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ÚVOD 

Orgán veřejné správy a samosprávy (dále jen „zadavatel“) 1 se při  

zajišťování svých úkolů neobejde bez využití  služeb třetích stran –  

podnikatelů (dále jen „dodavatelé“) 2.  Dodavatelé v rámci předmětu své 

podnikatelské činnosti poskytují zadavateli za úplatu plnění (dále jen 

„veřejná zakázka“) 3 na základě smluvně sjednaných odběratelsko -

dodavatelských vztahů.  

Pod pojmem financování veřejné zakázky lze rozumět způsob, 

kterým se zajišťuje a poskytuje finanční plnění, které je úplatou 

zadavatele dodavateli za plnění předmětu veřejné zakázky. Tedy 

společným znakem financování veřejných zakázek, který je vymezuje 

oproti financování jiných výdajů, je existence anebo alespoň předpoklad 

budoucí existence smluvního vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem 

jakožto titulu na poskytnutí finančního plnění. Předmětem tohoto 

smluvního vztahu je pak úplatné poskytnut í  dodávek, služeb anebo úplatné 

provedení stavebních prací 4.  

Rozsah financování veřejné zakázky je dán vymezením předmětu 

veřejné zakázky ze strany zadavatele v  souladu s cílem a potřebami, které 

má předmět plnění této zakázky pro zadavatele naplňovat. Kon krétní  

parametry financování veřejné zakázky jsou určeny zejména dohodnutou 

smluvní výší  úplaty za poskytnuté plnění, platebním harmonogramem, 

kvalitou poskytovaného plnění a smluvním zajištěním. Tyto parametry 

jsou upraveny smlouvou mezi zadavatelem a dod avatelem, která byla 

                                                 
1 Přesná definice zadavatele  veřejné zakázky je  uvedena v  ustanovení §  2  a  3  zákona  

č.  137/2006  Sb . ,  o  veřejných zakázkách ,  ve  znění  pozdějš ích předpisů (dá le jen 

„zákon o  veřejných zakázkách“ anebo „ZVZ“).  V  té to  r igorózní  prác i  bude použito  

zkráceného označení  „zadavate l“.  

2 Přesná  definice dodavatele  je  uvedena v  us tanovení §  17 ZVZ.  

3 Přesná  definice veřejné  zakázky je  uvedena v  ustanovení  §  7  ZVZ.  

4 Srovnej  ustanovení  §  7  odst .  1  ZVZ.  
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uzavřena jakožto akceptace nabídky dodavatele zadavatelem. Skutečná 

realizace financování veřejné zakázky se pak řídí touto smlouvou. Proto 

klíčovým faktorem ovlivňujícím financování veřejných zakázek je právě 

způsob, jakým byl proveden výběr nabídek od dodavatelů.  Na samotný 

výběr dodavatele ze strany zadavatele nelze pohlížet  stejně jako na výběr 

dodavatele ze strany soukromoprávního subjektu (například domácnosti  

anebo podniku), který používá soukromé  finanční zdroje. U soukromého 

subjektu lze předpokládat, že  finanční zdroje vynaloží na základě svého 

svobodného rozhodnutí takovým způsobem, který je pro něj nejvhodnější.  

A když ne, tak se nejedná o újmu veřejných rozpočtů .  U zadavatele, který 

použije pro úhradu plnění veřejné finanční  zdroje,  je motivace 

k efektivnosti,  hospodárnosti  a účelnosti n ižší  právě pro to,  že případná 

újma jde na vrub veřejného rozpočtu a ne prostředků odpovědné fyzické 

osoby5.  Je proto ve veřejném zájmu regulovat financování veřejných 

zakázek právními předpis y tak, aby nedocházelo k  plýtvání veřejných  

prostředků ,  a to zejména v oblasti , která je pro financování veřejných 

zakázek rozhodující  a odlišuje je od ostatních typů výdajů veřejných 

rozpočtů, tedy v  oblasti zadávání veřejných zakázek, 6 a to i za cenu 

případné nižší  pružnosti a větší formálnosti v procesu výběru dodavatelů.  

Stávající právní úprava veřejných zakázek není dostatečná. 7 Proto 

cílem této práce je prozkoumat, zhodnotit a navrhnout změny stávajících 

                                                 
5 Výjimkou je  samozřejmě př ípad,  kdy se p rokáže  konkrétním p racovníkům zadavatele ,  

že tuto  újmu způsobi l i .  

6 Pravid la pro výběr  dodavate lů  mají  i  velké podniky a korporace.  Ty s tr iktně reguluj í  

pomocí interních směrnic způsob výběru dodavatelů  tak,  aby bylo  v  co  nejvě tš í  možné  

míře zabráněno př ípadnému plýtvání .  U těchto  podniků (zejména výrobních)  výběr  

dodavate lů s  nejefektivněj ším plněním  udržuje  nízké náklady,  což  je  kl íčové pro  

zachování konkurenceschopnost i  a  je j ich přežit í  na trhu.  U zadavate lů bohužel  taková  

ekonomická mot ivace není .  

7 Tato práce není  zaměřena  ekonomicky a  není  jej ím předmětem prokazovat  konkré tní  

procentuální  míru ob cházení  právní úpravy veřejných zakázek,  které  vede k  p lýtvání  

veřejných prostředků.  Tady se lze  odkázat  na různé stat is t iky a  ana lýzy nez iskových 

organizací  publ ikované na interne tových por tá lech,  jako  j sou například :  
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právních předpisů regulujících veřejné zakázky se zaměřením na účinné 

naplňování jejich hlavního účelu, kterým je zajištění hospodárnosti,  

efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků.  

V práci postupuji v  souladu s metodami a postupy, které využívá 

věda o finančním právu 8,  přičemž využívám zkušenosti z  vlastní praxe 

v oblasti veřejných zakázek a také z  oblasti realizace nákupů v  komerční 

sféře.  

Po prostudování dostupné literatury a dalších zdrojů k  tématu mé 

rigorózní práce musím bohužel konstatovat, že v  oblasti veřejných 

zakázek je málo právních pramenů, které by se zabývaly jejich právní  

úpravou z hlubšího vědeckého hlediska. Převládá zejména literatura, která 

vykládá a komentuje stávající právní ustanovení a nijak se nezabývá tím, 

z čeho současná právní úprava vychází, jaký účel refle ktuje a jak lze tuto 

právní úpravu de lege ferenda zkvalitnit . Je to zřejmě dáno t ím, že právní 

úprava veřejných zakázek se velice rychle mění a literatura se soustřeďuje 

v první řadě na výklad těchto změn. Dále je to zřejmě dáno také t ím, že 

právo veřejných zakázek je nově vznikající  část  českého právního řádu, 

která je implementovaná „zvenku“ na základě směrnic Evropské unie  

a která se nevyvíjela dlouhodobě na základě přirozené potřeby společnosti  

oblast veřejných zakázek právně regulovat.  Na tento velice rychlý vývoj 

pak odborná veřejnost nestihla dostatečně rychle reagovat,  přičemž  svoji  

roli sehrálo i to, že právo veřejných zakázek nelze jednoznačně přiřadit  

                                                                                                                                                  
  Oživení,  o . s .  Bezkorupce [on - l ine] .  [c i t .  2013-10-31] .  Dostupné  z:  

<http : / /www.bezkorupce .cz/ >;  

  Plat forma pro  transparentní  veřejné  zakázky.  Plat forma pro transparentní  

veřejné zakázky [on - l ine] .  [c i t .  2013 -10-31] .  Dostupné  z :  <http : / /  

www.transparen tnizakazky.cz/> ;  

 Transparency Internat ional ,  o .p . s .  Boj  s  korupcí  [on -l ine] .  [ci t .  2013 -10-31] .  

Dostupné z:  < ht tp: / /www.transparency.cz / >.  

8 Srovnej  Bakeš,  M.,  Karf íková,  M.,  Kotáb,  P . ,  Marková ,  H.  a  ko l .  Finančn í  právo.   

6 .  upravené  vydání .  Praha:  C.  H.  Beck,  2012,  s .  18.  

http://www.bezkorupce.cz/
http://www.transparency.cz/
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pod konkrétní tradiční odvětví práva ,  a tím ani  pod výlučnou gesci  

konkrétních vědeckých týmů zabývajících se tímto odvětvím práva. 9 

Na druhou stranu, nedostatek vědeckých pramenů, o které se mohu 

opřít, lze považovat i za výhodu, která mi dává široké možnosti při  

analýze stávajícího stavu a návrhu změn de lege ferenda. Této výh ody se 

v práci snažím  maximálně využít .  

 

                                                 
9 Dle mého názoru má právo  veřejných zakázek jednoznačně nejbl íže  k  finančnímu 

právu,  protože pros tředky veřejného práva upravuje soukro moprávní obchodní vztahy 

v těch př ípadech,  kdy je  potřeba zaj i st i t  účelné vynakládání  pros tředků z veřejných 

rozpočtů.  
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1. PRAMENY PRÁVA 
Právní úprava veřejných zakázek netvoří samostatné právní odvětví.  

Jednotlivé části životního cyklu veřejné zakázky se řídí různými právní mi 

předpisy z  různých právních odvětví . Životní cyklus veřejné zakázky  lze 

rozdělit  na tři základní části:  

1.  Vymezení předmětu veřejné zakázky v  souladu s  cílem  

a potřebami, které má předmět plnění této zakázky pro 

zadavatele naplňovat ,  a zajištění potřebných finančních 

prostředků na zaplacení realizace předmětu veřejné zakázky. 

Tato část  se řídí  zejména obecnými právními předpisy 

rozpočtového práva, které je součástí práva finančního 10.  

2.  Proces zadávání veřejné zakázky, kdy je vybrána nejvhodnější  

dodavatelská nabídka na plnění předmětu veřejné zakázky. Tato 

část se řídí zejména zákonem o veřejných zakázkách  

a podpůrně i soukromoprávními předpisy obchodního práva, 

které upravují veřejnou soutěž.  

3.  Samotné plnění veřejné zakázky na základě smluvního vztahu 

mezi dodavatelem a zadavatelem, který vznik l  při jet ím 

nejvhodnější dodavatelské nabídky ze strany zadavatele. Tato 

část životního cyklu veřejné zakázky se řídí soukromoprávními 

předpisy obchodního práva, které upravují smluvní závazkové 

vztahy, proto se jí budu zabývat vzhledem k tématu této práce 

jen ve vztahu k financování veřejných zakázek .  

U všech častí životního cyklu veřejné zakázky pak probíhá dohled 

nad vynakládáním veřejných prostředků, který je upraven obecními 

právními předpisy zejména rozpočtového práva. Současně probíhá 

specializovaný dohled zadávání veřejných zakázek, které jsou upraveny 

                                                 
10 Srovnej  Bakeš,  M.,  Karf íková,  M.,  Kotáb,  P . ,  Marková,  H.  a  kol .  F inanční právo.   

6 .  upravené  vydání .  Praha:  C.  H.  Beck,  2012,  s .  13.  
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zákonem o veřejných zakázkách a podpůrně i právními předpisy správního 

práva.  

Dále uvádím konkrétní právní prameny právní úpravy veřejných 

zakázek.  

1.1. Právní předpisy z  odvětví rozpočtového práva  

Vynakládání a hospodaření s  finančními prostředky urče nými na 

veřejné zakázky se řídí různými zákony v  závislosti na subjektu 

zadavatele a na typu zdrojů, ze kterých je financována. Jedná se zejména 

o tyto zákony:  

1.  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon o obcích“)  

2.  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon o krajích“)  

3.  Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Praze“)  

4.  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech“ anebo „ZRP“)  

5.  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o majetku ČR“)  

Dohled nad vynakládáním finančních pr ostředků na veřejné zakázky 

se řídí zejména těmito zákony:  

1.  Zákon č.  320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon o finanční kontrole“ anebo „ZFK“)  
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2.  Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Nejvyšším kontrolním 

úřadu“ anebo „ZNKÚ“)  

3.  Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,  ve znění 

pozdějších předpisů (dá le jen „zákon o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí“) 

4.  Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o státní  kontrole“)  

1.2. Zákon o veřejných zakázkách  

Zákon o veřejných zakázkách upravuje postupy při zadávání 

veřejných zakázek, soutěž o návrh, dohled nad dodržováním tohoto zákona 

a podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů  

a systému certifikovaných dodavatelů. 11 Je základním právním předpisem, 

kterým se řídí zadávání veřejných zakázek. Zákon o veřejných zakázkách 

nahradil předchozí právní úpravu dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 

zakázkách ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „předchozí zákon  

o veřejných zakázkách“ anebo „P ZVZ“) .  Jak uvádí důvodová zpráva 

zákonu o veřejných zakázkách (dále jen „Důvodová zpráva“) ,  hlavním 

důvodem přípravy nového zákona bylo  zajištění transpozice směrnic 

2004/17/ES a 2004/18/ES do českého právního řádu. Navíc oproti  

předchozímu zákonu o veřejných zakázkách přináší další  úpravy 

jednotlivých institutů, které nebylo možné překlenout jeho výkladem a je 

krokem vpřed k  zajištění účelu právní úpravy v  oblasti zadávaní veřejných 

zakázek, kterým je zajištění hospodárného vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů.  

Důvodová zpráva k zákonu o veřejných zakázkách uvádí:  

                                                 
11 Srovnej  ustanovení  §1 ZVZ.  
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„Cílem zákona je zejména zajištění hospodárnosti , efektivnosti   

a účelnosti nakládání s  veřejnými prostředky. Tohoto cíle je dosahováno 

především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy hrazené z veřejných 

prostředků  byly zadavateli  uzavírány při zajištění hospodářské soutěže  

a konkurenčního prostředí mezi dodavateli.“ 12.  

Zákon o veřejných zakázkách upravuje soukromoprávní vztahy 

zadavatele a potenciálních dodavatelů a také pravomoc  Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“)  jakožto ústředního orgánu  státní  

správy, postup Úřadu při přezkumu postupu zadavatele a povinnost vést  

evidenci subjektů ucházejících se o veřejné  zakázky dle části  šesté zákona 

o veřejných zakázkách. Tedy zákon o veřejných zakázkách doplňuje 

normy obchodního ,  občanského  a správního práva. Na druhou stranu 

z hlediska účelu a cíle zákona o veřejných zakázkách  ho lze zařadit do 

rozpočtového práva jakožto části práva finančního.  Proto zákon  

o veřejných zakázkách má povahu smíšenou a nelze  ho zařadit pod některé 

tradiční právní odvětví. 13 V této práci se budu věnovat zákonu o veřejných 

zakázkách z pohledu jeho účelu a cíle, tedy z pohledu rozpočtového práva. 

Budu se zabývat zejména otázkou, jak lze stávající  právní úpravu zlepšit  

tak, aby se co možná nejvíc omezilo plýtvání veřejných prostředků.  

Za dobu 73 měsíců od 1. června 2006 do 1. července 2012 byla 

účinnost zákona o veřejných zakázkách změněna 19 novelami. K tomu je 

nutno připočíst předchozí zákon o veřejných zakázkách, který byl účinn ý 

od 1. 5. 2004 a byl novelizován osmkrát. To znamená v  průměru jedna 

změna zákona o veřejných zakázkách za méně než čtyři měsíce. Dokonce 

                                                 
12 Důvodová zpráva,  s .  113.  

13 Srovnej  např íklad Střel ička,  J .  Prostředky obrany prot i  postupu zadavate le  př i  

zadávání veřejných zakázek [on - l ine] .  2012  [ci t .  2013 -11-03] .  Rigorózní  práce.  

Masarykova univerzi ta ,  Právnická fakul ta .  Vedoucí  práce Ivana Pař ízková.  Dostupné   

z :  <ht tp: / / i s .mun i.cz/ th/77080/pravf_r/> ,  s .  6 ,  kde se  uvád í:  „Právo zadávání  

veřejných zakázek ne tvoří  samostatné odvětv í  práva.  Je s lož i té  zahrnout ho výlučně do  

některého z  t rad ičn ích právn ích odvětví .  Veřejné zadávání  to t i ž  obsahuje prvky,  které  

ho řadí  částečně do  odv ětv í  práva f inančního,  správn ího,  obchodního a občanského.“ .  
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v roce 2009 a v roce 2011 bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů 5 novel ročně! 

A například poslední novela má některá ustan ovení, u kterých je účinnost  

od 1. dubna 2012 a některých je od 1. ledna 2014. Navíc na zákon  

o veřejných zakázkách navazuje dalších 27 vnitrostátních prováděcích 

předpisů,14 které dále doplňují ustanovení zákona o veřejných zakázkách.  

Tyto neustálé změny činí úpravu veřejných zakázek nepřehlednou  

a odrazují potenciální dodavatele od účasti v  soutěžích o veřejné zakázky.  

Ani malí  zadavatelé –  například obce, kteří nemají za sebou velký 

administrativní a právní aparát, nejsou  často schopni realizovat zadávání  

veřejných zakázek v  souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Naopak 

tato situace nahrává zadavatelům, kteří zákon o veřejných zakázkách 

obcházejí  a spoléhají na to, že poškození dodavatelé nejsou schopni se 

v rychle se měnícím zákoně o veřejných zakázkách orientovat.  

Na jedné straně lze ocenit snahu zákonodárců postupně měnit zákon 

o veřejných zakázkách v  rámci protikorupční strategie. Na straně druhé 

chybí koncepčnost přístupu a zaváděné změny místo toho, aby 

zjednodušovaly zadávání veřejných zakázek,  jen vyvažují ta ustanovení,  

která by dle mého názoru v  zákoně o veřejných zakázkách vůbec neměla 

být.  Konkrétní příklady takových ustanovení a návrhy změn zákona  

o veřejných zakázkách uvádím  dál v této práci.  

