy WTO. 
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 Čl. XIII odst. 1 GATS vylučuje zadávání veřejných zakázek z působnosti 

ustanovení o přístupu na trhy v rámci dohody GATS (čili v oblasti tam vymezených 

služeb). Následující ustanovení čl. XIII odst. 2 dohody GATS však zakládá mandát 

k mnohostranným jednáním o zahrnutí zadávání veřejných zakázek na služby pod režim 

GATS. Jednání podle čl. XIII odst. 2 dohody GATS se konají v rámci Mnohostranné 

pracovní skupiny pro pravidla dohody GATS (Working Party on GATS Rules), která 

byla ustavena Radou pro obchod službami (Council for Trade in Services) v roce 1995. 

Jednání o mnohostranném otevření trhu se zakázkami na služby nadále probíhají, ke 

změně GATS v tomto směru však dosud nedošlo. EU v těchto jednáních (v souladu s již 

naznačeným postojem) prosazuje široké zpřístupnění trhu členských států WTO            

v oblasti zadávání zakázek na služby, odstranění diskriminace a též zakotvení 

společných pravidel postupu pro zadávání veřejných zakázek.
49

  

 Vedle těchto jednání v oblasti zpřístupnění trhu veřejných zakázek na služby, 

zřídila Konference ministrů (Ministerial Conference, nejvyšší orgán WTO) v roce 1996 

Pracovní skupinu pro transparentnost veřejných zakázek (Working Group 

on Transparency in Government Procurement), jejímž cílem mělo být vypracování 

mezinárodní dohody o prosazování zásady transparentnosti při zadávání veřejných 

zakázek. Taková úprava měla vést k větší efektivnosti procesů zadávání veřejných 

zakázek v členských státech WTO, a to při zachování možnosti upřednostnit domácí 

dodávky a dodavatele. Tato agenda však byla v roce 2004 Generální radou (General 

Council, tvořená zástupci všech členských států) vyřazena z pořadu jednání kola 

z Dauhá (Doha Round) a k přijetí této dohody dosud nedošlo.
50

 

 Nad rámec zmíněných aktivit, které mají či měly vést k vypracování návrhů 

a přijetí mnohostranných mezinárodněprávních závazků v podobě mezinárodních smluv 

(resp. jejich revize), podporuje WTO rozvojové a nejméně rozvinuté země v rámci 

programu technické spolupráce v oblasti zadávání veřejných zakázek (Technical co-

operation in the field of government procurement). Tento program má za cíl zejména 

                                                 

49
 Zpráva Komise o jednáních týkajících se přístupu podniků Společenství na trhy třetích zemí v oblasti 

působnosti směrnice 2004/17/ES, s. 9.; World Trade Organisation [online]. 2011[cit. 2011-02-06]. GATS 

negotiations on services procurement. Dostupné z WWW: <http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/ 

gpserv_e.htm>. 
50

Working Group on Transparency in Government Procurement. GOVERNMENT PROCUREMENT: 

TRANSPARENCY WORKING GROUP. WTO Dostupné z WWW: < http://www.wto.org/ 

english/tratop_e/ gproc_e/gptran_e.htm>, [cit. 2011-03-10]. 



22 

 

prohloubit povědomí destinatářů tohoto programu o roli a významu zadávání veřejných 

zakázek na národní i mezinárodní úrovni, seznámit je s aktivitami WTO na tomto úseku 

(zejména GPA) či problematikou korupce a manipulace ze strany dodavatelů při 

zadávání veřejných zakázek. Tento program je realizován v podobě regionálních 

seminářů, na nichž participují též zástupci jiných mezinárodních organizací a expertních 

či akademických institucí, mj. Světové banky, Mezinárodní organizace pro obchodní 

právo při Organizaci spojených národů (dále jen „UNCITRAL―) či Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD―).
51

 

 

 

2.2.3. SVĚTOVÁ BANKA A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Světová banka není bankou v běžném slova smyslu. Jedná se o mezinárodní 

instituci, jež především zajišťuje finanční a technickou pomoc rozvojovým zemím, a to 

za účelem snížení světové chudoby. Světovou banku tvoří především dvě instituce
52

 

zaměřující se na rozvojovou problematiku, a to Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), poskytující 

především úvěry se zvýhodněným úročením, a Mezinárodní rozvojová asociace 

(International Development Association, IDA), která zpravidla poskytuje bezúročné 

půjčky.
53

 Vedle naznačených návratných finančních operací poskytuje Světová banka 

rozvojovým zemím finanční prostředky též nenávratně ve formě grantů do oblastí 

vzdělání, zdravotnictví, infrastruktury, veřejné správy, komunikací, zemědělství nebo 

ochrany životního prostředí.
54

  

                                                 

51
 Technical co-operation in the field of government procurement. GOVERNMENT PROCUREMENT: 

TECHNICAL CO-OPERATION. WTO Dostupné z WWW: <http://www.wto.org/english/ 

tratop_e/gproc_e/gptech_coop_e.htm#intro>, [cit. 2011-03-10]. 
52

 Institucemi přidruženými ke Světové bance jsou dále Mezinárodní finanční korporace (International 

Finance Corporation, IFC), která financuje soukromé investiční projekty, Multilaterální agentury 

pro garance investic (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA), která poskytuje garance 

pro soukromé úvěry ohrožené politickými riziky v rozvojových zemích a Mezinárodní centrum 

pro urovnávání investičních sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID). 
53

 Rozlišení jednotlivých součástí tzv. skupiny Světové banky nemá pro tuto práci zásadního významu, 

proto je nadále používáno pouze označení Světová banka. 
54

 About Us. The World Bank. Dostupné z WWW: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL 

/EXTABOUTUS/0,,pagePK:50004410~piPK:36602~theSitePK:29708,00.html>, [cit. 2011-03-11]. 
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S ohledem na své poslání se Světová banka zaobírá problematikou zadávání 

veřejných zakázek především ve dvojím smyslu: 

1) pomáhá svým členským států s optimalizací jejich národních zadávacích 

systémů, 

2) pomocí svých vlastních zadávacích pravidel (pokynů), které jsou součástí 

podmínek financování určitého rozvojového projektu, zajišťuje efektivitu 

vynakládání poskytnutých prostředků. 

Aktivita Světové banky v rámci prvního ze zmíněných okruhů vychází 

z poznatku, že zvýšení hospodářské efektivnosti (především prostřednictvím realizace 

zásad rovného zacházení a transparentnosti) vynakládání veřejných prostředků 

má zásadní význam pro růst životní úrovně ve zúčastněných státech (resp. spíše snížení 

chudoby v zemích rozvojových) a jejich budoucí trvale udržitelný rozvoj. Vedle 

odborných konzultací poskytovaných jednotlivým státům a společných aktivit na poli 

pravidel pro zadávání veřejných zakázek s dalšími mezinárodními organizacemi (např. 

OECD) má svůj význam především institut Hodnotící zprávy o národním systému 

zadávání veřejných zakázek (Country Procurement Assessment Report, CPAR). 

Hodnotící zprávy (od roku 2000) analyzují národní politiku, organizaci a procedury 

na úseku zadávání veřejných zakázek. Samotné zprávy obsahují část diagnostickou, jež 

analyzuje stávající stav daného národního systému zadávávání veřejných zakázek, a část 

doporučující, která shrnuje potřebné změny, a to včetně akčního plánu k jejich 

provedení.  

Z faktického hlediska hrají zejména v rozvojovém světě zásadní roli Zadávací 

pravidla Světové banky pro zakázky na věci, práce a nekonzultantské služby 

financované z úvěrů, půjček a grantů IBRD a IDA
55

 (dále jen „Zadávací pravidla 

Světové banky― či „Zadávací pravidla―). A to i přesto, že se nejedná o prameny práva 

v obecném smyslu. Zadávací pravidla se stávají součástí smluvních vztahů (a tedy 

pramenem vzájemných práv a povinností) mezi Světovou bankou a příjemcem, který 

je povinen je respektovat (případně zavázat subjekt provádějící zadávací řízení) 

při zadávání veřejných zakázek, k jejichž financování jsou poskytnuté prostředky 
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 Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA 

Credits & Grants by World Bank Borrowers. 
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účelově určeny. Zadávací pravidla se tudíž vztahují na dodavatele pouze 

zprostředkovaně, a to skrze splnění povinnosti zadavatele (k jejich respektování) vůči 

Světové bance.  

Odpovědnost za provedení konkrétního projektu však nese příjemce finančních 

prostředků. Světová banka je naproti tomu podle svých stanov (Articles of Agreement) 

povinna zajistit, že veškeré bankou poskytnuté prostředky budou vynaloženy na účely, 

k jejichž krytí byly určeny, a to při náležité pozornosti věnované otázkám hospodárnosti 

a efektivity jejich využití a bez ohledu na politické či jiné neekonomické faktory.
56

 

Právě z tohoto důvodu Světová banka stanovila podrobná procedurální Zadávací 

pravidla, jež vycházejí především ze 4 základních požadavků, kterými jsou: 

- potřeba hospodárné a efektivní implementace projektů financovaných 

Světovou bankou, a to včetně zadávání zakázek na věci, práce 

a nekonzultantské služby v jejich rámci, 

- zájem Světové banky poskytnout všem způsobilým dodavatelům 

z rozvinutých i rozvojových zemí potřebné informace týkající se těchto 

zakázek a též rovnocennou možnost účasti v nich, 

- zájem Světové banky podpořit domácí dodavatele a tím i výrobu 

v přijímajících zemích, 

- důležitost transparentnosti při zadávání těchto zakázek.  

Základní typ zadávacího řízení dle Zadávacích pravidel představuje Mezinárodní 

výběrové řízení (International Competitive Bidding, ICB), jemuž je věnována 

nejrozsáhlejší část (část druhá) Zadávacích pravidel. Pravidla však připouští též 

alternativní typy zadávacích řízení (část třetí) a v některých případech též zvýhodnění 

domácích dodavatelů či subdodavatelů (příloha 2). Postup příjemce finančních 

prostředků (příp. jemu podřízeného zadavatele) při zadávání veřejné zakázky podléhá 

přezkumu ze strany Světové banky. Příloha 1 Zadávacích pravidel proto upravuje 

informační povinnost zadavatele vůči dodavatelské veřejnosti a bance, předběžnou 
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i následnou kontrolu prováděnou bankou a povinnost zadavatele uveřejnit výsledky 

řízení.
57

  

Z uvedených charakteristik Zadávacích pravidel Světové banky je zřejmé, 

že tato mají především instrumentální povahu ve vztahu k cílům Světové banky 

(především snížení chudoby a trvale udržitelný rozvoj). Proto připouštějí kupříkladu 

možnost zvýhodnění domácích dodavatelů či subdodavatelů. Zásady rovnosti 

a nediskriminace se tak v řízeních dle Zadávacích pravidel neuplatňují v plném rozsahu. 

Právě skutečnost, že země, které tradičně získávají finanční prostředky z programů 

Světové banky, mohou nadále při zadávacích řízeních uplatňovat diskriminační kritéria 

ve vztahu k zahraničním dodavatelům, je zrazuje od přistoupení k GPA, která obecně 

takový postup vylučuje.
58

 Protože tento postoj zastávají především státy rozvojové, 

v globálním měřítku vznikají dvě oblasti, které se řídí odlišnými supranacionálními 

pravidly zadávání veřejných zakázek, přičemž dělítkem mezi nimi je především 

ekonomická rozvinutost. Zájem rozvojových zemí na přístupu k finančním prostředkům 

Světové banky (ať ve formě návratných či nenávratných operací), umožňující navíc 

alespoň částečnou pozitivní diskriminaci domácích dodavatelů a producentů, 

pochopitelně převažuje nad výhodami, které by těmto zemím přinesl režim GPA.
59

 

 

 

2.2.4. GPA V. ZADÁVACÍ PRAVIDLA SVĚTOVÉ BANKY 

2.2.4.1. PRINCIPY 

Je zřejmé, že oba zmíněné supranacionální právní režimy zadávání veřejných 

zakázek (GPA a Zadávací pravidla Světové banky) spojují některé společné principy. 

Jedná se především o princip transparentnosti a s ním související princip publicity 

a +princip soutěže mezi dodavateli, jenž souvisí s principem efektivity zadávacího 

řízení. Tyto principy se však v obou režimech projevují v různých formách a s různou 

intenzitou, a to především s ohledem na rozdílné účely obou úprav. 
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59
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Uskutečnění řádné, co nejméně omezené soutěže mezi dodavateli, která povede 

k co nejefektivnějšímu vynaložení vyhrazených veřejných prostředků, lze označit 

za hlavní cíl GPA. K tomuto cíli má vést především zrovnoprávnění domácích služeb, 

zboží a dodavatelů se zahraničními, pocházejícími ze států, jež jsou stranou dohody.
60

 

GPA tak v tomto směru vychází z principu nediskriminace na národním základě mezi 

signatářskými státy, a to s výjimkou možnosti preferenčního zacházení se zbožím, 

službami a dodavateli z rozvojových zemí.
61

 Naproti tomu Zadávací pravidla Světové 

banky pojímají fungující soutěž mezi dodavateli jako prostředek k dosažení 

rozvojových cílů, jež si Světová banka předsevzala, nikoli jako cíl sám o sobě. Soutěžní 

zadávání je z hlediska Světové banky důležité zejména jako prostředek efektivního 

nákupu zboží a služeb příjemci finančních prostředků, může být však modifikováno též 

ve prospěch místních dodavatelů a producentů.
62

 

Provedení zásady transparentnosti má v režimu GPA především bránit takovým 

omezením soutěže mezi dodavateli, které dohoda zakazuje.
63

 Transparentnost řízení 

dle Zadávacích pravidel Světové banky má především přispět ke snížení rizika zneužití 

poskytnutých prostředků. Přes rozdíly v přístupu k účelu transparentnosti v obou 

režimech, se však transparentnost v obou případech odráží v obdobných institutech 

zadávacích řízení, jež omezují možnost svévole rozhodování zadavatelů a umožňují 

přezkoumání jejich postupu. Zásadní úlohu tudíž v obou režimech sehrává publicita 

celého zadávacího řízení. GPA zaručuje uveřejnění určitých oznámení týkajících 

se průběhu a výsledku zadávacího řízení, dále pravidel, podle nichž bude v řízení 

postupováno, stejně jako podmínek účasti dodavatelů v nich či též výročních zpráv 

signatářských států o uskutečněných zadávacích řízení v režimu GPA. Zadávací 

pravidla Světové banky navíc upravují následné uveřejnění všech zásadních dokumentů 

až po oznámení výsledku zadávacího řízení skrze elektronické databáze Světové banky 

a OSN.
64
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2.2.4.2. PODOBNOSTI 

Přes značné rozdíly v principiálních východiscích obou režimů lze však 

konstatovat, že je možné mezi nimi nalézt určité společné rysy a strukturální 

podobnosti. 

 Technické specifikace 

Velmi podobně je v obou režimech upravena problematika technických 

specifikací
65

, které mají zcela zásadní význam pro faktickou nediskriminaci 

zahraničních dodavatelů. Technickými specifikacemi jsou požadavky zadavatele 

na předmět veřejné zakázky. Právě technické specifikace mohou vytvářet neodůvodněné 

překážky pro otevření zadávání veřejných zakázek co nejširší hospodářské soutěži.  

GPA i Zadávací pravidla Světové banky vycházejí především z poznatku, 

že ke skutečně diskriminačnímu (zejména vůči zahraničním dodavatelům) nastavení 

technických požadavků by mohlo dojít v případě, kdy by určitý konkrétní požadavek 

na předmět veřejné zakázky mohl být určen odkazem na určité domácí, lokální nebo 

obecně neuznávané standardy, případně přímým odkazem na konkrétní výrobek, značku 

nebo patent. Oba režimy volí v podstatě obdobné normativní řešení tohoto problému 

jako zadávací směrnice EU.
66

 Při určení technických specifikací odkazem na určité 

standardy by měly být, pokud je to možné, upřednostněny standardy mezinárodně 

uznávané. Zadávací pravidla Světové banky odkazují přímo na mezinárodní normy ISO 

vytvářené Mezinárodní organizací pro normalizaci.
67

 Tam, kde není možné 

charakterizovat předmět zakázky pomocí obecných technických (materiálových, 

výkonnostních, funkčních) vlastností, a je nutné odkázat na konkrétní výrobek, značku 

či patent, musí každý takovýto odkaz v dokumentaci týkající se této zakázky obsahovat 

dovětek „nebo rovnocenný― („or equivalent―).
68

 

Efektivní a nediskriminační průběh zadávacího řízení v režimu GPA nebo 

Zadávacích pravidel Světové banky tak bude do značné míry záviset na dostupnosti 
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 Srov. níže kap. 3.4.1. této práce. 
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 Srov. čl. 23 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele (2004/18/ES) a kap. 3.4.1. této práce. 

67
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veřejné zakázky na nákup navigační techniky v polovině 90. let. Srov. European. Community v. Japan – 

Procurement of a navigation satellite (WT/DS73/1 and GPA/D1/1).  
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globálně uznávaných (používaných) standardů či normativů. Jejich použití může 

paradoxně v jistých případech (zejména v případě tendrů v rozvojových zemích) 

zvýhodnit dodavatele z vyspělých zemí, pro něž je zpravidla certifikace jejich výrobků 

a služeb dle těchto standardů nezbytná pro obchodování jak na národní, tak mezinárodní 

úrovni, a nepřináší jim tak další dodatečné náklady spojené s účastí v zadávacím 

řízení.
69

  

Preference rozvojových projektů v chudých zemích 

Další otázkou, k níž GPA a Zadávací pravidla Světové banky přistupují 

obdobně, je otázka možnosti vynětí zakázek financovaných z rozvojové pomoci 

ze soutěžního zadávání (příp. otázka modifikace standardního zadávání). V případě 

Zadávacích pravidel Světové banky tento přístup vyplývá již ze samotné povahy 

činnosti banky. Obdobnou zásadu však stanoví též GPA.
70

 Oba režimy 

tak předpokládají, že dárci těchto prostředků mají možnost řídit zadávací řízení (příp. 

k němu vůbec nepřistoupit). Na této úvaze stojí sama existence Zadávacích pravidel 

Světové banky. Ty se však dotýkají nejen poskytování (nevratné) rozvojové pomoci, ale 

též návratných finančních operací. 

Účelem takové úpravy je nepochybně motivovat dárce k rozvojovým projektům, 

o jejichž realizaci by mohli dárci sami rozhodovat a vyjít tak vstříc svým dalším 

zájmům. Je nesporné, že tento výjimečný režim pro veřejné zakázky financované 

z rozvojové pomoci přispívá k rozvoji mezinárodního obchodu, neboť veřejné zakázky 

realizované v zemi příjemce budou zpravidla realizovat subjekty, které mají určitý vztah 

k dárci (např. zadání dodavateli pocházejícímu ze země dárce). 

Boj proti korupci 

 Dalším společným rysem (nejen porovnávaných dvou supranacionálních 

zadávacích režimů) je boj proti korupci, a to zejména v podobě uplácení zahraničních 

veřejných činitelů při zadávání veřejných zakázek. Zcela zásadní vliv v této oblasti měla 

a má Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů 
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 Casavola, C., op. cit., s. 17. 
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practised by Parties.―). 
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v mezinárodních obchodních transakcích
71

, přijatá v roce 1997. Její ustanovení 

se výrazně promítla nejen do legislativy jejích signatářských států, ale též 

do Zadávacích pravidel Světové banky (především v podobě řady sankčních 

mechanismů)
72

 a obdobných dokumentů jiných finančních institucí. GPA dosud v tomto 

směru upravena nebyla a spoléhá tak především na preventivní účinek transparentních 

postupů. I možnost zavedení specifických sankčních mechanismů do GPA je však 

diskutována.
73

 Většina signatářů GPA je však též přímo vázána Úmluvou OECD. 

 

2.2.4.3. ODLIŠNOSTI A KONFLIKTY 

Případné řešení konfliktů mezi jednotlivými supranacionálními systémy pravidel 

pro zadávání veřejných zakázek se bude odehrávat v rámci každého tohoto systému 

zvlášť. Dohadovací či smírčí mechanismy mezi nimi ustaveny nejsou, a proto bude 

potřebné řešení vycházet z aplikace pravidel mezinárodního práva (příp. bude takový 

konflikt řešen na politické úrovni). Absence těchto mechanismů však apriori nebrání 

řešení těchto konfliktů na základě aplikace principů, jež tyto systémy předvídají pro 

řešení sporů v jejich rámci.  

S ohledem na povahu normativního základu obou srovnávaných režimů 

je zřejmé, že v případě konfliktu mezi oběma režimy bude mít zásadní převahu GPA, 

a to pro svou povahu formálního pramene mezinárodního práva (má tudíž povahu „hard 

law―), jenž navíc počítá se závazným řešením sporů vycházejících z jeho aplikace. 

Zadávací pravidla Světové banky, která mají v mezinárodněprávním smyslu povahu 

„soft law― a nepředstavují formální pramen mezinárodního práva, se uplatní toliko 

na vztah mezi příjemcem financování a Světovou bankou. Nemožnost příjemce dostát 

těmto pravidlům s ohledem na jeho povinnosti vyplývající z GTO (příp. ze závazného 

rozhodnutí orgánu WTO navazujícího na poručení povinností plynoucích z GPA 

příjemcem), má za následek vznik smluvní odpovědnosti příjemce vůči Světové bance 

(Zadávací pravidla jsou součástí jejich smluvních vztahů). 

                                                 

71
 Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions; 

ratifikována ČR v roce 2000 (sdělení č. 25/2000 Sb. m. s.). 
72

 Srov. body 1.14 a 1.16 Zadávacích pravidel Světové banky. 
73

 Srov. např. Nadakavukaren Schefer, K., Corruption and the WTO Legal System. Working Paper No 

2008/15. Swiss National Centre of Competence in Research. 2008. Dostupné z WWW: < 

http://phase1.nccr-trade.org/images/stories/publications/IP4/sk.corruption%20and%20trade%203.pdf>. 
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V případě sporu o porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

vyplývajících z GPA, rozhoduje s konečnou platností Orgán pro řešení sporů WTO 

(Dispute Settlement Body — dále jen „DSB―), jenž může zavázat strany GPA k přijetí 

nezbytných opatření vedoucích k naplnění jejich povinností vyplývajících z GPA.
74

 

V krajním případě si lze představit i situaci, kdy by splnění této povinnosti mohlo vést 

ke ztrátě možnosti financování určité zakázky z prostředků Světové banky. Mohlo by 

se tak stát v případě, že by z rozhodnutí DSB byl stát, jenž je stranou GPA, povinen 

připustit účast určitého subjektu v zadávacím řízení (na veřejnou zakázku financovanou 

z prostředků poskytnutých Světovou bankou)
75

, přičemž z pohledu Zadávacích pravidel 

Světové banky by byl tento subjekt nezpůsobilým dodavatelem („ineligible bidder―). 

Tato skutečnost by mohla vést k nemožnosti financování zamýšlené zakázky 

z prostředků Světové banky.
76

 

  

 

2.2.5. VZOROVÝ ZÁKON UNCITRAL O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH  

 Přestože Vzorový zákon UNCITRAL o veřejných zakázkách na zboží, stavební 

práce a služby
77

(dále též „Vzorový zákon―), přijatý v letech 1993 a 1994, nepředstavuje 

                                                 

74
 Pravomoc DSB je dána čl. XXII GPA ve spojení s Ujednáním o pravidlech a řízení při řešení sporů 

(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes under the WTO 

Agreement, obvykle Dispute Settlement Understanding, DSU). Systém řešení sporů zakotvený v DSU 

se vztahuje i k ostatním dohodám zahrnutým do WTO. Tento systém je (především pro závaznost svých 

výstupů) považován za další z pilířů WTO. DSU klade důraz především na konzultace, které se konají  

na žádost členského státu. Pokud v jejich rámci není nalezeno řešení, lze požádat o ustanovení panelu, 

jenž tvoří skupina odborníků ze zemí nezúčastněných na sporu. Tento panel ustavuje právě již zmíněný 

DSB. Panel je povinen vypracovat zprávu k urovnání sporu, kterou předkládá k posouzení DSB. Proti 

zprávě panelu se lze odvolat k odvolacímu orgánu (Standing Appellate Body). Výslednou zprávu panelu, 

případně odvolacího orgánu schvaluje DSB, jenž vynáší rozhodnutí či doporučení. Toto rozhodnutí nebo 

doporučení jsou sporné strany bezpodmínečně přijmout. Pro případ neprovedení rozhodnutí či doporučení 

DSB předvídá DSU též hospodářské sankce vůči dotčenému členskému státu. Je třeba poznamenat, 

že DSB již řešil řadu sporů z GPA. Jedná se např. o případy Procurement of Toll Collection Equipment 

for the City of Trondheim ( Panel Report, Bisd 40S/319Korea Airport (WT/DBS/M/84) či Measures 

Affecting Asbestos and Asbestos Containing Products (WT/DS135/AB/R). 
75

 Muselo by se však jednat o návratnou finanční operaci, v případech nenávratných operací 

by se ve většině případů uplatnila zmíněná výjimka uvedená v poznámce k čl. 1 odst. 1 GPA. 
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 Srov. Casavola, C., op. cit., s. 22. 
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UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services, with Guide to Enactment 

[online]. 1994 [cit. 2010-03-08]. United Nations Commission on International Trade Law. Dostupné 

z WWW: <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/Model.html>.  
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závazný pramen práva ve formálním smyslu, jeho vliv na legislativu mnoha zemí
78

 

v oblasti práva veřejných zakázek byl a je markantní, a je tak vhodné na něj upozornit. 

Na Vzorovém zákoně byla založena též první ucelená tuzemská zákonná úprava 

zadávání veřejných zakázek obsažená v zákoně č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek. 

Účelem Vzorového zákona je pomoc státům při zavádění moderního 

a efektivního právního rámce pro zadávání veřejných zakázek. Vzorový zákon 

představuje pro jednotlivé státy toliko možnost, nikoli tedy závazek, jak upravit 

zadávání veřejných zakázek ve svých právních řádech. Je pak pouze na národním 

normotvůrci, zda a v jakém rozsahu Vzorový zákon do svého právního řádu 

implementuje. Forma vzorového zákona (v obecné rovině) tak snáze vyhoví odlišným 

právním kulturám a tradicím.  

V této souvislosti je třeba poznamenat, že činnost UNCITRAL je zaměřena 

především na unifikaci hmotněprávních norem v oblasti mezinárodního obchodu 

a vzorové zákony představují jednu z forem (metod), jimiž má být dosaženo 

konvergence národních úprav v určitých (pro mezinárodní obchod relevantních) 

oblastech. Vzorové zákony tudíž usnadňují legislativní práce na vnitrostátní úrovni, 

nemohou však přinést úplnou unifikaci otázek, jež jsou předmětem jejich úpravy, 

protože ani státy, které se účastní jeho přípravy a schvalování, nepřebírají 

mezinárodněprávní závazek transformovat text vzorového zákona do svých právních 

řádů.
79

 Vedle Vzorového zákona o veřejných zakázkách na zboží, stavební práce 

a služby, který je předmětem našeho zájmu, lze jako příklad dalších významných 

vzorových zákonů UNCITRAL uvést Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní 

obchodní arbitráži z roku 1985 (významně revidovaný v roce 2006) či Vzorový zákon 

UNCITRAL o insolvenčním řízení s mezinárodním prvkem z roku 1997.
80

  

Vzorový zákon spočívá na obdobných zásadách jako evropská zadávací 

legislativa. Jeho cílem je zavedení takových postupů, které zaručí transparentní 
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 Srov. United Nations Commission on International Trade Law [online]. Dostupné z WWW: 

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1994Model_status.html>.  
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 Kučera, Z.; Pauknerová, M.; Růžička, K. a kol., Právo mezinárodního obchodu, s. 32-33. 
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 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985, with amendments as adopted in 2006), 

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997), oba dostupné na WWW: 

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts.html>.  
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zadávání veřejných zakázek založené na použití objektivních a přezkoumatelných 

kritérií. Vzorový zákon obsahuje 57 článků a je členěn do preambule a těchto šesti 

kapitol: 

 Kapitola I. Obecná ustanovení (čl. 1 až 17), 

 Kapitola II. Metody zadávání zakázek a podmínky jejich aplikace (čl. 18 

až 22), 

 Kapitola III. Zadávací řízení (čl. 23 až 36), 

 Kapitola IV. Postupy při zadávání zakázek na služby (čl. 37 až 45), 

 Kapitola V. Alternativní postupy zadávání zakázek (čl. 46 až 51),  

 Kapitola VI. Přezkumné řízení (čl. 52 až 57). 

 

Valné shromáždění OSN v únoru 1995 doporučilo státům, aby zvážily 

implementaci Vzorového zákona o veřejných zakázkách na zboží, stavební práce 

a služby do svých právních řádů.
81

 V současné době jsou připravovány potřebné změny 

Vzorového zákona reflektující především recentní vývoj v oblasti informačních 

technologií a zadávací praxe. V rámci UNCITRAL se na revizi stávajícího textu podílí 

především Pracovní skupina pro veřejné zakázky (Working Group on Procurement), 

do tohoto procesu jsou však zapojeny i další relevantní instituce jako Mezinárodní 

obchodní komora či Světová banka. Předpokládá se, že pracovní skupina předloží návrh 

revize Vzorového zákona ke schválení na 44. zasedání UNCITRAL, které se uskuteční 

v na přelomu června a července 2011 ve Vídni. 