1.3. Předchozí zákon o veřejných zakázkách  

Předchozí zákon o veřejných zakázkách byl zrušen  ustanovením  

§ 160 odst. 1 ZVZ. Nicméně se nepřímo jeho ustanovení stále uvádějí při  

výkladu i za účinnosti stávající právní úpravy  zákona o veřejných 

zakázkách. V praxi se zadavatelé ve svých rozhodnutích ještě i dnes 

odkazují na rozhodnutí Úřadu u řízení na přezkoumání úkonů zadavatele 

dle ustanovení § 96 PZVZ, přičemž zadávání veřejné zakázky probíhalo na 

základě předchozího zákona o veřejných zakázkách. Obdobně jsou 

                                                 
14 Srovnej  např íklad Jurč ík ,  R.  Zákon o veřejných zakázkách.  Ko mentář .  3 .  vydání.  

Praha:  C.  H.  Beck 2012,  s .  4  až 6 ,  kde j sou tyto  předpisy vyj menovány.  
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rozhodnutí dohledových orgánů 15 na základě předchozího zákona  

o veřejných zakázkách uváděny jako výkladová pomůcka k  obdobným 

ustanovením dle stávajícího zákona o veřejných zakázkách. 16 

1.4. Rozhodnutí dohledových orgánů  a další prameny  

V praxi se často poškození dodavatelé při podávání námitek dle 

ustanovení § 110 a násl. ZVZ odvolávají na předchozí rozhodnutí  

Úřadu17,  Krajského soudu v Brně (dále jen „Krajský soud“ anebo „KS“)  

a Nejvyššího správního soudu. Na ta to rozhodnutí se pak odvolávají  

také zadavatelé ve svých odpovědích na námitky dodavatelů  

a i  samotné orgány při odůvodnění svých rozhodnutí hledají oporu 

v obdobných rozhodnutích z  minulosti . 18 Nejen účastníci  a zadavatelé,  

                                                 
15 Pod pojmem dohledové  orgány budu v  té to  p ráci  označovat  ty ins t i tuce,  které maj í  

provádět  př ímo č i  v  dalších stupních procesního ř ízení  dohled nad dodržováním 

postupu zadavatele  dle  zákona o veřejných zakázkách.  

16 Např íklad  Jurčík ,  R.  Zákon o veřejných zakázkách.  Komentář .  3 .  vydání.  Praha:  C.  

H. Beck 2012,  850 s.  

17 Dokonce  se v  praxi  běžně  používá z  právního hlediska  nesprávný výraz  „ jud ika tura  

ÚOHS“ ,  i  když se nejedná o soudní rozhodnutí .  Toto vži té  pojmenování je  používáno  

také  například  v publikaci  Jurč ík,  R.  Podmínky provádění  kontro ly a  vlas tní  kontro lní  

mechanismy zadávání veřejných zakázek  [on- l ine] .  Praha:  Transparency Interna tional  

o .p .s . ,  srpen 2006,  15 s.  [ci t .  2013 -10-31] .  Dostupné   

z:  <http : / /www.transparency.cz /doc/v z_analyza_jurcik .pdf>,  s .  10.  Po jem judikát  je  

vysvětlen například v  publ ikaci  Gerloch,  A.  Teorie  práva.  5 .  vydán í .  P lzeň:  Aleš  

Čeněk,  2009,  s .  71,  kde se uvádí:  „Soudní precedens je  druh  jud iká tu,  t j .  soudního  

rozhodnut í ,  které je  prvním řešen ím daného p řípadu,  dosud právem neupraveného,  

závazným pro obdobné případy v  budoucnosti .“ .  

18 Nutno  podotknout,  že j e  nepsaným pravidlem, že správní č i  soudní orgány se vždy 

odvolávaj í  na svoje rozhodnutí  anebo rozhodnutí  vyšš í  instance.  

http://www.transparency.cz/doc/vz_analyza_jurcik.pdf
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ale i Nejvyšší správní soud se ve svých rozhodnutích opírá  

o publikované komentáře k  zákonu o veřejných zakázkách. 19 

Vzhledem k nejasnosti zákona o veřejných zakázkách je 

pochopitelné, že ti ,  kteří aplikují právo veřejných zakázek v  praxi,  

hledají o to větší  oporu v  dalších pramenech práva. Proto js ou 

rozhodnutí dohledových orgánů  významným vodítkem pro osoby 

podléhající jejich doh ledu. Bohužel zejména rozhodnutí Úřadu jsou 

z hlediska výkladu nestálá. S  nadsázkou lze říci , že se pak někdy 

argumentace poškozeného dodavatele a zadavatele ohledně možného 

porušení zákona o veřejných zakázkách mění na souboj, kdo najde více 

rozhodnutí, k terá svědčí v  jeho prospěch. V této souvislosti lze zmínit  

nález Ústavního soudu, podle kterého:  

„Ochrana jednání učiněného v důvěře v právo předpokládá, že 

právnická nebo fyzická osoba jedná v důvěře nejen v text relevantního 

právního předpisu, ale zejména též v důvěře v trvající výklad 

takovéhoto předpisu orgány veřejné moci, včetně praxe správních 

úřadů a výkladu práva správními soudy. Takováto konstantní správní 

praxe a na ni případně navazující rozhodování správních soudů 

(vyvolá-li  ovšem taková správní praxe vůbec potřebu žalob ve správním 

soudnictví) a v nich obsažená interpretace tvoří v materiálním smyslu 

součást příslušné interpretované právní normy, od níž se odvíjí  

ochrana důvěry adresátů právních norem v právo (srov. např.  rozsudek 

Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kruslin proti Francii ,  

stížnost č.  11801/85 rozhodnutá dne 24. 4. 1990).“ 20.  

V tomto by velice prospělo,  kdyby se Úřad mnohem více zaměřil na 

sjednocení vlastní  rozhodovací praxe.  

                                                 
19 Například v  rozsudku Nejvyšš ího správního  soudu ze dne 5.  června 2008,   

sp.  zn.  1  Afs  20/2008 se odůvodnění  opírá  také o  názory autorů různých komentářů 

k zákonu o veřejných zakázkách v  nich uvedených.  

20 Nález Ústavního soudu  ze dne 15.  ledna 2008 s.p .  I .  ÚS 605/06.  
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1.5. Evropská legislativa 

Evropskou legislativu, která upravuje veřejné zakázky, lze rozdělit na 

dvě části. První část tvoří základní principy upravené ve Smlouvě  

o fungování EU, kterými se řídí také zadávání veřejných zakázek. Tyto 

principy se u zadávání veřejných zakázek promítají přímo do právních 

vztahů  mezi zadavatelem a dodavateli , a to zejména v zákazu diskriminace 

zahraničních dodavatelů a zajištění volné a rovné soutěže všech 

dodavatelů bez ohledu na to, ze které členské země pocházejí. 21 Druhou 

část tvoří směrnice Evropského parlamentu a Rady, které  jsou 

implementovány do českého právního řádu. Úprava zadávání veřejných 

zakázek pak vychází právě z  transpozice těchto směrnic, na které se  

i  přímo odvolává ustanovení § 1 ZVZ. Tam se uvádí,  že zákon o veřejných 

zakázkách zapracovává příslušné předpisy E vropské unie. Tyto předpisy 

jsou pak přímo jmenovány v  poznámce pod čarou. Základními směrnicemi 

upravujícími postup při zadávání veřejných zakázek jsou:  

1.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 

31. března 2004 o koordinaci postupů při zadá vání veřejných 

zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,  

energetiky, dopravy a poštovních služeb ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Směrnice 2004/17“  anebo „základní 

směrnice“).  

2.  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 ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice 2004/18“  anebo 

„základní směrnice“). 

                                                 
21 V rozporu s  pr incipy EU obsaženými  ve smlouvě o fungování EU by např íklad  

mohlo být ,  kdyby zadavate l  urč i l  způsob komunikace   při  zadávání  veřejné zakázky 

jen přes datovou schránku,  která není  povinná pro zahraniční  podnikate lské subjekty.  
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Tyto zadávací směrnice byly postupně aktualizovány a doplňovány  

s cílem více posílit  volnou a otevřenou soutěž dodavatelů o veřejnou 

zakázku touto směrnicí:  

1.  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 parlam entu  

a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.  

2.  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.  

3.  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. 

Postup při přezkumu veřejných zakázek a při  odškodnění osob 

poškozených protiprávním jednáním při  zadávání veřejných zakázek je 

upraven v těchto směrnicích:  

1.  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  ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Směrnice 89/665“ anebo „přezkumná 

směrnice“).   

2.  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  
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a telekomunikací  ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Směrnice 92/13“ anebo „přezkumná směrnice“).  

I tyto přezkumné směrnice byly postupně aktualizovány  

a doplňovány s  cílem více posílit  volnou a otevřenou soutěž dodavatelů  

o veřejnou zakázku touto další směrnicí:  

1.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 

11. prosince 2007, kterou se  mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 1989/665/EHS a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 1992/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti 

přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek.  

1.5.1.  Eurokonformní výklad 

Ve vztahu směrnic a zákona o veřejných zakáz kách je nutné zmínit  

rozsudek Nejvyššího správního soudu 22,  ve kterém Nejvyšší  správní soud 

uvádí, že jestl iže existuje více možnost í  výkladu vnitrostátní právní 

normy23,  pak je nutno aplikovat tu možnost výkladu, která nejlépe 

odpovídá účelu a znění směrnice, která byla vnitrostátním právním 

předpisem implementována.  

V souvislosti  s  eurokonformním výkladem směrnic lze  zmínit  

i  například odpověď Evropského soudního dvora 24 na dotaz italského 

soudu ohledně aplikace Směrnice 71/305/EHS 25 (čl . 29 odst.  5). Z  této 

odpovědi plyne, že  u zadávacích řízení  v případech ceny, která je zjevně 

mimořádně nízká, má zadavatel požádat uchazeče o vysvětlení :  

                                                 
22 Rozsudek Nejvyšš ího  správního soudu ze dne  16.  bře zna 2010,  sp.  zn.  1  Afs  

50/2009.  

23 V to mto konkré tn ím případě se jednalo o  předchozí  zákon o veřejných zakázkách.  

24 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne  22 .  června  1988,  C‑103/88. 

25 Směrnice 71 /305/EHS byla následně nahrazena smě rnic í  Rady 93 /37/EHS ze dne   

14.  června  1993 týkaj ící  se  koordinace postupu př i  zadávání veřejných zakázek.  
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„Vždy, když jsou v případě konkrétního ustanovení splněny 

podmínky přímého účinku směrnice, jsou povinny takovéto ustanovení 

aplikovat všechny správní orgány, v četně decentralizovaných orgánů 

(např .  obcí).  Tyto orgány mají stejně jako vnitrostátní soudy povinnost  

neaplikovat vnitrostátní ustanovení,  které je v  rozporu s přímo 

aplikovatelným ustanovením směrnice.“ 26.  

1.6. Obchodní zákoník a občanský zákoník  

V ustanovení § 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“ anebo 

„ObchZ“) se uvádí,  že úpravou obchodních závazkových vztahů dle 

obchodního zákoníku se řídí  závazkové vztahy mezi státem nebo 

samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské 

činnosti , jestl iže se týkají  zabezpečování veřejných potřeb. K to muto 

účelu se za stát  považují také  státní organizace, jež nejsou podnikateli, při  

uzavírání smluv, z  jejichž obsahu vyplývá, že jejich obsahem je 

uspokojování veřejných potřeb. Mezi závazkové vztahy dle  výše 

zmíněného ustanovení bezpochyby patří také  právní vztahy mezi 

zadavatelem, dodavatelem a dalšími potenciálními dodavateli,  které 

vznikají při zadávání a následném plnění předmětu veřejných zakázek.  

A tedy právní vztahy zadavatelů a potenciálních dodavatelů  jsou upraveny 

obchodním zákoníkem a subsidiárně  dle ustanovení § 1 odst. 2 ObchZ,  

jestliže nejsou upraveny speciálním zákonem.  

                                                 
26 Inte rpretace anglického  textu té to  část i  rozsudku Evropského soudního dvora ze dne  

22.  června 1988,  C -103/88 je  uvedena v  právním textu Advokátní  kanceláře Balcar ,  

Polanský a spol .  Analýza aktuální  jud ika tury Evropského  soudního dvora  v  oblas t i  

veřejných zakázek a koncesí  a  jej ího významu z  hled iska české vnitrostátní  úpravy  

a  praxe  [on-l ine] .  Minis terstvo  pro mís tní  rozvoj  ČR,  Aktual izováno  7.  12.  2006,  109  

s.   [ci t .  2013 -10-31] .  Dostupné z:  < http: / /www.portal -vz.cz/ge tmedia /c964eee1 -66a9-

48be-a156-0f3c5c9372db/rozhod nut i_tabulka_aktual izace_2006_fina l_c is ta > ,  s .  63 .  

Dle mého názoru jde o  zdař i lou právní interpre tac i ,  která plně odpovídá tomu,  co j e  

uvedeno v originá lním anglickém textu výše zmíněného rozsudku,  proto j sem s i  j i  

dovoli l  př ímo použí t  a  neuvedl j sem vlas tní  doslovný překlad .  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/c964eee1-66a9-48be-a156-0f3c5c9372db/rozhodnuti_tabulka_aktualizace_2006_final_cista
http://www.portal-vz.cz/getmedia/c964eee1-66a9-48be-a156-0f3c5c9372db/rozhodnuti_tabulka_aktualizace_2006_final_cista
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Tímto spec iálním zákonem je i zákon o veřejných zakázkách. 

V ustanovení § 1 písm. a) ZVZ se uvádí, že zákonem o zadáv ání veřejných 

zakázek se řídí postupy při zadávání veřejných zakázek. Zákon  

o veřejných zakázkách reguluje obchodní vztahy subjektů kogentními 

normami veřejného práva tak, aby bylo  zajištěno efektivní čerpání 

prostředků z  veřejných rozpočtů. Proto se právní vztahy subjektů –  

zadavatele, dodavatele a dalších potenciálních dodavatelů  –  řídí  

ustanoveními obchodního zákoníku jen  v případě, jestliže tyto vztahy 

nejsou upraveny zákonem o veřejných zakázkách. Vzhledem ke kogentní 

povaze ustanoven í  zákona o veřejných zakázkách, na rozdíl od 

dispozitivních ustanovení obchodního zákoníku , se však od nich nelze 

odchýlit .  

V prvním již zrušeném zákoně upravujícím zadávání veřejných 

zakázek –   zákoně č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se   

v ustanovení § 3 uvádí ,  že  zadávání veřejné zakázky je forma veřejné 

soutěže ,  a jestl iže není tímto zákonem stanoveno jinak, tak se postupuje 

podle obchodního zákoníku. Ze stávajícího zákona o veřejných zakázká ch 

již ale neplyne, jestli plně  nahrazuje ustanovení obchodního zákoníku,  

anebo je jen mění a doplňuje. Osobně se domnívám, že zákon o veřejných 

zakázkách doplňuje a mění úpravu závazkových vztahů zadavatele  

a potenciálních dodavatelů dle obchodního zákoníku, a tedy je vůči  

obchodnímu zákoníku a subsidiárně i  vůči zákonu č. 40/1964 Sb., 

občanského  zákoníku ,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „občanský 

zákoník“ anebo „OZ“)  úpravou speciální. 27 

                                                 
27 Obdobný názor  je  uveden v publ ikaci  Jurčík,  R.  Zákon o veřejných zakázkách.  

Komentář .  3 .  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck 2012,  s .  9 . ,  kde se uvád í:  „…platí ,  že  obecná  

ustanovení obchodního  a občanského zákoníku lze př i  zadávání veřejných zakázek  

použí t .“  anebo v  publikaci  Bejček,  J . ,  E liáš,  K. ,  Raban,  P .  a  ko l .  Kurs obchodního 

práva.  Obchod ní závazky.  5 .  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2010,  s .  194,  kde  se uvád í:  

„Zákon č.  137/2006 Sb. ,  o  veřejných zakázkách,  ve znění  pozdějších předpisů,  

upravuje pro účely zadávání veřejných zakázek  tzv.  zadávací  ří zen í ,  což je  spec iáln í  

právn í  úprava obchodní  veře jné soutěže .  Znamená to ,  že  normy obchodního zákoníku  
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Hranice mezi t ím, co  je a co už není upraveno zákonem o veřejných 

zakázkách na jedné straně,  a na druhé straně ,  co je a co už není upraveno 

obchodním zákoníkem, lze určit jen  na základě obecných principů práva, 

zejména principu nadřazenosti kogentní veřejnoprávní úpravy oprot i  

dispozitivní soukromoprávní úpravě, principu přednosti použití úpravy 

speciální  před úpravou obecnou a s  přihlédnutím k  účelu zákona  

o veřejných zakázkách, kterým je zajištění efektivního vynakládání 

veřejných prostředků. Ale i přes aplikaci těchto prin cipů při výkladu nelze 

v některých případech přesně určit , kterými ustanoveními se mají  

zadavatel, dodavatel  a také další potenciální  dodavatelé  řídit. Toto činí  

problémy při určení konkrétních práv a povinností nejen subjektům 

právních vztahů při  zadávání  a plnění veřejných zakázek, ale dokonce  

i  dohledovým orgánům. Domnívám se, že stanovení jasnějších pravidel,  

kdy aplikovat ustanovení veřejnoprávní úpravy zákona o veřejných 

zakázkách a kdy aplikovat ustanovení soukromoprávní úpravy obchodního 

zákoníku, by přispělo ke zprůhlednění zadávání a plnění veřejných 

zakázek, a tím i k většímu zájmu potenciálních dodavatelů se o zakázky 

ucházet, což by v  konečném důsledku vedlo  k efektivnějšímu čerpání 

prostředků z  veřejných rozpočtů na tyto zakázky.  

Pro odstraněn í  pochybností bych de lege ferenda navrhoval, aby  

v zákoně o veřejných zakázkách bylo přímo uvedeno, že k  ustanovením 

tohoto zákona28 se podpůrně použijí i  ustanovení obchodního zákoník u, 

zejména ustanovení o obchodní veřejné soutěži a náhradě škody a obec ná 

ustanovení občanského zákoníku.  

1.7. Dohled nad zadáváním veřejných zakázek  

Dle ustanovení § 2 písm. b) z ákona č. 273/1996 Sb.,  o působnosti 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ,  ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon o působnosti Úřadu“ anebo „ZPU“)  Úřad vykonává 

                                                                                                                                                  
se  i  na případy řešené  v  zákoně  o veře jných  zakázkách použi j í ,  avšak jen tehdy,  

neodporu jí - l i  zv láštn í  úpravě  tohoto zákona.“ .  

28 Mys l ím t ím zákon o veřejných zakázkách.  
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dohled při zadávání veřejných zakázek. Bližší specifikace dohledu Úřadu 

nad zadáváním veřejných zakázek je pak uvedena v ustanovení § 112 

ZVZ. 

V souladu s § 112 odst.  1 písm. d) ZVZ Úřad kontroluje úkony 

zadavatele při zadávání veřejných zak ázek dle zákona o státní  kontrole.  

Úřad se při řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dle ustanovení  

§ 113 ZVZ řídí zákonem č. 500/2004 Sb.,  správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů  (dále jen „správní řád“ anebo „SpŘ“).  

Proti rozhodnutí Úřadu o podaném návrhu se lze domáhat ochrany  

u soudu ve správním soudnictví dle zákona  č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „soudní řád správní“ 

anebo „SŘS“).  
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2. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY 

URČENÝMI NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Pro vynakládání a hospodaření s finančními prostředky, určenými 

na veřejné zakázky, lze aplikovat obecné zásady, kterými se řídí  použití  

prostředků z  veřejných rozpočtů. 29 Výdaje na veřejné zakázky nepatří mezi 

mandatorní výdaje, u kterých lze odvodit jejich výši p římo z  právních 

předpisů. Proto se při  financování veřejných zakázek uplatňují z ásady pro 

hospodaření s  rozpočtovými prostředky30,  a to zejména takzvané zásady 

3E, které vyjadřují povinnost postupovat hospodárně, efektivně a účelně. 31 

Požadavek na dodržování  těchto zásad plyne například ze zákona  

o rozpočtových pravidlech, zákona o krajích, zákona o Praze, zákona  

o obcích a zákona o majetku ČR. Definice takzvaných zásad 3E je 

uvedena kromě jiného i  v zákoně o finanční kontrole ,  kde se rozumí:  

“m) hospodárností takové použit í veřejných prostředků k zajištění 

stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při  

dodržení odpovídající kvali ty plněných úkolů,  

n) efektivností  takové použití  veřejných prostředků, kterým se 

dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů  

ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění,  

                                                 
29 S výj imkou zakázek zadávaných sektorovým zadavate lem dle ustanovení  §  2  odst .  6  

ZVZ, který f inancuje zakázku z  vlastních soukromých zdrojů.  

30 Srovnej  Bakeš,  M.,  Karf íková,  M.,  Kotá b,  P . ,  Marková,  H.  a  kol .  F inanční právo.   

6 .  upravené vydání.  P raha:  C.  H.  Beck,  2012,  s .  131,  kde se uvád í:  „Zásada  

efek t ivnost i  a  hospodárnost i  stanoví  co nejekonomičtější  použi t í  rozpočtových  

prostředků .  … Účelnost  můžeme vymezit  jako srovnate lnost  nák ladů s  uznaným účelem 

a vhodnost  prostředků ,  které k  dosažení  cí le  byly zvoleny.“ .  

31 Název 3E pochází  z  anglického pojmenování t řech výše uvedených postupů –  

„economical ly” ,  „ef fect ive ly” ,  „ef f icient ly” .  
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o) účelností  takové použití  veřejných prostředků, které zajist í  

optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.“ 32.  

Lze použít  i  rozsáhlejší definici této zásady:  

„Účelností se rozumí takové požití veřejných prostředků ,  které 

zajistí optimální míru dosažení cílů při  plnění stanovených úkolů  (§ 2 

písm. o) ZFK). Jde tedy o vztah mezi zamýšlenými cíli a skutečnými 

dopady vykonané č innosti (zda byla uspokojena potřeba, která danou 

činnost  vyvolala). Zadavatel bude postupovat účelně ,  pokud  

 stanoví měř itelné cíle,  které jsou nezbytné pro uspokojení 

vybraných potřeb,  

 stanoví kritéria pro posouzení, zda bylo stanovených cílů  

dosaženo (§ 4 odst . 2 ZFK), 

 zadavatelem vykonávané činnosti přispívají k naplnění 

stanovených cílů ,  

 zadavatel  dosáhne stanovených cílů .   

V přípravné fázi veřejné zakázky zadavatel naplň uje zásadu 

účelnosti zejména prostřednictvím precizního vymezení předmětu veřejné 

zakázky, případně  technických podmínek, a obchodních  podmínek.  

Hospodárností se rozumí takové použití ve řejných prostředků  

k zajištění plnění úkolů,  př i  němž dojde  k co nejnižšímu vynaložení 

svěřených prostředků a zároveň  je dodržena  odpovídající kvalita plněných 

úkolů  (§ 2 písm. m) ZFK). Jinými slovy jde o minimalizaci nákladů 

(finanční,  lidské,  věcné) na plnění svěřených úkolů s tím, že je zároveň  

také dodržena požadovaná kvalita vykonávaných úkolů . Dodržen í  

hospodárného postupu tak vylučuje, pokud jsou finanční prostředky 

vynaloženy na č innosti ,  které nepř ispívají  k dosahování stanovených cílů .  

                                                 
32 Srovnej  ustanovení  §  2  písm.  m),  n) ,  o)  ZFK .  
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Při  sledování kritéria hospodárnosti musí zadavatel brát v potaz  

nejen náklady prvotní  (poř izovací), ale i provozní. Jejich sou čet (po 

zohlednění časové hodnoty peně z) je možné  označit  za náklady celoživotní.   

Efektivností se rozumí takové použit í veřejných prostředků ,  kterým 

se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve 

srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plně ní (§ 2 písm.  

n) ZFK). Jde tak o vztah mezi vstupem (náklady) a výstupem (zboží , služby 

či jiná č innost). Efektivnos t í  dochází k optimalizaci zdrojů  využitých   

k zajištění plnění úkolů .“33.  

S výše uvedenými definicemi zásad 3E se ztotožňuji  a dále v  této 

práci zmiňuji zásady 3E právě v  rozsahu těchto definic.  

Je nutné konstatovat, že v  praxi nejsou zásady 3E vždy dodržovány.  

V mnoha případech veřejné zakázky nejsou zadavateli rozdělovány mezi 

dodavatele tak, aby veřejné rozpočty byly spotřebovávány řádně  

a efektivně, na základě seriózního hodnocení a bez jakéhokoli  druhu 

zvýhodňování nebo protihodnoty finanční či politické . Jakožto zástupce 

dodavatele se účastním zadávacích řízení a z  vlastních zkušeností vím, že 

není skoro veřejné zakázky, která by již  předem neměla svého vítěze,  pro 

kterého se zadavatel snaží zadávací řízení „ušít na míru“. Zadavatel svého 

„favorita“ v  průběhu řízení všemožně zvýhodňuje a spoléhá na to,  že 

ostatní poškození dodavatelé nejsou ochotni vynakládat čas a finanční 

prostředky na to, aby důsledně hájil i  svá práva využitím všech prostředků, 

které jim zákon o veřejných zakázkách umožňuje. Ještě horší  možností je,  

že se zadavatel přímo vyhne zadávacímu řízení pomocí jednacího řízení  

bez uveřejnění, i  když pro něj nejsou splněny předpoklady dané zákonem 

                                                 
33 Minis terstvo  pro mís tní  rozvoj  ČR, Odbor veřejného investování.  Metod ika zadávání  

veřejných zakázek [on-l ine] .  Ministerstvo pro  místní  rozvoj  ČR, 2013,  právní s tav  

k 1 .  10 .  2013,  336  s.  [c i t .  2013 -10-31] .  Dostupné z :  <ht tp: / /www.por ta l -

vz.cz /getmedia/20abf49b -ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika -ZVZ-2013.pdf> 

(dále také jen „Metodika MMR“),  s .  9 .  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika-ZVZ-2013.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika-ZVZ-2013.pdf
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o veřejných zakázkách 34.  Nejvyšší kontrolní úřad přímo uvádí, že mezi 

závažné systémové nedostatky ve výkonu činnosti některých 

kontrolovaných osob  patří  „nesprávné zadávání veřejných zakázek formou 

jednacího řízení bez uveřejnění vedoucí k  nehospodárnosti“ 35.  V případě 

jednacího řízení bez uveřejnění je kontrola ze strany veřejnosti   

a potenciálních dodavatelů  omezena. A také šance a motivace na obranu 

ze strany poškozených dodavatelů je nižší  než u otevřeného řízení.  

Dle mých zkušeností jsou časté i mnohem sofis tikovanější metody 

pletichaření, do kterých jsou zapojeny celé skupiny dodavatelů.  

Dodavatelé se domluví na vítězi zadávacího řízení předem. Následně 

koordinují svoje nabídky tak, aby ostatní pletichařící dodavatelé buď 

nabídku vůbec nepodali ,  anebo jejich nabídky měly vyšší cenu, než je  

cena dohodnutého vítěze, která je také výrazně nadsazená. Pak se všichni 

podělí o zvýšenou marži vítězného dodavatele ,  anebo se ostatní  

pletichařící dodavatelé podílejí na části plnění veřejné zakázky jako 

subdodavatelé , anebo v další veřejné zakázce zase vyhraje další ze 

skupiny pletichařících dodavatelů. Do pletichaření může a nemusí být  

zadavatel zapojen. Jeho zapojení se projevuje zejména ve způsobu 

nastavení zadávacího řízení a vypracování zadávací dokumentace, 

nadržování vybranému dodavateli v  průběhu posouzení kvalifikace  

a v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel stanoví nadsazenou 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky dle ustanovení § 13 ZVZ. Pak 

v zadávací dokumentaci nastaví diskriminační podmínky v  kvalifikačních 

předpokladech, obchodních podmínkách, předmětu plnění a nejasný 

způsob hodnocení nabídek, které nedovolí jiným než pletichařícím 

dodavatelům se účastnit ,  anebo je tyto podmínky odradí. V  průběhu 

zadávacího řízení se pak zadavatel a hodnotící ko mise všemožně snaží  

nabídky nepletichařících dodavatelů vyřadit . Ze strany představitelů 

                                                 
34 Srovnej  ustanovení  §  23 ZVZ.  

35 Nejvyšš í  kontro lní  úřad.  Výroční zpráva Nejvyšš ího kontrolního úřadu za rok 2012  

[on-l ine] .  Nejvyšš í  kont rolní  úřad ,  2013,  61 s.  [c i t .  2013 -10-31] .  Dostupné z :  

<http : / /www.nku.cz /asse ts /publ ikace/vyrocn i -zprava-nku-2012.pdf> ,  s .  11 a  12.  

http://www.nku.cz/assets/publikace/vyrocni-zprava-nku-2012.pdf
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zadavatele se může jednat o korupční jednání ,  anebo jen o snahu opětovně 

spolupracovat se svým oblíbeným dodavatelem, kterého už zná  

a může se na něj spolehnout. Tato  forma pletichaření se nazývá bid 

rigging. Obdobně uvádí i  Rudolecký, K.,  že bid rigging je „tajná dohoda  

mezi uchazeči o veřejnou zakázku“  a dále rozvádí, že je to:  

„Dohoda o:  

 kdo v soutěži předloží cenově „nejvýhodnější“ nabídku ;  

případná rotace uchazečů .   

 že se soutěže zúčastní jen omezený počet uchazečů a další  

uchazeči své nabídky nepodají.  

 protiplnění mezi  uchazeči a vzájemné kompenzaci  

(subdodávky).  

 rozdělení trhu.“ 36.  

Je zřejmé, že výše uvedené praktiky znamenají zbytečně výrazné 

utrácení prostředků z veřejných rozpočtů. Otevřenou a transparentní  

soutěží dodavatelů lze získat o 20 až 50  procent nižší cenu za stejné 

plnění, oproti plnění, které zadavatel „vysoutěžil“ při  formálním zadání 

veřejné zakázky a u kterého „jde na ruku“ předem dohodnutému 

vítěznému dodavateli.37 

                                                 
36 Rudolecký,  K.  Bid r ig ging Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky [on -l ine] .  

2011 [ci t .  2013 -11-03]  Dostupné  z:  <http : / /www.uohs .cz /c s/ informacni -

centrum/c lanky-a-prednasky.html>,  s .  4 .  

37 Jakožto konzul tant  v  ob last i  nákupu s  mezinárodními zkušenostmi  mohu  potvrdi t ,  že  

úsporu ve výši  10 až 30 procent  lze dosáhnout u podniků v  soukro mé sféře t ím,  že  

podnik zorganizu je  výběrové ř ízení ,  v e kterém vítězný dodavatel  nabídne  nižš í  cenu 

bez snížení  kva li ty oproti  př ímému výběru jednoho dodavatele  bez  soutěže .  Lze  

předpokládat ,  právě  vzhledem možnému bid  r iggingu mezi dodavate l i  a  zadavate l i   

ve veřejné sféře,  že tato  úspora  by byla ješ tě  vyšší .  

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/clanky-a-prednasky.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/clanky-a-prednasky.html
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Jak plyne i z  výše uvedeného ,  mezi financováním a zadáváním 

veřejné zakázky je úzký vztah. Postup při  zadávání veřejné zakázky určuje 

základní parametry financování veřejné zakázky, kterými jsou celková 

cena, jednotlivé splátky ceny za p řípadná dílčí plnění, za jaké plnění bude 

tato úplata poskytnuta, jakému subjektu bude poskytnuta a jestli lze 

parametry financování, zejména jeho navýšení, v  průběhu měnit a v  jakém 

rozsahu. Z toho plyne, že jestliže chceme zajist it  vynakládání  

a hospodaření s finančními prostředky určenými na veřejné zakázky 

v souladu se zásadami 3E, musíme právně regulovat zadávání veřejných 

zakázek tak, aby tohoto cíle bylo dosaženo. Proto i právní předpisy 

v oblasti veřejných zakázek se zaměřují hlavně na oblast zadáv ání 

veřejných zakázek a kontrolu tohoto zadávání. Stěžejním právním 

předpisem je zákon o veřejných zakázkách, který ve svém formálním 

pojetí předpokládá, že to, co zadavatel požaduje, bude skutečně pořízeno 

hospodárně a efektivně. Toto formální pojetí je p odpořeno i ustanovením 

§ 14e odst. 1 ZRP, které umožňuje nevyplacení části dotace v  případě, že 

poskytovatel dotace se domnívá, že: „došlo k porušení pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské 

unie.“ .  I z tohoto ustanovení je zřejmé, že právo veřejných zakázek je 

prosazováno do českého právního řádu ze strany  Evropské unie.  

Zákonodárce správně přidal do zákona o rozpočtových pravidlech 

ustanovení o tom, že i formální porušení povinnosti zadavatele při  

zadávání veřejné zakázky může mít  za následek neposkytnutí dotace,  a to   

i  bez ohledu na to, jestli  by toto porušení mohlo mít  za následek 

nehospodárné vynakládání prostředků z  této dotace. Je ale nepochopitelné, 

proč není v  zákoně o rozpočtových pravidlech obdobně upraveno 

financování všech veřejných zakázek z  veřejných rozpočtů.  Na druhou 

stranu ustanovení § 14e ZRP dává poskytovateli dotace velkou moc, která 

by mohla být poskytovatelem zneužita.  Na to,  aby část dotace n ebyla 

vyplacena, postačuje jen  domněnka poskytovatele. Navíc dle ustanovení 

14e odst. 3 ZRP je neproplacení části  dotace soudně nepřezkoumatelné.  

De lege ferenda bych proto navrhoval, aby v  zákoně o rozpočtových 

pravidlech bylo přímo uvedeno, že financování veřejných zakázek, které 
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byly zadány v  rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, je vždy 

považováno za porušení rozpočtových pravidel. Dále bych navrhoval, aby 

se rozhodnutí o neproplacení části  dotace řídilo správním řádem  

a rozhodnutí příslušného správního orgánu bylo řádně přezkoumatelné  

ve správním soudnictví.  

 Formální pojetí zákona o veřejných zakázkách se odráží   

také v ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ, který stanovuje povi nnost zadavatele 

dodržovat jen  zásady transparentnosti,  rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. I když povinnost zadavatele dodržovat zásady 3E v zákoně  

o veřejných zakázkách přímo uvedená není, zadavatelé zásady 3E při  

zadávání veřejných zakázek ji  dodržovat musejí ,38 což plyne z  účelu 

právní úpravy zákona o veřejných zakázkách.  

Přesnou definici,  co je účelem právní úpravy zadávání veře jných 

zakázek, přímo zákon o veřejných zakázkách  neuvádí.  Tuto mezeru 

překlenují dohledové orgány. Například  vlastním výkladem Krajský soud 

dovozuje, že:  

                                                 
38 Srovnej  Ochrana,  F.  Metodika hodnocení veřejných za kázek s ohledem na kr i té r ium 

3E.  In:  Př í loha č .  C1  dokumentu „Jak zohledňovat  pr incipy 3E (hospodárnost ,  

efekt ivnost  a  úče lnost)  v postup ech zadávání  veřejných zakázek“ [on-l ine] .  Praha:  

Minis terstvo  p ro  mís tní  rozvoj  ČR,  Odbor  veřejného investování,  2008,  31 s.  [c i t .  

2013-10-31] .  Dostupné  z:  <http : / /www.porta l -vz .cz /ge tmedia/d4da1a63 -6072-4005-

9759-0fc70bb3bd8c/3E_vs_principy_ZVZ_C1 ,  s .  6 ,  kde  se uvádí :  „Z h led iska 

povinnost í  zadavatele  je  s ice  určuj ící  formální  podmínkou př i  zadávání,  hodnocení ,  

výběru a „užíván í“ (spravování) veřejných zakázek postupovat formálně  správně,  tedy  

transparen tně,  rovným zacházen ím a nediskr iminačně (§  6  ZVZ).  Ta to  podmínka  je  

urču jíc í ,  avšak nikol i  dostačuj ící .  Zadavate l  je  zároveň povinen postupovat obsahově  

(ekonomicky věcně) správně tak,  aby to  odpovída lo pr incipům 3E.  Pokud tak zadavate l  

nečin í ,  dopouští  se  nedodr žení  pov innost í  u ložených mu ze jména zákonem o f inanční  

kontrole .  V praxi  může být  ten to nedostatek předmětem nálezu Nejvyššího kontro lního  

úřadu,  který má za povinnost  zkoumat ved le formálně ú četn í  a  dokumentačn í  

správnost i  i  dodržení  zásad hospodárnost i ,  e fek tivnosti  a  účelnost i ,  a  to  př ímo  

v oblast i  zadávání s tá tních zakázek (§  3  zákona č.  166 /1993 Sb. ,  o  Nejvyšš ím 

kontroln ím úřadu,  ve znění  pozdějš ích předpisů) .“ .  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/d4da1a63-6072-4005-9759-0fc70bb3bd8c/3E_vs_principy_ZVZ_C1
http://www.portal-vz.cz/getmedia/d4da1a63-6072-4005-9759-0fc70bb3bd8c/3E_vs_principy_ZVZ_C1
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„Hlavním účelem právní úpravy zadávání veřejných zakázek je 

zajistit ,  že veřejné rozpočty jsou spotřebovávány řádně a efektivně, na 

základě seriózního hodnocení a bez jakéhokoli  druhu zvýhodňování nebo 

protihodnoty finanční či  politické.“ 39.  

Tento výklad Krajského soudu propojuje zadávání a financování 

veřejných zakázek t ím, že za hlavní účel zadávání veřej ných zakázek 

považuje právě hospodárnější a efektivnější financování veřejných 

zakázek. S touto definicí účelu zákona o veřejných zakázkách se  plně 

ztotožňuji  a budu se na ni  dále v této práci odvolávat při výkladu a návrhu 

změn jednotlivých ustanovení zákona o veřejných zakázkách.  

De lege ferenda bych navrhoval,  aby hlavní účel právní úpravy 

zadávání veřejných zakázek byl uveden přímo v  zákoně o veřejných 

zakázkách, a to například v  obdobném znění, které je uvedeno ve výkladu 

Krajského soudu.  