 

 

2.2.6. VNĚJŠÍ VZTAHY EU 

2.2.6.1. EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR 

 Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (její čl. 65 odst. 1 ve spojení 

s přílohou XVI) stanoví, že ustanovení evropských zadávacích směrnic se uplatňují též 

v zemích Evropského sdružení volného obchodu. Norsko, Lichtenštejnsko a Island 
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 Rezoluce Valného shromáždění OSN č. A/RES/49/54 ze 17. února 1995. 
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(Švýcarsko ratifikaci dohody v referendu odmítlo) tudíž poskytují na základě 

reciprocity podnikům Společenství přístup na své trhy s veřejnými zakázkami 

v rozsahu, který odpovídá rozsahu působnosti evropských zadávacích směrnic. 

 

2.2.6.2. JINÉ VNĚJŠÍ SMLOUVY 

 EU, stejně jako předtím ES, uzavírá ve svých vnějších vztazích množství 

mezinárodních smluv (z pohledu práva EU vnějších smluv) obsahujících kapitoly 

o zadávání veřejných zakázek. Taktéž výše poměrně podrobně vyložená GPA 

představuje z pohledu EU vnější smlouvu. GPA se však věnuje výlučně problematice 

veřejných zakázek. V případě níže uvedených smluvních závazků EU je problematice 

veřejných zakázek věnována vždy jen určitá část smlouvy či souboru smluv.  

 V roce 1999 ES uzavřelo několik obchodních dohod se Švýcarskem, tzv. balík 

Bilateral I
82

. V něm zahrnutá Dohoda o některých aspektech veřejných zakázek 

vstoupila v platnost dne 1. června 2002. Tato dohoda doplňuje vzájemné závazky 

Švýcarska a ES podle GPA. ES a Švýcarsko si vzájemně zpřístupňují zakázky na zboží, 

práce a služby zadávané jak veřejnými subjekty, tak i soukromoprávními subjekty 

požívajícími zvláštní a výlučná práva, které působí v oblasti železnice, dodávek plynu, 

tepla, ropy, uhlí a dalších pevných paliv, stejně jako v oblasti dodávek elektřiny a pitné 

vody a v oblastech námořních a vnitrozemských přístavů, letišť a městské dopravy. 

Dohoda tudíž rozšiřuje rozsah těchto závazků v podstatě na úroveň, na kterou 

se vztahují evropské zadávací směrnice. 

 Kapitoly upravující přístup na trhy veřejných zakázek obsahují též vnější 

smlouvy EU uzavírané v rámci jejích vnějších politik s třetími státy, případně jejich 

skupinami. Jedná se především o (i.) dohody o stabilizaci a přidružení se zeměmi 

západního Balkánu, o (ii.) dohody uzavřené v rámci evropské politiky sousedství, která 
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 Tato skupina smluv zahrnuje sjednání dohod v sedmi oblastech (volný pohyb osob, obchod 

zemědělskými výrobky, zadávání veřejných zakázek, posuzování shody, letecká doprava, silniční 

a železniční doprava, účast Švýcarska v 5. rámcovém programu pro výzkum).  
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se týká Středozemí a zemí bývalého Sovětského svazu, (iii.) dohody uzavřené v rámci 

politiky rozvojové spolupráce EU a (iv.) dalších vnějších politik.
83

  

 

 

2.3. PRÁVNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ÚROVNI EU 

 Právo EU upravuje oblast veřejných zakázek ve dvou rovinách. Primární právo 

EU stanoví základní principy právní úpravy veřejných zakázek, které v mnohém 

vyplývají již ze samotné povahy evropské integrace. Tyto principy jsou explicitně 

i implicitně obsaženy jak ve Smlouvě o Evropské Unii (dále jen „SEU―), tak především 

pak ve Smlouvě o fungování Evropské Unie (dále jen „SFEU). Podrobnou právní 

úpravu veřejných zakázek nalezneme v pramenech sekundárního práva, především 

ve směrnicích (a to z toho důvodu, že právní úprava zadávání a právní systémy 

v členských státech jsou natolik odlišné, že by nebylo možné a vhodné zvolit jinou 

formu úpravy), méně pak v nařízeních ve smyslu čl. 288 SFEU. Evropská normotvorba 

upravující oblast veřejných zakázek je základní determinantou pro podobu národních 

právních předpisů členských států, která musí být s unijní úpravou v souladu. Právní 

úprava veřejných zakázek přispívá k vybudování skutečného vnitřního trhu, coby 

prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb 

a kapitálu.
84

 Jednota vnitřního trhu je bezesporu nutně spojena s existencí rovných 

podmínek pro všechny subjekty, a to i v ekonomicky a politicky tak významné oblasti 

jako je zadávání veřejných zakázek.  

 Účelem unijní úpravy veřejných zakázek je efektivní fungování vnitřního trhu, 

které je zásadní pro dosažení cílů Unie vytčených primárním právem. Efektivní alokace 

veřejných prostředků při zadávání veřejných zakázek, o kterou usiluje evropská úprava, 

se opírá o poznatek, že je potřeba tento proces přiblížit zákonitostem soukromých trhů. 
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 Zpráva Komise o jednáních týkajících se přístupu podniků Společenství na trhy třetích zemí v oblasti 

působnosti směrnice 2004/17/ES, s. 9. Srov. též Svoboda, P. Právo vnějších vztahů Evropské unie. 2. 

přepracované vydání. Praha: Linde, 2007, s. 69 a násl a 231 a násl. 
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 Srov. čl. 26 odst. 2 SFEU. 
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V důsledku liberalizace a soutěžního chování na veřejných trzích by mělo docházet 

k výrazným úsporám veřejných zadavatelů.
85

 

Za konkrétní důvody ke zvláštní právní regulaci zadávání veřejných zakázek 

v právu EU lze považovat především tyto
86

:  

- ekonomická důležitost - jedním z nejvýznamnějších důvodů 

pro intervenci evropského normotvůrce do oblasti zadávání veřejných 

zakázek, je ten, že zhruba 11 až 17 % souhrnného hrubého domácího 

produktu všech členských je vynakládáno na veřejné zakázky
87

, a proto 

osoby, které se na zadávání veřejných zakázek podílejí, musí rozhodovat 

podle zvláštních, normativně zakotvených procesních pravidel, neboť 

rozhodují často o velkých finančních hodnotách z veřejných zdrojů; 

- odstranění diskriminace - právní úprava EU si klade za cíl odstranit 

zvýhodňování domácích dodavatelů při zadávání veřejných zakázek 

v členských státech. Této problematice je věnována zvláštní pozornost 

ve čtvrté části této rigorózní práce. Zásada nediskriminace 

na národnostním principu patří k nejvýznamnějším zásadám, které 

se uplatňují v oblasti veřejných zakázek;
88

  

- výběr nejvýhodnější nabídky – samozřejmým cílem úpravy veřejných 

zakázek je získat za dané finanční prostředky co největší protihodnotu;  

- boj proti korupci. 
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 Bovis, Ch., EU Public Procurement Law. London: Edward Elgar Publishing, 2008, s. 8. 

86 
Toto členění vychází především z rozdělení provedeného v komentáři Jurčík, R., Zákon o veřejných 

zakázkách: komentář, s. 7 a násl. 
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 Údaje o podílu hodnoty veřejných zakázek na celkovém HDP EU se různí a značně se proměňují 

v čase, a to i s ohledem na rozdílné vymezení veřejných zakázek v jednotlivých členských státech, které 

často jde nad rámec evropské úpravy. Srov. např. Trybus, M., Improving the Efficiency of Public 

Procurement Systems in the Context of the European Union Enlargement Process (přednáška). 

Nottingham. 1/2005, s. 1; EU moves towards reform of public procurement, EurActiv.com [online]. 

Dostupné z WWW: < http://www.euractiv.com/en/enterprise-jobs/eu-moves-reform-public-procurement-

news-501639>; Pavel, J., Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v České 

republice. Transparency International - Česká republika (TIC), Praha, říjen 2009. Dostupné z WWW: < 

http://www.transparency.cz/pdf/vz5_efektivnost_fungovani_kontroly_vz.pdf> či Zelená kniha 

o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek: Směrem k efektivnějšímu evropskému 

trhu veřejných zakázek. Evropská komise. KOM(2011) 15, Brusel, 27.1.2011.  
88

 Srov. kap. 3.4. této práce.  
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2.3.1. PRAMENY EVROPSKÉHO PRÁVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Platná právní úprava veřejných zakázek v EU je obsažena především v SFEU, 

na úrovni práva primárního, a v zadávacích a přezkumných směrnicích, na úrovni práva 

sekundárního. 

 

2.3.1.1. SFEU 

SEU ani SFEU neobsahuje žádná ustanovení konkrétně upravující zadávání 

veřejných zakázek. Jedinou výslovnou zmínku o veřejných zakázkách na úrovni 

primárního práva představuje čl. 179 odst. 2 SFEU, který zdůrazňuje nezbytnost 

zpřístupnění veřejných zakázek v oblasti výzkumu a technologického rozvoje za účelem 

pokroku na tomto úseku. Zakládací smlouvy, a zejména pak SFEU, však upravují tyto 

základní principy, které se aplikují na veřejné zakázky v rámci EU, a to bez ohledu 

na jejich hodnotu: 

- princip nediskriminace na základě státní příslušnosti, 

- volný pohyb zboží, 

- svobodu usazování a 

- svobodu poskytování služeb. 

Tyto základní principy je třeba považovat za nosné pilíře celé Unie. Jedná 

se v podstatě o jiné vyjádření základního kréda evropské integrace tradičně zhuštěného 

do 4 základních svobod - volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. K porušení 

těchto principů, coby normativů vyššího stupně obecnosti, může dojít i v případě, 

že nebudou porušena ustanovení práva sekundárního, příp. vnitrostátního. Tyto obecné 

principy se uplatní i při vynakládání veřejných prostředků pod prahovými hodnotami 

směrnic. Zavazují všechny zadavatele v členských státech udělovat veřejné zakázky 

na základě objektivních a nediskriminačních kritérií.
89

 

Jak již bylo zmíněno, uskutečnění principu nediskriminace na národnostním 

základě bylo jedním z důvodů, proč bylo nutno oblast veřejných zakázek regulovat. 

                                                 

89
 Srov. např. Bitterich, K., Rechtsschutz bei Verletzung aus dem EG-Vertrag abgeleiteter 

„Grundanforderungen― an die Vergabe öffentlicher Aufträge. Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht. 

2007, s. 890 a násl. 
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Čl. 18 SFEU
90

 stanoví, že jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti 

je zakázána. Tento princip zabezpečuje, aby veřejné zakázky v jedné členské zemi měli 

příležitost získat dodavatelé z jiných členských zemí. 

Naplnění principu volného pohybu zboží znamená, že žádný členský stát nesmí 

zakázat volný pohyb zboží (přímé porušení) nebo činit opatření, kterým by nepřímým 

způsobem tento princip porušoval.
91

  

 Článek 49 SFEU stanoví, že omezení svobody usazování pro státní příslušníky 

jednoho členského státu na území jiného členského státu jsou zakázána. Stejně tak jsou 

zakázána i omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností 

státními příslušníky jednoho členského státu usazenými na území jiného členského 

státu. Každý občan EU, jenž je zároveň občanem členského státu, má právo žít 

a podnikat v jiné zemi Unie. K porušení svobody usazování by došlo kupříkladu, pokud 

by členský stát stanovil administrativní požadavky na pracovní povolení či pro pobyt 

pracovníků z jiného členského státu na svém území. 

 Omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro státní příslušníky členských 

států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb, 

je zakázáno.
92

 I tento princip je třeba při zadávání veřejných zakázek respektovat. 

K porušení těchto základních principů obsažených v primárním právu EU 

nedochází většinou přímo. K porušení některého z relevantních ustanovení SFEU tak 

dojde zpravidla jen v případě, kdy zájem na ochraně dotčeného principu převáží 

nad jiným legitimním zájmem. S ohledem na velmi obecnou povahu ustanovení 

zakládacích smluv sehrává zásadní roli při interpretaci těchto principů rozhodovací 

praxe Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU―)
93

. 

Úprava na úrovni sekundárního práva, stejně jako práva národního musí 

respektovat i další zásady vyplývající ze zakládacích smluv, zejména zásadu 

                                                 

90
 Bývalý čl. 12 SES. 

91
 Srov. část třetí hlavu II SFEU. 

92
 Článek 56 SFEU. 

93
 Po nabití účinnosti Lisabonské smlouvy dne 1. prosince 2009 byl Soudní dvůr Evropských společenství 

(Evropský soudní dvůr) přejmenován na Soudní dvůr Evropské unie a Soud prvního stupně byl 

přejmenován na Tribunál (čl. 19 SEU). V této práci je použito pro srozumitelnost zkratky SDEU, ať již 

se jedná o rozhodnutí Soudního dvora či jiný odkaz na něj, bez ohledu na to, zdali se tento odkaz týká 

doby před či po účinnosti Lisabonské smlouvy. 
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transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a vzájemného uznávání, a to i pro 

ty vztahy, které nejsou právními akty Unie přímo upraveny (např. podlimitní 

zakázky).
94

  

Zásadám (primárně evropského) práva veřejných zakázek je věnována 

samostatná část třetí této práce. 

 

2.3.1.2. SEKUNDÁRNÍ PRÁVO 

Regulace zadávání veřejných zakázek je mimo výše naznačené principielní 

úpravy obsažené v SFEU provedena především směrnicemi, a to zejména toho důvodu, 

že právní úprava veřejných zakázek a právní systémy v členských státech jsou natolik 

rozdílné, že nebylo možné zvolit jinou formu úpravy. Směrnice coby akt práva EU 

zavazuje pouze každý členský stát, jemuž jsou určeny, a to pouze, co do výsledku. 

Každý stát, resp. jeho vnitrostátní orgány, si sám volí jakou formou a jakými prostředky 

vnitrostátního práva bude směrnice provedena. Forma směrnice plní tedy funkci 

harmonizační a dává členským státům větší prostor k vlastní iniciativě při dosažení 

jejího cíle.  

Směrnice týkající je možno rozdělit na dvě základní skupiny:  

1) zadávací směrnice – upravují zadávání veřejných zakázek, některé oblasti 

ponechávají výlučně na volném uvážení členského státu, např. případy, kdy lze 

použít otevřeného a omezeného způsobu zadávání. Zadávací směrnice se člení 

podle předmětu veřejné zakázky. Existují zvláštní směrnice pro služby, dodávky 

a práce, které souvisejí s vymezením specifik v závislosti na předmětu veřejné 

zakázky;  

2) přezkumné směrnice – obsahují principy přezkoumání úkonů zadavatele 

vymezené zadávacími směrnicemi. V případě jejich neexistence by přijetí 

zadávacích směrnic bylo neúčelné, neboť by nebyl zajištěn postup v případě 

jejich nerespektování.  

Český ZVZ implementuje především tyto směrnice 

                                                 

94
 Srov. kap. 3.1. této práce. 
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- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004, 

o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky 

a služby (dále jen „zadávací směrnice pro veřejné zadavatele―)
95

,  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004, 

o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (tzv. sektorová 

směrnice, dále jen „sektorová směrnice―),  

- směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989, o koordinaci právních 

a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných 

zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce,  

- směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992, o koordinaci právních 

a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech 

při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy a telekomunikací,  

- směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES, o veřejných zakázkách,  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005, 

kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.  

 

Vzhledem k tomu, že nařízení ve smyslu čl. 288 SFEU má obecnou působnost, 

je závazné v celém svém rozsahu a použitelné ve všech členských státech, 

představovala by ucelená úprava veřejných zakázek na evropské úrovni zřejmě přílišný 

zásah do autonomních vnitrostátních právních řádů, a proto se nařízení objevují 

v oblasti zadávání veřejných zakázek spíše výjimečně.  

 

                                                 

95
 Srov. např. Silberg, S., Die neue europäische Vergaberechts-Basisrichtlinie. The European Legal 

Forum. 2004, č. 5, s. 304 a násl.  
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Jedná se především o tato nařízení: 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 

2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky;
96

 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 

2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici 

a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70;  

- nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 

2007, o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě – účinnost 

od 4. 12. 2009;  

- nařízení Komise (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování 

oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Rady 

89/665/EHS a 92/13/EHS;  

- nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES 

ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných 

zakázek
97

  

Provedený výčet právních předpisů EU není vyčerpávající. Oblasti zadávání 

veřejných zakázek se dotýká řada dalších aktů EU.
98

 

                                                 

96
 Tzv. CPV – Common Procurement Vocabulary. Jedná se o číselné kódy přiřazené jednotlivým 

produktům, službám a stavebním pracím, které mají zásadní význam pro dodavatele při vyhledávání 

pro ně relevantních veřejných zakázek na národní (Informační systém o veřejných zakázkách dle § 157 

ZVZ; http://www.isvz.cz) i evropské úrovni (elektronická verze „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské 

unie― - Tenders Electronic Daily, tzv. TED; http://ted.europa.eu).  
97

 Tyto finanční limity jsou dále sdělením Evropské komise přepočteny pro účely členských států, které 

se neúčastní měnové unie, na ekvivalentní hodnotu vyjádřenou v měnových jednotkách těchto členských 

států. (V současné době se jedná o Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES - 2009/C 292/01.)Pro účely 

tuzemské úpravy zapracovává tyto finanční limity nařízení vlády (v současné době nařízení vlády 

č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely 

zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem 

obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných 

zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity 

pro účely koncesního zákona). 
98

 Mezi další relevantní akty patří např.:   

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997, o společných pravidlech pro 

rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby, 
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Právní akty EU, zejména pak zadávací směrnice, se dotýkají zadávání 

tzv. nadlimitních veřejných zakázek, tedy takových veřejných zakázek, jejichž 

předpokládaná hodnota (bez DPH) dosáhne nejméně finančních limitů stanovených 

na úrovni EU.
99

 U veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota těchto finančních 

limitů nedosáhne, tedy u tzv. podlimitních veřejných zakázek (a v terminologii ZVZ též 

veřejných zakázek malého rozsahu)
100

, ponechávají směrnice na uvážení každého 

členského státu, jakým způsobem upraví postup zadavatele při jejich zadávání.  

Je třeba připomenout, že nařízení jsou v členských zemích přímo účinná (bez jejich 

transpozice prostřednictvím prostředků vnitrostátního práva). Naproti tomu směrnice 

vyžadují na národní úrovni transpozici v podobě pramene vnitrostátního práva. V ČR 

byla na úseku veřejných zakázek použita především forma zákona. Zatímco o jedné 

ze základních vlastností evropského práva – přímém účinku, zejména v souvislosti 

s nařízeními, není pochyb, složitější je situace u směrnic, které nabývají přímého účinku 

jen v některých situacích. Přímý účinek směrnic byl odvozen SDEU za účelem plného 

rozvinutí účinků směrnice a jejího efektivního působení v celém právním prostoru Unie. 

Takto odvozený přímý účinek však má svá omezení, a to jak v situaci vertikální 

(tj. jednotlivec proti státu), kdy se nemůže stát dovolat přímého účinku neprovedené 

směrnice vůči jednotlivci, tak zejména v situacích horizontálních (tj. jednotlivci vůči 

sobě navzájem). V posledně zmíněném případě se pak dostává do popředí další 

vlastnost evropského práva – nepřímý účinek, jinými slovy povinnost eurokonformního 

výkladu národního práva.
101

  

 

                                                                                                                                               

- rozhodnutí Komise 2005/15/ES ze dne 7. ledna 2005, o prováděcích pravidlech k postupu stanovenému 

v článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání 

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

- směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009, o podpoře čistých 

a energeticky účinných silničních vozidel, 

- směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009, o koordinaci postupů při 

zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany 

a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (přináší pravidla pro zadávání zakázek 

v oblasti obrany státu, tyto zakázky jsou vyňaty z pravidel pro zadávání veřejných zakázek; v současné 

době připravuje k implementaci; srov. kap. 4.4.1.1. této práce. 

- sdělení Komise – Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 

2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES (2009/C 292/01). 
99

 Srov. pozn. 96 této práce. 
100

 § 12 odst. 3 ZVZ. 
101

 Srov. Marek, K., K eurokonformnímu vykladu zákona o veřejných zakázkách. Právní rádce. 2008, 

č. 2, s. 72 a násl. 
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2.3.1.3. JUDIKATURA SDEU 

 Soudní dvůr Evropské Unie zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění 

zakládacích smluv (čl. 19 SEU). SDEU tak ve své judikatuře popsal a rozvinul principy 

ústavní povahy, které jsou součástí práva Unie a které zavazují instituce EU i orgány 

členských států, pokud jednají v oblastech, v nichž je zakládacími smlouvami založena 

pravomoc EU. V tomto směru lze principy vyplývající z judikatury SDEU považovat 

za jeden z pramenů práva EU, a to i přesto, že rozhodnutí SDEU nejsou závazná pro 

jiné subjekty než ty, jímž je konkrétní rozhodnutí určeno. Judikatura SDEU působí 

především silou své přesvědčivosti.
102

 

 Za dobu účinnosti nové evropské úpravy veřejných zakázek, obsažené 

především v zadávací a sektorové směrnici vytvořil SDEU bohatou judikaturu v této 

oblasti, která ujasňuje a dotváří jednotlivé instituty zavedené směrnicemi. Výklad 

SDEU se dotýká především těchto otázek: zajištění základních principů fungování 

jednotného trhu, nediskriminace (zejména na národnostním základě) a zajištění rovnosti 

dodavatelů. Závěry SDEU ovlivňují nejen činnost příslušných orgánů na unijní 

i národní úrovni, ale projevují se rovněž v zadávacích podmínkách, zvláště ve veřejných 

zakázkách na dodávky a na stavební práce. SDEU se zabýval též základními otázkami 

souvisejícími s výkladem smluvních situací, na něž dopadá právní úprava veřejných 

zakázek, tedy vymezením pojmu zadavatele, včetně zadavatele jako veřejnoprávního 

subjektu či vymezením podmínek použití jednotlivých zadávacích řízení (zejména 

jednacího řízení bez uveřejnění).
103

 

  Interpretace SDEU hraje samozřejmě důležitou roli též při výkladu tuzemské 

právní úpravy a odráží se v činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

„ÚOHS― nebo „Úřad―). Z těchto důvodů je rozhodovací praxi SDEU a jejímu významu 

věnována v této práci náležitá pozornost.  

 

                                                 

102
 Např. Outlá, V., Právo Evropské Unie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 107. 

103
 Jurčík, R., Rozhodovací praxe Soudního dvora ES v oblasti veřejných zakázek. Právní zpravodaj. 

2008, č. 4, s. 15; srov. též Havlíček, J., Právní rámec a praktické otázky zadávání veřejných zakázek 

ve světle vybraných rozhodnutí Evropského soudního dvora a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

Obchodní právo, 2009, č. 5, s. 16 a násl. 
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2.4. VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

2.4.1. ZPŮSOBY HARMONIZACE VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Jak již bylo uvedeno výše, evropská právní úprava veřejných zakázek 

je provedena především prostřednictvím směrnic (zadávacích a přezkumných), které 

zavazují pouze členské státy, a to pouze co do výsledku. Tyto směrnice musí být tudíž 

do vnitrostátního právního řádu transformovány, a to pomocí vnitrostátních pramenů 

práva. V oblasti veřejných zakázek postupovaly členské státy typově dvěma způsoby.
104

 

První z nich, který lze označit za složitější, spočívá v zapracování obsahu 

směrnic do vnitrostátního pramene práva. Tento způsob byl použit v řadě zemí střední 

a východní Evropy včetně ČR. V důsledku takto provedené harmonizace dochází 

k faktické dvoukolejnosti právní úpravy veřejných zakázek, kdy vedle vnitrostátní 

právní úpravy existuje úprava směrnicová, jež má nadále svůj význam především jako 

argumentační ohnisko pro interpretaci právní úpravy dotčenými subjekty a orgány, 

především SDEU. Zřejmou nevýhodou takto provedené harmonizace je nebezpečí 

nepřesné transpozice směrnic, které může být jak důsledkem nevhodného překladu, tak 

vědomě rozdílného pojetí některých institutů mezi národní a evropskou úpravou (např. 

zmíněná definice veřejné zakázky).  

Druhý způsob, jenž lze z hlediska potřebné aktivity národního normotvůrce 

označit za jednodušší, je charakterizován tím, že je vnitrostátním pramenem práva 

uložena zadavatelům povinnost respektovat principy a postupy předvídané 

v relevantních evropských směrnicích. Tento způsob transpozice byl uplatněn 

např. ve Spojeném království či v Irsku. Zadavatelé, na něž se směrnicová úprava 

vztahuje, postupují přímo podle směrnic a nemůže tak dojít k rozporu mezi právem 

vnitrostátním a právem EU. Někteří autoři de lege ferenda konstatují, že by bylo vhodné 

tento způsob použít i v ČR, zároveň však poukazují na jeho politickou 

neprůchodnost.
105

 

 

                                                 

104
 Toto dělení vychází především z díla Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí 

v ČR a EU, s. 36-37. 
105

 Srov. např. Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 36. 
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2.4.2. VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA NAŠEM ÚZEMÍ 

S ohledem na rozsah a zaměření této rigorózní práce není možné podrobně 

pojednat o vývoji právní úpravy zadávání veřejných zakázek na našem území; existuje 

však četná (nejen tuzemská) odborná literatura, která se této otázce věnuje.
106

 Základní 

milníky historie zadávání veřejných zakázek byly naznačeny v úvodní části této práce 

věnované vývoji právního vymezení pojmu veřejné zakázky. Na tomto místě se proto 

omezíme na výčet historicky relevantní právní úpravy. Stručné charakteristice účinného 

ZVZ se věnuje zvláštní kapitola. 

Právní regulace veřejných zakázek byla historicky obsažena především v těchto 

právních předpisech: 

- nařízení č. 61/1909 ř.j., o zadávání státních dodávek a prací, 

- nařízení vlády č. 667/1920, o zadávání státních dodávek a prací (zadávací 

řád),
107

 

- zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

- zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a 

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

2.4.3. VNITROSTÁTNÍ PRAMENY PRÁVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Účinnou vnitrostátní právní úpravu veřejných zakázek, jež je zásadním způsobem 

determinována nastíněným rámcem evropským, obsahují především vlastní ZVZ (zákon 

                                                 

106
 Srov. např. Doležalová, H., Historie zadávání veřejných zakázek. Právník. 1998, č. 9, s. 803 a násl.; 

Dvořák, D., Veřejné zakázky v ČR slaví 100 let. Veřejné zakázky. 2009. č. 3, s. 12 a násl.; Bohata, P., 

Reform der tschechischen Vergabebestimmungen. Wirtschaft und Recht in Osteuropa. 2010, s. 326 

a násl.; Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 3 a násl. či Krenk, cit. 

dílo, s. 21 a násl. 
107

 Zadávací řád byl účinný až do roku 1950. Je třeba poznamenat, že v rámci poúnorového centrálně 

řízeného hospodářství byly zakázky přidělovány státním podnikům v monopolním postavení, ceny byly 

zpravidla pevně stanoveny a úprava zadávání veřejných zakázek tak v podstatě nebyla nutná. Rámcová 

úprava zadávání byla obsažena ve Všeobecných stavebních podmínkách z roku 1947 (ČSN 1430-1947), 

následně pak v rámci hospodářského zákoníku (zákon č. 109/1967 Sb.; zejména úprava veřejné a užší 

soutěže). Po pádu totalitního režimu byla problematika veřejných zakázek řešena formou metodického 

pokynu Úřadu racionalizace ve stavebnictví (Zadávací řád staveb z 1. 10. 1990), následně opatřením 

federálního ministerstva hospodářství (Zadávací řád staveb z 24.7.1991, č. 73 179/1991), které bylo 

vydáno na základě zmocnění v hospodářském zákoníku. Usnesením vlády ČR č. 458/1992 ze dne 24. 

června 1992 poté došlo k rozšíření zadávání formou soutěže ve všech oblastech veřejných zakázek.  
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č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím ZVZ. Na ZVZ navazují tyto podzákonné 

předpisy:  

- nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených 

v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží 

pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, na které se vztahuje 

finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách,  

- vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách,  

- vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické 

prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných 

zakázek,  

- vyhláška č. 330/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 16/2010 Sb.) o uveřejňování 

vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek,  

- vyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu 

pro účely zákona o veřejných zakázkách.  

S právní úpravou veřejných zakázek úzce souvisí i další vnitrostátní právní 

předpisy.
108

 Vzhledem k důrazu, jenž klade ZVZ na moderní způsoby komunikace 

a elektronické zadávání veřejných zakázek, se jedná zejména o:  

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění 

pozdějších předpisů,  

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů. 

 

                                                 

108
 Srov. kap. 2.4.5 této práce (Účel, postavení a povaha tuzemské právní úpravy veřejných zakázek 

v systému práva). 
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2.4.4. ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (ZVZ) 

K přijetí účinné vnitrostátní právní úpravy veřejných zakázek, jejíž páteří je ZVZ, 

došlo poměrně nedlouho po nabytí účinnosti předchozího zákona č. 40/2004 Sb., 

o veřejných zakázkách.
109

 Důvody k přijetí nové právní úpravy veřejných zakázek byly 

především tyto:  

- přijetí nových zadávacích směrnic (2004/18/ES, 2004/17/ES) již v průběhu 

schvalování zákona č. 40/2004 Sb. a 

- nevhodná legislativní konstrukce zákona č. 40/2004 Sb. neumožňující 

promítnutí nových zadávacích směrnic formou novely.  

ZVZ upravuje především dva základní okruhy otázek, a to zadávání veřejných 

zakázek (část první až čtvrtá zákona, šestá až devátá) a dohled nad tímto zadáváním 

(část pátá).
110

 Zákon se, v souladu s předmětem úpravy zakotveným v ust. § 1, člení 

na tyto části: 

- část první. Obecná ustanovení (§ 1 až 20),  

- část druhá. Zadávací řízení (§ 21 až 85), 

- část třetí. Zvláštní postupy v zadávacím řízení (§ 86 až 101),  

- část čtvrtá. Soutěž o návrh (§ 102 až 109), 

- část pátá. Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 110 až 124),  

- část šestá. Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných 

dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů (§ 125 až 145),  

- část sedmá. Společná ustanovení (§ 146 až 157),  

- část osmá. Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 158 až 160) a 

- část devátá. Účinnost (§ 161).  

 

                                                 

109
 Zákon č. 40/2004 Sb. nabyl účinnosti 1. 5. 2004 a byl zrušen ZVZ s účinností od 1. července 2006.  

110
 Podrobnější charakteristika ZVZ je provedena v obecné rovině skrze pojednání o zásadách zadávání 

veřejných zakázek v třetí části, specificky ve vztahu k předmětu této práce pak v části čtvrté této rigorózní 

práce. 
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2.4.5. ÚČEL, POSTAVENÍ A POVAHA PRÁVNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK V SYSTÉMU PRÁVA 

 Za základní účel právní úpravy veřejných zakázek, jež je v ČR provedena 

v ZVZ, lze, ve shodě s výše uvedeným ekonomickým vymezením veřejné zakázky, 

označit zajištění hospodárnosti a účelnosti nakládání s prostředky zadavatelů, které jsou 

zpravidla prostředky veřejnými. K dosažení tohoto cíle mají vést výlučně postupy 

stanovené zákonem, které jsou založeny na principech vycházejících z relevantních 

norem práva evropského.
111

 Právní úprava veřejných zakázek má též vytvářet podmínky 

pro řádné fungování hospodářské soutěže mezi dodavateli, což nutně souvisí 

s úspěchem při dosahování základního účelu. 

 Právní úprava zadávání veřejných zakázek, obsažená v tuzemském právním řádu 

v ZVZ a právních předpisech vydaných v souvislosti s ním a k jeho provedení, 

představuje zvláštní, poměrně rozsáhlou materii na pomezí tradičních odvětví práva 

správního, finančního a obchodního. Jedná se tudíž, z pohledu tradičního dělení 

právního řádu, o úpravu multidisciplinární, jež zasahuje jak do odvětví 

soukromoprávních (především práva obchodního), tak veřejnoprávních (především 

práva správního a finančního), přičemž zásadní roli při její genezi, interpretaci 

a aplikaci sehrává právo evropské.
112

  

 S ohledem na vnitřní členění předmětné právní úpravy a metodu použité právní 

regulace lze však konstatovat, že se jedná o multidisciplinární, příp. smíšenou, právní 

úpravu pouze, pokud ji hodnotíme jako celek. Tato úprava, obsažená především v ZVZ, 

v sobě zahrnuje především dvě oblasti, a to úpravu řízení zadávacího a úpravu řízení 

přezkumného. Potřebám těchto značně rozličných oblastí odpovídají i normotvůrcem 

použité metody právní regulace. Zatímco z povahy většiny norem upravujících zadávací 

řízení lze usuzovat, že tato úprava má soukromoprávní charakter, a to přesto, že se jedná 

zásadně o úpravu kogentní, přezkumné řízení či kvalifikace dodavatelů jsou upraveny 

veřejnoprávním způsobem.
113

  

                                                 

111
 Srov. 2.3. této práce. 

112
 Srov. Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 21. 

113
 Krenk, cit. dílo s. 17-18. 
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 Při vědomí toho, že právo veřejných zakázek v jeho současné podobě nemá čistě 

veřejnoprávní charakter, je třeba odpovědět na otázku, zdali je k řešení sporných otázek, 

jež nejsou výslovně upraveny v ZVZ, možno užít obecnou úpravu potřebných právních 

institutů upravených v občanském a obchodním zákoníku.
114

 Ačkoli ZVZ na podpůrné 

použití základních kodexů soukromého práva neodkazuje, je (s ohledem na evidentní 

nekomplexnost tohoto zákona) třeba jejich subsidiární aplikaci zásadně připustit. 

Zpravidla tak bude docházet k aplikaci obecných ustanovení obou kodexů (zejména 

ustanovení o právních úkonech, zastoupení či účastnících soukromoprávních vztahů). 

V procesu zadávání veřejných zakázek se však použijí i jejich zvláštní ustanovení, a to 

například ohledně smlouvy, jejíž uzavření je účelem zadávacího řízení, či odpovědnosti 

zadavatele za škodu způsobenou porušením jeho zákonných povinností.  

 Veřejné zakázky zadávané veřejnými zadavateli se zpravidla týkají 

zabezpečování veřejných potřeb, a proto je třeba právní vztahy z nich vyplývající 

považovat za tzv. relativní obchodní závazkové vztahy ve smyslu ust. § 261 odst. 2 

obchodního zákoníku. Tyto vztahy se tak budou v otázkách neupravených ZVZ řídit 

přednostně ustanoveními obchodního zákoníku. ZVZ odkazuje na relevantní ustanovení 

obchodního zákoníku při vymezení pojmu zahraničního dodavatele.
115

 Aplikaci 

občanského zákoníku, coby obecného předpisu soukromého práva, nelze však 

i s ohledem na ust. § 1 odst. 2 ObchZ vyloučit.  

 Závěrem této kapitoly je třeba připomenout, že hlavní principy české právní 

úpravy vycházejí z primárního práva EU a z evropských směrnic. Účelem přijetí ZVZ 

bylo komplexně upravit oblast veřejného zadávání v ČR, a to zejména v návaznosti 

přijetí nových zadávacích směrnic. Při výkladu jednotlivých ustanovení ZVZ tak nelze 

vycházet toliko z běžných interpretačních metod vycházejících z textu ZVZ, případně 

dalších souvislosti v rámci národního právního řádu. I na národní úrovni je třeba dbát 

eurokonformního výkladu, jenž vychází především z evropských směrnic a rozhodovací 

praxe SDEU.
116

 

                                                 

114
 Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník―), zák. č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník (dále jen „obchodní zákoník― či „ObchZ―). 
115

 § 17 odst. 1 písm. o) ZVZ. Postavení zahraničního dodavatele v tuzemském zadávacím řízení 

je věnována čtvrtá část této práce. 
116

 Srov. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; Marek, K., 

K eurokonformnímu vykladu zákona o veřejných zakázkách. Právní rádce. 2008, č. 2, s. 72 a násl. 
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3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

3.1. OBECNĚ K ZÁSADÁM 

 Za základní zásady zadávání veřejných zakázek je třeba považovat obecné 

požadavky, právní pravidla vyššího stupně obecnosti,
117

 ze kterých vychází platná 

právní úprava této oblasti a které tak větší či menší měrou ovlivňují její jednotlivé 

právní instituty.
118

 S ohledem na skutečnost, že zásady zadávání veřejných zakázek 

na vnitrostátní úrovni vycházejí z práva EU, a to jak na úrovni práva primárního, tak 

sekundárního, věnuje jim tato práce pozornost v kontextu úpravy evropské. Tyto zásady 

je i na národní úrovni třeba vykládat tak, jak jsou vykládány v rámci práva evropského, 

tudíž především ve smyslu relevantních rozhodnutí SDEU. ZVZ (§ 6) neobsahuje 

taxativní výčet zásad vztahujících se k zadávání veřejných zakázek v ČR a jeho 

interpretace a aplikace musí vycházet z principů a zásad „evropských―. Z důvodu 

vhodnosti a vzájemné provázanosti je v této části odkazováno vedle evropské úpravy 

též na úpravu národní.  

Výklad týkající se základních zásad zadávání veřejných zakázek je též jakýmsi 

obecným rámcem ke zvláštním otázkám souvisejícím s účastí dodavatele v zadávacím 

řízení vyhlašovaném v jiném členském státě (a tudíž k problematice, jíž se věnuje část 

čtvrtá této práce). Zásady vyplývající z práva EU jsou určující pro postavení 

zahraničních dodavatelů, a to nejen v ČR.  

Obdobně jako u jiných právních odvětví, příp. segmentů práva, mají právní 

zásady i v oblasti veřejných zakázek dvojí význam, a to aplikační a interpretační. 

Základní zásady se tak projevují jak při postupu zadavatele
119

, tak dodavatele 

                                                 

117
 Srov. Boguszak, J. a kol., Teorie práva. 2. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 285 a násl. 

118
 Na tomto místě je vhodné učinit terminologickou poznámku k otázce právních principů a právních 

zásad. U většiny autorů zabývajících se právní teorií jsou oba termíny používány synonymně, s čímž lze 

souhlasit (srov. např. Boguszak, J. (ed.), Právní principy. Pelhřimov: VYDAVATELSTVÍ 999, 1999). 

V tuzemské odborné literatuře týkající se veřejných zakázek však tyto termíny zpravidla synonymně 

užívány nejsou a neoznačují tak obsahově shodné pojmy. Jako principy jsou označovány ta právní 

pravidla vyššího stupně obecnosti, která se nevztahují jen na právo veřejných zakázek (zpravidla 

ta zakotvená v primárním právu EU). Za základní zásady jsou pak považovány ty obecné požadavky 

vyjádřené či zdůrazněné (explicitně i implicitně) ve specifické úpravě veřejných zakázek. Z této 

terminologie vychází i tato část práce (a to zejména s ohledem na relevantní tuzemskou literaturu a ust.     

§ 6 ZVZ). Je však třeba poznamenat, že z hlediska praktické aplikace nemá toto rozlišení zásadní 

význam.  
119

 I v této části práce platí, že je-li použit pojem zadavatel v obecném smyslu, rozumí-se jím jakýkoli 

zadavatel. Tato část práce však normativně vychází především ze zadávací směrnice pro veřejné 
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v zadávacím řízení, stejně jako v oblasti přezkumu úkonů zadavatele k tomu 

kompetentními orgány. V rovině interpretační se základní zásady uplatní při výkladu 

sporných ustanovení právní úpravy, kde nedostačuje užití standardních interpretačních 

pravidel.  

 Zadávání veřejných zakázek v členských státech se nesmí dostat do rozporu 

se základními principy primárního práva EU, a to zejména s principy volného pohybu 

zboží, svobody usazování a svobody poskytování služeb;
120

 musí však být v souladu 

i s dalšími zásadami, které se od těchto principů odvíjejí. Jedná se především o zásady 

transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, vzájemného uznávání 

a proporcionality, které se specificky odrážejí v oblasti veřejných zakázek.
121

 Jako 

příklad lze uvést též zásadu zákazu kvalitativních nebo kvantitativních omezení 

obchodu mezi členskými státy či zásadu vzájemného uznávání. Obě tyto zásady 

se odrážejí např. v možnosti zahraničního dodavatele prokazovat splnění kvalifikace 

prostřednictvím výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů (§ 143 ZVZ).
122

 

Naplnění těchto zásad přispívá k zajištění a rozvoji hospodářské soutěže 

v oblasti veřejných zakázek. Základní ustanovení zadávací směrnice pro veřejné 

zadavatele ohledně zásad postupu těchto zadavatelů představuje čl. 2, jenž ukládá 

veřejným zadavatelům povinnost jednat s hospodářskými subjekty (dodavateli) 

na základě rovnosti a zákazu diskriminace a postupovat transparentním způsobem. 

Ačkoli směrnice ve svých ustanoveních na použití základních zásad dále podrobněji 

neodkazuje, z její preambule (úvodních ustanovení) je zřejmé, že tyto zásady 

představují východisko pro její obsah.  

Český zákonodárce transponoval čl. 2 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele 

v ust. § 6 ZVZ, který stanoví, že „zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona 

dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.― Výčet 

zásad provedený evropským (a ani tuzemským) normotvůrcem nelze považovat 

za taxativní, neboť, jak již bylo zmíněno, existence dalších zásad, použitelných v oblasti 

zadávání veřejných zakázek vyplývá jak z evropské, tak z národní právní úpravy. Jedná 

                                                                                                                                               

zadavatele a ZVZ. V kontextu těchto norem se zadavatelem rozumí zadavatel veřejný, pokud z kontextu 

nevyplývá něco jiného. 
120

 Srov. kap. 3.1. této práce. 
121

 Bod 2 preambule zadávací směrnice pro veřejné zadavatele. 
122

 Srov. kap. 4.2.2. této práce.   
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se o právní zásady různého stupně obecnosti, které mohou vyplývat jak z povahy 

právního řádu (evropského i národního) jako celku
123

, tak z účelu a smyslu směrnic 

i zákona či pouze z jejich jednotlivých ustanovení (zásady partikulární).  

 S ohledem na rozličnou povahu i rozličné prameny relevantních zásad je třeba 

se zabývat otázkou jejich působnosti.  

V případě tuzemských zadavatelů platí, že veřejný zadavatel (§ 2 odst. 2 ZVZ) 

je povinen řídit se zásadami stanovenými v ust. § 6 při zadávání zakázek nadlimitních, 

podlimitních i malého rozsahu. Naproti tomu sektorový zadavatel (§ 2 odst. 6 ve spojení 

s § 4 ZVZ) postupuje dle ZVZ pouze v případě nadlimitních zakázek zadávaných 

v souvislosti s relevantní činností (§ 19 odst. 1 ZVZ). Z jazykového a logického 

výkladu tohoto ustanovení plyne, že sektorový zadavatel má povinnost respektovat 

zásady upravené ust. § 6 ZVZ pouze při zadávání nadlimitních veřejných zakázek, a to 

s výjimkou případů, kdy by sektorový zadavatel zároveň nesl pojmové znaky veřejného 

zadavatele (§ 5 odst. 2 ZVZ).
124

 Tento výklad je však třeba i na národní úrovni 

modifikovat s ohledem na ustálenou judikaturu SDEU a pomocný výklad Evropské 

komise
125

 a vykládat národní právo „eurokonformně―.
126

 SDEU opakovaně konstatoval, 

že ačkoli jsou některé zakázky vyňaty z působnosti směrnic týkajících se veřejných 

zakázek, musí jejich zadavatelé přesto dodržovat základní pravidla
127

 vyplývající 

z primárního práva ES/EU.
128

  

Sektorový zadavatel je tak povinen respektovat principy vyplývající přímo 

ze zakládajících smluv, a to mj. principy transparentnosti, rovného zacházení 

a nediskriminace zakotvené též v ust. § 6 ZVZ. Principy odvozené ze zakládacích smluv 

                                                 

123
 Pak je možné hovořit o principech ve smyslu poznámky č. 110 této práce. 

124
 Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 56. 

125
 Srov. C-324/98 Telaustria, ECR (2000) I-10745; C-59/00 Bent Mousten Vestergaard, ECR (2001)I-

9505; Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro 

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

Komise Evropských společenství. 2006/C 179/02. 1. 8. 2006. 
126

 Srov. kap. 2.3.1.3 této práce. 
127

 „Fundamental rules―, čili principy vyplývající přímo ze zákládajících smluv, srov. kap. 3. 1. této práce. 
128

 Např. zmíněné rozsudky C-324/98, bod 60 a C-59/00, body 20 a 21(„Although certain contracts are 

excluded from the scope of the Community directives in the field of public procurement, the contracting 

authorities which conclude them are nevertheless bound to comply with the fundamental rules of the 

Treaty. […] Consequently, notwithstanding the fact that a works contract is below the threshold laid 

down in Directive 93/37 and thus not within the scope of that directive, the lawfulness of a clause in the 

contract documents for that contract must be assessed by reference to the fundamental rules of the 

Treaty, which include the free movement of goods set out in Article 30 of the Treaty.―). 
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se však použijí pouze na zadávání zakázek, které dostatečně souvisí s fungováním 

vnitřního trhu EU (tj. mají-li tzv. unijní, dříve komunitární, rozměr). Sektorový 

zadavatel tak není povinen postupovat v souladu se zásadami uvedenými v ust. § 6 ZVZ 

ani s principy plynoucími ze zakládacích smluv toliko v případě, že zadává veřejnou 

zakázku podlimitní či malého rozsahu, která nemá unijní rozměr.
129

  

De lege ferenda je však otázkou, zdali by i sektorový zadavatel, s ohledem 

na výjimečnost svého postavení, neměl postupovat v souladu se zásadami 

transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace při zadávání všech veřejných 

zakázek, byť by takový požadavek šel nad rámec požadavků kladených právem 

evropským.
130

  

V následujících kapitolách je věnována pozornost pouze některým ze základních 

zásad zadávání veřejných zakázek, a to zejména těm, které mají význam pro účast 

zahraničních subjektů v tuzemských zadávacích řízeních, jimž je věnována čtvrtá část 

této rigorózní práce. 

 

 

3.2. ZÁSADA TRANSPARENTNOSTI 

 Základním účelem zásady transparentnosti (neboli průhlednosti zadávacího 

řízení) je provedení takového zadávacího řízení, které bude ve všech svých stěžejních 

částech a výstupech kontrolovatelné a přezkoumatelné. Tento účel je v evropské 

i vnitrostátní úpravě zajišťován co nejširší mírou otevřenosti a informovanosti veřejnosti 

o postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek i o postupu orgánů dohledu. 

Zásada transparentnosti má jednak obecný interpretační význam, je však též 

východiskem pro jednotlivá ustanovení v normativní úpravě, která tuto zásadu 

konkretizují. Její realizace v obou těchto rovinách má zamezit nekalým praktikám 

účastníků zadávacího řízení a zabezpečit efektivní hospodářskou soutěž. Dodržování 

zásady transparentnosti by mělo především zabezpečit, aby se co největší počet 

                                                 

129
 Srov. např. Stanovisko generálního advokáta ve věci C-203/08, Sporting Exchange, ze dne 17. 12. 

2009 či též Lyčka, M., Právo členských států omezit přístup k veřejným zakázkám a jeho limity z pohledu 

účastníků výběrových řízení. Právní rozhledy. 2010, č. 12, s. 428 a násl. 
130

 Srov. kap. 3.6. této práce (Zásady postupu zadavatele u zakázek, které nejsou v režimu směrnic).  
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dodavatelů dozvěděl o veřejné zakázce a mohl se zúčastnit zadávacího řízení 

a aby postup zadavatele byl průhledný, jeho úkony srozumitelné, řádně odůvodněné 

a písemně vyhotovené.
131

  

 Zásada transparentnosti se uplatní v celém zadávacím řízení i po jeho ukončení. 

Naplnění zásady transparentnosti má též přispět ke snížení korupce. V důsledku 

korupčního jednání v zadávacím řízení nedochází k dosažení jeho hlavního 

ekonomického cíle – tedy k volbě skutečně nejvhodnějšího dodavatele, a tedy 

k efektivnímu vynaložení veřejných prostředků. Transparentní zadávací řízení 

minimalizuje prostor pro korupční praktiky jak ze strany dodavatelů, tak ze strany 

veřejného zadavatele. 

 Zásada transparentnosti je úzce spjata se zásadami rovného zacházení 

a nediskriminace. Ve vztahu k nim má instrumentální povahu. Transparentnost lze 

chápat též jako nástroj k jejich prosazení. Právě prostřednictvím transparentnosti 

zadávacího řízení má být dosaženo stavu, kdy v zadávacím řízení bude s jednotlivými 

dodavateli zacházeno v souladu se zásadou rovného zacházení a na jeho základě bude 

veřejná zakázka udělena nediskriminačním způsobem. Ke vzájemné podmíněnosti 

těchto zásad se opakovaně vyjádřil též SDEU. Provedení principu transparentnosti 

umožňuje mimo jiné, aby se dodavatelé (případně orgán dohledu) mohli ujistit, 

že zadavatel dostál svým povinnostem vyplývajícím ze zásad nediskriminace a rovného 

zacházení.
132

 SDEU rovněž uvedl
133

, že uchazeči musí být v rovném postavení jak 

ve fázi přípravy svých nabídek, tak i při jejich hodnocení. Zásada rovného zacházení 

s sebou v tomto směru nese požadavek na transparentnost zadávacího řízení. V řešeném 

případě to znamenalo, že hodnotící kriteria musí být v zadávací dokumentaci anebo 

v oznámení o zakázce formulována způsobem, který umožní uchazečům vykládat tato 

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

kriteria interpretovat stejným způsobem v průběhu celého zadávacího řízení 

a uplatňovat je objektivně a stejně ve vztahu ke všem nabídkám.
134

  

                                                 

131
 Srov. Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 58. 

132
 C-324/98 Telaustria. 

133
 C-19/00, SIAC Consstruction v./ County Council of the County of Mayo, ECR (2001) I-7725, body 58-

62. 
134

 Český překlad in: Analýza aktuální judikatury ESD v oblasti veřejných zakázek a koncesí a jejího 

významu z hlediska české vnitrostátní úpravy a praxe. Advokátní kancelář Balcar, Polanský & Spol. 
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 Zásada transparentnosti je opakovaně zmíněna v preambuli zadávací směrnice 

pro veřejné zadavatele (2004/18/ES; body 2, 12, 14, 35, 39, 46), což potvrzuje její 

zásadní význam pro evropskou úpravu veřejných zakázek. V samotném textu o ní 

hovoří explicitně jen již zmíněný čl. 2. Zásada transparentnosti se však implicitně 

promítá do řady ustanovení směrnice upravujících jednotlivé aspekty zadávacího řízení. 

Jedná se především o tyto oblasti úpravy: hodnotící kritéria, informační povinnost 

zadavatele a komunikační prostředky používané v zadávacím řízení. Těmto oblastem 

je též věnována pozornost v následujících kapitolách. 

  

3.2.1. KRITÉRIA PRO VÝBĚR NABÍDKY 

 Centrálním ustanovením zadávací směrnice pro veřejné zadavatele, které se týká 

kritérií, na jejichž základě může být udělena veřejná zakázka (dále jen „hodnotící 

kritéria―) je čl. 53 směrnice. Dle tohoto ustanovení má veřejný zadavatel k dispozici 

pouze dvě varianty hodnotících kritérií, a to kritérium hospodářské výhodnosti [čl. 53 

odst. 1 písm. a) – „zakázka zadávaná na základě hospodářsky nejvýhodnější nabídky―] 

a kritérium nejnižší ceny [čl. 53 odst. 2 písm. b)]. Je zřejmé, že kritérium hospodářské 

výhodnosti má povahu neurčitého právního pojmu, který byl opakovaně předmětem 

interpretace ze strany SDEU.
135

  

Jednosložkové hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny se použije 

především v případech, kdy je možno poměrně přesně specifikovat předmět veřejné 

zakázky, zboží či služby jednotlivých dodavatelů jsou prakticky identické a odlišují 

se od sebe především právě nabídkovou cenou. Je však zřejmé, že tohoto základního 

hodnotícího kritéria nebude možno využít vždy, ba spíše v menšině případů. A to 

i přesto, že se jedná bezpochyby o nejtransparentnější způsob výběru vítězného 

dodavatele, neboť zamezuje subjektivnímu hodnocení hodnotitelů. Pokud je však 

dle názoru zadavatele nutné vzít v úvahu též jiné vlastnosti nabídky (kvalitativní nebo 

                                                                                                                                               

2006. Dostupné z WWW: <http://www.portal-vz.cz/Dokumenty/Judikatura/Rozhodnuti-tabulka-

aktualizace-2006-final-cista>, [cit. 2011-02-25]. 
135

 Srov. např. C-274/83, Komise v. Itálie, ECR (1985) 01077; C-19/00, SIAC Consstruction v. County 

Council of the County of Mayo, ECR (2001) I-7725; C-315/01, GAT v. ÖSAG, ECR (2003) I-06351. 
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kvantitativní parametry nabízeného plnění), je namístě zvolit kritérium hospodářské 

výhodnosti. 

 Z hlediska provedení zásady transparentnosti je stěžejní, že pokud se veřejný 

zadavatel rozhodne pro zadání veřejné zakázky na základě hospodářské výhodnosti, 

musí vždy stanovit dílčí hodnotící kritéria. Hospodářská výhodnost nabídky je určena 

v každém zadávacím řízení zadavatelem, a to souhrnem dílčích hodnotících kritérií, 

jejichž výčet a váhu zadavatel stanoví. Zadávací směrnice pro veřejné zadavatele 

stanoví toliko demonstrativní výčet možných dílčích hodnotících kritérií [kvalita, cena, 

technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti z hlediska vlivu na životní 

prostředí, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční servis a technická pomoc, 

datum dodání, dodací lhůta a lhůta pro dokončení - čl. 53 odst. 1 písm. a)]
136

, zadavatel 

však může stanovit i jiná dílčí hodnotící kritéria, pokud je bude považovat za vhodná. 

Je omezen pouze v tom směru, že se musí jednat o kritéria, která souvisí s předmětem 

dotčené zakázky. Tato kritéria musí být samozřejmě slučitelná se základními principy 

práva EU. Je tak též vyloučeno stanovit coby dílčí hodnotící kritérium kupř. sídlo nebo 

místo podnikání dodavatele. 

 Zmíněný demonstrativní výčet možných dílčích hodnotících kritérií v rámci 

hospodářské výhodnosti obsahuje též kritéria „estetické vlastnosti― a „vlastnosti 

z hlediska vlivu na životní prostředí―, a to přesto, že je lze označit za kritéria svou 

povahou „neekonomická―. Tímto rozporem se zabýval též SDEU, který konstatoval, 

že veřejný zadavatel může za účelem výběru hospodářsky (ekonomicky) nejvýhodnější 

nabídky stanovit i kritéria ne zcela ekonomického charakteru. Veřejný zadavatel tudíž 

může mezi dílčí hodnotící kritéria zahrnout i kritéria ekologická či sociální. Z hlediska 

naplnění zásady transparentnosti je však nezbytné, aby tato dílčí kritéria byla použita 

pouze „v rozsahu, v němž tato kritéria souvisí s předmětem zakázky, neposkytují 

uvedenému zadavateli neomezenou svobodu výběru, jsou výslovně uvedena v zadávací 

dokumentaci nebo ve vyhlášení zakázky a jsou v souladu se všemi základními zásadami 

práva Společenství, zejména se zásadou nediskriminace.―
137

 

                                                 

136
 Demonstrativnost tohoto výčtu potvrzuje též judikatura SDEU. Srov. Rozsudek ve věci C-513/99, 

Concordia Bus Finland v. Helsinki, ECR (2002) I-07213; lze jej použít, i když vykládá obdobné 

ustanovení starší směrnice 92/50/EHS. 
137

 C-513/99, Concordia Bus Finland v. Helsinki, bod. 69. 
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 Praktickou aplikaci ekologických a sociálních kritérií v oblasti veřejných 

zakázek, které podléhají režimu stanovenému právem EU, se snaží usměrňovat svými 

interpretačními sděleními též Evropská komise.
138

 Tyto manuály, ve kterých Komise 

shrnuje svůj postoj k této problematice, jenž vychází především z rozhodovací praxe 

SDEU, mají svůj nezanedbatelný význam
139

, a to i přesto, že se nejedná o právně 

závazné dokumenty. 

 V případě, že se veřejný zadavatel rozhodne pro základní hodnotící kritérium 

hospodářské výhodnosti, musí nejen vymezit jednotlivá dílčí hodnotící kritéria, 

ale je zároveň povinen stanovit poměrnou váhu (relativní význam ve vztahu k ostatním), 

kterou každému z dílčích kritérií k určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky přikládá. 

Je povinen tak učinit v oznámení o veřejné zakázce nebo v její zadávací dokumentaci. 

V případě, že není dle názoru veřejného zadavatele stanovení poměrné váhy 

jednotlivých dílčích kritérií z prokazatelných důvodů možné, je veřejný zadavatel 

povinen uvést v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci kritéria v sestupném 

pořadí podle důležitosti.
140

 

 Cílem zavedení povinnosti zadavatele stanovit předem váhu, kterou jednotlivým 

hodnotícím kritériím přikládá, je přispět k transparentnosti zadávacího řízení. 

Po oznámení váhy jednotlivých dílčích hodnotících kritérií již nemůže v průběhu 

zadávacího řízení dojít k jejich změně. Tento projev zásady transparentnosti zadávacího 

řízení přispívá též k zamezení diskriminace v podobě následné manipulace s váhou 

stanovených kritérií. 

 ZVZ upravuje hodnotící kritéria v ust. § 78, který v souladu s čl. 53 zadávací 

směrnice pro veřejné zadavatele považuje za základní hodnotící kritéria pro zadání 

veřejné zakázky „ekonomickou výhodnost nabídky―, nebo „nejnižší nabídkovou cenu―. 