Přesná právní  definice zadávání veřejných zakázek je uvedená  

v § 17 písm. m) ZVZ. 40 Tato definice nepokrývá soutěž o návrh. V  dalším 

textu práce ale budeme kvůli zjednodušení pod zadáváním veřejných 

zakázek rozumět proces výběru dodavatele ze strany zadavatele pro plně ní 

předmětu veřejné zakázky upravený zákonem o veřejných zakázkách.  

V průběhu tohoto procesu se také stanoví smluvní cena a další smluvní 

podmínky pro plnění veřejné zakázky.  Tento proces také stanovuje 

pravidla, za jakých podmínek a jakým způsobem vůbec l ze změnit  

smlouvu mezi zadavatelem a dodavatelem, která je výsledkem zadávání 

veřejné zakázky.  

                                                 
39 Rozsudek Krajského soudu  ze dne 3.  kvě tna 2010,  sp.  zn.  1  Ca 91/2008 .  

40 Dle us tanovení §  17 p ísm.  m) ZVZ se zadáváním rozumí  postup zadavate le  podle  

zákona o veřejných zakázkách v  zadávacím ř ízení ,  jehož úče lem je  zadání  veřejné  

zakázky,  a  to  až do uzavření  smlouvy nebo do  zrušení  zadávacího ř ízení;  zadáváním se  

rozumí postup zadavate le  k  zadání veřejné zakázky v  dynamickém nákupním systému 

a ř ízení ,  ve kterém veřejný zadavate l  zadává veřejnou zakázku na základě rámcové  

smlouvy.  
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Jen samotný proces zadávání veřejných zakázek nemůže zajistit ,  že 

to, co zadavatel požaduje,  bude pořízeno účelně. Cíle, které mají  být 

zadavatelem dodáním předmětu veřejné zakázky naplněny, jsou 

zadavatelem stanoveny ještě před samotným zahájením procesu zadání 

veřejné zakázky. V samotném procesu zadání veřejné zakázky pak může 

zadavatel jen upřesňovat jednotlivé parametry plnění veřejné zakázky  

a cenu za ně. Tedy zadávací řízení a zejména způsob, jakým je 

zadavatelem vyhotovena zadávací dokumentace, může  ovlivňovat jen  

hospodárnost  a efektivnost plnění předmětu veřejné zakázky a ne účelnost .  

Nicméně i v  této oblasti došlo novelou zákona o veřejných zakázkách 

účinnou od 1. dubna 2012 k  pozičnímu posunu. Dle ustanovení  

§ 156 odst. 1 písm. a) ZVZ musí zadavatel odůvodnit účelnost nadlimitní  

a podlimitní veřejné zakázky. Takové odůvodnění pak v  souladu 

s ustanovením § 156 odst.  2 ZVZ musí zadavatel uveřejnit do tří  

pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na 

profilu zadavatele.  

Bohužel v  praxi se lze často setkat s tím, že zásada účelnosti není 

zadavateli dodržována .  Dle mého názoru má na tom velký podíl i  způsob 

čerpání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj,  Evropského  

sociálního fondu a Fondu soudržnosti  (dále jen „Fondy Evropské unie“) .   

U tohoto způsobu je předem dáno, na co mají být tyto prostředky čerpány.  

A také jsou dány termíny, do kterých mají být prostředky vyčerpány.  To 

vyvolává politický tlak, aby prostředky Česká republika skutečně 

spotřebovala včas bez ohledu na účelnost  jejich využití.  A tento politický 

tlak se pak přenáší  na zadavatele veřejných zakázek financovaných 

z fondů Evropské unie. Ti jsou nepřímo pobízen i, aby tyto prostředky 

využili.  Zadavatelé pak hledají,  jak tyto prostředky utratí v  souladu 

s jejich určením, namísto toho, aby plánovali skutečné potřeby a výdaje na 

ně a až pak k  nim zajišťovali zdroje financování.  Důsledkem tohoto 

obráceného postupu jsou neúčelně realizované veřejné zakázky jako 

například zbytečně nákladná výstavba různých aquacenter, sportoviš ť  

a konferenčních center, která  nemají dostatek návštěvníků a nevydělají si  

ani na provoz, které pak obec jakožto zadavatel musí dotovat ze svéh o 
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rozpočtu.41 Dalším příkladem může být stávající modernizace dálnice D1, 

kdy se provádí neúčelné rozšíření dálnice 42 proto, aby ho bylo možné 

financovat z  Fondů Evropské unie.  Toto neúčelné a nedostatečně 

plánované vynakládání prostředků veřejných rozpočtů je často živnou 

půdou pro rozvoj bid riggingu.  

Můj názor je, že tento systém čerpání prostředků z Fondů Evropské 

unie by se měl nějakým způsobem změnit tak,  aby byla výrazně posílena 

účelnost spotřebovávání těchto prostředků. Na druhou stranu chápu 

poslání  a roli Fondů Evropské unie při sjednocování Evropy, zmenšování  

sociálních rozdílů, zajištění zaměstnanosti a posilování 

konkurenceschopnosti Evropské unie na světových trzích. Domnívám se,  

že neexistuje nějaké rychlé a jednoduché řešení tohoto problému. H ledání  

takového řešení je výrazně nad rámec této práce, která je zaměřená na 

veřejné zakázky.  

Chybějící návaznost mezi dodržováním zásad 3E a zákonem  

o veřejných zakázkách se snaží překlenout i poskytovatelé dotací ve 

smlouvách o poskytnutí dotace, které uzavírají s příjemci dotací .  

Zadavatel , jakožto pří jemce čerpající  dotaci na financování veřejné 

                                                 
41 Obecně lze ř íc i ,  že p rostředky z  Fondů Evropské unie se daj í  čerpat  na  rozvoj  

něčeho nového a ne na provoz a údrž bu s távaj ícího.  U čerpání  na rozvoj  by zadavatelé  

měli  prokazovat ,  že j sou schopni financovat  da lš í  provoz toho,  co rozvojem poříd il i ,  

nebo že maj í  dostatek prostředků na údržbu.  Toto zadavatelé  obcházej í  například  

„vel ice op timist ickou“ kalkulac í  př í jmů z e vstupného anebo z  pronájmu 

rekonstruovaných budov.  Následně se provoz těchto  nově poř ízených investic ,  kte ré si  

zadavate l  nemůže dovoli t  udržovat ,  výrazně o mezuje.  

42 Po modernizac i  má mí t  dá lnice D1 šir ší  odstavný pruh v  každém směru  

o 75 cent imetrů.  Kv ůli  tomu jsou strhávány mosty a  nahrazovány novými ,  i  když  

životnost  těch původních je  ješ tě  dalš ích 50  let .  Argument ,  že je  to  př íprava na  

př ípadné  rozšíření  dálnice o  další  pruh,  které  se  možná bude real izovat  v  hor izontu 15  

let ,  z  hlediska úče lnost i  neo bstoj í .  Výměna mostů a  rozš íření  dálnice by měly být  

součást í  až př ípadného dalšího projektu na rozšíření  dá lnice o  další  p ruh v  každém 

směru.  Pak by ale  stávaj ící  práce byly pouhou rekonstrukcí ,  na kterou nelze dotace  

z Fondů Evropské unie čerpat .  
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zakázky, je pak povinen dle takové smlouvy dodržovat zákon o veřejných 

zakázkách. Porušení ustanovení zákona o veřejných zakázkách, které má 

přímý vliv na real izaci projektu, v  tomto případě zejména na výši ceny 

veřejné zakázky, je považováno dle smlouvy za porušení rozpočtové 

kázně.43  Nicméně tento smluvní způsob úpravy vztahu mezi příjemcem  

a poskytovatelem o poskytnutí dotace na veřejnou zakázku nemá 

dostatečně silnou oporu v  českém právním řádu. O tom svědčí i  fakt, že 

někteří poskytovatelé nesprávně považují smlouvy o poskytnutí dotace za 

soukromoprávní smlouvy44.  Smlouvy o poskytnutí dotace jsou ale 

veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle ustanovení § 159 a násl .  SpŘ. Tento 

názor zastává také Krajský soud v  Hradci Králové, když ve svém usnesení 

uvádí:  

„Již ze shora –  jen příkladmo –  označených částí smluv je zřetelně 

patrné, že právní postavení účastníků smluv o dotacích nebylo rovné  

a naopak zakládalo pro žalovaného řadu oprávnění, zejména kontrolní   

a sankční povahy, které ve své podstatě představovaly rozhodování 

vrchnostenského orgánu o tom, zda žalobce porušil ,  či neporuši l  

povinnosti ze smlouvy a zda mu v souvislosti s tímto porušením vznikají  

sankční povinnosti.  Nelze si nepovšimnout, že bylo jen na úvaze 

žalovaného, zda a do jaké míry žalobce své povinnosti ze smlouvy porušil ,  

či neporušil a zda jsou dány podmínky pro uplatnění sankce, resp. pro 

krácení či neposkytnutí dotace. Takový vztah jednoho účastník a smlouvy 

ke druhému již nelze posoudit jako rovný vztah soukromoprávních 

smluvních subjektů, ale jako ryzí vztah vrchnostenského správního orgánu 

                                                 
43 Srovnej  například vzor  smlouvy o poskytnut í  dotace Regionální  rady regionu 

soudržnost i  Severozápad uveřejněný na ROP Severozápad  [on-l ine] .  [ci t .  2013-10-31] .  

Dostupné z :  <http : / /www.nuts2severozapad.cz / >,  stránky Regionální  rady regionu 

soudržnost i  Severozápad .  

44 Srovnej  opě t  např íklad  vzor  smlouvy o poskytnut í  do tace Regionální  rady regionu 

soudržnost i  Severozápad uveřejněný na ROP Severozápad  [on-l ine] .  [ci t .  2013-10-31] .  

Dostupné z:  < ht tp: / /www.nuts2severozapad .cz / >, kde se v  hlavičce smlouvy uvádí:  

„…uzavíra jí  podle  us tanovení §  269  odst .  2  zákona č.  513/1991  Sb. ,  obchodní  

zákoník…“ .  

http://www.nuts2severozapad.cz/
http://www.nuts2severozapad.cz/
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a subjektu správního práva. Jde tedy podle názoru odvolacího soudu  

v případě obou smluv podle jej ich obsahu o smlouvy veřejnoprávní podle 

§ 159 a násl.  správního řádu a nikoli o smlouvy povahy 

soukromoprávní.“ 45.  

Vzhledem k velkému objemu veřejných prostředků, které jsou přes 

smlouvy o poskytnutí dotace použity na veřejné zakázky, bych de lege 

ferenda navrhoval zvláštní právní úpravu, která by stanovila právní rámec 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace včetně možných kogentních  

a dispozit ivních ustanovení a závazného postupu poskytovatele při  

porušení těchto smluv. Současně by byly jasně stanoveny postihy 

v závislosti na míře porušení zákona o veřejných zakázkách příjemcem.  

 

                                                 
45 Usnesení  Krajského soudu v Hradci  Králové ze dne 30.  června 2011,  sp.  zn.  21  Co  

83/2011.  
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3. ZÁSADY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Jak již bylo zmíněno v  předchozí kapitole, postup zadavatele při  

zadávání veřejné zakázky velice výrazně ovlivňuje, jest li jsou prostředky 

veřejných rozpočtů na veřejnou zakázku vynaloženy hospodárně  

a efektivně. V  této kapitole se proto zabývám zákonem o veřejných 

zakázkách se zaměřením na to, jak lépe zajistit  dodržování zásad 3E při  

financování veřejných zakázek.  

3.1. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace 

Povinnost zadavatele dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu 

diskriminace se vztahuje na zadávání veřejných zakázek a plyne 

z ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ, kde jsou tyto dvě zásady přím o 

vyjmenovány. Nicméně jakákoli  bližší  definice těchto zásad  v zákonu  

o veřejných zakázkách chybí. Uvádím proto vlastní definici  obou zásad 

tak, jak je vnímám já sám:  

 Zásada rovného zacházení znamená, že s  každým  potenciálním 

dodavatelem bude jednáno dle předem daných pravidel ,  a to 

daných zejména zákonem o veřejn ých zakázkách a dalšími 

právními předpisy a podmínkami stanovenými  v zadávací 

dokumentaci . Tedy jedná se o posouzení způsobu jednání 

zadavatele k dodavateli  ve vztahu k předem daným pravidlům  

bez ohledu ke způsobu  jednání zadavatele s  ostatními 

dodavateli.  

 Zásada zákazu diskriminace znamená, že žádný dodavatel  

nebude znevýhodněn vůči jakémukoli  jinému dodavateli. Tedy 

jedná se o posouzení způsobu jednání zadavatele k dodavateli  

vzhledem ke způsobu jednání zadavatele s ostatními dodavateli  

bez ohledu na předem daná pravidla.  

Tyto dvě zásady se sice prolínají , ale současně je mezi oběma 

zásadami rozdíl. V tomto nemohu souhlasit s  pojímáním zásady zákazu 

diskriminace uvedeným ve Směrnici  2004/17 v části důvodů (9). Dle 
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tohoto pojímání je zásada zákazu diskriminace jen zvláštním vyjádřením 

zásady rovného zacházení. Jestli by toto skutečně platilo, pak by bylo 

zbytečné ve všech právních předpisech uvádět obě zásady  

a postačovalo by uvádět jen  zásadu rovného zacházení, která by v  sobě 

zahrnovala i zásadu zákazu di skriminace. Bohužel i rozhodovací praxe 

Úřadu někdy zaměňuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.46 

To ,  že tomu tak není, a že lze porušit jednu z  těchto dvou zásad a přitom 

neporušit  tu druhou ,  je patrno i  na následujících dvou příkladech ,  které 

jsou z mé vlastní praxe:  

 Dle § 59 odst . 4 ZVZ zadavatel může (ale nemusí)  požadovat 

po dodavateli ,  aby písemně objasnil  předložené informace. 

Zadavatel může takové objasnění za stejných okolností   

u jednoho dodavatele vyžádat v  souladu se zákonem  

o veřejných zakázkách a u druhého opět v  souladu se zákonem 

o veřejných zakázkách nemusí. Tím není porušena  zásada 

rovného zacházení, protože se s  dodavateli  jedná pod le předem 

daných pravidel, která  neukládají  zadavateli povinnost takové 

objasnění vyžádat. Ale j e porušena zásada  zákazu diskriminace, 

protože jeden dodavatel  je znevýhodněn –  diskriminován vůči 

jinému tím, že mu nebyla za stejných okolností  dána stejná 

příležitost  jako jinému dodavateli  písemně objasnit jím 

předložené informace.  

 Nabídka uchazeče je vyřazena hodnotící komisí ze zadávacího 

řízení na základě nepředložení čestného prohlášení, že má 

oprávnění provádět rozvoj softwaru , který zadavatel  používá. 

Tento požadavek na předložení čestného prohlášení byl 

                                                 
46 Z vlastní  praxe mohu uvést  rozhodnutí  Úřadu ze dne 4.  března 2013   

č.  j .  S 762/2012/VZ-3982/2013/522/LKo,  kde  Ú řad konstato val  porušení  zásady 

rovného zacházení ,  př ičemž v  odůvodnění se uvádí ,  že př i  kva li f ikac i  bylo re ferenční  

osvědčení někter ých uchazečů posuzováno př ísněj i ,  i  když stále  v  mezích zákona   

o veřejných zakázkách,  než u  j iných uchazečů.  A to  je  d le  mého názoru porušení  

zásady zákazu d iskr iminace.  
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požadován až dodatečně hodnotící komisí od všech uchazečů 

(ostatní ji  předložili),  přičemž zadávací dokumentace nic 

takového nepožadovala.  Tím není porušená zásada zákazu 

diskriminace, ke všem uchazečům se zadavatel choval stejně.  Ale 

je porušena zásada rovného zacházení, protože uchazeč byl 

vyloučen na základě dodatečného požadavku, který byl v  rozporu 

s předem danými pravidly –  obchodními podmínkami uvedenými 

v zadávací dokumentaci.  

Jak již bylo výše zmíněno, zákon o veřejných zakázkách definice 

těchto zásad (a ani žádných dalších) neuvádí. Poziti vní i negativní 

vymezení těchto zásad ponechal zákonodárce na právních teoreticích, 

autorech komentářů k  zákonu o veřejných zakázkách, Úřadu, soudech  

a soudní judikatuře. Ze své praxe se mi mnohokrát potvrdilo, že 

zadavatelé, kteří nemají k  dispozici spec ializované právníky na veřejné 

zakázky (například obecní úřady), těmto zásadám často nerozumí a drží se 

doslovného znění zákona o veřejných zakázkách bez přihlédnutí k  těmto 

zásadám. Také zejména menší a střední dodavatelé,  kteří se chtějí  účastnit  

anebo se účastní zadávacího řízení a byli  zkráceni porušením těchto zásad 

na svých právech, o tom ani mnohokrát nev ědí  a nebrání se proti  

takovému porušení.  

De lege ferenda bych navrhoval, aby zákonodárce zahrnul definice 

zásad rovného zacházení a zákazu diskrimi nace přímo do zákona  

o veřejných zakázkách  například ve stejné definici, kterou jsem uvedl  

výše.  

U zásady zákazu diskriminace lze rozlišovat kromě zjevné formy  

i  formu skrytou. Ve stávající právní úpravě je částečně zásada zákazu 

skryté diskriminace prom ítnutá například do  ustanovení   

§ 56 odst . 5 písm. c) ZVZ, který stanovuje finanční limit na objem plnění 

dodavatele na j ím realizované práce, které může zadavatel požadovat 

ke splnění technických kvalifikačních předpokladů. Skrytá forma 

nesměřuje vůči těm  dodavatelům, kteří  podali nabídku, tedy dle 

ustanovení § 17 písm. j) ZVZ uchazečům, ale vůči všem potenciálním 
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dodavatelům 47,  kteří by nabídku byli bývali podali , kdyby zadavatel ve 

svých úkonech před lhůtou pro podání nabídek neporušil výše uvedené 

zásady, a tím jim neznemožnil, ztížil anebo je odradil od podání nabídky.  

Nejvyšší správní soud k  zákazu diskriminace uvádí:  

„Za skrytou formu nepřípustné diskriminace v  zadávacích řízeních 

je třeba považovat  takový postup, pokud zadavatel znemožní ucházet se  

o veřejnou zakázku nastavením takových technických kvalif ikačních 

předpokladů, které jsou zjevně nepřiměřené ve vztahu k  velikosti,  

složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, v  důsledku 

čehož je zřejmé, že zakázku mohou splnit toliko někte ří z  dodavatelů 

(potenciálních uchazečů), jež by jinak byli bývali k  plnění předmětu 

veřejné zakázky objektivně způsobilými.  Někteří z  dodavatelů totiž mají  

v takovém případě a priori znemožněnou účast  v  zadávacím řízení, byť by 

předmět veřejné zakázky mohli realizovat stejně úspěšně jako dodavatelé 

ostatní.“ 48.  