                                                 

138
 Např. Dokumenty Komise: Interpretative communication of the Commission on the Community law 

applicable to public procurement and the possibilities for integrating environmental considerations into 

public procurement. Evropská komise. COM/2001/0274. Brusel, 4. 7. 2001. Interpretative 

communication of the Commission on the Community law applicable to public procurement and the 

possibilities for integrating social considerations into public procurement. Evropská komise. 

COM/2001/0566. Brusel 15.10.2001či Pracovní dokument pro zaměstnance Komise Sociálně citlivé 

nakupování: průvodce jak zohledňovat sociální aspekty při zadávání veřejných zakázek. Evropská 

komise. SEC(2010(1258). Brusel, 19. 10. 2010. 
139

 Fakticky se odrážejí v postupech zadavatelů i dodavatelů. Na právně nezávazné dokumenty Komise 

často odkazuje též ÚOHS; při své činnosti z nich vycházejí i jiné správní úřady. 
140

 Čl. 53 odst. 2 směrnice pro veřejné zadavatele. 
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Ust. § 78 odst. 3 stanoví, že základní hodnotící kritérium zvolí sám zadavatel, a to dle 

druhu a složitosti předmětné veřejné zakázky.
141

 Ust. § 78 odst. 4 obsahuje taktéž 

demonstrativní výčet možných dílčích hodnotících kritérií. S ohledem na znění tohoto 

ustanovení
142

 je zřejmé, že volba jednotlivých dílčích kritérií je věcí zadavatele, s tím, 

že nabídková cena musí být jako dílčí hodnotící kritérium stanovena vždy. Povinnost 

zadavatele stanovit váhu jím vytčených dílčích hodnotících kritérií je ve shodě 

se směrnicí provedena v § 78 odst. 5, 6 a 7 ZVZ. 

 S ohledem na tuzemskou praxi
143

 je třeba poznamenat, že velmi častou chybou 

zadavatelů je právě záměna dílčích hodnotících kritérií s kritérii kvalifikačními (§ 53 

a násl. ZVZ). Kritéria kvalifikace vyjadřují schopnost (způsobilost) dodavatele splnit 

veřejnou zakázku, zatímco předmětem hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky již 

není osoba dodavatele, nýbrž pouze podmínky jeho nabídky.  

 

3.2.2. INFORMAČNÍ POVINNOST ZADAVATELE 

 Neopominutelným projevem zásady transparentnosti zadávacího řízení je též 

povinnost zadavatele informovat dodavatele a veřejnost během výběrového řízení o celé 

řadě relevantních skutečností. Pokud se veřejný zadavatel rozhodne provést zadávací 

řízení, je povinen tento svůj záměr oznámit potenciálním uchazečům (čili trhu). 

V případě veřejných zakázek, na něž se vztahuje evropská úprava, je nezbytné, aby tato 

oznámení byla uveřejňována tak, aby toto uveřejnění bylo bez zásadních obtíží 

dostupné (či dohádatelné) ve všech členských státech. Informace obsažené v těchto 

oznámeních musí poskytnout potenciálním uchazečům dostatečný podklad 

                                                 

141
 Tato volba je tak výlučně v pravomoci zadavatele. Výjimku představuje pouze soutěžní dialog, v jehož 

rámci je základním hodnotícím kritériem vždy ekonomická výhodnost nabídky (§ 78 odst. 2 ZVZ            

ve shodě s čl. 29 odst. 1 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele). 
142

 „Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria 

ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné 

hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou 

jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční 

vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním 

postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, 

dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení.― (§ 78 odst. 4 ZVZ). 
143

 Srov. aktuální disertační práci Krč, R., Zadávání veřejných zakázek a koncesí z pohledu správního 

práva hmotného a procesního, a to včetně návazností na legislativu Evropské unie; komparace správního 

a soudního přezkumu veřejných zakázek a koncesí z hlediska jejich efektivity. Disertační práce. Brno: 

Právnická fakulta MU, 2010, s. 83 a násl. (kap. Dílčí hodnotící kritéria a kvalifikační předpoklady). 
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pro rozhodnutí, zdali pro ně přichází účast v dotčeném zadávacím řízení v úvahu a zdali 

je pro ně tato možnost ekonomicky zajímavá. Je tak nezbytné, aby se mohli, alespoň 

v nutné míře, seznámit s předmětem veřejné zakázky a podmínkami, které jsou s jejím 

zadáním spojeny.  

 Konkrétní informace, které mají být v různých druzích oznámení předvídaných 

čl. 35 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele
144

 uveřejněny, jsou upraveny v příloze 

VII zadávací směrnice pro veřejné zadavatele. Povinnost k uveřejnění těchto informací 

plní veřejný zadavatel prostřednictvím Úřadu pro publikace EU, jemuž zasílá povinné 

informace zanesené v předepsaném formuláři.
145

 Úřad následně uveřejňuje tato 

oznámení v Dodatku Úředního věstníku EU, který je publikován ve všech úředních 

jazycích EU. Jeho elektronická verze je dostupná na internetovém portálu TED – 

tenders electronic daily (Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské Unie), 

http://www.ted.europa.eu.  

 Z ust. čl. 36 odst. 1 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele plyne, 

že jednotlivá oznámení mohou obsahovat též jiné informace, než které předvídá příloha 

VII směrnice, a to v případě, že veřejný zadavatel považuje takové informace               

za užitečné. Ze znění tohoto ustanovení je však zřejmé, že veřejný zadavatel nemusí 

veškeré relevantní informace uveřejnit prostřednictvím oznámení zasílaných Úřadu pro 

publikace EU. Veřejný zadavatel je však povinen zajistit dodavatelům rovný přístup 

k veškeré zadávací dokumentaci, jež se týká dotčené veřejné zakázky.  

 Otázky týkající se uveřejňování informací ohledně zadávacích řízení jsou 

v tuzemském právu upraveny v rámci části sedmé ZVZ (Společná ustanovení) 

a ve vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných 

zakázkách, v platném znění. Ust. § 146 ZVZ stanoví, že je-li stanovena povinnost 

k uveřejnění jednotlivých oznámení (pod legislativní zkratkou „vyhlášení―), rozumí 

se tím u podlimitních zakázek uveřejnění v informačním systému ve smyslu § 157 ZVZ. 

Jde-li o zakázku nadlimitní, rozumí se vyhlášením uveřejnění v tomto informačním 

systému a zároveň v Úředním věstníku EU. Informační systém ve smyslu ust. § 157 

                                                 

144
 Čl. 35 Jedná se především o oznámení předběžných informací, oznámení o zakázce a oznámení 

o zadání zakázky.  
145

 Čl. 36 odst. 1 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele. Směrnice 2001/78/ES ze dne 13. září 200 

o použití jednotných formulářů při zveřejňování vyhlášení veřejné zakázky. 
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ZVZ je informačním systémem veřejné zprávy, jehož správcem je Ministerstvo pro 

místní rozvoj. Součástí informačního systému o veřejných zakázkách je vstup 

do Uveřejňovacího subsystému
146

 veřejných zakázek na internetovém portálu: 

http://www.isvzus.cz/usisvz.  

 Vyhlášení ve smyslu ust. § 146 odst. 1 ZVZ je možné uveřejnit, jen pokud jsou 

provedena na jednotném formuláři, jenž je závazně upraven zvláštním nařízením.
147

 

S ohledem na bezprostřední aplikovatelnost a obecnou závaznost tohoto nařízení 

je třeba řídit se přímo tímto nařízením, a to i přesto, že názvy tam upravených formulářů 

ne vždy odpovídají terminologii používané ZVZ.
148

  

Zadavatel může dosáhnout uveřejnění vyhlášení v Úředním věstníku EU dvěma 

způsoby. První představuje uveřejnění vyhlášení přímo prostřednictvím Úřadu 

pro publikace EU, kdy zadavatel nevyužije služeb informačního systému. Druhým 

způsobem je uveřejňování v Úředním věstníku prostřednictvím provozovatele 

informačního systému, a to na základě žádosti zadavatele, kterou žadatel provede 

v příslušném formuláři. V praxi je logicky využíván spíše způsob druhý, protože 

v případě, že by zadavatel zabezpečoval uveřejnění v Úředním věstníku sám, je přesto 

povinen současně odeslat vyhlášení k uveřejnění též provozovateli informačního 

systému, aby došlo k uveřejnění též na národní úrovni.
149

    

Z hlediska zaměření čtvrté části této rigorózní práce je třeba poukázat na ust.      

§ 147 odst. 6 ZVZ, které stanoví, že pokud jde o nadlimitní zakázky, nesmí být 

vyhlášení uveřejněna v národním informačním systému dříve, než jsou odeslána 

k uveřejnění v Úředním věstníku. V informačním systému rovněž nesmí být uveřejněny 

jakékoli údaje odlišné od údajů, které jsou obsaženy ve vyhlášeních odeslaných 

                                                 

146
 Uveřejňovací subsystém je součástí informačního systému o veřejných zakázkách, prostřednictvím 

kterého je zajištěno uveřejňování povinně uveřejňovaných informací dle ZVZ. Tento uveřejňovací 

subsystém je provozován Českou poštou, s.p. a to na základě koncese udělené Ministerstvem pro místní 

rozvoj (rozhodnutí č.j. 14733/2006-42 ze dne 19. 4.2006). 
147

 Nařízení Evropské komise (ES) č. 1564/2005, kterým se stanoví standardní formuláře 

pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek dle směrnic 2004/17/ES                    

a 2004/18/ES. 
148

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

ASPI Publishing, 2006, s. 454. Je třeba poznamenat, že zmíněné nařízení č. 1564/2005 neobsahuje 

formulář pro zrušení zadávacího řízení (§ 84 ZVZ) ani pro zrušení soutěže o návrh (§ 108 ZVZ). Vzor 

příslušného formuláře je upraven ve zmíněné vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení 

pro účely zákona o veřejných zakázkách. 
149

 Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 646. 
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k uveřejnění v Úředním věstníku EU. Smyslem této úpravy je snaha dostát zásadě 

rovného zacházení s tuzemskými a zahraničními dodavateli. Právní úprava však přesto 

jisté zvýhodnění domácích dodavatelů připouští, neboť zahraniční dodavatelé 

se zpravidla dovídají o zadávacím řízení až v případě jeho uveřejnění v Úředním 

věstníku EU. K uveřejnění vyhlášení v národním informačním systému však může dojít 

již okamžikem odeslání k uveřejnění v Úředním věstníku EU, čili před jeho 

uveřejněním v něm. 

 ZVZ nezakazuje zadavateli uveřejňovat informace o veřejné zakázce též jiným 

způsobem, než předvídá zákon. Takový postup (např. uveřejnění na úřední desce, 

na internetových stránkách zadavatele či v tisku) je naopak třeba přivítat, a to proto, 

že vede k širší informovanosti potenciálních zájemců a přispívá k naplnění zásady 

transparentnosti zadávacího řízení. Stejně tak je možné, aby zadavatel uveřejnil 

veřejnou zakázku podlimitní či malého rozsahu v Úředním věstníku EU. V případě 

tohoto dobrovolného uveřejnění, které taktéž přispívá k větší transparentnosti 

zadávacího řízení, však musí postupovat dle pravidel platných pro uveřejňování 

povinné. Pokud zadavatel přistoupí k tomuto dobrovolnému (fakultativnímu) 

uveřejňování informací týkajících se veřejné zakázky, nesmí tak učinit dříve, než dojde 

k uveřejnění, které povinně (obligatorně) předvídá ZVZ. Jiný postup by byl v rozporu 

se zásadou nediskriminace v zadávacím řízení.
150

     

 

3.2.3. PROSTŘEDKY KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM 

A DODAVATELEM 

 Zadávací směrnice pro veřejné zadavatele upravuje v čl. 42 „pravidla 

pro sdělování―, čili závazné požadavky na sdělování a výměnu informací mezi 

veřejným zadavatelem a dodavatelem. S ohledem na zásadu transparentnosti, musí být 

vybrané sdělovací prostředky obecně dostupné a nesmějí tudíž omezovat přístup 

hospodářských subjektů k zadávacímu řízení (čl. 42 odst. 2); směrnice uvádí jako 

prostředky komunikace poštu, fax, a za jistých podmínek elektronické prostředky 

a telefon, příp. jejich kombinaci. Na druhé straně musí být veřejným zadavatelem 

                                                 

150
 Srov. § 147 odst. 6 a 7 ZVZ. 
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zajištěno zachování integrity údajů a důvěrnost nabídek (čl. 42 odst. 3). V případě 

komunikace prostřednictvím elektronických prostředků musí být nástroje k tomu 

použité nediskriminační, obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačním 

a komunikačními technologiemi (čl. 42 odst. 4). 

 ZVZ vychází ze zásady neformálnosti komunikace mezi zadavatelem 

a dodavatelem, přičemž zadavatel může písemnosti, jež je povinen doručit dle ZVZ, 

doručovat v podstatě jakýmkoli způsobem s tím, že zadavatel musí prokázat doručení 

takové písemnosti. Pokud to povaha písemností umožňuje, doručují se písemnosti 

předvídané ZVZ prostřednictvím datové schránky (§ 148 odst. 2 věta druhá). 

Pro doručování písemností tak bude třeba použit Informační systém datových schránek 

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů. Tento způsob doručování písemností je v ust. § 148 odst. 2 ZVZ výslovně 

uveden i z toho důvodu, aby nebyl nesprávně posuzován jako jeden ze způsobů 

doručování elektronickými prostředky ve smyslu ust. § 149 ZVZ.
151

 

 Elektronické zadávání veřejných zakázek, čili použití elektronických prostředků 

a nástrojů ve smyslu ust. § 149 ZVZ, je naproti tomu institutem fakultativním. 

Elektronizace zadávání veřejných zakázek sice vychází z evropských směrnic, její 

provedení však není povinné. Proto ani ZVZ elektronické zadávání nenařizuje. Volba 

mezi realizací zadávacího řízení na základě písemných dokumentů nebo elektronickou 

cestou je věcí zadavatele. Elektronické zadávání se však má stát rovnocennou a snadno 

realizovatelnou formou zadávání veřejných zakázek. Proces elektronizace 

má postupovat podle programových dokumentů, jež jsou přijímány usnesením vlády. 

Jedná se především o Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných 

zakázek pro období let 2006 – 2010 a Strategie elektronizace zadávání veřejných 

zakázek pro období let 2011 až 2015.
152
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 Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 647. Srov. Homolová, Š., Použití datových 

stránek při zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky. 2009, č. 6, s. 24 a násl. 
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 Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010, přijat 

usnesením vlády ČR č. 500 ze dne 10. 5. 2006; Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro 

období let 2011 až 2015. Ministerstvo pro místní rozvoj, přijata usnesením vlády ČR č. 5 z 5. 1. 2011. 

Srov. též např. Jurčík, R. Elektronické zadávání veřejných zakázek – efektivnější a pružnější způsob 

zadávání veřejných zakázek – realita či fikce? Veřejné zakázky a PPP projekty, 2009, č. 3 až 4. či Brož, 

P., Elektronizace zadávání veřejných zakázek v ČR – přání a skutečnost. Veřejné zakázky. 2009, č. 1, 

s. 23 a násl. Problematice elektronizace veřejných zakázek je v této práci věnována pozornost jen potud, 

pokud se dotýká přeshraničního zadávání veřejných zakázek. 
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3.3. ZÁSADA ROVNÉHO ZACHÁZENÍ 

 Podstata zásady rovného zacházení, která je vyjádřena explicitně jak v čl. 2 

zadávací směrnice pro veřejné zadavatele, tak v ust. § 6 ZVZ, spočívá v povinnosti 

zadavatele postupovat v průběhu zadávacího řízení neutrálně (stejným způsobem) 

ve vztahu ke všem dodavatelům a takovým způsobem rovněž vykládat a aplikovat 

příslušná ustanovení relevantních právních norem. Účelem realizace zásady rovného 

zacházení je dosažení stejného přístupu jednotlivých dodavatelů k veřejným zakázkám, 

a to včetně rovnosti možnosti uspět v zadávacím řízení. Projevem této zásady 

je kupříkladu možnost účasti takřka libovolného dodavatele ve většině zadávacích 

řízení, povinnost stanovení shodných zadávacích podmínek platných pro všechny 

dodavatele nebo možnost vyloučit některé dodavatele v určitých druzích zadávacího 

řízení výlučně na základě předem stanovených kritérií.
153

  

 Zásada rovného zacházení je dnes, jak již bylo zmíněno, výslovně včleněna 

do zadávacích směrnic.
154

 Tato zásada však byla primárně formulována SDEU. 

K jejímu pozitivnímu zakotvení v normativní úpravě došlo až v důsledku rozhodovací 

praxe SDEU. Soudní dvůr se zásadou rovného zacházení poprvé zabýval ve věci 

Storebaelt
155

, kdy došel k závěru, že přestože směrnice
156

 princip rovného zacházení 

nezmiňuje, zásada rovného zacházení a povinnost tuto zásadu respektovat jsou součástí 

samého materiálního jádra směrnice, a to i s ohledem na účel směrnice vyjádřený v její 

preambuli, jímž je především rozvoj efektivní soutěže v oblasti zadávání veřejných 

zakázek.
157
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 Krenk, cit. dílo s. 33. 
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 Především čl. 2 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele (2004/18/ES )a čl. 10 sektorové směrnice 

(2004/17/ES). 
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 C-243/89, Evropská komise v. Dánské království („Storebaelt“), ECR (1993) I-3353. V tomto případě 

bylo zadavatelem v rámci zadávacích podmínek požadováno, aby uchazeč k plnění zakázky v co nejširší 

míře použil národních (dánských) materiálů, výrobků, zařízení a pracovních sil. SDEU takovýto 

požadavek shledal jako nepřípustný. Zadavatel též vedl s vítězným uchazečem jednání o jeho nabídce, 

a to i přesto, že jeho nabídka nebyla v souladu se zadávacími podmínkami, přičemž na základě těchto 

jednání byly změny oproti předtím uveřejněným zadávacím podmínkám. Takový postup označil SDEU 

za odporující zásadě rovného zacházení, čímž došlo k porušení povinnosti vyplývající z tehdejšího stavu 

komunitárního práva, zejména pak čl. 30, 48 a 59 SES v tehdejším znění a rovněž směrnice 71/305/EHS. 
156

 Tehdy se jednalo o směrnici Rady č. 71/305/EHS (Council Directive 71/305/EEC of 26 July 1971 

concerning the co-ordination of procedures for the award of public works contracts). 
157

 Tamtéž, bod. 33 („On this issue, it need only be observed that, although the directive makes no express 

mention of the principle of equal treatment of tenderers, the duty to observe that principle lies at the very 

heart of the directive whose purpose is, according to the ninth recital in its preamble, to ensure               
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 Zásadu rovného zacházení jsou zadavatelé povinni dodržovat během celého 

zadávacího řízení (obdobně jako zásady nediskriminace a transparentnosti), a to jak při 

posuzování kvalifikačních (profesních, technických, ekonomických, finančních) 

předpokladů dodavatelů, tak při vlastním výběru dodavatele, jemuž bude zakázka 

zadána.
158

  

 Zásada rovného zacházení není v ZVZ (obdobně jako v zadávacích směrnicích) 

blíže specifikována. Její výklad a projevy jsou tak rozpracovány v judikatuře 

a rozhodovací praxi ÚOHS, příp. v odborné literatuře. Jádrem zásady rovného 

zacházení je požadavek, že žádný z dodavatelů (zájemců, uchazečů) nesmí být přímo 

ani nepřímo, vědomě ani nevědomě zvýhodněn nebo znevýhodněn oproti jiným 

subjektům nacházejícím se ve stejném postavení.
159

 Tuzemská literatura
160

 však 

upozorňuje na důležitou skutečnost, že zásada rovného zacházení musí být chápána 

relativně, nikoli absolutně. Vychází přitom z pojetí relativní rovnosti v ustálené 

judikatuře Ústavního soudu ČR.
161

 Pokud bychom přistupovali k zásadou požadované 

rovnosti absolutně, bylo by možné za její porušení považovat též kupříkladu stanovení 

kvalifikačních předpokladů zadavatele na dodavatele, jež představuje jeden 

ze základních institutů ZVZ i zadávacích směrnic.  

 V rámci procesu zadávání veřejných zakázek existují některé typické situace, při 

nichž může docházet (a také často dochází) k porušení zásady rovného zacházení 

a je tudíž potřeba jim v tomto ohledu věnovat zvláštní pozornost. Jedná se především 

                                                                                                                                               

in particular the development of effective competition in the field of public contracts and which, in Title 

IV, lays down criteria for selection and for award of the contracts, by means of which such competition is 

to be ensured.”). 
158

 Tento závěr konstatoval SDEU ve věci C-87/94, Evropská komise v. Belgické království („SRWT – 

Wallonian buses“), ECR (1996) I-2043, bod 54. V tomto případě došlo k porušení zásady rovného 

zacházení v tom směru, že: (i.) zadavatel bral při hodnocení v potaz doplňující informace týkající se 

spotřeby paliva nabízených vozidel, která byla zadavateli dodána až po otevření obálek, (ii.) zadavatel 

přidělil zakázku uchazeči, jehož nabídka neodpovídala povinným požadavkům zadávací dokumentace, 

(iii.) zadavatel vzal při hodnocení nabídek v potaz úsporné charakteristiky nabízených vozidel, aniž by 

takovéto kriterium zmínil v zadávací dokumentaci nebo v oznámení zakázky, přičemž tyto úsporné 

charakteristiky dle hodnocení zadavatele vyvážily vyšší cenu, kterou nabídl vítězný uchazeč oproti 

nejnižší nabídkové ceně (Analýza aktuální judikatury SDEU v oblasti veřejných zakázek a koncesí 

a jejího významu z hlediska české vnitrostátní úpravy a praxe. Advokátní kancelář Balcar, Polanský & 

Spol. 2006, s. 31-32). 
159

 Raus, N.; Neruda, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář. Praha: Linde, 2007, s. 64. 
160

 Srov. Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 62 a násl. Raus, N.; Neruda, R., Zákon 

o veřejných zakázkách: komentář. Praha: Linde, 2007, s. 64 a násl. 
161

 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci Pl. ÚS 4/1995, rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci 

Pl. ÚS 5/1995, rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci Pl. ÚS 18/1999. 



64 

 

o možnost účasti podporovaného dodavatele v zadávacím řízení, změny ve skupině 

dodavatelů (konsorciu) či problematiku tzv. technického dialogu. Těmto oblastem je též 

věnována pozornost v následujících kapitolách. 

 

3.3.1. VEŘEJNÁ PODPORA 

 Článek 107 odst. 1 SFEU (bývalý článek 87 odst. 1 SES) 

 „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které 

narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá 

odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním 

trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.― 

 V rámci EU jsou veřejné podpory v obecné rovině považovány za nedůvodné 

zvýhodnění (tudíž porušení zásady rovného zacházení) některých subjektů na vnitřním 

trhu, a to přirozeně na úkor jiných, nepodporovaných subjektů, a jako takové zakázány. 

SFEU však předvídá celou řadu výjimek, v nichž se obecné pravidlo stanovené čl. 107 

odst. 1 SFEU nepoužije. Tyto výjimky mohou vyplývat přímo z SFEU
162

, z rozhodnutí 

Evropské komise či z obecného nařízení o blokových výjimkách.
163

  

 Zadávací směrnice pro veřejné zadavatele upravuje veřejnou podporu 

(slučitelnou s evropským právem) pouze v čl. 55 odst. 3 v souvislosti s mimořádně 

nízkou nabídkovou cenou. Toto ustanovení stanoví: „Jestliže veřejný zadavatel zjistí, 

že nabídka je mimořádně nízká proto, že uchazeč získal veřejnou podporu, může být 

nabídka odmítnuta jen z tohoto důvodu pouze po konzultaci s uchazečem a není-li 

uchazeč schopen v dostatečné lhůtě stanovené veřejným zadavatelem prokázat, že daná 

podpora byla poskytnuta v souladu s právními předpisy.― Tato úprava vychází 

z judikatury SDEU, především z rozhodnutí ve věci ARGE Gewasserschutz
164

, v němž 

se SDEU vyjádřil k otázce, zdali je účast subjektů, kteří jsou příjemci jakýchkoli 

subvencí, jež jim umožní nabídnout ceny podstatně nižší než konkurence, v zadávacím 

řízení slučitelná se zásadou rovného zacházení. SDEU konstatoval, že pouhý fakt, 

                                                 

162
 Srov. čl. 107 odst. 2 SFEU. 

163
 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 

Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení        

o blokových výjimkách). Srov. Tichý, L. a kol., Evropské právo. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011,       

s. 564 a násl. 
164

 C-94/99, ARGE Gewasserschutz v. Bundesministerium fur Land und Forstwirtschaft , ECR (2000) I-

11037. 
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že zadavatel umožní takovým dodavatelům účast v zadávacím řízení, nepředstavuje 

porušení principu rovného zacházení. Čl. 55 odst. 3 je tudíž potřeba interpretovat tak, 

že pokud dodavatel prokáže (nese důkazní břemeno), že může nabídnout mimořádně 

nízkou cenu na základě veřejné podpory, která je slučitelná s právem EU, pak 

je zadavatel povinen toto zdůvodnění akceptovat a není oprávněn jej ze zadávacího 

řízení vyloučit.  

 V tuzemském právním řádu je čl. 55 odst. 3 směrnice transponován doslovně 

v ust. § 77 odst. 5 ZVZ. 

 

3.3.2. ZMĚNA VE SKUPINĚ DODAVATELŮ 

 Čl. 4 odst. 2 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele stanoví, že nabídky 

mohou podávat a jako zájemci vystupovat též skupiny hospodářských subjektů 

(konsorcia). Pro podání žádosti o účast či nabídky v zadávacím řízení nemůže zadavatel 

od takové skupiny vyžadovat určitou právní formu. Takový požadavek může zadavatel 

stanovit, pokud je to nezbytné pro řádné plnění nabídky, až v případě, jestliže bylo 

konsorcium v zadávacím řízení vybráno a zakázka mu má být zadána.  

 Podávání nabídek konsorciem dodavatelů představuje v praxi poměrně častý jev, 

a to přirozeně především v případech různorodých, technologicky náročných, 

rozsáhlých či dlouhodobých veřejných zakázek, kde by plnění jedním dodavatelem bylo 

neefektivní či nemožné. Umožnění spolupráce dodavatelů, z nichž každý disponuje 

určitými prostředky a předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, tak 

v konečném důsledku koresponduje se zájmem zadavatelů na racionálním (ekonomicky 

vhodném) použití vyhrazených zdrojů. V praxi však dochází též ke změnám ve složení 

konsorcia dodavatelů a vyvstává tak otázka, zdali takové změny neodporují základním 

zásadám zadávání veřejných zakázek, zejména pak zásadě rovného zacházení, a to 

především v případech, kdy k takové změně dojde po podání nabídky. Je tak věcí 

zadavatele, aby zvážil, zda by konsorcium, v jehož složení došlo ke změně, nemělo být 

ze zadávacího řízení vyloučeno. Tato problematika není v zadávacích směrnicích 

podrobněji řešena, a proto její rozpracování ponecháno judikatuře, literatuře, příp. 

národní právní úpravě. 
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 SDEU řešil otázky související se změnou ve složení dodavatelského konsorcia 

v případě Makedoniko Metro
165

, v němž SDEU odpovídal na předběžnou otázku, zda 

národní úprava (v tomto případě řecká), která zakazuje změny ve složení 

dodavatelského konsorcia po podání nabídky, je slučitelná s úpravou evropskou. SDEU 

konstatoval, že směrnice
166

 stanoví pouze kusá pravidla týkající se účasti konsorcií 

dodavatelů v zadávacích řízeních. Co se týče složení těchto konsorcií, neobsahuje 

pravidla žádná a úprava této otázky tudíž náleží dle názoru SDEU do kompetence 

normotvorby členských států. Směrnice (tehdejší, stejně jako v tomto ohledu takřka 

nezměněná úprava současná) nebrání členským státům vyloučit změny ve složení 

konsorcia, ke kterým došlo po podání nabídek. I v tomto případě však národní úprava 

musí vycházet ze základních zásad evropské úpravy veřejných zakázek. Těchto zásad, 

především právě zásady rovného zacházení, je třeba dbát též v případě, že národní 

úprava otázku změn ve složení dodavatelského konsorcia vůbec neupravuje.  

Je zřejmé, že v některých případech bude nezbytné, aby zadavatel určité 

konsorcium s ohledem na zásadu rovného zacházení vyloučil, i když evropská 

ani národní úprava explicitní pravidla pro tento postup nepředvídají. Bude se jednat 

především o případy, kdy konsorcium v důsledku změny svého složení přestane 

splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem. Pokud by zadavatel připustil 

jeho další účast v zadávacím řízení, nedostál by zásadě rovného zacházení ve vztahu 

k dodavatelům, kteří byli pro nesplnění kvalifikačních požadavků vyloučeni v dřívějších 

stádiích řízení. 

 ZVZ připouští společné podání nabídky několika dodavateli - „společnou 

nabídku― ve smyslu ust. § 69 odst. 4 ZVZ. Dodavatelé, kteří podají společnou nabídku, 

jsou považování za jediného uchazeče. Otázku změn ve složení dodavatelského 

konsorcia však ZVZ přímo neupravuje. Je tak možné takové změny zásadně připustit, 

zadavatel však musí vždy zvážit, zdali konkrétní změna není v rozporu se základními 

zásadami jeho postupu (především ust. § 6 ZVZ). ZVZ pamatuje na změnu ve složení 

dodavatelského konsorcia pouze nepřímo, a to pro případ, kdy tato změna způsobí 

ztrátu kvalifikace ve smyslu ust. § 50 a násl ZVZ. Takovou změnu v kvalifikaci musí 

konsorcium, které je považováno za jediného uchazeče, oznámit do 7 dnů zadavateli. 

                                                 

165
 C-57/01, Makedoniko Metro a Mikhaniki AE v. Elliniko Dimisio, ECR (2003) I-1091. 

166
 V té době směrnice Rady 93/37/EHS. 
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Pokud konsorcium neprokáže v této lhůtě splnění kvalifikačních kritérií v plném 

rozsahu, musí jej zadavatel vyloučit.
167

  

 

3.3.3. TECHNICKÝ DIALOG 

 Preambule zadávací směrnice pro veřejné zadavatele ve svém bodě 8 stanoví, 

že „před zahájením zadávacího řízení mohou veřejní zadavatelé prostřednictvím 

"technického dialogu" vyhledávat nebo přijímat informace, které mohou použít 

při přípravě zadávací dokumentace za předpokladu, že tyto informace nebudou bránit 

hospodářské soutěži.― Problematika účasti dodavatele na přípravě veřejné zakázky 

(v tzv. technickém dialogu) zadavatelem není směrnicí dále řešena. Technickým 

dialogem se rozumí vyhledávání relevantních informací zadavatelem pro účely 

vypracování zadávací dokumentace. Je evidentní, že zadavatelé mají důvod tímto 

způsobem postupovat především v případech komplexních či pro ně druhově nových 

veřejných zakázek. Relevantními informacemi často disponují potenciální uchazeči 

v plánovaném zadávacím řízení. S ohledem na skutečnost, že účast takových subjektů 

na technickém dialogu pro ně může znamenat značnou výhodu při účasti v následném 

zadávacím řízení (např. získání dodatečných informací, více času na zpracování 

nabídky, možnost ovlivnit zadávací dokumentaci ve svůj prospěch), je třeba i v případě 

zavedení technického dialogu dbát na dodržování zásady rovného zacházení. Byť právní 

úpravy členských států technický dialog a důsledky účasti na něm často podrobněji 

neupravují (což je též případ ZVZ), je zadavatel povinen zvažovat vyloučení subjektu, 

jenž se zúčastnil technického dialogu, a to pro rozpor se zásadou rovného zacházení.  

 Sama zadávací směrnice pro veřejné zadavatele výslovně stanoví několik 

důvodů pro vyloučení konkrétního subjektu ze zadávacího řízení. Výčet takových 

případů je však potřeba považovat pouze za demonstrativní, a to právě s ohledem 

na povinnost postupu zadavatele v souladu se základními zásadami, především zásadou 

rovného zacházení. Důvodem pro vyloučení konkrétního subjektu tak může být, stejně 

jako zmíněná relevantní změna ve složení dodavatelského konsorcia, též účast 

na přípravě zadávací dokumentace prostřednictví technického dialogu. 

                                                 

167
 § 58 odst. 1 ZVZ. 
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 SDEU řešil otázku vyloučení dodavatele z důvodu jeho účasti na technickém 

dialogu v případu Fabricom.
168

 SDEU se primárně zabýval slučitelností národní úpravy 

(v tomto případě belgické), která za určitých okolností brání subjektu, jenž se účastnil 

technického dialogu, v účasti na zadávacím řízení. SDEU konstatoval, že automatické 

vyloučení takového subjektu z účasti na řízení má nepřiměřenou povahu a jde nad 

rámec toho, co je nutné rozumět pod naplněním zásady rovného zacházení.
169

 Taková 

úprava nedává dotčenému subjektu možnost prokázat, že svou účastí na technickém 

dialogu nebyl žádným způsobem zvýhodněn. Navíc by mohla vést k retardaci kvality 

a zvýšení náročnosti přípravy zadávací dokumentace, protože by zrazovala byť 

jen potenciální dodavatele od účasti v technickém dialogu.
170

  

Veřejný zadavatel je tudíž povinen v každém jednotlivém případě zkoumat, zda 

účast dodavatele v technickém dialogu může znamenat jeho zvýhodnění oproti 

dodavatelům ostatním. Vyloučit jej může pouze v případě, kde byl takový dodavatel 

touto účastí objektivně zvýhodněn. Tyto závěry SDEU vedou a povedou (i s ohledem na 

rozdílné úpravy jednotlivých členských států) ke zvýšení počtu sporů mezi zadavateli 

a dodavateli o oprávněnosti vyloučení (příp. nevyloučení) dodavatelů ze zadávacích 

řízení. Postup zadavatelů při řešení těchto otázek by měl korespondovat s vyvíjející 

se praxí přezkumných orgánů a především SDEU. 

 

 

3.4. ZÁSADA NEDISKRIMINACE 

 Předtím, než se budeme zabývat významem zásady nediskriminace v oblasti 

zadávání veřejných zakázek, je nezbytné vymezit pojem diskriminace. Pojem 

diskriminace lze v původním a nejobecnějším smyslu vysvětlit jako rozlišování.
171

 

Tento pojem je používán v kontextu různých oblastí práva
172

 a každá z nich jej naplňuje 

poněkud odlišným významem. Zákaz jakékoli diskriminace na základě státní 

                                                 

168
 Spojené věci C-21/03 a C-34/03, Fabricom SA v. Belgické království, ECR (2005) I-01559. 

169
 Srov. relativní pojetí rovnosti v kap. 3.3. této práce. 

170
 Spojené věci C-21/03 a C-34/03, Fabricom SA v. Belgické království, ECR (2005) I-01559, bod 36. 

171
 Výraz diskriminace pochází z latinského discriminare (čili rozdělovat, rozlišovat, činit rozdíly). 

172
 Vedle práva veřejných zakázek např. též v oblasti základních práv (příp. tzv. antidiskriminačního 

práva), trestního práva či práva hospodářské soutěže. 
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příslušnosti v rámci EU je pak speciálním případem tohoto imperativu v oblasti 

evropské integrace. V každé oblasti práva má pojem diskriminace jiný obsah a je spojen 

s jiným způsobem realizace práva. Z průniku různých kontextů pojmu diskriminace lze 

shrnout, že se pod ním na poli práva i v běžném jazyce rozumí negativní forma 

rozlišování, a nikoli již rozlišování hodnotově neutrální (původní význam).
173

 V obecné 

rovině je pojem diskriminace možno definovat takto: „Diskriminace je úmyslné 

či neúmyslné rozlišení, učiněné na základě osobních znaků jednotlivce nebo skupiny, 

které má za následek uložení břemene, závazků nebo jiné nevýhody, uvalené pouze 

na znevýhodněného jednotlivce nebo skupinu a nikoliv na druhé, anebo odepření 

přístupu k příležitosti, dobru či přednosti, které jsou přístupné pouze ostatním členům 

společnosti“.
174

 

 Jak již bylo naznačeno, v oblasti evropské úpravy veřejných zakázek je třeba 

zabývat se zásadou zákazu diskriminace (nediskriminace) na dvou úrovních – na úrovni 

práva primárního coby základním principem nediskriminace na národnostním základě 

(tudíž ve speciálním smyslu) a na úrovní sekundárního práva veřejných zakázek, 

kde se uplatní zásada obecného zákazu diskriminace (na jakémkoli základě, tudíž 

v obecném smyslu). 

 Základním ustanovením primárního práva, které zakazuje jakoukoli diskriminaci 

na základě státní příslušnosti, je čl. 12 SFEU. V oblasti práva veřejných zakázek 

se uplatní též další ustanovení primárního práva, která se týkají zákazu omezování 

svobody pohybu. Jedná se především o již zmíněné
175

 svobody pohybu zboží (čl. 34 

a 45 SFEU), pohybu osob (svoboda usazování, čl. 49 SFEU) a pohybu služeb
176

 (čl. 56 

                                                 

173
 Kvasnicová, J., (Ne)diskriminace, rovnost nebo rovné zacházení?. Právní rozhledy. 2011, č. 3, s. 87; 

srov. též např. Zemánek, J., Zákaz diskriminace z důvodů státní příslušnosti v evropském právu. Evropské 

právo, 2003, č. 4, s. 1 a násl.; Sociální a právněfilozofický kontext ochrany před diskriminací (in 

Boučková, P.; Havelková, B.; Koldinská, K.; Kühn, Z.; Kühnová, E.; Whelanová, M.; Antidiskriminační 

zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 14 a násl. ) či pojem Diskriminace in Hendrych, D. a kol., 

Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009(„Diskriminace obecně znamená uplatňování 

rozdílných podmínek; rozlišování, omezení nebo odnětí práv určité kategorii osob pro společenské nebo 

ekonomické postavení, národnost, rasu, náboženství, pohlaví, politické názory apod.; záměrné 

znevýhodnění určitých subjektů vytvářením nerovných podmínek.―).  
174

 Boučková, P.; Havelková, B.; Koldinská, K.; Kühn, Z.; Kühnová, E.; Whelanová, M.; 

Antidiskriminační zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 14-15 (dle kanadského případu Andrews 

v. Law Society of British Columbia - stanovisko soudce McIntyre, 1989, SCR 143, s. 174 ).  
175

 Srov. kap. 3.1. této práce. 
176

 Srov. např. již zmíněné rozhodnutí ve věci C-243/89, Evropská komise v. Dánské království 

(„Storebaelt“), ECR (1993) I-3353. 
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až 62 SFEU). Všechny tyto svobody jsou projevem principiálního požadavku na zákaz 

diskriminace na základě státní příslušnosti. V oblasti veřejných zakázek se tento zákaz 

projevuje zejména ve skutečnosti (která je hlavním předmětem pozornosti druhé části 

této rigorózní práce), že dodavatelé z jiných členských států, než toho, v němž probíhá 

zadávací řízení, nesmí být nijak diskriminováni.   

 Zásada nediskriminace ve smyslu čl. 2 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele 

je pojata věcně šířeji než v čl. 12 SFEU (týká se diskriminace na jakémkoli základě), 

použije se však jen pro postup veřejného zadavatele v oblasti veřejných zakázek. 

Směrnice, stejně jako ZVZ, pojem diskriminace dále nevymezuje. Vzhledem k výše 

uvedenému obecnému vymezení pojmu diskriminace lze za diskriminační jednání 

v zadávacím řízení považovat takový postup zadavatele, kdy dvě stejné či obdobné 

situace jsou posuzovány různě.  

S ohledem na obecnou použitelnost zásady nediskriminace je zadavatel povinen 

postupovat nediskriminačně ve všech fázích zadávacího řízení. Tato povinnost v sobě 

zahrnuje též nediskriminační postup zadavatele při postupech, které již byly zmíněny 

v souvislosti se zásadou transparentnosti a rovného zacházení. Zadavatel tudíž musí 

kupříkladu nediskriminačně stanovit jak kvalifikační předpoklady pro účast 

v zadávacím řízení, tak technické podmínky i hodnotící kritéria pro udělení veřejné 

zakázky. Nediskriminační musí být též faktický postup zadavatele k jednotlivým 

uchazečům, a to kupříkladu též v otázce volby vhodného způsobu komunikace 

s jednotlivými uchazeči. Za diskriminaci však nelze v kontextu určitého národního 

právního řádu považovat používání národního jazyka v zadávacím řízení, stanovení 

kvalifikace či zadávacích podmínek jako takových, pokud jsou požadavky zadavatele 

v nich uvedené opodstatněné – tj. (především) zabezpečují výběr ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky.
177

  

I v případě zásady nediskriminace v oblasti veřejných zakázek je k dispozici 

rozsáhlá aplikační praxe ÚOHS, tuzemských soudů i SDEU.
178

 

                                                 

177
 Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 60. 

178
 Judikatuře SDEU je věnována pozornost v následujících kapitolách. Z tuzemské judikatury je namístě 

zmínit především rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ve věci sp.zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. června 

2008, v němž se Nejvyšší správní soud postavil proti dřívějšímu výkladu provedenému Krajským soudem 

v Brně (ve věci sp. zn. 31 Ca 118/2005 ze dne 28. března 2006), dle kterého mohlo dojít k porušení 
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 V následujících kapitolách je věnována pozornost oblastem a případům, v nichž 

dochází často k diskriminaci dodavatelů, a dovolené pozitivní diskriminaci. Otázkám 

spojeným specificky s problematikou diskriminace zahraničního dodavatele se věnuje 

především čtvrtá část této rigorózní práce.  

 

3.4.1. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 Technické specifikace („technical specifications―, ZVZ je označuje jako 

technické podmínky) upravuje čl. 23 a příloha VI zadávací směrnice pro veřejné 

zadavatele. Technickými specifikacemi se rozumí technické (materiálové, výkonnostní, 

funkční) požadavky veřejného zadavatele na předmět veřejné zakázky.  

 Právě vymezení technických specifikací představuje jeden z neuralgických bodů 

zadávacích řízení z hlediska dodržení zásady nediskriminace. Zadavatelé poměrně často 

vymezují technické specifikace tak, že je možné je (přinejmenším v konečném 

důsledku) označit za diskriminační. A to přesto, že čl. 23 odst. 2 směrnice stanoví, 

že „technické specifikace musí uchazečům vytvořit podmínky pro rovný přístup 

a nesmějí vést k vytváření neodůvodněných překážek pro otevření zadávání veřejných 

zakázek hospodářské soutěži.― 

 Zadavatel je oprávněn formulovat technické podmínky buď v souladu 

s technickými normami a jinými normativními dokumenty, anebo odkazem 

na požadavky na výkon či funkci, případně kombinací obou těchto možností. Neměl by 

však v technických specifikacích odkazovat na jednotlivé výrobky, značky, patenty 

nebo určitý původ. Takový odkaz je výjimečně dovolen, pokud není možný dostatečně 

přesný a srozumitelný popis předmětu veřejné zakázky. V takovém případě však musí 

daný odkaz doplněn slovy „nebo rovnocenný―.
179

 Současná úprava technických 

                                                                                                                                               

zákazu diskriminace pouze v případě, kdy veřejný zadavatel uplatnil vůči uchazečům rozdílné podmínky. 

Pokud však nedojde ze strany veřejného zadavatele k uplatňování rozdílných podmínek vůči jednotlivým 

uchazečům, je podle zmíněného rozhodnutí krajského soudu pojmově vyloučeno hovořit o porušení 

zásady zákazu diskriminace. Dle názoru Nejvyššího správního soudu je však nezbytné, i s ohledem na 

judikaturu SDEU, zásadu nediskriminace vykládat v širších souvislostech. Za diskriminační jednání 

zadavatele je tak nutné považovat zejména i stav, kdy v důsledku zadavatelova postupu bylo některým 

uchazečům objektivně znemožněno nebo ztíženo ucházet se o veřejnou zakázku za podmínek, za nichž 

se o ni mohou ucházet jiní uchazeči. 
179

 Čl. 23 odst. 3 a 7 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele. 
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specifikací zadávací směrnicí pro veřejné zadavatele tak reflektuje ustálenou judikaturu 

SDEU.  

 SDEU nejprve shledal nepřípustným, aby technická specifikace předmětu plnění 

veřejné zakázky byla založená pouze na národních technických normách (bez připuštění 

certifikace podle ekvivalentních norem jiného členského státu).
180

 V roce 1995 SDEU 

formuloval výše zmíněné pravidlo ohledně povinného dodatku „nebo rovnocenný― 

pro případ, kdy zadavatel vymezí předmět plnění odkazem na určitý výrobek 

či obchodní značku.
181

 Později rozhodl, že vymezení předmětu veřejné zakázky 

odkazem na určitý výrobek či značku (bez dodatku připouštějící alternativní plnění) 

je nepřípustné i v případě podlimitních veřejných zakázek.
182

 

 Ač současný ZVZ nepoužívá (na rozdíl od předchozí úpravy zákona č. 40/2004 

Sb., o veřejných zakázkách) termín technické specifikace, nýbrž technické podmínky, 

je možné konstatovat, že právní úprava technických podmínek v ZVZ je v souladu 

se zadávací směrnicí pro veřejné zadavatele a judikaturou SDEU. 

 

3.4.2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 Pod pojmem kvalifikace dodavatele se rozumí jeho způsobilost pro plnění 

veřejné zakázky.
183

 Splnění kvalifikace dodavatelem ujišťuje zadavatele, že každý 

dodavatel, kterému by mohla být veřejná zakázka zadána, je ve všech relevantních 

ohledech způsobilý k plnění povinností, které pro něho mají a mohou vyplynout 

ze smlouvy, k jejímuž uzavření zadávací řízení má vést. Případné nesplnění 

stanovených kvalifikačních předpokladů vede k vyloučení dodavatele ze zadávacího 

řízení. Proto je veřejný zadavatel povinen všechny kvalifikační předpoklady, jejichž 

prokázání požaduje, vymezit v souladu s výslovnou právní úpravou, a to při zachování 

základních zásad, zejména pak zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

                                                 

180
 C-45/87, Evropská komise v. Irsko („Dundalk“), ECR (1988) I-4929. 

181
 C-359/93 Evropská komise v. Nizozemské království, ECR (1995) I-157, zejména bod 28. 

182
 C-59/00, Bent Mousten Vestergaard v. Spøttrup Boligselskab, ECR (2001) I-09505. 

183
 Srov. § 17 odst. 1 písm. e). 
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Přípustné je stanovení pouze takových kvalifikačních předpokladů, které mají 

objektivně přímou vazbu a vztah k předmětu zadávané veřejné zakázky.
184

  

 Zadávací směrnice pro veřejné zadavatele upravuje kvalifikační předpoklady 

v čl. 45 až 48, přičemž rozlišuje předpoklady osobní, odborné, hospodářské, finanční 

a technické. S ohledem na zákaz diskriminace může veřejný zadavatel vyžadovat 

od dodavatelů splnění pouze takových požadavků, které jsou vztaženy k předmětu 

veřejné zakázky a tomuto předmětu úměrné (přiměřené).
185

 

 Kvalifikační předpoklady veřejných zadavatelů upravuje samostatná hlava pátá 

části druhé ZVZ „Kvalifikace― (§ 50 až 62 ZVZ). Tuzemská úprava rozlišuje, 

v návaznosti na úpravu evropskou (byť ne slovně zcela shodně), kvalifikační 

předpoklady základní, profesní, ekonomické a finanční a technické. Ust § 50 odst. 3 

ZVZ stanoví, že „veřejný zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace 

pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. 

 Dle evropské i tuzemské úpravy tak musí být požadavky veřejného zadavatele 

vždy přiměřené ve vztahu k předmětu konkrétní veřejné zakázky. Stejně jako v jiných 

oblastech práva je otázka přiměřenosti v zadávací praxi častým předmětem sporů. 

Úmyslné či nedbalostní chyby při vymezování přiměřených kvalifikačních předpokladů 

přirozeně vedou k diskriminaci dodavatelů, a to zejména v případech, kdy zadavatel 

stanoví nepřiměřené kvalifikační nároky, což může vést k diskvalifikaci dodavatelů 

(především menších subjektů), které jsou jinak objektivně s to danou zakázku splnit. 

V takovém postupu veřejných zadavatelů je třeba vidět skrytou formu diskriminace, 

kterou je potřeba, s ohledem na již zmíněnou nutnost širokého pojetí zásady zákazu 

diskriminace, považovat za protiprávní.
186

  

 

                                                 

184
 Krenk, cit. dílo, s. 168-169. 

185
 Srov. čl. 44 odst. 2 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele.  

186
 Srov. např. rozsudek SDEU ve věci C-71/92, Evropská komise v. Španělské království, ECR (1993) I-

05923 či již zmíněný rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci sp.zn. 1 Afs 20/2008, podle něhož 

podle něhož § 6 ZVZ zakazuje s ohledem na svou funkci při zadávaní veřejných zakázek nikoliv pouze 

diskriminaci zjevnou, ale též diskriminaci skrytou. 
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3.4.3. PŘÍPUSTNOST POZITIVNÍ DISKRIMINACE 

 Zadávací směrnice pro veřejné zadavatele připouští jediný případ dovoleného 

zvýhodnění určité skupiny dodavatelů. Čl. 19 směrnice připouští možnost členských 

států vyhradit účast na zadávacím řízení dodavatelům, kteří zaměstnávají zdravotně 

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

vykonávat pracovní činnost v běžných podmínkách, a to z důvodu celospolečenského 

zájmu na začlenění těchto osob do pracovního života. Jedná se tudíž o přípustnou 

diskriminaci, která není v rozporu se zásadami evropského práva veřejných zakázek.  

 ZVZ upravuje zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním 

postižením v ust. § 101, a to ve dvou směrech. Zadavatel je jednak oprávněn stanovit, 

že se může určitého zadávacího řízení zúčastnit pouze dodavatel, který provozuje 

chráněnou pracovní dílnu nebo na nějž se vztahuje program zaměstnanosti, na jehož 

základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením (§ 101 

odst. 1 ZVZ). Druhá forma zvýhodnění, která se užije jen v případě podlimitních 

zakázek (a nedostává se tak do rozporu se směrnicemi), spočívá v tom, že nabídka 

těchto dodavatelů je hodnocena jako nejnižší, nepřekročí-li nejnižší nabídkovou cenu 

předloženou ostatními uchazeči o více než 15 % (§ 101 odst. 5 ZVZ).
187

  

 

 

3.5. DALŠÍ ZÁSADY 

 Při zadávání veřejných zakázek je zadavatel povinen též řídit se dalšími 

zásadami, které nejsou zpravidla výslovně vyjádřeny v relevantních právních normách. 

K jejich vymezení tak zpravidla dochází abstrakcí od normativního textu (příp. 

vyplývají ze samotné povahy zadávání veřejných zakázek), a to zpravidla v rozhodovací 

praxi dotčených orgánů na národní i evropské úrovni, programových dokumentech 

a odborné literatuře. Tyto další zásady zpravidla úzce souvisí s výše nastíněnými 

základními zásadami ve smyslu čl. 6 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele a ust. § 2 

                                                 

187
 Srov. Jurčík, R., Zvýhodnění zaměstnávání zdravotně postižených osob při zadávání veřejných 

zakázek. Právní rádce, 2005, č. 9, s. 28 a násl. 
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ZVZ; často představují jejich konkretizaci vztaženou k určitému aspektu procesu 

zadávání veřejných zakázek. Jedná se především o tyto zásady:
188

 

 zásada efektivního nakládání s veřejnými prostředky, 

 zásada rozvoje konkurenčního prostředí, 

 zásada zamezení nečestné soutěži, úplatkům a zvýhodňování určitých 

subjektů, 

 zásada vzájemného uznávání, 

 zásada proporcionality, 

 zásada formálnosti zadávacího řízení, 

 zásada důvěrnosti nabídek, 

 zásada mlčenlivosti, 

 zásada výběru nejvhodnější nabídky, 

 zásada zabezpečení nápravy a možného použití sankcí při porušení 

zákona. 

  

 

3.6. ZÁSADY POSTUPU ZADAVATELE U ZAKÁZEK, KTERÉ 

NEJSOU V REŽIMU SMĚRNIC  

Jak již bylo naznačeno v obecném výkladu o zásadách uplatňujících se v oblasti 

veřejných zakázek, vyvstává potřeba řešit též otázku, které ze zásad vyplývajících 

z evropského práva se použijí i v případech, na něž nedopadají zadávací směrnice. 

Shrnující výklad řešící tuto otázku, který vychází z judikatury SDEU, zpracovala 

                                                 

188
 Tento výčet vychází především z práce Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí 

v ČR a EU, s. 61 a násl. Je však přirozeně možné přistoupit k vymezení zásad též jiným způsobem. Srov. 

např. Krenk, cit. dílo, s. 31 a násl či Bovis, Ch., EU Public Procurement Law. London: Edward Elgar 

Publishing, 2008, s. 63 a násl. 
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ve svém interpretačním sdělení
189

 též Evropská komise. Komise konstatuje, že též 

veřejné zakázky, na které se zadávací směrnice nevztahují (zejména zakázky 

nedosahující prahových hodnot pro použití směrnic o zadávání veřejných zakázek 

a služby uvedené v příloze II B zadávací směrnice pro veřejné zadavatele) představují 

významné obchodní příležitosti, a to zejména pro malé a střední podniky. Komise 

v interpretačním sdělení objasňuje své pojetí judikatury SDEU (závazný výklad přísluší 

výhradně SDEU) a navrhuje právně nezávazné postupy, jež mohou pomoci členským 

státům těžit z celkového přínosu vnitřního trhu.
190

  

Jak již bylo naznačeno výše, SDEU opakovaně konstatoval, že ačkoli jsou některé 

zakázky vyňaty z působnosti směrnic týkajících se veřejných zakázek, musí jejich 

zadavatelé přesto respektovat základní principy primárního práva, které se však použijí 

pouze na případy zakázek, které dostatečně souvisí s fungováním vnitřního trhu EU.
191

 

Je tudíž povinností jednotlivých zadavatelů, aby rozhodli, zda by zamýšlená zakázka 

nepodléhající režimu zadávacích směrnic mohla být pro hospodářské subjekty usazené 

v jiných členských státech alespoň potenciálně zajímavá (čili má-li unijní rozměr).  

SDEU ve věci SECAP
192

 připomněl (v souladu s předchozí judikaturou
193

), 

že otázku unijního prvku a s ní spojenou nutnost aplikace základních principů 

primárního unijního práva není možné posuzovat pouze podle hodnoty nabízené veřejné 

zakázky.
 
Je sice nesporné, že vyšší předpokládaná hodnota zakázky má větší potenciál 

přitáhnout dodavatele z jiných členských států, není ovšem možné vyloučit, 

že i zakázka o nízké hodnotě by mohla přitáhnout jejich pozornost. V každém případě 

je tak nutné posuzovat vlastnosti dané zakázky v celé jejich komplexnosti, neboť 

i podlimitní zakázka může být pro zahraniční dodavatele z různých důvodů zajímavá. 

Tyto důvody může představovat např. souvislost s jinou zakázkou nebo teritoriální 

propojenost mezi činností uchazeče a předmětnou zakázkou. Až v kontextu tohoto 

                                                 

189
 Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, 

na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek. Komise Evropských 

společenství. 2006/C 179/02. 1. 8. 2006. 
190

 Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, 

na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek. Komise Evropských 

společenství. 2006/C 179/02. 1. 8. 2006, s. 1. 
191

 Srov. již zmíněné rozsudky SDEU ve věcech C-324/98, zejm. bod 60 a C-59/00. 
192

 C-147/06, SECAP, ECR (2008) I-03565. 
193

 Srov. C-264/03, Komise v. Francie, ECR (2005) I-8831, C-6/05, Medipac-Kazantzidis, ECR (2007) I-

4557. 
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komplexního posouzení jsou členské státy z administrativních důvodů oprávněny 

omezit v souladu s národní úpravou počet uchazečů o danou zakázku. Takové omezení 

však nesmí přesahovat rozumnou míru. Každý konkrétní případ je nezbytné posoudit 

individuálně.
194

  

Proto by toto rozhodnutí zadavatele o tom, zdali má zamýšlená veřejná zakázka 

unijní rozměr, mělo být založeno na vyhodnocení okolností dotčeného případu (např. 

předmět zakázky, její odhadovaná hodnota, zvláštnosti dotyčného odvětví, velikost 

a struktura trhu, obchodní zvyklosti, zeměpisná poloha místa provedení atd.). Pokud 

dojde zadavatel k závěru, že zamýšlená zakázka má unijní rozměr, měl by postupovat 

v souladu se základními principy primárního práva, a to ve světle judikatury SDEU, 

podle které v sobě principy rovného zacházení a nediskriminace na základě státní 

příslušnosti zahrnují též s nimi související povinnost transparentního postupu. 
 

Tento závěr se projevuje mimo jiné ve skutečnosti, že zadavatel by měl i u zakázek 

s unijním rozměrem, na které se nevztahují zadávací směrnice, zajistit zveřejnění 

umožňující skutečné otevření trhu hospodářské soutěži ve prospěch každého 

potenciálního uchazeče. Byť zadavatelé mohou následně přijmout opatření k omezení 

počtu žadatelů na přiměřenou úroveň prostřednictvím např. objektivních faktorů, jako 

jsou zkušenosti žadatelů v dotyčném odvětví, velikost a infrastruktura jejich podniku 

nebo jejich technická a odborná způsobilost.
195

 

 

                                                 

194
 Lyčka, cit. dílo, s. 435 a rozsudek C-147/06, SECAP. 

195
 Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 60. 
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4. VYBRANÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ 

ZAHRANIČNÍHO DODAVATELE V TUZEMSKÉM 

ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

 

4.1. ZAHRANIČNÍ DODAVATEL 

4.1.1. OBECNĚ K POJMU DODAVATELE 

 Ust. § 17 odst. 1 písm. a) ZVZ stanoví, že pro účely tohoto zákona 

se dodavatelem 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.― Dodavatelem je tudíž 

fyzická či právnická osoba, která může nabídnout plnění předmětu veřejné zakázky, 

které spočívá v dodání zboží, poskytnutí služby či provedení stavební práce.  