Analogicky z výše uvedeného názoru  Nejvyššího správního soudu 

lze dovodit , že skryté diskriminace se může zadavatel dopustit i  například 

nastavením: 

 nepřiměřených profesních předpokladů –  například požadavkem 

zadavatele na doklad prokazující  schopnost dodavatele 

zabezpečit ochranu utajovaných informací, odpovídající  

požadavkům na opatření,  které stanovil zadavatel v  zadávacích 

podmínkách dle  ustanovení  § 54 písm. e) ZVZ.  

                                                 
47 Zákon o veřejných zakázkách roz li šuje mezi  dodavate lem a uchazečem. Uchazeč je  

jen takový dodavatel ,  k terý podal  nab ídku.  V mých def inicích zásady rovného  

zacházení  a  zákazu diskr iminace j sem použil  pojmenování dodavate l  a  ne jen  uchazeč  

právě proto,  aby tyto  def inice zahrnovaly i  skryté fo rmy porušení  těchto zásad.  Také  

zákon o veřejnýc h zakázkách rozl i šuje mezi  uchazečem tj .  dodavate lem, který podal  

nab ídku –  srovnej  ustanovení  §  17 písm. j )  ZVZ –  a v š irš í  definici  „kterýmkol i  

dodavate lem, který má nebo měl zá jem na z ískání  urči té  veřejné zakázky “,  který má 

možnost  se  bráni t  námitkou –  srovnej  ustanovení §  110 odst .  1  ZVZ.  

48 Rozsudek Nejvyšš ího správního soudu ze dne 5 .  června  2008,  sp.  zn .  1  Afs  20/2008.  
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 nepřiměřeným nastavením obchodních podmínek dle ustanovení 

§ 44 odst. 3 písm. a),  b), c), d),  g), j) ZVZ.  

Výsledkem procesu kvalifikace je omezení okruhu dodavatelů -

uchazečů, kteří se o veřejnou zakázku mohou ucházet, což na druhé straně 

diskriminuje ty dodavatele, kteří kvalifikační předpoklady nesplní , a tedy 

se o veřejnou zakázku ucházet nemohou .49 Proto samotná zákonná úprava 

kvalifikace uchazečů je v  určitém rozporu se zásadou zákazu diskriminace 

ve skryté formě. Nejvyšší  správní soud uvádí, že:  

„Samotná podstata zákazu tzv.  skryté  diskriminace znemožňuje jakoukoli  

mechanickou aplikaci. Není totiž dost dobře možné požadovat po 

zadavatelích, aby j imi vyžadované kvalifikační předpoklady měly na 

všechny potenciální uchazeče stejné dopady. Takový požadavek by ostatně 

nebyl ani reálně možný a byl by v  rozporu se smyslem kvalif ikačních 

předpokladů, kterým je zajistit  právě to, aby nabídku podali pouze 

uchazeči způsobilí ke splnění veřejné zakázky.“ 50.  

Obecně nelze předem definovat jasnou hranici,  kde na jedné straně 

končí právo zadavatele určit stupeň kvalifikačních a zadávacích podmínek 

tak, aby měl jistotu,  že mu bude skutečně dodáno požadované plnění od 

takového vybraného dodavatele , který je schopen takovou dodávku řádně  

a včas zajistit ,  a kde na druhé straně začíná povinnost zadavatele  

respektovat veřejný zájem volné hospodářské soutěže a zajistit  dodržení 

                                                 
49 Srovnej  Šimková,  R. ,  Labský,  J .  Omezování konkurence,  resp.  hospodářské soutěže  

nas tavením úrovně požadované kval i fikace,  Př í loha č .  B9 dokumentu „Jak zohledňovat  

principy 3E (hospodárnost ,  e fektivnost  a  úče lnost)  v postupech zadávání veřejných 

zakázek“,  Ministers tvo pro místní  rozvoj  ČR, Odbor veřejného  investování,  2008 ,  s .  3 ,  

kde se uvádí :  „… v případě chybného nastaven í  kval i f ikač n ích předpokladů může doj í t  

k  de formaci nabídky  v  důsledku fak tického  vy loučení  š i rš í  skup iny  uchazečů  a sn ížení  

plura li ty  nabídek,  které  by zadavate l  hodnoti l  d le  výše nabídkové ceny  nebo  

ekonomické výhodnosti .  Přemrštěné či  nevhodné  nastavení  kval i f ikačn ích předpokladů  

může výrazně omezi t  soutěž o  veře jné f inanční prostředky a omezit  význam posouzen í  

samotné nabídky  a  jej í  ekonomické výhodnost i  pro zadavatele .“ .  

50 Rozsudek Nejvyšš ího správního soudu  ze dne 5 .  června  2008,  sp.  zn.  1  Afs  20/2008 .  



41 

zásady zákazu diskriminace ve skryté formě. Dle aktuální judikatury 

Nejvyššího správního soudu je touto hranicí „ zjevná nepřiměřenost“ 

podmínek nastavených zadavatelem k  předmětu veřejné zakázky. I když 

tento termín se může jevit z  hlediska pracovníků zadavatele –  

„neprávníků“ jako těžko aplikovatelný pro konkrétní zakázku, je alespoň 

zadavateli zřejmé, že existuje  nějaká  určitá hranice, za kterou už porušuje 

výše uvedené zásady .  Zadavatel je pak nucen přemýšlet ,  jak nastavit  

podmínky tak, aby se tomuto porušení co možná nejlépe vyhnul.  

Proto bych de lege ferenda navrhoval definici skryté diskriminace 

například způsobem, jak  ji  vnímá Nejvyšší správní soud, uvést přímo 

v zákoně o veřejných zakázkách.  

Z výše uvedených definic zásady rovného zacházení a zákazu 

diskriminace je zřejmé, že zásada rovného zacházení je porušena vždy,  

když nejsou zadavatelem vůči uchazeči dodržena jakákoli  zákonná 

pravidla daná zákonem o veřejných zakázkách. A z ásada zákazu 

diskriminace vůči dodavateli je porušena i například v případě pozitivní 

diskriminace. To samozřejmě  na druhou stranu znamená negativní 

diskriminaci vůči ostatním dodavatelům. Tedy ne každé porušení zásad 

rovného zacházení a zákazu diskriminac e je takové intenzity,  aby 

jakýmkoli  způsobem poškodilo postavení dodavatele v zadávacím řízení  

anebo možnost  potenciálního dodavatele se takového řízení účastnit. Proto 

zákonodárce správně omezil rozsah obrany uchazeče a také potenciálního 

dodavatele. Námitkou dle ustanovení § 110 a násl . ZVZ může úkony 

zadavatele napadnout jen  ten dodavatel  (stěžovatel) ,  

„…kterému v  důsledku domnělého porušení zákona úkonem hrozí  

nebo vznikla újma na jeho právech“ 51.  

Návrh dle ustanovení § 114 a násl . ZVZ může podat dodavatel  

(navrhovatel) jen proti takovým úkonům,  

                                                 
51 Ustanovení §  110  odst .  1  ZVZ.  
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„…které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené § 6  

a v jejichž důsledku hrozí  nebo vznikla újma na právech navrhovatele“ 52.  

3.1.1.  Prokazování kvalifikace  

Dodavatel je povinen v  otevřeném řízení dle  ustanovení § 27 ZVZ, 

v soutěžním dialogu dle  ustanovení § 35 ZVZ a v zjednodušeném 

podlimitním řízení dle  ustanovení § 38 ZVZ prokázat splnění kvalifikace 

současně s podáním nabídky. V  užším řízení dle ustanovení § 28 ZVZ  

a jednacím řízení s  uveřejněním dle ustanovení § 29 ZVZ dodavatel  

prokazuje splnění kvalifikace současně s  podáním žádosti o účas t .  Bez  

ohledu na zlepšení, která postupně přišla  s novelami zákona o veřejných 

zakázkách, představuje prokazování kvalifikace stále velkou 

administrativní a časovou zátěž  pro dodava tele. Například zahraniční 

dodavatel podávající  nabídku nebo žádost o účast přes svoji organizační 

složku musí dle ustanovení § 53 odst.  1 písm. b) ZVZ doložit v  souladu 

s ustanovením § 53 odst. 3 písm. a) ZVZ výpis ne starší 90 dnů u všech 

jednatelů, vedoucího organizační složky a dodavatele jako právnické 

osoby, a to nejen z  rejstříků  v České republice ,  ale i  v zemi sídla 

dodavatele.  

Shromažďování různých originálů či ověřených kopií dokumentů 

podepsaných statutárními orgány často odrazuje dodavatele, kteří  jsou 

úspěšní v  soukromém sektoru, od účasti v  zadávacím řízení. Tím je 

narušena volná soutěž dodavatelů, která vede k  ekonomicky výhodnější  

smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky pro zada vatele. To si zřejmě 

uvědomuje také  zákonodárce, a proto v části šesté  zákona o veřejných 

zakázkách upravil  institut seznamu kvalifikovaných dodavatelů  

a zahraniční seznam dodavatelů. Dle této úpravy může dodavatel prokázat 

kvalifikaci například výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.  

Samozřejmě ale o zápis do tohoto seznamu musí dodavatel nejdříve 

požádat . Současně  musí prokázat pomocí různých dokumentů, že údaje, 

které chce nechat do seznamu zapsat, jsou pravdivé. Ani zápis do seznamu 

                                                 
52 Ustanovení §  114  odst .  1  ZVZ.  
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úplně  nezredukoval administrativní zátěž na straně dodavatele s pojenou  

s opatřením dokumentů prokazujících jeho kvalifikaci . I  nadále dodavatel  

musí předkládat například výpisy z  rejstříků trestů. Navíc tato úprava 

částečně ulehčuje administraci jen  dodavatelům, kteří se pravidelně 

účastní zadávacích řízení.  

Dle mého názoru je institut seznamu pro prokazování kvalifikace 

jakožto řešení problému zbytečný administrativní  krok nesprávným 

směrem. Místo toho, aby se zákonodárce skutečně zamyslel, jak lze snížit  

administraci při prokazování kvalifikace, vymyslel spoustu dal ší  

administrativy, kterou lze obejít původní administrativní zátěž . Proč 

nemohou dodavatelé  prokazovat kvalifikaci jedním čestným prohlášením, 

ve kterém i potvrdí, že plní všechny zadávací podmínky? Následně by 

mohl pravdivost takového prohlášení zkontrolo vat zadavatel až  

u vybraného uchazeče, se kterým chce uzavřít smlouvu. Tím by byla 

výrazně snížená administrativní zátěž u ostatních v zadávacím řízení  

neúspěšných dodavatelů. Dále by byla výrazně snížena administrativní 

zátěž i  na straně zadavatele při  posuzování kvalifikace. Tady neobstojí  

argument, že dodavatelé budou takového prohlášení zneužívat a uvádět 

v něm nepravdivé informace. Jestl iže by vybraný uchazeč neprokázal 

požadovanou kvalifikaci, pak by obdobně, jako když vybraný uchazeč 

odmítne uzavřít  smlouvu dle ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ, začal zadavatel  

o prokázání kvalifikace a uzavření smlouvy jednat s  dalším uchazečem 

v pořadí. Navíc kromě propadnutí jistoty dle ustanovení § 67 ZVZ by 

takové jednání uchazeče mohlo být kvalifikováno Úřadem jako  správní  

delikt dle ustanovení § 120a odst . 1 písm. a) ZVZ, v jehož důsledku by 

mohl být  uchazeč  zapsán do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 

zakázek dle ustanovení § 144 ZVZ. 

Poslední novela zákona účinná od 1. dubna 2012 již tento postup 

zavedla v ustanovení § 62 odst . 3 ZVZ pro podlimitní veřejné zakázky.  

Nevidím důvod, proč  by toto nemohlo být uplatněno také  pro ostatní  

zadávací řízení.   
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Proto bych de lege ferenda navrhoval, aby ustanove ní § 62 ZVZ 

nebylo omezeno jen  na podlimitní  veřejné zakázky.   

3.2. Zásada transparentnosti  

Obecně lze zásadu transparentnosti při  vynakládání rozpočtových 

prostředků spatřovat v  jejím promítnutí do zásady publicity státního 

rozpočtu, který je projednáván veřejně a poté je zveřejněn ve formě 

zákona. Následně je veřejně p rojednáno a poté zveřejněno ve formě 

zákona skutečné plnění státního rozpočtu ve formě státního závěrečného 

účtu. Zásada publicity je uplatňována také u rozpočtu Evropské unie  

a u rozpočtů obcí, měst,  městských obvodů, krajů a hlavního města Prahy 

a jeho městských částí.  

Z hlediska hospodaření s  finančními prostředky určenými na veřejné 

zakázky je zásada publicity promítnuta v  ustanovení § 156 ZVZ, dle 

kterého je zadavatel povinen zveřejňovat u nadlimitní a podlimitní veřejné 

zakázky odůvodnění účelnosti  zadání zakázky a odůvodnění některých 

zadávacích podmínek ve vztahu k  potřebám zadavatele. Dále je zásada 

publicity obsažena v  ustanovení § 147a ZVZ, dle kterého jsou zadavatelé 

povinni uveřejňovat smlouvy na veřejné zakázky, včetně dodatků a změn, 

výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam 

subdodavatelů veřejné zakázky. Tyto ustanovení pak ulehčují kontrolu 

financování veřejných zakázek ze strany veřejnosti.  

Pro zadávání veřejných zakázek, obdobně jako u  zásady rovného 

zacházení a zákazu  diskriminace,  je povinnost zadavatele dodržovat 

zásadu transparentnosti  v průběhu zadávání veřejné zakázky uvedena  

přímo v § 6 odst . 1 ZVZ, ale její definice v  zákoně o veřejných zakázkách 

uvedena není.  

Zásada transparentnosti je úzce spojena se zásadou r ovného 

zacházení. Účinné dodržování zásady rovného zacházení nelze zajisti t ,  

kdyby nebylo možné přezkoumat úkony zadavatele. Krajský soud uvádí:  
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„Zásada rovného zacházení implikuje povinnost transparentnosti, aby 

mohlo být  ověřeno, zda je tato zásada dodrž ována.“53.  

Ze stanoviska Krajského soudu  lze dovodit, že musí být ověřitelné 

všechny úkony zadavatele, které by mohly vést k  porušení zásady rovného 

zacházení, tj .  k  porušení všech předem daných pravidel a jej ich aplikací  

vůči uchazeči anebo dodavateli jakožto potenciálnímu uchazeči.   

V právní praxi se používá negativní vymezení zásady 

transparentnosti,  které uvádí, kdy je zadavatelem tato zásada porušena:  

„Požadavek transparentnosti není splněn tehdy, pokud jsou  

v zadavatelově postupu shledány takové prvky , jež by zadávací řízení 

činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným  

a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech 

jednotlivých kroků zadavatele.“ 54.  

Tato definice již neuvádí, vůči komu (jakému subjektu kontroly)  

nemá být zadávací řízení nekontrolovatelné anebo hůře kontrolovatelné.  

Dle mého názoru lze však dovodit,  že musí být zajištěna kontrola pro 

všechny subjekty kontroly v  takovém rozsahu, v jakém jim to umožňuje 

právní úprava zákona o veřejných zakázkách a v  takovém čase, aby se 

mohla aplikovat včas opatření, která by vedla  k nápravě úkonů, které jsou 

v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Například zadavatel dle  

ustanovení § 79 odst. 5 ZVZ může rozhodnout o novém posouzení 

nabídek, jestliže hodnotící komise  porušila zákon o veřejných zakázkách. 

Proto mám za to,  že  zadavatel musí mít  průběžně přístup k  dokumentaci  

veřejné zakázky, která popisuje  úkony hodnotící komise (například 

protokoly z jednání hodnotící komise dle  ustanovení § 75 odst. 5 ZVZ).  

                                                 
53 Rozsudek Krajského soudu  ze dne 3.  kvě tna 2010,  sp.  Zn.  62 Ca  91/2008 .  

54 Tato de finice je  opakovaně c i tována a také  apl ikována  v  rozhodnut ích Úřadu,  

Krajského soudu a Nejvyšš ího správního soudu.  Srovn ej  např íklad roz sudky Krajského 

soudu ze dne 14.  kvě tna 2007 sp.  zn.  31 Ca  166/2005 a  ze  dne 26.  ledna 2010  

sp.  zn.  62 Ca 47/2007 a  rozsudek Nejvyšš ího správního soudu ze dne 15.  ledna 2010  

sp.  zn.  1  Afs 45 /2010 .  
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Obdobně například dodavatel  musí mít  přístup k  dokumentaci veřejné 

zakázky popisující úkony zadavatele,  které vedou k  jeho vyloučení 

v takovém dostatečném časovém předstihu, aby mohl podat řádně a včas  

námitku dle ustanovení § 110 a násl. ZVZ a případně i podat návrh na 

zahájení řízení o přezkum úkonů zadavatele dle ustanovení § 114 ZVZ. 55 

Z výše uvedené definice lze odvodit, že zásada tra nsparentnosti není 

porušena jen  ve výše uvedeném případě, ale může být porušena  

i  v jiných případech, které nelze předem všechny v yjmenovat. K tomu 

Nejvyšší správní soud uvádí:  

„Pojem zásada transparentnosti spadá do kategorie tzv. neurčitých 

právních pojmů; jejich definování obecně v právních předpisech pro jejich 

povahu samu nemusí být vhodné, dokonce ani možné. To platí tím spíše  

o právních zásadách, jejichž obecnost a abstraktnost je již samotným 

klasifikačním znakem právních zásad jako specifického druhu právních 

pravidel (srov. Holländer, P. Filosofie práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2006,  

s. 139 násl .). Neurčité právní pojmy zahrnují  jevy nebo skutečnosti, které 

nelze úspěšně zcela přesně právně definovat; jejich obsah a rozsah se 

může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy. Při 

interpretaci neurčitého právního pojmu se správní orgán musí zabývat  

konkrétní skutkovou podstatou, jakož i  ostatními okolnostmi případu,  

přičemž sám musí alespoň rámcově obsah a význam užitého neurčitého 

pojmu objasnit, a to z toho hlediska, zda posuzovanou věc lze do rámce 

vytvořeného rozsahem neurčitého pojmu zařadi t . Proto se zjištění, zda  

v daném případě byla porušena zásada transparentnosti , musí odvíjet od 

hodnocení všech okolností konkrétního případu, z nichž správní orgán 

učiní závěr, zda je daný pojem naplněn ,  či nikoli. Zákonodárce užit ím 

neurčitých pojmů dává orgánu aplikujícímu prá vní předpis prostor, aby 

                                                 
55 Bohužel  dohledové  orgány můj  názor  nesd í lej í  a  nedomnívaj í  se ,  že zadavate l  

neporušuje zásadu transparentnost i ,  když odepře dodavate l i ,  č i  př ímo uchazeč i  

nahlédnutí  do dokumentace veřejné zakázky.  



47 

posoudil , zda konkrétní si tuace patří do rozsahu neurčitého pojmu ,  či 

nikoli.“ 56.  

Souhlasím s názorem Nejvyššího správního soudu, že:  

„Neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti,  které nelze 

úspěšně zcela přesně právně def inovat.“ .  

Takovou definici zahrnující  všechny konkrétní případy, kdy je 

porušena zásada transparentnosti , skutečně vytvořit  nejde.  Na druhou 

stranu ale zákonodárce dle mého mínění  nemůže rezignovat na jakoukoli  

obecnou definici této zásady, jak dál e dovozu je Nejvyšší  správní soud,  

když uvádí,  že:  

„Pojem zásada transparentnosti spadá do kategorie tzv.  neurčitých 

právních pojmů; jejich definování obecně v právních předpisech pro jejich 

povahu samu nemusí být  vhodné, dokonce ani možné.“ .  

I samotná soudní praxe si vytvořila svoji  definici této zásady 

negativním vymezením (uvedená výše) a této definice se drží, opakovaně 

ji cituje a aplikuje ve svých rozhodnutích. Nevidím žádný důvod, proč by 

právě taková definice (nebo obdobná) nemohla být uvedená přímo 

v zákoně  o veřejných zakázkách. Tato definice je dostatečně obecná, aby 

ponechávala prostor správnímu orgánu pro „hodnocení všech okolností  

konkrétního případu“  a současně poměrně jasně vymezuje pojem 

transparentnosti.  

K absenci jakéhokoli  vymezení zásady transparentnosti v zákoně  

o veřejných zakázkách musím opakovat to, co jsem již jednou uvedl pro 

zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace. Zadavatelé a ani 

dodavatelé, kteří nedisponují dostatečným právním zázemím ,  této zásadě 

nerozumějí , neumě jí  si j i  vyložit a drží se jen  konkrétních ustanovení 

zákona o veřejných zakázkách, které si vyložit um ějí . Částečně napravit  

                                                 
56 Rozsudek Nejvyšš ího správního soudu ze dne 15.  zář í  2010,  sp.  zn.  1  Afs 45 /201 0.  
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tento stav se snaží Metodika MMR, která uvádí k  zásadě transparentnosti  

následující:  

„Jakákoli  zakázka musí být vždy zadána transparentní m způsobem. 

Základním účelem zásady je zajištění co největší průhlednosti řízení, která 

podstatnou měrou přispívá k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti  

kontroly postupu v řízení.  

Naplnění této zásady lze spatřovat například v  povinnosti  

 pořizovat o všech významných úkonech písemnou dokumentaci  

v dostatečném rozsahu, který případně umožní úkony 

zadavatele nezávisle přezkoumat;  

 jasně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky 

dodavatelů, vždy v dostatečném předstihu před samotným 

vypracováním nabídek;  

 opatřit všechna rozhodnutí řádným odůvodněním;  

 uveřejnit  smlouvu na plnění veřejné zakázky;  

 uveřejnit  skutečně uhrazenou cenu veřejné zakázky .“  57. 

Metodika MMR částečně vyvažuje absenci jakékoli  definice zásady 

transparentnosti v  zákoně o veřejných zakázkách  a alespoň částečně 

definuje zásadu transparentnosti , přičemž se odvolává na „zajištění co 

největší průhlednosti  řízení“  a taxativně vyjmenovává, co musí zadavatel  

činit , aby tuto zásadu dodržel.  

De lege ferenda bych proto navrhoval, aby obecná definice zásady 

transparentnosti byla uvedená přímo v  zákoně o veřejných zakázkách .  

Tato definice by mohla být shodná s  dnes již obecně užívaným negativním 

vymezením této zásady, tedy že požadavek transparentnosti  není splněn 

                                                 
57 Minis terstvo p ro  mís tní  rozvoj  ČR, Odbor veřejného investování.  Metod ika zadávání  

veřejných zakázek [on-l ine] .  Ministe rs tvo pro  mís tní  rozvoj  ČR, 2013,  p rávní s tav k  1 .  

10.  2013,  336 s.  [ci t .  2013 -10-31] .  Dostupné z :  <ht tp: / /www.por ta l -

vz.cz /getmedia/20abf49b -ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika -ZVZ-2013.pdf>,  s .  

7 .  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika-ZVZ-2013.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika-ZVZ-2013.pdf
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tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by 

zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolova telným, 

nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých 

důvodech jednotlivých kroků zadavatele.  

3.2.1.  Úkony zadavatele  

Zadavatel čin í v průběhu zadávacího řízení právní úkony. Zákon  

o veřejných zakázkách, který upravuje postup zadavatele, upravuje  

i  konkrétní právní úkony, které činí zadavatel v  té které fázi zadávacího 

řízení. Ze zásady transparentnosti  plyne, že všech ny úkony zadavatele 

musejí  být přezkoumatelné a nesmějí  budit  pochybnosti  o pravých 

důvodech těchto úkonů. Z  toho lze nepřímo dovodit, že všechny úkony 

zadavatele by měly mít písemnou formu a řádné odůvodnění. Toto ale 

zákon o veřejných zakázkách přímo nevyžaduje. Naproti tomu to vyžaduje 

i  Metodika MMR, v níž se přímo uvádí, že zadavatel má povinnost:  

„…pořizovat o všech významných úkonech písemnou dokumentaci  

v dostatečném rozsahu, který případně umožní úkony zadavatele nezávisle 

přezkoumat;“  

a dále uvádí,  že zadavate l  má povinnost:  

„…opatřit všechna rozhodnutí řádným odůvodněním.“  58.  

Proto de lege ferenda bych navrhoval, aby v  zákoně o veřejných 

zakázkách bylo přímo uvedeno, že všechny úkony zadavatele mus ejí mít  

písemnou formu a musej í  být řádně odůvodněny.  

Jménem zadavatele mohou činit úkony dle  ustanovení § 20 odst. 1  

OZ její statutární orgány. Dle ustanovení § 20 odst. 2 OZ mohou jednat  

jménem zadavatele i jeho jiní pracovníci, pokud je to stanoveno ve 

                                                 
58 Minis terstvo pro mís tní  rozvoj  ČR, Odbor veřejného investování,  Metod ika zadávání  

veřejných zakáze k,  právní s tav k  1 .  10.  2013,  336 s.  [ci t .  2013 -10-31] .  Dostupné z :  

<http : / /www.porta l -vz.cz/ge tmedia/20abf49b -ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika -

ZVZ-2013.pdf>,  s .7 .  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika-ZVZ-2013.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika-ZVZ-2013.pdf


50 

vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jeji ch 

pracovnímu zařazení obvyklé. 59 Zákon o veřejných zakázkách doplňuje pro 

zadávání veřejných zakázek další právnickou osobu, která jedná jménem 

zadavatele. Dle  ustanovení  § 71 odst. 1 ZVZ je to komise pro otevírání 

obálek, která činí  úkony jménem zadavatel e. A dle ustanovení   

§ 74 odst. 1 ZVZ je to hodnotící komise, která činí  úkony jménem 

zadavatele.60 Pro zvláštní komisi  pro účely posouzení kvalifikace, kterou 

může zadavatel ustanovit dle ustanovení § 59 odst. 2 ZVZ, již zákon  

o veřejných zakázkách její p rávo a povinnost činit úkony jménem 

zadavatele nestanovuje . Ze zákona o veřejných zakázkách plyne, že i  tato 

zvláštní komise činí  právní úkony při  posouzení kvalifikace 61.  Domnívám 

se, že ustanovení, které upravuje způsob činění úkonů zvláštní komise pro 

posouzení kvalifikace , opomněl  zákonodárce v  zákoně o veřejných 

zakázkách uvést . Tomu nasvědčuje i  to,  že dle ustanovení § 59 odst . 3 

ZVZ může zadavatel pověřit posouzením kvalifikace hodnotící  komisi,  

která dle § 74 odst.  1 ZVZ již činí úkony jménem zadavat ele.  

Proto bych de lege ferenda navrhoval, aby v  ustanovení § 59 odst.  2 

ZVZ bylo přímo uvedeno, že i zvláštní komise pro posouzení kvalifikace 

činí  úkony jménem zadavatele.  

Dle ustanovení § 151 odst.  1 ZVZ se zadavatel může při v ýkonu 

práv a povinností,  podle zákona o veřejných zakázkách nechat zastoupit  

jinou osobou, a to maximálně v  rozsahu uvedeném v ustanovení § 151 

odst.  2 ZVZ. Tato zvláštní úprava zákona o veřejných zakázkách doplňuje 

                                                 
59 Tady si  lze představi t  vedoucího pracovníka útvaru anebo odboru,  který má předmět  

plnění  veřejné zakázky zaj is t i t  –  např íklad invest iční  odbor  anebo obecně útvar  pro  

zadávání veřejných zakázek.  

60 Mimo j iné to  také znamená,  že ko mise p ro  o tevírání  obálek a hodnot íc í  komise maj í  

právní subjekt ivi tu.  

61 Např íklad v  souladu s  us tanovením § 59  odst .  4  ZVZ může zvláš tní  komise pro  

posouzení kval i fikace požadovat  po dodavate l i ,  aby písemně objasnil  informace,  či  

doklady prokazuj íc í  sp lnění  kva l i f ikace.   
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obecnou úpravu zastoupení na základě plné moci dle  ustanovení § 31 až 

33b OZ. Obecně dle ustanovení  § 151 odst . 3 ZVZ se zadavatel  

odpovědnosti plynoucí ze zákona o veřejných zakázkách zbavit nemůže. 62 

Nicméně udělením zastoupení třetí  straně se lze zbavit  anebo alespoň 

velice ztížit prokázání osobní (zejména trestněprávn í) odpovědnosti  

statutárních orgánů anebo jeho pracovníků za průběh řízení. I samotné 

omezení rozsahu zastoupení dle § 151 odst . 2 ZVZ není dotaženo do 

konce. Uvažujme například o  situaci, že nabídky uchazečů neposuzuje 

hodnotící komise,  ale přímo  zadavate l .  Zadavatel  může provést sám 

posouzení a hodnocení nabídek  bez hodnotící komise  v případech 

uvedených v ustanoveních § 79 odst. 5 a  § 74 odst. 9 ZVZ. V tomto úkonu 

posouzení nabídek se zadavatel v  souladu s ustanovením § 151 ZVZ nechá 

na základě plné moci  zastoupit třetí stranou. Tato třetí strana posoudí 

nabídku „nepohodlného“ uchazeče a následně ji vyřadí z  důvodu její  

nepřijatelnosti dle  ustanovení § 76 odst . 1 ZVZ anebo z  důvodu 

mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 77 odst . 6 ZVZ. Dle  

ustanovení § 76 odst . 6 ZVZ pak zadavatel následně vyloučí uchazeče na 

základě vyřazení jeho nabídky dle  ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ. V souladu 

s ustanovením § 151 odst. 2 ZVZ se při  úkonu vyloučení uchazeče nemůže 

zadavatel nechat zastoupit třetí stranou. Z  dikce ustanovení § 76 odst. 6 

ZVZ ale plyne, že zadavatel má nejen právo ,  ale i povinnost uchazeče 

bezodkladně vyloučit na základě vyřazení jeho nabídky. Obdobný názor 

má i Jurčík, když k  vyloučení uchazeče na základě vyřazení jeho nabídky 

uvádí:  

„Zadavatel tedy nezkoumá doporučení hodnotící komise,  je jím 

vázán. Pokud by se s  ním neztotožňoval a zadavatel  by dospěl k  závěru, že 

hodnotící komise postupovala v  rozporu se zákonem, tak pouze v  tomto 

případě je rozhodující posouzení zadavatele, neboť ten nese veře jnoprávní 

odpovědnost za porušení tohoto zákona. Nevyhovění doporučení komise by 

                                                 
62 Zákon o veřejných zakázkách  t ímto us tanovením § 151 odst .  3  ZVZ upravuje  

odpovědnost  zadavatele  př i  př ípadné náhradě škody dle us tanovení §  373 až §  386  

ObchZ a odpovědnost  zadavate le  za správní delikt  dle  us tanovení §  120 až §  121 

ObchZ.  
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mělo nastat jen ve výjimečných případech, neboť se předpokládá  

a zákon na to klade důraz (viz. § 74), že hodnotící komise je povolanějším 

orgánem k takovému posouzení než sám  zadavatel.“  63.  

Domnívám se, že  zákonodárce nepočítal s  případem, kdy úkony 

hodnotící komise provádí přímo v  zadavatelově zastoupení třetí strana. 

Tehdy to fakticky znamená, že o vyloučení „nepohodlného“ uchazeče 

rozhodla přímo třetí  strana již vyřazením j eho nabídky.  

De lege ferenda bych proto navrhoval, aby bylo v  ustanovení § 151 

ZVZ přímo uvedeno, že jiná osoba, která zastupuje zadavatele, nemůže 

přímo posuzovat a hodnotit nabídky uchazečů.  

V současnosti jsem v médiích zaznamenal opakovaně prezentovaný  

názor, že zastoupení třetí stranou v  zadávacím řízení je zneužíváno právě 

k prosazení vítězství předem domluveného dodavatele. A jako řešení 

tohoto problému by bylo dobré zakázat možnost zastoupení zadavatele 

v zadávacím řízení. Tento názor nemohu bez výhr ady přijmout. Úprava 

zákona o veřejných zakázkách je složitá a nepřehledná. Proto zejména 

menší zadavatelé (například obce), kteří  nedisponují potřebným 

administrativním a právním aparátem, nejsou mnohokrát schopni veřejné 

zakázky zvládnout. U veřejných zakázek financovaných z Fondů Evropské 

unie to pak může mít za následek, že výdaj na veřejnou zakázku nebude 

proplacen. Zadlužený zadavatel –  například obec, která si na zaplacení 

ceny za plnění veřejné zakázky půjčila finanční prostředky od banky, pak 

nebude mít  z čeho je vrátit .  

Jestliže by existoval orgán státní  správy ,  který by plnil funkci  

národního centrálního zadavatele 64 a který by byl nápomocen zadavatelům 

                                                 
63 Jurčík,  R.  Zákon o veřejných zakázkách.  Komentář .  3 .  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck 

2012,  s .  471 .  

64 Zákon o  veřejných zakázkách upravuje inst i tut  centrálního zadavatele  v  ustanovení 

§ 3 ZVZ. O centrá lním zadávání veřejných zakázek a národním centrá lním zadavatel i  

je  pojednáno níže  v  t é to  práci .  
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při  organizaci  veřejných zakázek, případně je za ně organiz oval, pak by se 

na něj mohli zadavatelé obracet se žádostmi o odbornou pomoc. Potom by 

bylo možné úplně zakázat zadavatelům  udělovat zmocnění třetím stranám 

k výkonu práv a povinností podle zákona o veřejných zakázkách. Do té 

doby lze uvažovat o částečném zákazu udělení zmocnění třetím straná m 

při administraci  veřejných zakázek ze strany zadavatelů. Takový částečný 

zákaz by se mohl odvíjet od určité výše  předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. Lze předpokládat, že zadavatel poptávající veřejnou zakázku 

s dostatečně velkou předpokládanou hodnotou, je sám dostatečně velký ,   

a tedy má dostatečné administrativní i právní zázemí pro profesionální  

zadání veřejné zakázky. Navíc u těchto větších veřejných zakázek je 

hrozící újma při manipulaci s  veřejnou zakázkou větší.  Další možností je 

zakázat udělování zmocnění třetím stranám k výkonu práv a povinností  

podle zákona o veřejných zakázkách  u určitého typu zadavatelů, kteří  

disponují  dostatečným profesionálním zázemím.  

De lege ferenda bych navrhoval zakázat možnost zadavatele se 

nechat v zadávacím řízení zastupovat na základě plné moci od určité výše 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky .  Konkrétní hranice této výše by 

měla být stanovena na základě odborné studie. Dále bych navrhoval 

zakázat zastoupení třetí stranou u zadavatelů, kteří mají  dostatečné vlas tní 

profesionální  zázemí pro organizaci  veřejných zakázek. Takovými 

zadavateli by mohli  být například ústřední orgány státní správy, kraje  

 a statutární města.  

3.2.2.  Nepodjatost pracovníků zadavatele  

Zadavatel posuzuje prokázání splnění kvalifikačních předpoklad ů 

dodavatelů v  souladu s ustanovením § 59 odst . 1 ZVZ. Toto posouzení 

může provést zadavatel sám, jestliže nepověří posouzením kvalifikace 

zvláštní komisi ustanovenou pro posouzení kvalifikace dle  ustanovení   

§ 59 odst.  2 ZVZ a nepověří ani  hodnotící komis i  posouzením kvalifikace 

dle ustanovení § 59 odst. 3 ZVZ.  Jestliže zadavatel nezmocní k  úkonům 

třetí osobu dle  ustanovení § 151 ZVZ, pak jménem zadavatele činí úkony 
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jeho statutární  orgány v  souladu s  ustanovením § 20 odst. 1 OZ anebo jeho 

odpovědní pracovníci v souladu s  ustanovením § 20 odst . 1 OZ. 

Zákon o veřejných zakázkách neukládá přímo statutárním orgánům 

zadavatele a ani pracovníkům zadavatele, kteří přímo za zadavatele 

posuzují kvalifikaci  dodavatelů a posuzují a hodnotí nabídky uchazečů 

místo hodnotící komise, aby podepsali prohlášení o nepodjatosti v  souladu 

s ustanovením § 74 odst. 7 ZVZ a v případě  možné  podjatosti  postupovali 

obdobně jako členové komise dle ustanovení § 74 odst. 8 ZVZ. Domnívám 

se, že se jedná opět o mezeru v  zákoně o veřejných zakázkách, která 

v konečném důsledku porušuje zásadu transparentnosti. 65 

De lege ferenda bych proto navrhoval,  aby ustanovení   

§ 74 odst.  7 a 8 ZVZ bylo nahrazeno jedním ustanovením, dle kterého se 

vztahuje nepodjatost  nejen na členy komisí ,  ale přímo na všechny osoby, 

které jménem zadavatele činí  úkony anebo se účastní v zadávacím řízení.  