 S ohledem na právní vymezení pojmu veřejné zakázky v tuzemském právním 

řádu
196

 jsou dodavateli zpravidla podnikatelé ve smyslu ust. § 2 odst. 2 ObchZ, tudíž 

osoby: 

- zapsané v obchodním rejstříku,  

- podnikající na základě živnostenského oprávnění,  

- podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění nebo 

- provozující zemědělskou výrobu, zapsaní do zvláštní evidence. 

ZVZ však zásadně připouští účast zahraničních osob v postavení dodavatelů 

v tuzemských zadávacích řízeních. Ve shodě s ust. § 23 ObchZ, dle kterého 

se zahraniční osoby mající právo podnikat v zahraničí pokládají za podnikatele 

ve smyslu obchodního zákoníku, bude většina zahraničních osob v pozici dodavatelů 

považována za podnikatele. Účast nepodnikatelských subjektů v tuzemských 

zadávacích řízeních (tuzemských ani zahraničních) však není právní úpravou vyloučena. 

V této souvislosti je vhodné poznamenat, že pojem „sídlo― se vztahuje k dodavateli jako 

                                                 

196
 Srov. kap. 1.2.2. této práce. 
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právnické osobě, „místo podnikání― k dodavateli, kterým je podnikající fyzická osoba, 

a pojem „bydliště― se týká právě dodavatele jako nepodnikající fyzické osoby.
197

  

Vedle pojmu dodavatel užívá ZVZ ve speciálním smyslu též pojmů uchazeč 

a zájemce. Pojem dodavatel je obecnější (širší) nežli pojmy uchazeč či zájemce. 

Zájemcem či uchazečem je vždy dodavatel, ne vždy tomu však je naopak.  

Uchazečem je ten dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení [§ 17 odst. 

1 písm. j) ZVZ]. Zatímco v otevřeném řízení může podat nabídku kdokoli, kdo 

je způsobilý splnit předmět veřejné zakázky (jakýkoli dodavatel), v užším a v jednacím 

řízení s uveřejněním pouze takový dodavatel, který už byl vyzván k podání nabídky      

(a stal se tudíž zájemcem, srov. níže); čili předtím podal žádost o účast v řízení a splnil 

kvalifikaci požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách.  

Zájemcem ZVZ rozumí takového dodavatele, 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 [§ 17 odst. 1 písm. n) 

ZVZ.]. Zájemcem nazýváme dodavatele pouze v těchto, v ZVZ vymezených situacích, 

ke kterým dochází před podáním nabídky v užším, jednacím či dalších uvedených 

typech řízení. Zájemce je tedy dodavatel, který dosud nabídku nepodal, ale projevil 

zájem zúčastnit se zadávacího řízení, anebo je v jeho dispozici, zda nabídku podá, 

v případě, že byl k jejímu podání zadavatelem vyzván. „V prvním případě jde o zájem 

dodavatele, v druhém případě o zájem zadavatele.―
198

  

 Tato část práce používá, především z důvodu srozumitelnosti výkladu, zásadně 

pojmu dodavatel, resp. zahraniční dodavatel. Pojmy uchazeč či zájemce jsou užívány 

pouze v případech, kde je to nezbytné či z kontextuálních důvodů vhodné. 

                                                 

197
 Výkladové stanovisko ÚOHS: Prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem. ÚOHS dostupné 

z WWW: <http://www.compet.cz/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky>, [cit. 2011-02-28] 

a Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 132. 
198

 Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 132-133. 
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4.1.2. ZAHRANIČNÍ DODAVATEL V ZVZ 

Podle ust. § 17 odst. 1 písm. o) ZVZ se zahraničním dodavatelem rozumí 

zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, jímž je v tomto případě obchodní 

zákoník, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Podle výše 

citovaného ust. § 17 odst. 1 písm. a) ZVZ je i zahraniční dodavatel dodavatelem 

ve smyslu ZVZ. 

Jak již bylo uvedeno, odkazuje ZVZ při vymezení obsahu pojmu zahraničního 

dodavatele na relevantní ustanovení obchodního zákoníku. Pojem zahraniční osoby 

je definován v ust. § 21 odst. 2, tedy v rámci hlavy druhé části první obchodního 

zákoníku, nazvané „Podnikání zahraničních osob―. Dle první věty tohoto ustanovení 

se zahraniční osobou rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem 

mimo území ČR. Za zahraniční osobu je tudíž třeba považovat každou takovou osobu, 

a to bez ohledu, zdali se její bydliště či sídlo nachází na území EU (příp. EHP) či nikoli; 

byť tento faktor může být velmi významný pro její formální i faktické postavení (srov. 

níže). Pro ujasnění postavení zahraničního dodavatele je však potřeba věnovat 

pozornost též souvisejícím ustanovením obchodního zákonku, které upravují podnikání 

zahraničních osob. 

Zahraniční osoby jsou co do možnosti podnikání na území ČR zásadně 

postaveny naroveň osobám českým.
199

 Ust. § 21 odst. 1 ObchZ stanoví: „Zahraniční 

osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných podmínek a ve stejném 

rozsahu jako české osoby, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.― Pro oblast právních 

vztahů upravovaných obchodním zákoníkem je tedy pro zahraniční osoby přijata zásada 

národního zacházení. Tento obecný cizinecký režim pro obchodněprávní vztahy může 

však být modifikován samotným obchodním zákoníkem, jinými zákony (např. v oblasti 

devizových vztahů s přímým dopadem do majetkových práv jako v případě nabývání 

                                                 

199
 Srov. pojem vymezení české, resp. československé osoby v § 3 písm. a) zákona č. 42/1980 Sb., 

o hospodářských stycích se zahraničím („Československými osobami se rozumějí právnické osoby mající 

sídlo a fyzické osoby mající bydliště na území Československé socialistické republiky; zahraničními 

osobami se rozumějí ostatní právnické a fyzické osoby.―) a vymezení české právnické osoby v § 21 odst. 

2 větě druhé obchodního zákoníku („Českou právnickou osobou pro účely tohoto zákona se rozumí 

právnická osoba se sídlem na území České republiky.―). Srov. též čl. 42 odst. 2 ve spojení s čl. 11 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod a § 32 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém a procesním („Cizinci mají v oblasti základních osobních a majetkových práv, pokud tímto 

zákonem nebo zvláštními předpisy není stanoveno jinak, stejná práva a stejné povinnosti jako státní 

občané českoslovenští.―). 
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nemovitostí devizovými cizozemci či obchod se zbraněmi), závaznou mezinárodní 

smlouvou, popřípadě (ve výjimečných případech) též rozhodnutím ministerstva 

zahraničních věcí podle ust. § 32 odst. 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém a procesním (dále jen „ZMPS―). Je ovšem třeba mít na zřeteli, 

že v důsledku členství ČR v EU je nutné při interpretaci a aplikaci ustanovení 

o podnikání zahraničních osob v ČR, zejména pokud jde o posuzování podmínek práva 

usazování, vzít v úvahu též relevantní judikaturu SDEU.
200

  

Podnikáním zahraničních osob dle ust. § 21 odst. 3 ObchZ se rozumí podnikání 

zahraniční osoby pomocí podniku nebo jeho organizační složky na území ČR. 

Organizační složku, příp. podnik nelze v tomto případě zaměňovat s právnickou osobou 

zřízenou v ČR zahraniční osobou. Na tom nic nemění ani povinnost zápisu zahraniční 

osoby i její organizační složky do obchodního rejstříku v ČR. Od podnikání zahraniční 

osoby v uvedeném smyslu je nutno odlišovat její další aktivity na území ČR. Případy, 

kdy zahraniční osoba v rámci své podnikatelské aktivity jedná a uzavírá smlouvy bez 

pomoci své organizační složky v ČR (bez ohledu na to, zda takovou organizační složku 

nemá nebo ji sice má, ale jedná mimo ni), se nepovažují podnikání v ČR ve smyslu ust. 

§ 21 odst. 3 ObchZ.
201

  

Z výše uvedeného vyplývá, že pojem zahraničního dodavatele ve smyslu § 17 

odst. 1 písm. o) ZVZ zahrnuje jak zahraniční osoby podnikající v tuzemsku 

prostřednictvím podniku nebo jeho organizační složky, tak zahraniční osoby, které 

podnik či jeho organizační složku v ČR nemají (či pokud by jednali v zadávacím řízení 

mimo ni). 

Je třeba poznamenat, že způsobilost zahraničního dodavatele k právům 

a k právním úkonům, a je-li jinou než fyzickou osobou pak rovněž jeho vnitřní poměry 

(zejména vztahy mezi společníky a společností, součinnost orgánů apod.), se řídí 

právním řádem státu, podle něhož byl zahraniční dodavatel jako osoba založen či jehož 

je příslušníkem.
202

 Ust. § 22 obchodního zákoníku, jež je kolizní normou určující osobní 

statut zahraničních osob, používá zmíněný obrat „jiná než fyzická osoba―, čímž 

                                                 

200
 Štengová, I.; Plíva, S.; Tomsa, M. a kol, Obchodní zákoník: Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2010, s. 58.  
201

 Růžička, K. a kol., Právo mezinárodního obchodu, s. 72 a násl. a Štengová, I.; Plíva, S.; Tomsa, M. 

a kol., Obchodní zákoník, s. 58. 
202

 § 22 obchodního zákoníku, § 3 ZMPS a § 18 odst. 1 občanského zákoníku. 
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zákonodárce reagoval na skutečnost, že v cizích právních řádech existují entity nadané 

např. procesní způsobilostí, ale jen některými atributy hmotněprávní způsobilosti.203
  

 

4.1.3. OTEVŘENÍ TRHU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

ZVZ (obdobně jako předchozí úprava zákonem č. 40/2004 Sb.) otevírá přístup 

na tuzemský trh veřejných zakázek všem dodavatelům, a to bez ohledu na to, odkud 

pocházejí. Český trh veřejných zakázek je tedy obecně otevřen velmi velkoryse jak 

pro dodavatele z členských států, tak ze třetích zemí, a to bez přihlédnutí ke skutečnosti, 

zda čeští dodavatelé, případně dodávky pocházející z České republiky, mají rovněž 

přístup na trh veřejných zakázek těchto třetích zemí. Uvedené obecné pravidlo se tudíž 

uplatňuje bez toho, aby se bral v úvahu princip reciprocity, který je v mezinárodních 

vztazích a mezinárodním právu frekventován a je pravidlem. Výjimkou v tomto směru 

představuje ust. § 100 ZVZ , jemuž je věnována pozornost níže. Tato výjimka se však 

uplatní jen v případě zadávání sektorovými zadavateli.  

Původní vládní návrh však počítal s omezením pojmu dodavatele na domácí 

a zahraniční dodavatele, přičemž za zahraničního dodavatele se měla považovat 

zahraniční osoba ve smyslu ust. § 21 odst. 2 ObchZ, která dodává zboží, poskytuje 

služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, či bydliště na území některého 

ze států EHP nebo na území jiného státu, s nímž Evropské společenství nebo ČR 

uzavřela mezinárodní dohodu, jež zajišťuje srovnatelný a účinný přístup pro dodavatele 

se sídlem nebo bydlištěm na území některého z členských států EU na trhy těchto států. 

Jak dokládá důvodová zpráva k vládnímu návrhu, za mezinárodní dohodu zajišťující 

srovnatelný a účinný přístup evropských dodavatelů na trhy třetích států považoval 

navrhovatel v první řadě právě GPA. Dodavatelé ze států nesplňujících tyto podmínky 

tak neměli mít možnost ucházet se o veřejné zakázky vůbec. Výjimku z tohoto pravidla 

měly představovat pouze veřejné zakázky, které mají být plněny mimo území států EHP 

a států otevírajících své trhy s veřejnými zakázkami evropským dodavatelům na základě 

mezinárodní smlouvy. Účelem takové úpravy bylo pochopitelně umožnit účast místních 

dodavatelů (např. při opravách zastupitelského úřadu), kteří mohou zpravidla nabídnout 

                                                 

203
 Srov. např. Společnost občanského práva (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR) dle § 705 a násl. 

německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). 
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mnohem výhodnější podmínky plnění, než kdyby zakázku museli plnit dodavatelé 

z jiného státu.
204

 

Od tohoto záměru se v průběhu legislativního procesu upustilo, neboť způsob, 

jakým měl být záměr proveden, zřejmě nebyl „nejšťastnější―.
205

 Radek Jurčík je toho 

názoru, že omezení tuzemského trhu veřejných zakázek a jeho vzájemné zpřístupnění 

na základě reciprocity by bývalo bylo vhodným řešením. Problematické však bylo, 

že např. podle GPA mají smluvní strany poskytnout produktům a dodavatelům 

nesmluvních stran nabízejících produkty pocházející z celních území smluvních stran 

bezodkladné a bezpodmínečné zacházení, které nebude méně příznivé než: (i.) 

zacházení s domácími produkty a dodavateli a (ii.) zacházení s produkty a dodavateli 

jakékoli smluvní strany. Původní vládní návrh tento závazek však zabezpečoval jen 

částečně, a to ohledně nediskriminace v zacházení s dodavateli smluvních stran, ne však 

již ohledně produktů (zboží a služeb) smluvních stran, které nabízí dodavatel 

příslušející k nesmluvní straně.
206

 Zmíněný autor uvádí, že v rámci úvah de lege ferenda 

by bylo vhodné trh veřejných zakázek omezit toliko na dodavatele a zboží z těch států, 

vůči nimž závazek k otevření tuzemského trhu s veřejnými zakázkami vyplývá pro ČR 

z mezinárodních smluv či členství v EU.
207

  

 

4.1.4. NABÍDKY ZAHRNUJÍCÍ DODÁVKY PŮVODEM ZE TŘETÍCH ZEMÍ 

Ust. § 100 ZVZ, jež se vztahuje výlučně na sektorové zadavatele, stanovuje 

specifický, méně výhodný režim pro dodávky ze třetích států, se kterými EU nemá 

uzavřenu mezinárodní smlouvu (jakou je kupř. GPA), jež umožňuje reciproční přístup 

na trh veřejných zakázek dané země. Ust. § 100 odst. 2 ZVZ nestanoví sektorovému 

zadavateli povinnost přihlížet k této úpravě ohledně dodávek ze třetích států. 

                                                 

204
 § 17 písm. q) a přiložená důvodová zpráva k tomuto ustanovení Vládního návrhu na vydání zákona 

o veřejných zakázkách. Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna (IV. volební období), 

Sněmovní tisk 1076/2005. 
205

 Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 134. 
206

 Radek Jurčík uvádí příklad, kdy např. dodavatel z Burundi nabídne zboží z USA v zadávacím řízení v 

ČR. Podle GPA by měl být připuštěn na trh veřejných zakázek, neboť jde o zboží z USA, které jsou 

smluvní stranou GPA, nic na tom nemění, že Burundi smluvní stranou není. Podle původního vládního 

návrhu by do zadávacího řízení připuštěn nebyl, čímž by ČR porušila závazky plynoucí z GPA (pozn. 

č. tamtéž). 
207

 Tamtéž, s. 134. 
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Umožňuje mu následující postup. V případě veřejné zakázky na dodávky může 

sektorový zadavatel odmítnout jakoukoli nabídku, je-li podíl hodnoty dodávek původem 

ze států specifikovaných v přímo použitelném předpisu EU vyšší než 50 % z celkové 

hodnoty dodávek obsažených v nabídce. Využití tohoto postupu je tedy plně v moci 

sektorového zadavatele. Dává mu možnost přihlédnout k původu dodávky 

a i k určitému způsobu ochrany českého trhu veřejných zakázek. 

 Touto úpravou se projevuje zásada reciprocity, která v tomto případě znamená, 

že je preferováno přijetí takové nabídky, která obsahuje převažující dodávku ze státu, 

který umožňuje přístup na svůj trh dodavatelům nabízejícím české dodávky. 

V původním vládním návrhu se uvedené ustanovení vztahovalo na všechny dodavatele, 

a to s tím, že český trh veřejných zakázek byl určen pouze pro české dodavatele 

a dodavatele z členských zemí a smluvních stran mezinárodních recipročních dohod. 

Takové pojetí odpovídalo i původně navrhované koncepci otevření českého trhu 

veřejných zakázek, jež byla zmíněna v předchozí kapitole.
208

  

Odmítnutí ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZVZ znamená, že sektorový zadavatel 

zjistí po otevření obálek s nabídkami splnění podmínky, že nabídka obsahuje výše 

zmíněný poměr cizích dodávek, a podle své úvahy následně případně oznámí zadavateli 

své rozhodnutí o odmítnutí dodávky s tím, že i takovou nabídku bude archivovat.
209

 

Odmítnout nabídku lze jen kvůli dodávkám, čemuž je nutné rozumět tak, že sektorový 

zadavatel zkoumá v nabídce podíl dodávek zboží z příslušné cizí země na celkovém 

rozsahu předmětu plnění. Nezkoumá se podíl služeb ani stavebních prací, 

ale např. dodávek, které se v souvislosti se stavebními pracemi použijí.  

Pro případ, že jsou dvě nebo více nabídek z hlediska hodnotících kritérií 

rovnocenné, stanoví ust. § 100 odst. 3 pro sektorového zadavatele povinnost 

upřednostnit tu nabídku, kterou nemůže odmítnout podle odstavce 2. Nabídková cena 

takové nabídky se pro účely tohoto ustanovení považuje za rovnocennou, jestliže 

cenový rozdíl není vyšší než 3 %. Předmětné ustanovení však nedefinuje žádné bližší 

kritérium pro stanovení rovnocennosti u dalších hodnotících kritérií, uvedené je tedy 

na posouzení a odůvodnění sektorového zadavatele s přihlédnutím k věcnému předmětu 

                                                 

208
 Vládní návrh na vydání zákona o veřejných zakázkách. Parlament České republiky. Poslanecká 

sněmovna (IV. volební období), Sněmovní tisk 1076/2005, s. 166.  
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 Ve smyslu § 155 odst. 1 ZVZ. 
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plnění veřejné zakázky. Sektorový zadavatel však není povinen takto postupovat, pokud 

by byl tímto způsobem nucen pořizovat zařízení obtížně technicky slučitelné, které 

by mu přinášelo problémy při provozu, údržbě nebo by vyžadovalo vynakládání dalších 

nepřiměřených nákladů na jejich provoz.
210

  

 

 

4.2. KVALIFIKACE ZAHRANIČNÍHO DODAVATELE 

 Jak již bylo uvedeno výše v souvislosti s uskutečněním zásady nediskriminace 

v procesu zadávávání veřejných zakázek, rozumí ZVZ pod pojmem kvalifikace 

způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky.
211

 Kvalifikace plní v zadávacím 

řízení nezastupitelnou úlohu. Právě pomocí nastavení kvalifikačních předpokladů může 

zadavatel určovat okruh dodavatelů, kteří mohou realizovat veřejnou zakázku. 

Kvalifikace je kritériem, které vymezuje subjekty schopné plnit předmět veřejné 

zakázky. 

 ZVZ věnuje kvalifikaci dodavatelů značnou pozornost. Je jí věnována 

samostatná hlava pátá části druhé ZVZ, jež odchylně upravuje požadavky na kvalifikaci 

u veřejného zadavatele a u sektorového zadavatele. Vzhledem k výše vymezenému 

předmětu této práce se tato kapitola věnuje pouze požadavkům veřejného zadavatele 

na kvalifikaci zahraničního dodavatele. 

 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví veřejný zadavatel 

v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto 

požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci (§ 50 odst. 2 

ZVZ). Zadávací dokumentací rozumí ZVZ soubor dokumentů, údajů, požadavků 

a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (§ 44 odst. 1 ZVZ); kvalifikační 

dokumentací pak dokumentaci obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání 

splnění kvalifikace dodavatele [§ 17 písm. f) ZVZ]. Z ust. § 48 a 50 ZVZ vyplývá, 

                                                 

210
 § 100 odst. 4 ZVZ, srov. též Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 507-509. 

211
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že způsob poskytování zadávací a kvalifikační dokumentace dodavatelům je fakticky 

totožný.
212

  

 Veřejný zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze 

na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. 

Jak bylo již výše konstatováno ve výkladu o základních zásadách zadávání veřejných 

zakázek v EU a ČR, je přípustné pouze stanovení takových kvalifikačních předpokladů, 

které mají objektivně přímou vazbu a vztah k předmětu zadávané veřejné zakázky. 

S ohledem na tu skutečnost, že ZVZ zásadně otvírá trh s veřejnými zakázkami 

zahraničním dodavatelům a že každý zahraniční dodavatel je dodavatelem ve smyslu 

ZVZ, musí ze zásad rovného zacházení a nediskriminace vycházet nejen obsahové 

stanovení kvalifikačních požadavků, ale též způsoby jejich prokazování.  

 

4.2.1. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZAHRANIČNÍM 

DODAVATELEM 

Ust. § 51 odst. 7 ZVZ 

„§ 51 

Prokazování splnění kvalifikace 

… 

(7) Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel 

splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 

podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným 

zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání 

nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel 

povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li 

povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa 

podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti 

čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční 

dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého 

jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou 

                                                 

212
 Vzhledem k tomu, že z hlediska obsahového není rozdíl mezi tím, je-li podrobná specifikace 

požadavků na prokázání splnění kvalifikace uvedena v zadávací nebo v kvalifikační dokumentaci, by 

bylo v zájmu zpřehlednění a zjednodušení ZVZ de lege ferenda vhodné tyto požadavky specifikovat vždy 

v zadávací dokumentaci. Institut kvalifikační dokumentace se tak jeví do značné míry jako nadbytečný 

(shodně: Boháč, R. Některé problémy vztahující se k základním kvalifikačním předpokladům dodavatele 

in Jurčík, R.; Krutáková, L. (ed.), Veřejné zakázky a PPP projekty - potřebnost změny právní úpravy        

v EU a v ČR : sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference konané dne 15.-16.5. 

2008. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.) 
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je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění 

kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání 

nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům 

úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 

jazyce.― 

 Zahraniční dodavatelé tedy prokazují splnění kvalifikace podle právního řádu 

platného v zemi jejich sídla, místa podnikání nebo bydliště, avšak v rozsahu 

požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem, a to s tím, že doklady, jimiž splnění 

kvalifikace prokazují, předkládají v původním jazyce společně s jejich úředně ověřeným 

překladem do českého jazyka. Úředně ověřeným překladem se rozumí překlad 

provedený překladatelem nebo tlumočníkem zapsaným v seznamu vedeném krajskými 

soudy. Toto pravidlo neplatí bezvýjimečně. Úřední překlady nemusí být předkládány 

zahraničním dodavatelem v případě, kdy tak stanoví zadavatel v zadávacích (příp. 

kvalifikačních) podmínkách. Tato povinnost odpadá též, pokud jsou otázky vzájemného 

uznávání příslušných dokladů upraveny mezinárodní smlouvou. Přímo výše citované 

ustanovení ZVZ vyjímá ve své poslední větě z překladové povinnosti doklady 

ve slovenském jazyce. Výše uvedené ustanovení též stanoví, že tuzemský dodavatel 

může prokázat splnění kvalifikace doklady v jiném než českém (příp. slovenském) 

jazyce za stejných podmínek jako dodavatel zahraniční. I pro něj tudíž platí obecná 

povinnost k předložení úředně ověřeného překladu.
 213

  

Problémy mohou nastat (zejména u nadlimitních veřejných zakázek) v situacích, 

kdy zadavatel nemá informace o tom, jakým způsobem se u zahraničních dodavatelů 

prokazuje např. beztrestnost či podnikatelské oprávnění. Navíc se podle zahraničního 

právního řádu určitý doklad nemusí vydávat vůbec (např. v určitém státu je sice dána 

povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení, avšak není vydáván potvrzující 

doklad o tom, že určitý subjekt není v prodlení s platbami pojistného). Zadavatel přitom 

je povinen cizí doklady prokazující tyto skutečnosti posuzovat. Pokud nemá ani 

povědomost o tom, jakými doklady se v určitém státě požadovaná kvalifikace 

prokazuje, problémy s posouzením kvalifikace zahraničního dodavatele jsou nasnadě. 

Níže je věnována pozornost snaze zpřístupnit potřebné informace prostřednictvím 
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 V současné době má ČR např. uzavřenu se Slovenskou republikou dohodu o vzájemném uznávání 

rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (č. 33/2001 

Sb. m. s.). Režim „národního zacházení― v jazykovém smyslu pro doklady ve slovenském jazyce však 

výslovně stanoví přímo citované ustanovení; ne však v obsahovém, srov. výklad k Rozhodnutí Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. 6. 2007 (sp. zn. 411/2006) v kap. 4.2. této práce.  
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centralizovaného systému na úrovni EU (jehož se mohou účastnit i další země), to však 

neřeší problematiku prokazování kvalifikace dodavateli z jiných zemí.  

Nevydává-li se podle dotčeného zahraničního právního řádu určitý doklad, příp. 

nestanoví-li tento právní řád povinnost, jež má být prokázána, je zahraniční dodavatel 

povinen doložit takové skutečnosti čestným prohlášením. Platí, že čestným prohlášením 

by měla být kvalifikace prokázána v rozsahu stanoveném ZVZ. Ust. § 57 odst. 1 ZVZ 

požadavek zvláštní formy tohoto čestného prohlášení výslovně neuvádí, přesto 

je zřejmé, že se musí jednat o prohlášení písemné. Úřední ověření podpisu ZVZ 

nepředepisuje. Co se jazyka tohoto prohlášení týče, záleží na zahraničním dodavateli, 

jaký jazyk zvolí. Vhodnější se však jeví použití českého (příp. slovenského) jazyka, 

neboť jinak by musel spolu s cizojazyčným originálem čestného prohlášení předložit též 

jeho úředně ověřený překlad do češtiny.  

V prvním případě, tedy pokud se určitý doklad v dotčeném státě nevydává, 

by měl zadavatel počítat s možností předložení čestného prohlášení osvědčujícího určitý 

segment kvalifikace zahraničních dodavatelů i ve sporných případech. Součástí 

takového prohlášení by mělo být též tvrzení o neexistenci odpovídajícího dokladu 

v příslušném právním řádu. Může se jednat též o splnění požadavků na bezúhonnost, 

pokud v dané zemi neexistuje instituce obdobná tuzemskému rejstříku trestů.
214

  

 Zahraniční dodavatel je povinen prokázat část kvalifikace prostřednictvím 

čestného prohlášení i v případě, kdy určitá povinnost, jejíž splnění má být v rámci 

kvalifikace prokázáno, není v dotčeném právním řádu stanovena. Pokud by ZVZ 

takovou možnost nepřipouštěl, jeho striktní výklad by znamenal, že by zahraniční 

dodavatel (pro vlastnosti svého domácího právního řádu) nebyl objektivně schopen 

příslušný kvalifikační požadavek splnit. Nejedná se tudíž o tvrzení o splnění určité 

povinnosti jako v předchozím případě, nýbrž o neexistenci takové povinnosti. 