3.2.3.  Povinnost zachovávat mlčenlivost  

Dle ustanovení § 59 odst. 2, § 71 odst. 2 a § 75 odst. 6 ZVZ jsou 

členové komise pro posouzení kvalifikace, členové komise pro otevírání  

obálek a členové hodnotící komise povinni zachovávat mlčenlivost   

o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s účastí v komisi .  

Jestliže ale zadavatel neustanoví komisi a činí úkony komise sám, pak 

jeho pracovnicí anebo osoby, kterými se při těchto  úkonech nechal 

zadavatel v souladu s ustanovením § 151 ZVZ zastoupit , nejsou ze zákona 

o veřejných zakázkách povinni  zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 

které se dozvěděli v souvislosti s kontrolou, posouzením a hodnocením 

nabídek. Přímo na zadavatele lze aplikovat jen ustanovení § 17 ObchZ  

o obchodním tajemství, které ale ukládá dodrž ovat mlčenlivost v mnohem 

                                                 
65 Bylo by zaj ímavé sledovat  možný postup dohledových orgánů v př ípadě,  že b y 

uchazeč prokáza l  např íklad podjatost  pracovníka prováděj íc ího posouzení kval i fikace  

dodavate lů.  V  tomto př ípadě se domnívám,  že  se ne lze s tr iktně  držet  znění  zákona   

o veřejných zakázkách a  posouzení kval i f ikace podjatým pracovníkem zadavate le  bych  

považoval  za porušení  zásady transparentnosti .  
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menším rozsahu, než ho ukládá členům komise zákon o veřejných 

zakázkách.  

De lege ferenda bych proto navrhoval, aby ustanovení  § 71 odst.  2  

a § 75 odst . 6 ZVZ byly nahrazeny jedním ustanovením, dle kterého se 

vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost nejen na členy komisí ,  ale 

přímo na všechny osoby, které jménem zadavate le činí úkony anebo se 

účastní zadávacího anebo jednacího řízení.  

3.2.4.  Nezávislé posouzení, kontrola a hodnocení  

Zákon o veřejných zakázkách předpokládá, že efektivní vydávání 

prostředků z veřejných rozpočtů na veřejné zakázky lze zajistit  

transparentní , otevřenou a volnou soutěží  dodavatelů. Aby tato soutěž 

byla transparentní  a otevřená, musí být v maximální míře zajištěná 

objektivnost posouzení kvalifikace a kontrola, posouzení a hodnocení 

nabídek dle ustanovení § 59, 71 a 76 až 78 ZVZ. Naopak subjektivní  

posouzení, kontrola a hodnocení ve prospěch či neprosp ěch některého 

uchazeče je  porušením zásady zákazu diskriminace. Proto zákon  

o veřejných zakázkách zavádí institut komise, kolektivního orgánu  

nezávislého na zadavateli, který provede objektivní kontrolu, posouzení  

a hodnocení. Tento institut současně umožňuje zadavateli se posuno ut do 

role dohledového orgánu, který v souladu s ustanoveními § 79 odst . 5  

a § 111 odst.  6 ZVZ dohlíží na činnost komise.  

Dle ustanovení § 59 odst . 2 ZVZ může zadavatel ustanovit zvláštní  

komisi pro posouzení kvalifikace. Dle ustanovení § 71 odst. 1 ZVZ 

zadavatel musí dle  tam uvedených podmínek ustanovit  komisi pro 

otevírání obálek. A dle ustanovení § 74 odst. 1 ZVZ musí pro určitý typ 

zadávacího řízení ustanovit hodnotící komisi . Zadavatel ale může za 

určitých okolností všechny tři komise nahradit a úkony  činit sám. 

Zadavatel může dle  ustanovení § 59 ZVZ provést posouzení kvalifika ce 

sám, jestliže se tak rozhodne. Obdobně zadavatel za určitých podmínek 

uvedených v ustanovení § 71 odst. 1 ZVZ může provést otevírání obálek 

sám, jestliže se tak rozhodne. A v případě, že dle  ustanovení § 79 odst . 5 

ZVZ zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, protože 
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zjistil ,  že hodnotící komise porušila zákon o veřejných zakázkách, může, 

jestliže se tak rozhodne, provést nové posouzení a hodnocení nabídek sám.  

Obdobně dle ustanovení § 74 odst.  9 ZVZ rozhoduje o posouzení  

a hodnocení nabídek přímo zadavatel .  

Z výše uvedeného plyne, že ,  i  když zákon o veřejných zakázkách 

zavádí institut nezávislých komisí , jeho up latnění částečně ponechává jen  

na vůli  zadavatele.  Dle mého názoru tato benevolence právní úpravy není 

v souladu se  zásadou transparentnosti, na které zákon o veřejných 

zakázkách stojí. Jako důvod pro nedůsledné uplatňování institutu 

nezávislých komisí  v zákoně o veřejných zakázkách nelze akceptovat 

případné ulehčení práce a snížení administrativní náročnosti zadávání  

veřejné zakázky pro zadavatele. I v  případě, ve kterém plní funkci 

kterékoli  z komisí  přímo zadavatel,  musí dle zákona o veřejných 

zakázkách provádět stejné úkony jako příslušná komise včet ně jej ich 

písemného zaznamenání. Zadavatel se v tomto případě bude muset  

vypořádat i  s  tím, na základě čeho ten který jeho pracovník anebo jiná jím 

určená osoba činí jeho jménem úkony vůči uchazečům. Dále  musí 

zadavatel zajistit ,  aby ti to pracovníci činili  tyto úkony s  takovou 

odborností a v  takovém počtu, aby nemohlo dojí t k  neodbornému 

rozhodnutí a také nemohlo dojít  k  případné manipulaci.  Tady je zřejmě 

pro zadavatele administrativně i právně  jednodušší ustanovit  komisi, kde 

způsob jmenování jejích členů, jmenování náhradníků, počty členů, jejich 

odbornost a rozsah jejich pravomocí je  upraven přímo zákonem  

o veřejných zakázkách.  

V ustanovení § 74 odst. 3, 5 a 6 ZVZ jsou kladeny ko nkrétní  

požadavky na minimální celkový počet členů  hodnotící komise a na 

minimální počet  členů  hodnotící komise s  odborností v oblasti předmětu 

veřejné zakázky. Jestliže ale opakovaně hodnotí nabídky uchazečů sám 

zadavatel dle ustanovení § 79 odst.  5 ZVZ, pak takové požadavky na něho  

kladeny nejsou.  

Proto bych de lege ferenda nav rhoval, aby v ustanovení  § 79 odst. 5 

ZVZ byla vypuštěna možnost  zadavatele hodnotit nabídky místo hodnotící  
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komise. Tedy v případě, když  zadavatel zjistí,  že hodnotící komise 

porušila zákon o veřejných zakázkách ,  by měl mít povinnost rozhodnout  

o novém posouzení a hodnocení nabídek a k tomuto ustanovit  novou 

hodnotící komisi .  

Posouzení kvalifikace uchazečů je neméně důležité jako samotné 

posouzení a hodnocení nabídek. Právě při posouzení kvalifikace dochází 

často k porušení zásady rovného zacházení a záka zu diskriminace. Proto 

nevidím důvod, proč by měl zadavatel mít možnost posoudit kvalifikaci  

sám, jestl iže na posouzení a hodnocení nabídek musí být  ustanovená 

hodnotící komise s  daným minimálním počtem členů a odborností. Jestliže 

k tomu přičteme možnost zadavatele mít  až tři způsoby výběru subjektu 

posuzujícího kvalifikaci 66,  pak tato úprava není dle mého názoru v souladu 

se zásadou transparentnosti .  

Na rozdíl od hodnotící komise nejsou na počet a odbornost  členů 

zvláštní komise pro posouzení kvalifikace d odavatelů dle  ustanovení § 59 

odst.  2 ZVZ kladeny zákonem o veřejných zakázkách žádné požadavky. 

Domnívám se ale, že také  posouzení kvalifikace, zejména v oblasti  

technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 ZVZ, klade 

na odbornost členů této  zvláštní komise určité nároky, které by měl zákon 

o veřejných zakázkách požadovat .  

Proto bych de lege ferenda navrhoval, aby v řízení, kde  má 

zadavatel povinnost ustanovit hodnotící komisi dle  ustanovení  § 74 odst.  1 

ZVZ, tato komise posuzovala i kvalifikaci dle ustanovení  § 59 ZVZ.  

V ostatních případech by měl zadavatel povinnost (ne  jen právo) ustanovit  

zvláštní komisi v souladu s  ustanovením § 59 odst. 2. ZVZ, a ta by měla 

splňovat stejné podmínky na počet a odbornost členů, jako je tomu u 

hodnotící komise.  

                                                 
66 Dle ustanovení  §  59 odst .  1  ZVZ může kval i f ikac i  posoudi t  př ímo zadavate l .  Dle  

ustanovení  §  59  odst .  2  ZVZ může  kval i fikac i  posoudi t  zvláš tní  ko mise  pro posouzení  

kvali f ikace.  A d le ustanovení §  59 odst .  3  ZVZ může kval i fikac i  posoudit  hodnot íc í  

komise.  
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Obdobně i v případě komise pro  otevírání obálek ustanovené 

v souladu s ustanovením § 71 ZVZ nevidím důvod, proč by měl jej í  

činnost nahrazovat přímo zadavatel . I v případě, že otevírání obálek bude 

provádět přímo zadavatel ,  lze předpokládat, že to tak bude činit více než 

jedna osoba, aby byla zajištěna větší ochrana proti případné manipulaci.  

Vzhledem k tomu, že dle ustanovení § 71 odst . 1 komise pro otevírání 

obálek může být tříčlenná, se nejedná o velké personální ušetření.  

Proto bych de lege ferenda navrhoval,  aby v  zadávacím řízení, kde  

má zadavatel povinnos t ustanovit hodnotící komisi v  souladu s  

ustanovením § 74 odst.  1 ZVZ, měl zadavatel  také povinnost jmenovat 

minimálně tři členy hodnotící komise, kteří budou provádět úkony 

otevírání obálek dle ustanovení § 71 ZVZ .  Jestliže zadavatel nemá 

povinnost ustanovit hodnotící komisi, pak  by zadavatel měl mít povinnost 

jmenovat minimálně tři členy zvláštní komise pro posouzení kvalifikace, 

kteří budou provádět  úkony otevírání obálek. Jinak by zadavatel měl mít  

povinnost jmenovat minimálně tříčlennou komisi pro otevírání obálek.  

Dále bych de lege ferenda z  hlediska přehlednosti zákona  

o veřejných zakázkách a snížení počtu administrativních úkonů navrhoval,  

aby tři různé komise byly sloučeny do jedné komi se, která by plnila úkoly 

všech stávajících komisí. Členové nové komise by byli  jmenováni  

zadavatelem způsobem, jakým navrhuji výše.  

3.2.5.  Zveřejňování dokumentace veřejné zakázky  

Zákon o veřejných zakázkách zmiňuje pojem dokumentace veřejné 

zakázky v ustanovení § 114 odst.  6 ZVZ v  souvislosti  s  povinností  

zadavatele odeslat  tuto dokumentaci  Úřadu do sedmi dnů od obdržení 

návrhu na zahájení přezkumu úkonů zadavatele. Dále zákon o veřejných 

zakázkách zmiňuje pojem dokumentace veřejné zakázky v  ustanovení  

§ 155 ZVZ, které ukládá zadavateli povinnost uchovávat dokumentaci  

veřejné zakázky po dobu 10 let. Dokumentaci veřejné zakázky nelze 

zaměňovat se zadávací dokumentací, jejíž definice je uvedena v § 44  

odst.  1 ZVZ. Zadávací dokumentace je jen jednou ze součástí  

dokumentace veřejné zakázky. Metodika MMR dokumentaci veřejné 
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zakázky popisuje jako „celou dokumentaci o veřejné zakázce“ .67 J inak 

pojem dokumentace veřejné zakázky není v  zákoně o veřejných zakázkách 

definován. Lze však dovodit,  že se jedná o soubor písemnýc h dokumentů,  

případně nosiče s  elektronickými dokumenty, které má zadavatel a j ím 

ustanovené komise povinnost ze zákona o veřejných zakázkách 

vyhotovovat anebo jsou vyhotoveny dodavateli a následně zaslány 

zadavateli, případně dozorovými orgány, či jinými osobami, které 

nějakým způsobem do průběhu zadávacího či jednacího řízení zasahují.  

Tedy jedná se o všechny dokumenty, na základě kterých lze všechny kroky 

zadávacího či  jednacího řízení v  souladu se zásadou transparentnosti dle  

§ 6 odst. 1 ZVZ prozkoumat . Novelizací  účinnou od 1. dubna 2012 zákon 

o veřejných zakázkách v  ustanovení § 17 písm. w) ZVZ definuje, co je 

dokumentace o veřejné zakázce. Lze předpokládat,  že pojem dokumentace 

o veřejné zakázce je totožný s pojmem dokumentace veřejné zakázky 

uvedeným v ustanovení § 114 odst. 6 ZVZ a že se jedná jen  o chybu 

zákonodárce,  kdy jeden pojem je nazván dvěma podobnými jmény.  

De lege ferenda bych navrhoval, aby zákonodárce opravil definici  

uvedenou v ustanovení § 17 písm. w) ZVZ a pojem dokumentace o veřejné 

zakázce přejmenoval na dokumentace veřejné zakázky.  

 Co a které dokumenty jsou součástí  dokumentace veřejné zakázky,  

to konkrétně  plyne někdy více a jindy méně přímo ze zákona o veřejných 

zakázkách. Dále uvádím dokumenty,  které by dle mého názoru 

dokumentace veřejné zakázky měla obsahovat  s ohledem na 

přezkoumatelnost  zadání veřejné zakázky:  

1.  Odůvodnění veřejné zakázky dle  ustanovení § 156 ZVZ, včetně 

dokladů prokazujících zveřejnění tohoto odů vodnění na profilu 

zadavatele: bez tohoto odůvodnění nelze účinn ě kontrolovat ze 

                                                 
67 Minis terstvo pro mís tní  rozvoj  ČR, Odbor veřejného investování.  Metod ika zadávání  

veřejných zakázek [on-l ine] .  Ministe rs tvo pro  mís tní  rozvoj  ČR, 2013,  p rávní s tav k  1 .  

10.  2013,  336 s.  [ci t .  2013 -10-31] .  Dostupné z :  <ht tp: / /www.por ta l -

vz.cz /getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika -ZVZ-2013.pdf>,  s .  

293.  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika-ZVZ-2013.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika-ZVZ-2013.pdf
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strany veřejnosti účelnost veřejné zakázky a  následně činit  ze 

strany veřejnosti  konkrétní podnět na Úřad v  souladu  

s ustanovením § 113 ZVZ anebo jiným orgánům. 68  

2.  Dokument popisující  stanovení předpokládané hodnot y veřejné 

zakázky zadavatelem: tuto hodnotu má zadavatel povinnost 

stanovit na základě  ustanovení § 13 až  16 ZVZ. Výše této 

hodnoty dle ustanovení § 12 ZVZ stanovuje způsob zadání 

veřejné zakázky. Ze zásady transparentnosti pak plyne, že 

výběr způsobu zadání veřejné zakázky musí být  

přezkoumatelný. Tedy musí být přezkoumatelné kromě jiného  

i  to, jestli zadavatel  nedělí zakázku na menší části v  rozporu  

s ustanovením § 13 odst.  8 ZVZ, a tím nemění i způsob jejího 

zadání,  to lze například rozdělením jedné nadlimitní zakázky 

na více podlimitních zakázek.  

3.  Zveřejnění informací o zahájení zadávacího řízení: dle 

ustanovení § 26 ZVZ odst. 4 ZVZ je zadavatel povinen 

zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení způsobem 

uvedeným v ustanoveních § 146 a 147 ZVZ. Ze zásady 

transparentnosti pak plyne, že kromě jiného musí být 

přezkoumatelné, jestli  zadavatel nezveřejnil  oznámení jiným 

způsobem, než mu ukládá zákon o veřejných zakázkách ,  a tím 

neporušil  zásadu zákazu diskriminace, protože někteří  

potenciální dodavatelé se o zadávacím řízení nem ohli dozvědět.  

4.  Kvalifikační dokumentaci definovanou v  ustanovení § 17  

písm. e) ZVZ a zadávací dokumentaci definovanou   

v ustanovení § 44 odst . 1 ZVZ: bez možnosti prozkoumat 

kvalifikační a zadávací dokumentaci  je postup zadavatele 

nepřezkoumatelný. Tedy musí být kromě jiného i možné 

                                                 
68 Například lze č ini t  podnět  k nadřízenému orgánu zadavate le ,  který může provést  

f inanční kontro lu účelnost i  veřejné  zakázky.  
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prozkoumat, jestli  kvali fikační předpoklady a obchodní 

podmínky nejsou v  rozporu se zásadou zákazu diskriminace.  

5.  Písemné požadavky dodavatelů na dodatečné informace dle  

ustanovení § 49 odst. 1 ZVZ  a odpovědi zadavatele na tyto  

požadavky dle  ustanovení § 44 odst.  2 a 4 ZVZ včetně 

prokázání způsobu jejich do ručení dodavatelům a prokázání 

jejich zveřejnění v  souladu s ustanovením § 49 odst. 3 ZVZ: 

Otázky dodavatelů a odpovědi  na ně doplňují a objasňují 

kvalifikační předpoklady a obchodní podmínky uvedené  

v zadávací dokumentaci a zadávací dokumentace m usí být  

přezkoumatelná kromě jiného i proto,  jestli je vytvořena 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  

6.  Podané nabídky uchazečů v  souladu s ustanovením § 68 ZVZ 

včetně času jejich doručení: bez nabídek uchazečů je  postup 

zadavatele při otevírání  obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

nepřezkoumatelný.  

7.  V souladu s ustanovením § 59 odst . 2 ZVZ rozhodnutí  

zadavatele o ustanovení zvláštní komise pro posouzení  

kvalifikace, jestliže se zadavatel  rozhodne takovou komisi 

ustanovit: bez takového rozhodnutí nelze kromě jiného 

prozkoumat, jestli komise pro posouzení kvalifikace byla 

ustanovena odpovědnou osobou zadavatele a jestl i  byla 

ustanovena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  

8.  Prohlášení členů komise pro posouzení kvalifikace  

o nepodjatosti v  souladu s ustanoveními § 59 odst . 2 ZVZ  

a § 74 odst. 7 ZVZ: bez těchto prohlášení nelze kromě jiného 

prozkoumat, jestl i členové komise nebyli  podjatí ve vztahu 

k veřejné zakázce a uchazečům.  