S ohledem na zjevné praktické problémy plynoucí z této úpravy, která vychází 

ze zásad evropského práva (jak na úrovni práva primárního, tak sekundárního) 

a má základ v úpravě prokazování kvalifikace dle evropských zadávacích směrnic,
215
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 Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 293 a Raus, N.; Neruda, R., Zákon o veřejných 

zakázkách: komentář, s. 399-400.  
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 Srov. kapitolu VII oddíl 2 zadávací směrnice pro veřejné zadavatele („Kritéria pro kvalitativní výběr―). 
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učinila Evropská komise některé kroky k usnadnění její aplikovatelnosti. Evropská 

komise nejprve vytvořila databázi (Databáze dokladů k prokazování kvalifikace 

v členských státech EU), ve které bylo možné zjistit, jaké doklady jsou v jednotlivých 

členských státech EU používány k prokazování kvalifikace, resp. ověřit, že určitý 

doklad v daném státě neexistuje. Obsahovala též informace o seznamech 

kvalifikovaných dodavatelů a certifikátech k prokázání kvalifikace existujících 

v jednotlivých členských zemích. V návaznosti na tuto iniciativu Evropské komise 

vznikl její pilotní projekt eCertis, jenž byl spuštěn před několika měsíci, v říjnu roku 

2010. Tento systém identifikuje doklady k prokazování splnění kvalifikace, které jsou 

požadovány po uchazečích o veřejné zakázky.
216

 

Databáze systému eCertis poskytuje informace ohledně dokladů, které jsou 

používány k prokazování kvalifikace, seznamů kvalifikovaných dodavatelů 

a certifikátech prokazujících kvalifikaci ve všech 27 členských státech EU, zbylých 

státech EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a dvou kandidátských státech (Turecko 

a Chorvatsko). Za ČR zpracovalo podklady do databáze Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Databáze eCertis je přístupná na internetovém portálu Evropské komise eCertis, 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do. V současnosti jsou tyto informace k dispozici 

převážně v anglickém jazyce. V budoucnu by tato databáze měla poskytovat informace 

v jazycích všech členských států.217 

Cílem projektu eCertis je, aby kterýkoli dodavatel, který chce podat nabídku 

v zadávacím řízení týkající se veřejné zakázky zadávané zahraničním zadavatelem, 

nebo kterýkoliv zadavatel, hodnotící nabídku zahraničního uchazeče, měl možnost 

poměrně snadno zjistit, které informace v rámci prokazování splnění kvalifikace jsou 

požadovány, resp. poskytovány. Databáze může také sloužit k identifikaci dokumentů, 

které odpovídají tuzemským dokumentům v zahraničí (potvrzením, výpisům, 

certifikátům, atestacím apod.), což může odstranit mnohé praktické problémy i mimo 

oblast zadávání veřejných zakázek. Je však třeba zdůraznit, že eCertis představuje 

referenční nástroj a informace obsažené v jeho databázi nejsou nadány presumpcí 

                                                 

216
 Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 293 a Welcome to eCertIs , European 

Commission-Internal Market-eCertificate; dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/markt 

/ecertis/login.do>, [cit. 2011-03-06]. 
217

 Spuštění eCertis, Portál o veřejných zakázkách a koncesích; dostupné z WWW: < http://www.portal-

vz.cz/Aktuality/Spusteni-eCertis >, [cit. 2011-03-06]. 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/index.htm
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
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správnosti. Tento systém tudíž negarantuje, že informace o prokazování splnění 

kvalifikace, plynoucí z jeho databáze, budou zadavatelem uznané za platné. Je však 

nástrojem, který může značně pomoci identifikovat dokumenty k prokázání splnění 

kvalifikace, které jsou nejčastěji požadovány v souvislosti se zadávacími postupy 

v jednotlivých členských státech, a je pravděpodobné, že bude dotčenými subjekty 

hojně využíván.
218

 

 V souvislosti s problematikou prokazování splnění kvalifikace zahraničním 

dodavatelem je potřeba poukázat na potíže, kterým může zahraniční dodavatel čelit 

při plnění některých základních kvalifikačních požadavků. Právní úprava základních 

kvalifikačních předpokladů obsažená v ust. § 53 ZVZ do značné míry ztěžuje možnost 

zahraničního dodavatele účastnit se tuzemského zadávacího řízení. Z ust. § 53 odst. 1 

písm. a), b), f), g) a h) plyne, že zahraniční dodavatel je povinen k prokázání tam 

vyjmenovaných základních kvalifikačních předpokladů doložit jak doklady ze země 

sídla, místa podnikání nebo bydliště, tak z ČR, neboť tyto kvalifikační předpoklady 

musí splnit jak ve vztahu k ČR, tak k zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště. 

Tato povinnost může mít pro účast zahraničního dodavatele v tuzemském 

zadávacím řízení poměrně fatální důsledky. Zřejmě nejpalčivější problém představuje 

způsob prokazování beztrestnosti zahraničního dodavatele v majetkové a hospodářské 

oblasti, jenž je stanoven ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b), ve spojení s odst. 2 písm. a) 

ZVZ. Z této úpravy plyne, že pokud má zahraniční dodavatel zájem o účast 

v tuzemském zadávacím řízení, které bylo již zahájeno, s velkou pravděpodobností 

nestihne získat výpis (častěji spíše více výpisů) z rejstříku trestů. Takovému 

zahraničnímu dodavateli lze doporučit, pokud se pravidelně účastní zadávacích řízení 

v ČR či to zamýšlí, aby požádal o zápis do českého seznamu kvalifikovaných 

                                                 

218
 Projekt eCertis usnadní prokazování kvalifikace. Právní zpravodaj; dostupné z WWW: 

< http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId= 

nrptembrgbpxa6s7gm2do&groupIndex=0&rowIndex=0&conversationId=186584#selected-node>, [cit. 

2011-03-06]. O praktickém užití předchozí databáze spravované Evropskou komisí hovoří i její používání 

orgány členských států, včetně ÚOHS. Srov. např.: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

sp. zn. S131/2009. Databáze systému eCertis navíc poskytuje širší škálu informací a proto bude jistě 

v praxi hojně využívána. Srov. též Uživatelskou příručku systému eCertis – eCertis User guide. European 

Commission. DG Internal Market. 29. 6. 2010. dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/internal_market/ 

publicprocurement/docs/eprocurement/e-certis/userguide_en.pdf >, [cit. 2011-03-06]. 
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dodavatelů (a k tomu účelu předložil jak výpis z českého rejstříku trestů, tak výpis 

z obdobného rejstříku v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště).  

Tato úprava může přinášet problémy i českému dodavateli, pokud kupříkladu 

členové jeho statutárních orgánů mají bydliště mimo území ČR. Ze systematického 

výkladu zmíněných ustanovení vyplývá, že členové statutárního orgánu s bydlištěm 

v cizině by měli beztrestnost prokazovat jak českým výpisem z rejstříku trestů, 

tak obdobným výpisem ze země jejich bydliště. Navíc platí, že pokud podává nabídku 

či žádost o účast v tuzemském zadávacím řízení zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle výše zmíněných 

ustanovení splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky. 

Lze si tak představit i poměrně bizarní situaci, kdy by ohledně jedné osoby (např. 

vedoucí organizační složky, který by byl zároveň statutárním orgánem zahraniční 

právnické osoby a měl by bydliště ve třetím státě) bylo potřeba dokonce více než dvou 

výpisů z rejstříku trestů či obdobných dokumentů.
219

 

 Je možné shrnout, že shora citované ust. § 51 odst. 7 ZVZ (navíc ve spojení 

s nároky na zahraničního dodavatele ohledně některých základních kvalifikačních 

požadavků dle ust. § 53 ZVZ) stanoví jak pro zahraničního dodavatele, kterému 

zpravidla nezbytností předložit úředně ověřený překlad vznikají dodatečné náklady, 

tak pro zadavatele, který je povinen ověřit autentičnost předložených dokladů, značně 

náročné požadavky. ZVZ však předpokládá situace, kdy tyto doklady zahraničním 

dodavatelem předkládány být nemusí. V první řadě má též zahraniční dodavatel 

možnost jako alternativu k prokazování kvalifikace příslušnými doklady použít 

tuzemský výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ve smyslu § 125 a násl. ZVZ) 

či certifikát vydaný certifikačním orgánem pro kvalifikaci (ve smyslu § 133 násl. ZVZ). 

Takový postup je praktický zejména v případech, kdy se jedná o zahraniční dodavatele, 

kteří se častěji ucházejí o veřejné zakázky v ČR, příp. tak činit plánují. Pro zápis 

do takového seznamu či pro splnění předpokladů pro vydání takového certifikátu jsou 

                                                 

219
 Srov. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2008. Dostupné z WWW: < http://www.portal-vz.cz/Metodiky---

stanoviska/Metodicke-pokyny/Metodika-zadavani-verejnych-zakazek-podle-zako-(1)>, s. 124. 
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však povinni prokázat kvalifikaci podle pravidel stanovených v ust. § 51 odst. 7 ZVZ. 

Zahraniční dodavatel má též možnost prokázat splnění kvalifikace výpisem 

z obdobného zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem, který 

byl vydán ve státě jeho sídla, místa podnikání či bydliště. Prokazování kvalifikace 

prostřednictvím zahraničního výpisu nebo certifikátu se podrobně věnuje následující 

kapitola. 

 Navíc je třeba poznamenat, že u podlimitních zakázek (zadávaných veřejným 

zadavatelem) mohou všichni dodavatelé, tudíž i dodavatelé zahraniční, prokazovat 

splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. 53 ZVZ písemným čestným 

prohlášením (§ 62 odst. 2 ZVZ).  

 

4.2.2. ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ 

Ust. § 143 odst. 1 ZVZ 

„§ 143 

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů 

 (1) Zadavatel přijme za podmínek uvedených v odstavci 2 výpis ze zahraničního 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"), popřípadě 

příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí 

Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní 

smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Ustanovení § 51 

odst. 7 věty čtvrté platí obdobně.― 

 Předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně certifikátu 

vydaného certifikačním orgánem pro kvalifikaci, představuje alternativu k prokazování 

kvalifikace příslušnými listinnými dokumenty v každém zadávacím řízení. Výpisy 

a certifikáty vydané v jiných státech EHP jsou zásadně postaveny naroveň výpisu 

ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu vydanému certifikačním 

orgánem pro kvalifikaci podle zmíněných ustanovení ZVZ. Zadavatel je povinen 

přijmout obdobný výpis či certifikát i v případě, pokud mu takovou povinnost stanoví 

mezinárodní smlouva uzavřená EU či ČR. 

 Volba způsobu prokázání kvalifikace v zadávacím řízení v režimu ZVZ je věcí 

zahraničního dodavatele. Zahraniční dodavatel tudíž může (s ohledem na § 51 odst. 7 

ZVZ) požádat o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo o vydání certifikátu 
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v ČR. Samozřejmě musí k takové žádosti přiložit příslušné listiny prokazující splnění 

kvalifikačních předpokladů. Druhým způsobem je prokázání kvalifikace způsobem 

upraveným v ust. § 143 ZVZ, čili výpisem z obdobného zahraničního seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem, které byly vydány ve státě sídla, místa 

podnikání či bydliště zahraničního dodavatele.
220

 

 Konkrétní podmínky, které musí být splněny, aby zadavatel byl povinen takové 

listiny (výpisy či certifikáty) přijmout jsou obsaženy nejen v § 143 odst. 2 ZVZ (což 

uvádí odst. 1), ale též v následujících odst. 3 a 4. Základní podmínkou, jež zakládá 

povinnost zadavatele přijmout v zadávacím řízení od zahraničního dodavatele výpis ze 

zahraničního seznamu dodavatelů nebo zahraniční certifikát, je, že se musí jednat 

o výpis či certifikát, jenž byl vydán ve státě splňujícím podmínky dle odst. 1, v němž 

má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště (§ 143 odst. 2). 

Není tudíž přípustné, aby zahraniční dodavatel předkládal namísto prokázání splnění 

kvalifikace výpis či certifikát, který byl vydán v jiném státě, než ve kterém má tento 

dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Zadavatel tedy kupříkladu nesmí 

uznat výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který byl vydán v Německu 

dodavateli, jenž má sídlo na Rakousku.
221

  

Rozsah kvalifikačních předpokladů, jež je za splnění této základní podmínky 

zadavatel (po předložení zahraničního výpisu či certifikátu) povinen uznat 

za prokázané, je určen ust. § 143 odst. 3 ZVZ. Pokud z předloženého výpisu nebo 

certifikátu vyplývá, že jsou věcně splněny tam uvedené kvalifikační předpoklady, které 

jsou taxativně vymezeny odkazem na úpravu kvalifikačních předpokladů v hlavě V 

ZVZ
222

, musí je zadavatel bez dalšího považovat za splněné. Není tudíž oprávněn 

                                                 

220
 Raus, N.; Neruda, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 828. 

221
 Jurčík, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 634. Srov. též zmíněnou Metodiku zadávání 

veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie, s. 149. 
222

 Jedná se o tyto kvalifikační předpoklady (§143 odst. 3): 

- základní kvalifikační předpoklady, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních 

předpokladů podle § 53 odst. 1, 

- profesní kvalifikační předpoklady, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů 

podle § 54, 

- ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, které jsou v příslušném státě obdobou 

kvalifikačních předpokladů podle § 55 odst. 1 písm. b) a c), nebo  

- technické kvalifikační předpoklady, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních 

předpokladů podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h), jde-li o služby, a ust. 

§ 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f), jde-li o stavební práce. 
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požadovat nad rámec předložených výpisů či certifikátů předložení dalších listin 

týkajících se týchž kvalifikačních předpokladů. Jedinou výjimkou z tohoto předpokladu 

je prokazování kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 písm. f), g) a h) ZVZ, 

která se týkají nedoplatků na daních, na sociálním a zdravotním pojistném 

a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to pouze v případě, že si zadavatel 

v oznámení či ve výzvě o zahájení zadávacího řízení vyhradil, že bude vyžadovat listiny 

prokazující jejich splnění i nad rámec předloženého výpisu či certifikátu. Bude se tudíž 

jednat o listiny prokazující, že zahraniční dodavatel nemá v příslušných evidencích 

nedoplatky (příp. penále), a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

zahraničního dodavatele. Bude se zpravidla jednat o tyto tuzemské listiny a jejich 

zahraniční ekvivalenty: potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební 

dani čestné prohlášení (pokud jde o daňové nedoplatky), potvrzení příslušné zdravotní 

pojišťovny či čestné prohlášení (pokud jde o nedoplatky na pojistném a na penále 

na veřejném zdravotním pojištění) a potvrzení příslušného orgánu (pokud jde 

o nedoplatky na pojistném a na penále státní politiku zaměstnanosti).
223

  

Ust. § 143 odst. 4 ZVZ stanoví, že výpis ze zahraničního seznamu nesmí být 

starší než 3 měsíce a že zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro 

prokázání splnění kvalifikace. Zákonodárce tak vymezil poslední (časovou) podmínku, 

na jejíž splnění je vázána povinnost zadavatele akceptovat tyto zahraniční doklady, a to, 

s ohledem na jejich charakter, pro každý z těchto druhů odlišně.  

V případě, že by zahraniční dodavatel prokazoval svou kvalifikaci výpisem 

starším 3 měsíců, není zadavatel povinen takový výpis přijmout. Může tak však učinit 

a splnění požadované kvalifikace pokládat za prokázané. Z hlediska zahraničního 

dodavatele by se však takový postup jevil jako poněkud riskantní, neboť by se jím 

vystavil nebezpečí, že takový výpis zadavatelem akceptován nebude, a to s důsledky 

neprokázání kvalifikace.
224

  

S ohledem na povahu certifikátu, jenž po určitou dobu osvědčuje, že dodavatel 

splňuje kvalifikační předpoklady v něm uvedené, je povinnost jeho přijetí vázána nikoli 

na jeho stáří, nýbrž na jeho platnost. Zadavatel musí tudíž přijmout zahraniční certifikát, 

                                                 

223
§ 53 odst. 2 SVZ; srov. Raus, N.; Neruda, R., Zákon o veřejných zakázkách: komentář, s. 399 a 829.  

224
 Srov. § 60 ZVZ. 
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pokud je tento platný alespoň k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace 

ve smyslu ust. § 65 ZVZ. Tato lhůta se liší v závislosti na druhu probíhajícího řízení. 

V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení musí být zahraniční 

certifikát platný ještě v poslední den lhůty pro podání nabídek (§ 65 odst. 1). V užším 

řízení a jednacím řízení s uveřejněním musí být certifikát platný ještě v poslední den 

lhůty pro podání žádosti o účast, lhůty pro potvrzení zájmu o účast (§ 65 odst. 2). 

V jednacím řízení bez uveřejnění musí být certifikát platný v průběhu celé lhůty 

stanovené sektorovým zadavatelem ve výzvě k jednání, a to až do uzavření smlouvy 

(§ 65 odst. 3). 

V konkrétních zadávacích řízeních lze výpisem ze zahraničního seznamu nebo 

zahraničním certifikátem za výše popsaných podmínek prokazovat splnění kvalifikace. 

Ust. § 143 odst. 5 ZVZ však výslovně stanoví, že tyto doklady nelze použít jako listinu, 

která by dokládala splnění podmínek pro zápis do tuzemského seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů (ve smyslu § 129 ZVZ) či pro vydání tuzemského 

certifikátu v rámci systému certifikovaných dodavatelů (ve smyslu § 138 ZVZ).  

Je třeba dodat, že výpisy ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

a příslušné zahraniční certifikáty prokazující kvalifikaci dodavatele, musí být přeloženy 

vždy do českého jazyka a tento překlad musí být úředně ověřen. Jedinou výjimkou, 

kdy tyto doklady nemusí být ověřeně přeloženy, je, pokud zahraniční dodavatel 

se sídlem, místem podnikání či bydlištěm na území Slovenské republiky předkládá 

výpis z tamního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či tamní certifikát. Takový postup 

by bylo možné dovodit i na základě ust. § 51 odst. 7 ZVZ věty poslední.  

 

Problematikou prokazování kvalifikace prostřednictvím výpisu ze zahraničního 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ve věci zakázky „Digitalizace dokumentů a vytěžení dat―, jejímž zadavatelem byla 

organizační složka státu Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
225

 Tento případ 

z přelomu let 2006 a 2007 (celé zadávací i přezkumné řízení však již proběhlo 

za účinnosti stávajícího ZVZ) je s ohledem na právě vyloženou tématiku pozoruhodný 

hned v několika ohledech.  

                                                 

225
 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. 6. 2007, sp. zn. 411/2006. 
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Zahraniční dodavatel, který byl v dotčeném zadávacím řízení zadavatelem 

vyloučen pro nesplnění kvalifikace, měl sídlo ve Slovenské republice (dále jen 

„slovenský dodavatel―). Slovenská republika byla členským státem EU (tudíž i státem 

EHP) a použití slovenských dokumentů ekvivalentních k tuzemským výpisům 

a certifikátům ve smyslu ZVZ při prokazování kvalifikace v tuzemském zadávacím 

řízení bylo principielně možné, a to dokonce i v původním slovenském znění.  

V tomto případě dokladoval slovenský dodavatel splnění kvalifikačních 

předpokladů „potvrzením o zapsání do seznamu podnikatelů― ve smyslu ust. § 128 

slovenského zákona č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní. Podle slovenské úpravy 

vede tamní Úrad pro verejné obstarávaní seznam podnikatelů, kteří prokázali 

způsobilost k uzavírání smluv nebo rámcových smluv týkajících se veřejných zakázek. 

Zápis v tomto seznamu opravňuje podnikatele prokázat v zadávacím řízení splnění 

některých podmínek účasti v zadávacích řízeních v režimu slovenského zákona. Výpis 

ze seznamu podnikatelů nahrazuje výpis z rejstříku trestů Slovenské republiky, 

potvrzení soudu příslušnému k rozhodování v trestních a konkurzních věcech, potvrzení 

Sociálnej poisťovne SR a zdravotní pojišťovny, daňového úřadu, doklad o oprávnění 

podnikat nebo doklad o zapsání do seznamu vedeném profesní organizací a potvrzení 

příslušného inspektorátu práce.
226

  

Předseda Úřadu se (na rozdíl od zadavatele) v řízení o rozkladu
227

 přiklonil 

k názoru, že zmíněné potvrzení o zapsání do seznamu podnikatelů vydané slovenským 

Úradem pro verejné obstarávaní je třeba považovat za výpis ze zahraničního seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů. Byť byl v šetřeném případě tento výpis starší tří měsíců, 

zadavatel jej nebyl povinen přijmout a byl tudíž dán důvod pro vyloučení slovenského 

dodavatele, zabýval se Úřad pro úplnost též otázkou rozsahu předpokladů, které 

je zahraniční výpis s to prokázat. 

ÚOHS v rozhodnutí svého předsedy o rozkladu v této věci shrnul, že pokud 

z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční 

dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů výslovně uvedených v ust. § 143 

odst. 3 větě první ZVZ, nahrazuje takový výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční 

                                                 

226
 § 26 odst. 2 zákona č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní. 

227
 Rozhodnutí předsedy ÚOHS R085/2007/03-09666/2007/310-Šp., v řízení dle § 152 a 153 správního 

řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). 
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certifikát (za výše zmíněných podmínek, stanovených v § 143 ZVZ) splnění kvalifikace 

pouze ohledně těchto předpokladů, popřípadě splnění její příslušné části. V šetřeném 

případě slovenský dodavatel prokazoval pomocí výpisu ze zahraničního seznamu 

(potvrzením o zapsání do seznamu podnikatelů) pouze splnění základních 

kvalifikačních předpokladů. Podle ust. § 53 odst. 2 ZVZ dodavatel prokazuje splnění 

základních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, 

potvrzením finančního úřadu, zdravotní pojišťovny nebo správy sociálního zabezpečení, 

a ve zbývajících případech čestným prohlášením. Slovenský výpis ze seznamu 

podnikatelů (resp. potvrzení o zápisu v něm) však nahrazuje pouze doklady vymezené 

v ust. § 26 odst. 2 zákona č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní. Zahrnuje v sobě sice 

i jiné doklady než ty, které vyžaduje ust. § 53 odst. 2 ZVZ, ale není způsobilý prokázat 

všechny základní kvalifikační předpoklady ve smyslu ust. § 43 odst. 1 ZVZ. Předseda 

Úřadu proto dochází k závěru, že: „výpisem ze seznamu podnikatelů není například 

prokázáno, že zadavatel nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně 

potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních 

předpisů (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona) nebo že nenaplnil skutkovou podstatu jednání 

nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 

(§ 53 odst. 1 písm. c) zákona). Výše zmíněné skutečnosti musí být proto zahraničním 

dodavatelem prokázány nad rámec výpisu ze zahraničního seznamu, a to čestným 

prohlášením, jak požaduje § 53 odst. 2 zákona, což se však v šetřeném případě 

nestalo.―
228

 

I zde tudíž platí výše formulovaný závěr, že způsob prokazování požadované 

kvalifikace se řídí zahraničním právním řádem, rozsah prokázání kvalifikace se však 

i u zahraničních dodavatelů řídí požadavky stanovenými ZVZ a zadavatelem na jeho 

základě v konkrétním zadávacím řízení. 

   

4.2.3. EXKURS: ČESKÝ JAZYK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

 Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem má být prováděna 

ze zákona v českém jazyce. Úkon učiněný ve slovenském jazyce je možno považovat 

                                                 

228 
Rozhodnutí předsedy ÚOHS R085/2007/03-09666/2007/310-Šp, bod. 30. 
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za úkon učiněný v jazyce českém.
229

 Zadavatel není oprávněn vyloučit použití českého 

jazyka a stanovit jako oficiální a jediný jazyk řízení či soutěže o návrh jazyk cizí.        

Na druhou stranu je zadavatel oprávněn v zadávacích podmínkách stanovit další 

oficiální jazyk, kterým lze komunikovat vedle jazyka českého. To je praktické zejména 

v případě, kdy vzhledem k předmětu veřejné zakázky či soutěže o návrh lze očekávat 

zájem převážně zahraničních dodavatelů. Pro úkony dodavatele vždy platí pravidlo, 

že nabídky a ostatní písemnosti podle tohoto zákona je možné předložit vždy v českém 

jazyce, popřípadě v jazyce stanoveném zadavatelem v zadávacích podmínkách.
230

 

Otázce povinnosti k doložení úředně ověřeného překladu cizojazyčných listin 

do českého jazyka byla věnovaná pozornost výše. 

Znalost českého jazyka však může sehrát klíčovou roli též jako technický 

kvalifikační předpoklad zadavatele na dodavatele ve smyslu ust. § 56 ZVZ. Potíže však 

nemusí působit splnění tohoto předpokladu pouze (zahraničnímu) dodavateli. 

Rozhodovací praxe ÚOHS
231

 ukazuje, že zadavatelé často požadují splnění tohoto 

požadavku bez ohledu na výše zmíněnou zásadu přiměřenosti kvalifikačních požadavků 

k předmětu veřejné zakázky. Přípustné je tudíž pouze stanovení přiměřených 

kvalifikačních předpokladů, které mají objektivně přímý vztah k předmětu zadávané 

veřejné zakázky.  

Zadavatel zpravidla v rámci požadavků na osoby, jejichž pomocí bude dodavatel 

veřejnou zakázku plnit, stanoví, že tito musí prokázat znalost českého jazyka na různě 

specifikované úrovni. Nutnost tohoto kvalifikačního předpokladu určitých členů týmu 

dodavatele zdůvodňuje zadavatel obvykle povahou jejich činnosti při plnění zakázky 

(jednání s českými orgány, zastupování dodavatele apod.). ÚOHS následně v rámci své 

přezkumné či dohlédací činnosti poměrně často dochází k závěru, že podmínku aktivní 

znalosti českého jazyka u určených členů týmu dodavatele nelze s ohledem na předmět 

plnění konkrétní zakázky považovat za přiměřený požadavek.
232

  

                                                 

229
 Takový závěr lze dovodit z ustanovení § 51 odst. 7 věty poslední ZVZ. 

230
 § 148 odst. 6 ZVZ. Srov. též Metodiku zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a metodika zadávání zakázek financovaných ze 

zdrojů Evropské unie, s. 204. 
231

 Srov. např. Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, sp. zn. S323/2008 nebo 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, sp. zn. S346/2009. 
232

 Např. ve zmíněném Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, sp. zn. S323/2008 došel ÚOHS 

k tomuto závěru: „Je zcela legitimní, aby zadavatel stanovil jeden společný jazyk, kterým budou 
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4.3. OCHRANA ZAHRANIČNÍHO DODAVATELE PROTI 

POSTUPU ZADAVATELE 

Zadavatelé jsou při všech svých úkonech v rámci zadávacího řízení povinni 

dodržovat povinnosti, které jim stanoví ZVZ. Systém těchto povinností zadavatelů 

zaručuje realizaci základních zásad zadávacího řízení, jak byly popsány v části třetí této 

práce – především tedy zásad rovného zacházení, nediskriminace a transparentnosti. 

Právě povinnosti uložené zadavateli mají zaručit, že všichni dodavatelé (tedy včetně 

zahraničních) budou mít rovné podmínky, nebudou ve vztahu k jiným dodavatelům 

diskriminování a budou jim k dispozici informace plně dostačující k účasti v zadávacím 

řízení. 

Nejen v oblasti práva veřejných zakázek platí, že míra plnění právních povinností 

je značně závislá na efektivní ochraně jim odpovídajících (korelativních) subjektivních 

práv. ZVZ a v návaznosti na něj obecné právní předpisy (zejména správní řád, soudní 

řád správní, občanský soudní řád)
233

 stanoví mechanismy, jejichž pomocí se dodavatelé 

mohou bránit proti postupu zadavatele.  

Podrobný rozbor problematiky ochrany dodavatelů proti nesprávnému postupu 

zadavatele není, s ohledem na zaměření této práce, možný (a fakticky ani potřebný, 

neboť byl již opakovaně zpracován v tuzemské odborné literatuře).
234

 Omezíme se tudíž 

na konstatování že dodavatel je oprávněn podat přímo zadavateli své námitky proti jeho 

                                                                                                                                               

zúčastněné strany hovořit, avšak zadavatelem zvolený způsob k zajištění tohoto požadavku u všech 

klíčových členů týmu je natolik přísný, že jde nad rámec sledovaného účelu této podmínky a výrazně 

omezuje okruh potenciálních dodavatelů schopných splnit takto stanovené kvalifikační předpoklady ať už 

jinými kvalifikovanými členy týmu, nebo s využitím tlumočnického překladu. V návaznosti na tento závěr 

Úřad konstatuje, že zadavatel se při vymezení požadavku na aktivní znalost českého jazyka u klíčových 

členů týmu dopustil diskriminačního jednání vůči dodavatelům, kteří přestože takovými členy týmu 

nedisponují, byli by schopni vést požadovaná jednání v českém jazyce a předmět šetřené zakázky 

zrealizovat.― 
233

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní; zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád. 
234

 Srov. např. Přezkumné řízení v oblasti veřejných zakázek a koncesí in Jurčík, R., Zadávání veřejných 

zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 425 a násl; Kratochvílová, D., Ochrana proti nesprávnému 

postupu zadavatele veřejné zakázky. Rigorózní práce. Právnická fakulta UK. 2008; Raus, D., Zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu a otazníky jeho přezkumu. Právní rozhledy. 2007, č. 19, s. 689 a násl. 

 či Pavel, J., Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v České republice. 

Transparency International - Česká republika (TIC), Praha, říjen 2009. Dostupné z WWW: < 

http://www.transparency.cz/pdf/vz5_efektivnost_fungovani_kontroly_vz.pdf>. 
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postupu.
235

 Nevede-li námitkové řízení k dodavatelem požadované nápravě, může 

se dodavatel obrátit na státní orgán, jenž posoudí postup zadavatele a v případě zjištění 

jeho nesprávného postupu sjedná potřebnou nápravu. Těmito orgány jsou v první řadě 

ÚOHS
236

, a následně v rámci správního soudnictví příslušný krajský soud (jímž je 

s ohledem na sídlo ÚOHS vždy Krajský soud v Brně), popř. Nejvyšší správní soud.
237

 

Pokud již byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva (veřejná zakázka byla 

zadána), může do obchodněprávních smluvních vztahů zasáhnout pouze civilní soud.
238

 

Zahraniční dodavatelé mají zásadně rovnocenné postavení jako dodavatelé 

tuzemští, což platí i pro jejich přístup k prostředkům právní ochrany ohledně jejich práv 

v rámci zadávacího řízení. Takové postavení je jim garantováno též na ústavní úrovni 

Listinou základních práv a svobod v rámci práv na soudní a jinou právní ochranu.
239

 

V následujícím výkladu je proto věnována pozornost dvěma možnostem ochrany zájmů 

dodavatelů, jež přicházejí v úvahu specificky u dodavatelů zahraničních. 

 

4.3.1. PUBLIC PROCUREMENT NETWORK 

Zadávací řízení v EU jsou zásadně otevřena pro všechny dodavatele. Dodavatelé 

z jednoho členského státu se mohou ucházet o veřejné zakázky v jiném členském státě, 

a naopak. Právní úprava zadávání veřejných zakázek se však stát od státu odlišuje, což 

je přirozený důsledek rozličné transpozice evropských zadávacích směrnic.  

                                                 

235
 Hlava I části páté ZVZ (§ 110 a násl.). 

236
 ÚOHS postupuje při dohledu nad zadáváním veřejných zakázek podle hlavy II části třetí ZVZ              

a správního řádu. Dodavatel se tudíž může bránit prostřednictvím podnětů k ÚOHS (§42 správního řádu), 

prostřednictvím písemného návrhu (§114 ZVZ), popřípadě podáním rozkladu proti prvoinstančnímu 

rozhodnutí ÚOHS (§152 správního řádu). 
237

 Dle § 65 a násl. a § 102 a násl. soudního řádu správního. 
238

 Pravomoc civilních soudů je dána § 7 odst. 1 občanského soudního řádu, dle kterého soudy 

v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci, které vyplývají 

z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají 

a nerozhodují o nich jiné orgány. Mezi tyto jiné orgány patří do doby uzavření smlouvy ÚOHS, který 

může do doby zadání zakázky (uzavření smlouvy) postup zadavatele korigovat. Po uzavření smlouvy 

již spory vyplývající z uzavřené smlouvy řeší soud v řízení podle občanského soudního řádu, neboť 

jakmile je veřejná zakázka zadána, k čemuž dojde výběrem nejvhodnější nabídky a uzavřením smlouvy, 

fakticky končí režim ZVZ a nastává režim smlouvy. Srov. Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek 

a udělování koncesí v ČR a EU, s. 426. 
239

 Srov. čl. 39 odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 42 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (usnesení 

předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.). 
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Dodavatelé při účasti v zadávacím řízení v jiném členském státě tak mohou narazit 

na nejrůznější překážky, které často souvisí právě s tímto zahraničním prostředím 

a různorodostí právních úprav a nemusí vždy spočívat v nesprávném postupu 

zadavatele. Zahraniční dodavatelé, kteří se cítí být poškozeni, se mohou bránit formální 

cestou u národního soudu nebo u jiného orgánu dohledu. Režim právní ochrany 

dodavatelů v ČR byl naznačen v předcházející kapitole. Formální postup právní ochrany 

dodavatele však může být velice zdlouhavý a značně nákladný.  

Za účelem řešení těchto problémů byl vytvořen neformální systém, který má 

co možná nejrychleji vyjasnit nedorozumění a podezření z porušení pravidel zadávání 

veřejných zakázek v jiném než domovském státě dodavatele, a to již v počáteční fázi 

zadávacího řízení. Tvoří jej síť vládních úřadů (národních kontaktních center, jímž 

je v ČR ÚOHS) pro veřejné zakázky ve více než 30 evropských zemích
240

 nazvaná 

Public Procurement Network (Síť pro veřejné zakázky, dále jen „PPN―).
241

  

PPN byla založena z iniciativy Dánského soutěžního úřadu v roce 2003 na základě 

výsledků předcházejícího tříletého pilotního projektu. Síť má dvě primární funkce:  

- poskytování praktické pomoci dodavatelům, kteří čelí nesrovnalostem při účasti 

v zahraničních zadávacích řízeních,  

- umožnění výměny zkušeností a poznatků o osvědčených postupech při zadávání 

veřejných zakázek.
242

 

Služby PPN jsou bezplatné. Národní zástupce v PPN jedná jménem dodavatele 

a kontaktuje orgán zodpovědný za veřejné zakázky v domovské zemi zadavatele. Český 

zadavatel, jenž čelí nesrovnalostem v zahraničním zadávacím řízení, se tudíž může 

obrátit na ÚOHS, který následně kontaktuje kompetentní orgán v domovské zemi 

zadavatele. 

 

                                                 

240
 Na síti PPN se podílí vedle všech členských států EU též Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko, 

Chorvatsko, Makedonie, Turecko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá hora, Kosovo a Albánie.  
241

 Srov. internetový portál PPN (http://www.publicprocurementnetwork.org).  
242

 Výsledkem této činnosti je např. The Comparative Survey on the National Public Procurement 

Systems across the PPN. Authority for Supervision of Public Contracts. Italian PPN Presidency. Řím. 

2010. Dostupné z WWW: <http://www.publicprocurementnetwork.org/docs/ItalianPresidency 

/Comparative%20survey%20on%20PP%20systems%20across%20PPN.pdf>. 
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Postup řešení problémů v síti PPN lze zpravidla rozdělit do tří fází: 

1. kontakt dodavatele s národním kontaktním centrem PPN, 

2. oslovení protějšku v síti PPN v cizím státě národním kontaktním centrem, 

3. vyjasnění situace mezi příslušným zahraničním orgánem a zadavatelem. 

„Mnoho stěžovatelů chce zůstat v anonymitě kvůli obavám z poškození vztahů 

se zadavatelem. Přestože zástupci PPN zachovávají tuto anonymitu, pokud 

je požadována, je možné, že zadavatel přesto odhadne, kdo je původcem stížnosti. PPN 

používá neformální a přátelský přístup "žádné obvinění-žádná ostuda". Zkoumání 

a dialog prostřednictvím PPN nevede k poškození vztahů. Jednání PPN je diskrétní, 

směřuje k vyjasnění nedorozumění a vyhýbá se tomu, aby se stěžovatel a zadavatel 

dostali do nepříjemných situací. PPN se především snaží vyjasnit postupy a jednání a, 

pokud je to vhodné, neformálně řešit porušení pravidel EU.―
243

 

Strukturálně podobnou, avšak obecněji zaměřenou alternativu k síti PPN 

představuje síť SOLVIT, která působí od července 2002 prostřednictvím center 

SOLVIT při veřejné správě členských států EU, Norska, Lichtenštejnska a Islandu. 

Taktéž síť SOLVIT se pokouší nalézat rychlá a neformální řešení problémů 

v případech, kdy veřejná správa chybně aplikuje pravidla vnitřního trhu včetně pravidel 

pro veřejné zakázky. Centra SOLVIT jsou, obdobně jako národní centra PPN, součástí 

státní správy jednotlivých zemí a snaží se poskytovat řešení pro nastalé problémy 

v krátké lhůtě deseti týdnů.
244

  

 

4.3.2. OBRANA NA ZÁKLADĚ GPA 

Zajímavou otázkou, na kterou dosud neposkytla odborná literatura ani judikatura 

SDEU definitivní odpověď, je otázka přímé aplikovatelnosti GPA v členských státech 

EU. Přímá aplikovatelnost (přímý účinek) GPA by znamenala, že by se subjekty práva 

                                                 

243
 PPN – Síť pro veřejné zakázky: Stěžujte si v pravý čas. ÚOHS. Dostupné z WWW: < 

http://www.compet.cz/verejne-zakazky/public-procurement-network/>, [cit. 2011-03-12]. 
244

 O SOLVITu. Evropská komise. Dostupné z WWW: < http://ec.europa.eu/ 

solvit/site/about/index_cs.htm>, [cit. 2011-03-12]; SOLVIT centrem pro ČR je Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. 
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(fyzické a právnické osoby) mohly před národními (též českými) orgány dovolat přímo 

ustanovení GPA. 

Nejprve je potřeba zabývat se otázkou závaznosti GPA ve vztahu k ČR. Ačkoli 

ČR tuto dohodu neratifikovala, je GPA podle převažujících výkladů závazná i pro ni, 

přestože z mezinárodněprávního hlediska není její smluvní stranou. Čl. 216 odst. 2 

SFEU (obdobně jako bývalý čl. 300 odst. 7 SES) stanoví, že mezinárodní smlouvy 

uzavřené Unií (tzv. vnější smlouvy) jsou závazné pro orgány Unie i pro členské státy. 

I členské státy mají tudíž povinnost GPA respektovat a řádně provádět. Navíc je třeba 

poznamenat, že v hierarchii pramenů práva EU se vnějším smlouvám přisuzuje místo 

mezi primárním a sekundárním právem; nadřazenost nad sekundárním právem je tudíž 

jejich pojmovým znakem.
245

 

V rámci obecného výkladu o GPA jako prameni mezinárodního práva již bylo 

naznačeno, že GPA (čl. XX a XXII) ve spojení s DSU předvídají vedle smírného řešení 

sporu též řešení autoritativní.
246

 Tím se smluvní strany GPA zavázaly poskytnout svým 

fyzickým a právnickým osobám efektivní soubor prostředků k prosazování jejich práv 

planoucích z GPA. Argument, že není možné uvažovat o přímém účinku GPA 

vzhledem k „příliš měkkému― mechanismu urovnávání sporů tudíž není na místě. 
247

  

Další podmínkou přímého účinku vnější smlouvy představuje bezpodmínečnost 

a dostatečná určitost jejích jednotlivých ustanovení. Znění převážné části GPA se jeví 

jako dostatečně určité a jasné. Ani z tohoto důvodu není možné přímou aplikovatelnost 

GPA a priori vyloučit.  

Schnitzer a Krutáková proto shrnují, že GPA má přednost před sekundárním 

právem i právem národním a zadávací směrnice i ZVZ tudíž musí být vykládány 

v souladu s GPA. Podrobná ustanovení ohledně právní ochrany, která výslovně směřují 

k efektivnímu prosazování práva, ukazují na přímou aplikovatelnost dohody. Relevantní 

výklad této problematiky však může podat v případě příslušného podnětu pouze SDEU. 

                                                 

245
 Svoboda, P., cit. dílo, s. 73. Srov. též C-179/97, Španělské království v. Evropská komise, ECR (1999) 

I-01251, bod. 11. 
246

 Rozhodování DSB; srov. kap. 2.2.4.3. 
247

 Schnitzer, S.; Krutáková, L., Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) – je pro zadavatele v České 

republice závazná?, s. 71. 
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V případě, že by aproboval argumenty, museli by zadavatelé a národní orgány GPA 

aplikovat.
248

 

 

 

4.4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZVZ 

4.4.1. NEGATIVNÍ PŮSOBNOST ZÁKONA 

Důležitým bodem pro zjištění, zdali je dána povinnost zadavatele postupovat při 

zadávání veřejné zakázky dle ZVZ, je analýza (právní kvalifikace) charakteru předmětu 

veřejné zakázky. V případě veřejných zakázek se specifickým předmětem není 

zadavatel povinen, i přes naplnění zákonných znaků veřejné zakázky,
249

 zadávat 

je postupem podle ZVZ. Jak je již ze samotného označení relevantních ustanovení ZVZ 

(§ 18 a 19) patrno, bude se jednat o poměrně výjimečné situace. V těchto ustanoveních 

vypočítává ZVZ taxativně druhy zakázek, na které se i přesto, že splňují identifikační 

znaky veřejné zakázky (osoba zadavatele, předmět veřejné zakázky a úplatné poskytnutí 

předmětu veřejné zakázky), nevztahuje působnost ZVZ. Jedná se o případy, kdy 

by použití postupu podle ZVZ vedlo k podstatnému ztížení celého procesu, a proto 

zákonodárce upřednostnil ochranu jiných hodnot (jako zájem na ochraně utajovaných 

informací či národní bezpečnosti) a vyňal je z režimu ZVZ.  

Zjednodušeně řečeno, pro postup dle ZVZ je primárním kritériem, zda subjekt 

zadávající veřejnou zakázku je zadavatelem, a zda vydává své prostředky na služby, 

dodávky či stavební práce. Následně je nutno zkoumat, zda dle charakteru zakázky není 

její zadávání z obligatorního režimu zákona vyňato. Pokud je splněna některá 

z podmínek podle ust. § 18 odst. 1 až odst. 3 ZVZ, nemusí podle ZVZ postupovat 

zadavatel (sektorový zadavatel ani v případech dle ust. § 19 ZVZ). Jde o možnost 

zadavatele a nikoliv o jeho povinnost. Zadavatel se tedy nemůže dopustit porušení ust. 

§ 18 ZVZ tím, že výjimku z působnosti zákona nevyužije a započne veřejnou zakázku, 

na niž se výjimka vztahuje, zadávat v režimu ZVZ, např. v otevřeném či užším řízení. 
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 Schnitzer, S.; Krutáková, L., Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) – je pro zadavatele v České 

republice závazná?, s. 72-73. 
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 Srov. kap. 1.2.2. 



105 

 

V takovém případě má ale veřejný zadavatel postupovat tak, jako by zadával běžnou 

veřejnou zakázku s povinností respektovat příslušná ustanovení ZVZ. Porušení tohoto 

ustanovení se zadavatel může dopustit pouze tím, že předmětnou výjimku obsaženou 

v ust. § 18 ZVZ použije v rozporu se zákonem; jinými slovy řečeno, pokud zadavatel 

výjimku použije, aniž by pro její použití byly splněny podmínky.  

Je vhodné zmínit, že poměrně často dochází k situacím, kdy zadavatel zahájí 

zadávací řízení dle ZVZ a teprve následně zjistí, že se jedná o případ, na nějž 

se vztahuje některá z obecných výjimek. V tomto případě platí, že pokud se zadavatel 

rozhodne postupovat dle ZVZ nebo tak učiní i jen z důvodu, že nevěděl o uplatnění 

obecné výjimky, je povinen postupovat podle zákona v celém zadávacím řízení. 

Posledním faktickým úkonem zadavatele před samotným zahájením zadávacího řízení 

by tudíž měla být konfrontace předmětu zamýšleného řízení s ust. § 18 ZVZ. V případě, 

kdy zadavatel odůvodněně subsumuje charakter předmětu veřejné zakázky pod jednu 

z výjimek, a to s ohledem na její druh (podlimitní, nadlimitní), není povinen dle zákona 

postupovat.
250

 

Nicméně i v případě využití některé ze zákonných výjimek stanovených ve výše 

uvedených ustanoveních musí veřejný zadavatel vždy respektovat zákonné zásady 

definované § 6 ZVZ stejně jako dotčené zvláštní právní předpisy. V této souvislosti 

se bude jednat zejména o zákon č. 302/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v souladu se kterým musí být veřejné prostředky vynakládány hospodárně, efektivně 

a účelně.  

 

4.4.1.1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OBLASTI OBRANY 

V současné době je připravována novela ZVZ, jejímž účelem je transpozice 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 

o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky 

a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES 

a 2004/18/ES (dále jen „obranná směrnice―). Česká republika jako členský stát EU 

má povinnost transponovat tuto směrnici do 21. srpna 2011.  

                                                 

250
 Srov. Jurčík, R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU, s. 144 a násl. 
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Směrnice upravuje zvláštní postupy pro zadávání veřejných zakázek, jejichž 

předmětem jsou  

a) dodávky vojenského vybavení,  

b) dodávky citlivého vybavení,  

c) stavební práce, dodávky a služby, které s písmeny a) a b) souvisejí a 

d) stavební práce a služby pro výhradně vojenské účely či citlivé stavební práce 

a citlivé služby. 

Připravovaná novela proto počítá s vymezením nové veřejné zakázky, 

a to veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti. Samotná definice této veřejné 

zakázky vychází z obranné směrnice a vymezuje veřejné zakázky v oblasti obrany 

a bezpečnosti jejich předmětem. Zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti mají specifické 

požadavky zejména na bezpečnost členských států a dále bezpečnost utajovaných 

informací. Z tohoto důvodu pro ně bude upraven postup specificky tak, aby byly tyto 

požadavky naplněny. Takový postup má umožnit zadávat i tyto specifické veřejné 

zakázky s maximální mírou bezpečnosti pro členské státy a zároveň posílit 

hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU. To bude mimo jiné znamenat pro zahraniční 

dodavatele vytčených dodávek a stavebních prací nové příležitosti účastnit 

se zadávacích řízení v oblastech, na něž se tradičně evropská zadávací úprava 

nevztahovala.
251

  

Preambule obranné směrnice mimo jiné uvádí: „Postupné vytváření evropského 

trhu s obranným vybavením je nezbytné pro posílení evropské obranné technologické 

a průmyslové základny a pro rozvoj vojenských schopností nezbytných k provádění 

evropské bezpečnostní a obranné politiky.―
252

 Obranná směrnice tak má podpořit 

celkovou konkurenceschopnost průmyslu v Evropě; zejména pak průmyslu obranného. 

S tím souvisí příznivý vliv na strategickou situaci obranných sil a na výši nákladů 

na pořizování veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti.  
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 Předkládací zpráva k návrhu novely ZVZ. Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostupné z WWW: 

<http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-

pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/263-10-novela-zakona-o-verejnych-zakazkach-t-18-11-

2010.aspx>, [cit. 2011-03-17].  
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Cílem obranné směrnice z hlediska zadávání veřejných zakázek je omezit 

působnost výjimek, na jejichž základě zadavatel není povinen použít zadávací řízení pro 

výběr dodavatele veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti. U řady veřejných 

zakázek tak budou zadavatelé nově povinni použít standardní zadávací řízení. Je zřejmé, 

že připravovaná úprava, bude příznivější pro účast zahraničních dodavatelů ve veřejné 

zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, a to nejen z důvodu většího otevření trhu 

s těmito zakázkami, ale též z důvodu větší transparentnosti a předvídatelnosti 

zadávacích procesů. 

 

4.4.2. FAKTICKÉ DŮSLEDKY PRO ZAHRANIČNÍHO DODAVATELE 

Je zřejmé, že zahraniční dodavatelé, stejně jako dodavatelé domácí mají 

v případě podřazení konkrétní veřejné zakázky pod některou z výjimek stanovených 

v ust. § 18 ZVZ, příp. § 19, značně omezenou možnost obrany proti postupu zadavatele. 

Orgán dohledu (ÚOHS) dohlíží nad tím, zda zadavatelé postupují podle jednotlivých 

konkrétních ustanovení ZVZ při zadávání těch plnění, která jsou veřejnými zakázkami 

nadlimitními či podlimitními, vyjma případů, kdy zadavatelé tyto zakázky nemusejí 

na základě jednotlivých legálních výjimek podle citovaného ustanovení zadávat. V této 

souvislosti je potřeba poukázat především na opakovaně kritizovanou úpravu zadávání 

zakázek malého rozsahu (§18 odst. 3 ZVZ), při jejichž zadávání odpadají veškeré 

formální úkony a k jejichž zadávání dochází často z rozhodnutí jediné osoby 

tzv. z volné ruky.
253

  

Zahraničního dodavatele velmi často z účasti v zadávacím řízení diskvalifikuje 

faktická nemožnost se o zadávacím řízení vůbec dozvědět. Jak již bylo naznačeno výše, 

zadavatelé jsou povinni uveřejnit relevantní oznámení v Úředním věstníku EU pouze 

v případě zakázek nadlimitních.
254

 U zakázek podlimitních (a tudíž i zakázek malého 

rozsahu), stejně jako dalších zakázek, které se nezadávají v režimu ZVZ taková 

povinnost stanovena není, což fakticky a priori vylučuje ze zadávacího řízení mnohé 

                                                 

253
 Srov. např. Zakázky malého rozsahu v České republice. Transparency International - Česká republika 

(TIC), Praha, prosinec 2009. Dostupné z WWW: <http://www.transparency.cz/pdf/TIC_ZMR_ 

publikace.pdf>; Rističová, S., Mezinárodní komparace způsobu zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. Veřejné zakázky a PPP projekty. 2010,. č. 3, s. 32 a násl či Raus, D., Zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a otazníky jeho přezkumu. Právní rozhledy. 2007, č. 19, s. 689 a násl. 
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 Srov. kap. 3.2.2. této práce. 
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potenciální dodavatele, ačkoli formálně jejich účast být vyloučena nemusí a zpravidla 

též není. Je tomu tak i přesto, že by zadavatel měl (jak bylo konstatováno výše)
255

 

u zakázek s unijním rozměrem, a to včetně těch, na které se nevztahují zadávací 

směrnice, zajistit zveřejnění umožňující skutečné otevření trhu hospodářské soutěži 

ve prospěch každého potenciálního uchazeče. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Projekty financovaných zcela či částečně z veřejných zdrojů mají zcela zásadní 

hospodářský význam jak v měřítku národním, tak mezinárodním. Procesy zadávání 

veřejných zakázek, stejně jako smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, 

se stále častěji řídí pravidly, jež jsou formulovány na nadnárodní úrovni. Tento trend 

je označován jako internacionalizace zadávání veřejných zakázek. Prameny práva 

veřejných zakázek proto nalézáme v právu mezinárodním, evropském i vnitrostátním. 

Jistý význam mají též soubory pravidel týkajících se zadávání veřejných zakázek, které 

však povahu pramene práva ve formálním smyslu nemají. Zmíněné prameny 

se zpravidla liší svou působností, závazností i faktickým významem.  

Z výše podaného výkladu je zřejmé, že mezinárodní právo představuje spíše 

marginální pramen práva veřejných zakázek. Z pohledu ČR a EU je relevantní 

mezinárodněprávní úprava obsažena v několika mezinárodních smlouvách mezi EU 

a třetími zeměmi. Nejvýznamnější z nich je GPA uzavřená mezi některými členy WTO 

včetně EU. Vedle mezinárodních smluv, tedy pramenů práva ve formálním smyslu, 

mají na mezinárodní úrovni faktický význam též zadávací pravidla Světové banky 

a jiných finančních institucí. Tato pravidla se stávají součástí smluvních vztahů mezi 

financující institucí a příjemcem, jenž je povinen zajistit jejich aplikaci při zadávání 

zakázky financované z prostředků poskytnutých touto institucí. 

Oproti právu mezinárodnímu má právo evropské pro přeshraniční zadávání 

veřejných zakázek v ČR zcela zásadní význam. Právo EU upravuje oblast veřejných 
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zakázek ve dvou rovinách. Primární právo EU stanoví základní principy, jež se uplatní 

též na tomto úseku. Podrobnou právní úpravu zadávání veřejných zakázek nalézáme 

v pramenech sekundárního práva, především v zadávacích a přezkumných směrnicích, 

které vycházejí především ze zásad rovného zacházení, nediskriminace 

a transparentnosti. Tyto zásady představují obecné požadavky, právní pravidla vyššího 

stupně obecnosti, ze kterých vycházejí jednotlivé právní instituty platné právní úpravy 

(unijní i tuzemské). Účelem unijní úpravy zadávání veřejných zakázek je především 

efektivní fungování vnitřního trhu a má proto určující význam pro podobu národních 

právních předpisů členských států.  

Tuzemská právní úprava zadávání veřejných zakázek, obsažená v ZVZ 

a v předpisech na něj navazujících, představuje zvláštní, poměrně rozsáhlou materii na 

pomezí tradičních odvětví práva správního, finančního a obchodního. Jedná se tudíž 

o úpravu multidisciplinární, jež zasahuje jak do odvětví soukromoprávních, 

tak veřejnoprávních. Zásadní roli při její interpretaci a aplikaci sehrává právo EU 

a výklad SDEU. 

ZVZ  otevírá přístup na tuzemský trh veřejných zakázek všem dodavatelům, 

a to bez ohledu na to, odkud pocházejí (čili též bez zohlednění skutečnosti, zda čeští 

dodavatelé, případně dodávky pocházející z ČR, mají rovněž přístup na trh veřejných 

zakázek v zemi původu zahraničního dodavatele nebo dodávek). Princip reciprocity 

se tudíž (až na výjimku stanovenou v ust. § 100 ZVZ) v otázce přístupu zahraničních 

dodavatelů na tuzemský trh veřejných zakázek neuplatní. 

Zásadní význam pro faktickou možnost účasti zahraničních dodavatelů 

v tuzemských zadávacích řízeních má způsob prokazování jejich kvalifikace. Zahraniční 

dodavatelé zásadně prokazují splnění kvalifikace podle právního řádu svého 

domovského státu, avšak v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Zahraniční 

dodavatel má však též možnost prokázat svou kvalifikaci tuzemským výpisem 

ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či tuzemským certifikátem vydaný 

certifikačním orgánem pro kvalifikaci, pokud v ČR splní předpoklady pro jejich vydání. 

Má však též možnost prokázat splnění kvalifikace výpisem z obdobného zahraničního 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem, který byl vydán v jeho 

domovském státě. 
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Zahraniční dodavatelé mají zásadně rovnocenné postavení jako dodavatelé 

tuzemští, což platí i pro jejich přístup k prostředkům právní ochrany. Za účelem 

usnadnění řešení specifických problémů dodavatelů, opakovaně se vyskytujících 

v zadávacích řízeních v jiném než jejich domovském státě, byl vytvořen systém Public 

Procurement Network (PPN). Zahraničního dodavatele však velmi často z účasti 

v tuzemském zadávacím řízení diskvalifikuje faktická nemožnost se o zadávacím řízení 

dozvědět, neboť podlimitní zakázky, zakázky malého rozsahu a další zakázky, které 

se nezadávají v režimu ZVZ, nemusí být obligatorně oznamovány v Úředním věstníku 

EU. 

 

Úplným závěrem je třeba poznamenat, že obdobně jako v jiných oblastech práva, 

by mělo být snahou normotvůrců (na všech úrovních) právní úpravu zadávání veřejných 

zakázek zjednodušit a oprostit jí od nadbytečných formalismů. Jen tak je možné 

dosáhnout toho, aby tato úprava představovala pro velmi široký okruh svých adresátů 

skutečně srozumitelný a účinný nástroj přerozdělování veřejných prostředků. 

I z hlediska umožnění snazší účasti zahraničních dodavatelů v tuzemském zadávacím 

řízení by bylo de lege ferenda vhodné uvažovat o značném zjednodušení zadávání 

podlimitních zakázek (na které jsou dosud kladeny, nad rámec unijní úpravy, v podstatě 

stejné požadavky jako na zadávání zakázek nadlimitních). Zároveň by však bylo nutné 

spojit tuto změnu s povinností uveřejnění relevantních oznámení týkajících 

se podlimitních zakázek v Úředním věstníku EU.  
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Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

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

Zákon č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní 

 

 Evropské právo 

Smlouva o založení Evropského společenství 

Smlouva o Evropské unii (ve znění Lisabonské smlouvy i ve znění předcházejícím) 

Smlouva o fungování Evropské Unie 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 

o koordinaci postupů při zadáváni veřejných zakázek na stavební práce, dodavky 

a služby 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 

o koordinaci postupů při zadávaní zakázek subjekty působícími v odvětvi vodního 

hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 

Směrnice Rady č. 71/305/EHS ze dne 26. července 1971 (Council Directive 

71/305/EEC of 26 July 1971 concerning the co-ordination of procedures for the award 

of public works contracts) 

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů 

tykajících se přezkumného řízeni při zadávaní veřejných zakázek na dodavky a stavební 

práce 

Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávaní 

veřejných zakázek na služby 

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex 

Společenství 

Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávaní 

veřejných zakázek na dodavky 

Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávaní 

veřejných zakázek na stavební práce 

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2195/2002, o společném slovníku pro 

veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary) 

Nařízeni Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění Nařízeni 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné 

zakázky (CPV) 

Nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot 

používaných při postupech zadávání veřejných zakázek 

Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro 

zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek dle směrnic 

2004/17/ES a 2004/18/ES 
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Nařízeni Komise (ES) č. 1422/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot 

používaných při postupech zadávaní veřejných zakázek 

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 zvýšeni účinnosti 

přezkumného řízeni při zadávaní veřejných zakázek 

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 

87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným 

trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 

o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky 

a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES 

a 2004/18/ES 

 

 Mezinárodní právo 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Agreement on the European Economic 

Area, EEAA) 

Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement, GPA) 

Všeobecné dohody o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT) 

Všeobecná dohoda o obchodu službami (General Agreement on Trade in Services, 

GATS) 

Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 

obchodních transakcích (Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials 

in International Business Transactions) 

Rezoluce Valného shromáždění OSN č. A/RES/49/54 ze 17. února 1995 
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SUMMARY 

Cross-Border Public Procurement 

International standards and rules increasingly apply to public procurement. EU 

legislation on public procurement, which fundamentally affects the law of the member 

states, is in place to increase market transparency and competition within the European 

single market. Common public procurement procedures across Europe shall - inter alia - 

facilitate cross-border public procurement. 

The subject of this thesis (in line with its title) is the issue of the cross-border 

public procurement. In examining this issue in terms of the Czech Republic as an EU 

member state, it is clear that if a relevant cross-border (international, foreign) element 

appears in the domestic procurement proceedings, it will usually be a ―European‖ 

element (EU international element). The Czech legal order takes such situations into 

account, as it is decisively determined by EU law. 

This thesis is divided into four parts. The first and shortest of them (Concept of 

Public Procurement) is rather a terminological remark in which attention is paid to the 

economic and legal definitions of public procurement. The second part (Public 

Procurement Law) is engaged in relevant legislation on public procurement 

at international, European and national law levels. The chapter primarily devoted 

to sources of international law (2.2.) also outlines the actual importance of Guidelines 

that are not a source of international law in a formal sense. The third part (Fundamental 

Principles of Public Procurement) deals with the fundamental principles upon which 

rests the EU (and hence also the domestic) legislation on public procurement. In the 

context of the principles various legal institutions are mentioned in which these 

principles are manifested. Part Three is therefore also a general framework for specific 

issues related to the participation of suppliers in a procurement proceedings initiated 

within another member state.  These principles arising from EU law are crucial for the 

legal position of foreign suppliers in any member state (not only in the Czech Republic). 

The fourth part (Selected Issues Associated with Foreign Supplier's Participation 

in Czech Procurement Proceedings) is focused specifically on the legal position 

of foreign suppliers in Czech procurement proceedings (under Act no. 137/2006 Coll. 

on Public Procurement); the greatest attention is paid to the meeting of the qualification 

criteria by the foreign supplier. 
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