9.  V souladu s ustanovením § 59 odst . 4 ZVZ žádosti zadavatele 

anebo zvláštní  komise pro posouzení kvalifikace anebo 
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hodnotící komise 69 o objasnění informací či dokladů anebo 

žádost o předložení dalších informací či dokladů včetně 

dokladů prokazujících způsob  doručení a odpovědi dodavatelů:  

bez těchto dokladů nelze kromě jiného prozkoumat, jestli  

zadavatel postupoval při  posouzení nabídek uchazečů v  souladu 

se zákonem o veřejných zakázkách.  

10.  Protokol o posouzení kvalifikace včetně seznamu dokladů, 

kterými uchazeči prokazovali technické  a kvalifikační 

předpoklady dle ustanovení § 59 odst . 5 a odst. 6 ZVZ: bez 

tohoto protokolu je případné rozhodnutí o vyloučení dodavatele 

nepřezkoumatelné.  

11.  Záznamy o tom, který dodavatel a kdy požádal o nahlédnutí do 

protokolu o posouzení kvalifikace dle ustanovení § 59 odst . 8 

ZVZ, a záznamy o tom, který dodavatel a kdy na základě této 

žádosti do protokolu o posouzení kvalifikace nahlížel: p řípadné 

neumožnění náhledu do protokolu o posouzení kvalifikace ze 

strany zadavatele je v  rozporu se zákonem o veřejných 

zakázkách, zásadou rovného zacházení a omezuje možnost 

vyloučeného dodavatele se účinně bránit  podáním námitky dle 

§ 110 ZVZ. 

12.  Rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele pro nesplnění 

kvalifikace s  uvedením důvodů dle ustanovení § 60 odst.  2 ZVZ 

včetně dokladů prokazujících odeslání: bez zveřejnění tohoto 

rozhodnutí nelze prozkoumat, jestli zadavatel rozhodoval 

bezodkladně a jestl i rozhodnutí obsahuje  všechny zákonem 

                                                 
69 Zadavatel ,  j ak j iž  bylo  výše v  práci  zmíněno,  může v  souladu s ustanovením § 59  

odst .  1  ZVZ posoudit  kvali f ikaci  sám anebo v  souladu s us tanovením § 59 odst .  2  ZVZ 

může zadavatel  ustanovit  zvláštní  komisi  pro posouzení kvali f ikace anebo v  souladu 

s ustanovením § 59 odst .  3  ZVZ může zadavate l  s tanovi t ,  že kval i f ika c i  posoudí  

hodnotíc í  komise.  Dále  budeme pod  pojmem zadavate l  př i  posouzení  kvali f ikace  

rozumět zadavatele ,  př ípadně komisi ,  která kvali f ikaci  posuzuje.  Obdobně používá  

pojmu zadavatel  v  tomto  smyslu také zákon o veřejných zakázkách.  
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dané náležitosti, zejména jestli je řádně  odůvodněno tak ,  jak to 

plyne ze zásady transparentnosti .  

13.  Výpis z účtu zadavatele prokazující  složení jistoty formou 

složení peněžní částky v  souladu s ustanovením § 67 odst.  1 

ZVZ, jes tliže jistota byla požadována: b ez výpisu nelze 

prozkoumat,  jestli  všichni uchazeči splnil i  zadávací podmínku 

na složení j istoty řádně a včas.  

14.  V souladu s ustanovením § 71 odst . 1 ZVZ rozhodnutí  

zadavatele o ustanovení komise pro otevírání obálek: bez 

tohoto nelze prozkoumat, jestli tato komise byla ustanovena 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a jestli například 

neprovedl zadavatel  otevírání obálek sám v případě, kdy mu to 

zákon o veřejných zakázkách neumožňuje.  

15.  Vyrozumění dodavatele zadavatelem dle  ustanovení  

§ 71 odst . 6 ZVZ ,  že jeho nabídka byla podána po uplynutí  

lhůty včetně dokladů prokazujících odeslání  takového 

vyrozumění :  bez tohoto nelze prozkoumat, jestli bylo 

dodavatelům toto vyrozumění  skutečně doručeno  a jest li  

dodavatelům tímto byla dána možnost účinně se bránit a podat 

námitku dle ustanovení  § 110 ZVZ. Neumožnění dodavat elům  

bránit  se prostředky dle zákona o veřejných zakázkách  je 

v rozporu se zásadou rovného zacházení.  

16.  Protokol o otevírání obálek dle ustanovení § 73 odst. 1 ZVZ: 

bez tohoto protokolu je rozhodnutí zadavatele o případném 

vyloučení uchazeče  dle ustanovení § 71 odst. 11 ZVZ na 

základě rozhodnutí  komise pro otevírání obálek o vyřazení 

nabídky uchazeče nepřezkoumatelné.  

17.  Záznamy o tom, který uchazeč a kdy požádal o nahlédnutí do 

protokolu o otevírání obálek dle  ustanovení § 73 odst. 4 ZVZ  

a záznamy o tom, který uchazeč a kdy na základě této žádosti  

do protokolu o otevírání obálek nahlížel:  p řípadné neumožnění 
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náhledu do protokolu o otevírání obálek ze strany zadavatele je 

v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, zásadou rovného 

zacházení a omezuje možnost vyl oučeného uchazeče se účinně 

bránit  podáním námitky dle ustanovení  § 110 ZVZ. 

18.  Rozhodnutí o vyřazení nabídky dle  ustanovení § 71 odst.  11 

ZVZ, jestliže toto rozhodnutí není součástí protokolu  

o otevírání obálek: d le ustanovení § 71 odst. 11 ZVZ zadavatel  

rozhoduje o vyloučení uchazeče bezodkladně po jeho vyřazení 

komisí pro otevírání obálek. Úkon vyřazení nabídky uchazeče 

může zadavatel  ještě prozkoumat a případně změnit , ale vždy je 

úkon vyřazení nabídky uchazeče komisí  pro otevírání obálek 

hlavním podkladem pro rozhodnutí zadavatele. 70 Proto bez 

rozhodnutí o vyřazení nabídky uchazeče nelze prozkoumat,  

jestli zadavatel postupoval při případném vyloučení uchazeče 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  

19.  Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče dle  ustanovení   

§ 71 odst. 11 ZVZ, jehož nabídka byla komisí pro otevírání 

obálek vyřazena, včetně dokladů prokazujících odeslání: bez 

tohoto rozhodnutí  nelze prozkoumat, jestli byl uchazeč 

vyloučen v  souladu se zákonem o veřejných zakázkách  a jest li  

mu rozhodnutí o vyloučení bylo dodáno bezodkladně, jak to 

požaduje  ustanovení  § 71 odst . 11 ZVZ. Případné opožděné 

doručení tohoto rozhodnutí může ztížit možnost účinné obrany 

uchazeče a současně budí podezření na možnou manipulaci  

s veřejnou zakázkou.  

                                                 
70 V publ ikac i  Jurč ík,  R. Zákon o veřejných zakázkách.  Komentář .  3 .  vydání.  Praha:  C.  

H. Beck 2012,  s .  451 se uvádí,  že vyloučení  uchazeče na základě vyřazení  jeho  

nabídky komisí  pro o tevírání  obá lek je  „…krok,  za který odpovídá zadavatel ,  k terý má 

možnost  oprávněnost  tohoto kro ků prozkoumat .“ .  Dle mého názoru může zadavatel  

tento krok prozkoumat,  a le  nemůže provést  nové prozkoumání bez ohledu na závěry 

komise.  Jednalo by se  o  zásah do nezávis lost i  práce komise a  současně by to  

umožňovalo zadavate l i  obcházet  komisi  vydáním vlas tn ího rozhodnutí ,  které  

nerespektuje závěry komise.  
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20.  Rozhodnutí zadavatele o ustanovení hodnotící komise pro 

posouzení nabídek v  souladu s ustanovením § 74 odst.  1 ZVZ: 

zákon o veřejných zakázkách stanovuje minimální počet členů 

komise a minimální počet členů s odborností  ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky. Proto musí být př ezkoumatelné, 

jestli byla hodnotící komise ustanovena osobou jednající za 

zadavatele a jestli její členové splňují požadavky na ně kladené 

zákonem o veřejných zakázkách.  

21.  Prohlášení o nepodjatosti  členů hodnotící  komise dle  

ustanovení § 74 odst. 7 ZVZ: bez tohoto prohlášení nelze 

prozkoumat, jestli mezi členy hodnotící komise nebyl někdo, 

kdo byl k  uchazečům anebo ve vztahu k  veřejné zakázce 

podjatý,  a jestli  tedy hodnotící  komise rozhodovala v  souladu 

se zákonem o veřejných zakázkách. 71 

22.  Protokoly z  jednání hodnotící komise dle  ustanovení § 75  

odst. 5 ZVZ: bez těchto protokolů nelze prozkoumat jednotlivé 

úkony hodnotící komise, například jestli byl uplatněn postup 

dle ustanovení § 74 odst. 8 ZVZ, zda hodnotící komise 

přijímala rozhodnutí  v  souladu s  ustanovením § 75 odst .  3 

ZVZ. 

23.  Prohlášení o nepodjatosti přizvaných poradců dle  ustanovení   

§ 76 odst . 2 ZVZ: bez těchto prohlášení nelze prozkoumat,  

jestli  poradci nebyl i ve vztahu k  uchazečům anebo veřejné 

zakázce podjati a jestli probíhalo posouzení a hodnocení 

nabídek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  

                                                 
71 Dle ustanovení  §  74 odst .  8  ZVZ má zadavate l  povinnost  vylouči t  č lena  hodnot íc í  

komise,  kte rý má důvod  k  podjatos t i .  Tedy zákon o veřejných zakázkách předpokládá,  

že samotná podjatos t  některého ze členů h odnotíc í  komise znamená,  že posouzení  

a  hodnocení nabídek neprobíhá v  souladu s ustanoveními  §  75 až 79 ZVZ. Není j iž  

potřeba prokazovat ,  nakol ik podjatos t  některého ze členů komise mohla ovl ivni t  

výběr .  
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24.  Žádosti  hodnotící komise uchazečům o písemné vysvětlení 

nabídky anebo o doplnění dokladů a odpovědi  uchazečů na tyto 

žádosti včetně dokladů prokazujících odeslání a  doručení  

žádostí  i  odpovědí dle  ustanovení § 76 odst. 3 ZVZ: bez těchto 

žádostí  a odpovědí nelze prozkoumat, jakým způsobem 

posuzovala a hodnotila hodnotící  komise nabídky uchazečů  

a jestli tyto nabídky byly posouzeny v  souladu se zákonem  

o veřejných zakázkách.  

25.  Žádost i  hodnotící komise uchazečům o písemné zdůvodnění 

těch částí jej ich nabídky, které jsou pro výši jejich nabídkové 

ceny podstatné dle ustanovení § 77 odst. 1 ZVZ72:  bez těchto 

žádostí  a odpovědí nelze prozkoumat, jakým způsobem 

posuzovala a hodnotila hodnotící  komise nabídky uchazečů   

a jestli tyto nabídky byly posouzeny v  souladu se zákonem  

o veřejných zakázkách.  

26.  Rozhodnutí hodnotící komise o vyřazení nabídky dle  

ustanovení § 76 odst . 1 ZVZ anebo dle ustanovení § 77 odst . 6 

ZVZ, jestliže toto rozhodnutí není součástí protoko lu z jednání 

hodnotící komise: bez takového rozhodnutí a jeho odůvodnění 

nelze prozkoumat důvody, které vedly hodnotící komisi  

k vyřazení nabídky uchazeče.  

27.  Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče dle  ustanovení   

§ 76 odst. 6 ZVZ73,  jehož nabídka byla hodnotící k omisí 

                                                 
72 Tato žádost  hodnot ící  komise uchazeči  na zdůvodně ní těch čás t í  nab ídky,  které j sou 

podstatné pro výši  nabídkové ceny,  je  dle  ustanovení §  77 odst .  1  ZVZ povinná na  

rozdíl  od us tanovení §  76 odst .  3  ZVZ, kdy má hodnot íc í  ko mise právo se dožádat .  

Samozřejmě,  jest l iže hodnotíc í  komise př i  podobné  nejasnosti  u jednoho uchazeče  

využije  svoje právo se dožádat  a  u j iného zase  ne,  pak se jedná o porušení  zásad y 

zákazu d iskr iminace.  Srovnej  např íklad rozhodnut í  Úřadu  ze dne 4.  března 2013  č. j . :  

ÚOHS -  S762/2012/VZ-3982/2013/522/LKo .  

73 Je  otázkou,  nakol ik se rozhod nutí  zadavatele  o  vyloučení  uchazeče může co do znění  

samotného  rozhodnut í  a  co do  jeho  zdůvodnění  l i š i t  od rozhodnutí  hodnot íc í  komise,  
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vyřazena, včetně dokladů prokazujících odeslání:  b ez tohoto 

rozhodnutí je rozhodnutí  zadavatele nepřezkoumatelné a bez 

dokladů prokazujících odeslání rozhodnutí zadavateli je 

nepřezkoumatelné, jestli  bylo uchazeči toto rozhodnutí  

odesláno a on se moh l  proti svému vyloučení účinně bránit   

v souladu s ustanovením § 110 ZVZ.  

28.  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle ustanovení § 80 

ZVZ: bez této zprávy je nepřezkoumatelné, jestli zpráva 

obsahuje takové zaznamenání průběhu posouzení a hodnocení 

nabídek, na základě kterého se uchazeč může rozhodnout ,  jestli  

a jak se bránit proti úkonům hodnotící komise.  

29.  Záznamy o tom, který uchazeč a kdy požádal o nahlédnutí do 

zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v  souladu  

s ustanovením § 80 odst. 3 ZVZ a záznamy o tom, který 

uchazeč a kdy na základě této žádosti do zprávy o posouzení  

a hodnocení nabídek  nahlížel: případné neumožnění náhledu do 

zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze strany zadavatele je 

v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, zásadou rovného 

zacházení a omezuje možnost uchazeče se účinně bránit  

podáním námitky dle  ustanovení § 110 ZVZ. 

30.  Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle  

ustanovení § 81 odst . 1 a 2 ZVZ včetně dokladů prokazujících 

odeslání oznámení tohoto rozhodnutí  dotčeným z ájemcům dle 

                                                                                                                                                  
která nabídku uchazeče vyřadi la .  Obdobně je  otázkou,  nakolik se může l i ši t  

rozhodnutí  zadavate le  o  vyloučení  uchazeče o d rozhodnutí  komise pro otevírání  

obálek,  která nab ídku uchazeče vyřadi la .  V  praxi  j sem se př ímo za  uchazeče účas tni l  

o tevřeného zadávacího ř ízení ,  kdy zadavatel  provedl po rozhodnut í  hodnotíc í  komise  

ještě  vlas tní  dodatečné  posouzení u mimořádně nízké cen y.  Toto jeho posouzení 

potvrdi lo  a  doplni lo  nejasné zdůvodnění hodnotíc í  ko mise uvedené v  pro tokolu 

z  jednání hodnot íc í  komise.  Dle mého názoru je  zadavate l  vázán rozhodnutím  

a zdůvodněním komise ,  j inak by posouzení ze s trany komise post rádalo smysl   

a  posouzení  by mohl  provádět  př ímo zadavate l .  
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ustanovení § 81 odst. 3 ZVZ: bez tohoto rozhodnutí není 

zadávací řízení přezkoumatelné.  

31.  Zápisy z jednání o uzavření smlouvy mezi zadavatelem 

a vybraným uchazečem a případně podklady prokazující  

neposkytnutí součinnosti dle ustanovení § 82 ZVZ: 

neposkytnutí součinnosti má dle  ustanovení § 82 odst . 4 ZVZ 

za následek, že je vyzván další uchazeč v  pořadí. Proto zápisy 

z jednání o uzavření smlouvy musejí  být přezkoumatelné  

i  z  toho důvodu, jestli byla vybraným uchazečem poskytnuta 

potřebná součinnos t .  

32.  Kopie podepsané smlouvy s vybraným uchazečem: musí  být 

přezkoumatelné, jest li bylo  zadávací řízení ukončeno smlouvou 

a jestl i tato smlouva odpovídá zadávacím podmínkám.  

33.  Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy s  vybraným 

uchazečem ostatním uchazečům dle ustanovení § 82 odst.  6 

ZVZ včetně dokladů prokazujících odeslání:  musí být 

přezkoumatelné, jest li takové oznámení bylo odesláno ostatním 

uchazečům. Jestliže by takové oznámení nebylo uchazečům 

odesláno, pak se snižuje možnost uchazečů účinně  se bránit  

prot i  případnému neoprávněnému uzavření smlouvy.  

34.  Doklady prokazující oznámení zadavatele o výsledku 

zadávacího řízení dle  ustanovení § 83 odst. 1 ZVZ: musí být  

přezkoumatelné, jestli výsledek zadávacího řízení byl  

zveřejněn v  souladu se zákonem o veřejných zak ázkách. 

Nezveřejnění výsledku snižuje možnost případných 

poškozených dodavatelů se účinně bránit například v  souladu  

s ustanovením § 114 odst.  2 ZVZ.  

35.  Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení dle  

ustanovení §84 ZVZ: bez takového rozhodnutí je postup 

zadavatele při zrušení zadávacího řízení nepřezkoumatelný.  
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36.  Doklady prokazující odeslání oznámení o zrušení všem známým 

zájemcům či uchazečům s  uvedením důvodu dle  ustanovení  

§ 84 odst.  8 ZVZ a doklad o odeslání oznámení o zrušení 

zadávacího řízení k  uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek 

dle ustanovení  § 84 odst.  7 ZVZ: bez těchto dokladů je 

nepřezkoumatelné, jestli všichni potenciální dodavatelé měli  

možnost se obeznámit s  rozhodnutím zadavatele. Nemožnost se 

obeznámit s rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího 

řízení výrazně zhoršuje možnost případných poškozených 

dodavatelů se účinně se bránit  například podáním námitky dle  

ustanovení § 110 ZVZ. 

37.  Písemná zpráva zadavatele dle  ustanovení § 85 ZVZ a doklad  

o jejím uveřejnění na profilu zadavatele dl e ustanovení  § 85 

odst. 4 ZVZ: bez této zprávy nelze účinně kontrolovat ze strany 

veřejnosti průběh zadávacího řízení a následně činit konkrétní 

úkony. Takovým úkonem může být například podání  podnětu  

k Úřadu v souladu s § 42 SpŘ  anebo jiným orgánům  kontroly.  

U většiny z  výše uvedených dokumentů nemá zadavatel  povinnost je  

zpřístupnit dodavateli. 74 Například poškozený uchazeč nemá možnost 

přezkoumat protokoly z  jednání hodnotící komise, a tedy není například 

schopen přezkoumat, jestli  hodnotící  komise posuz ovala nabídky všech 

uchazečů stejně v  souladu se zásadou zákazu diskriminace .  

Z vlastní praxe bych rád zmínil rozhodnutí Úřadu ze dne 4. března 

2013 č.  j .  S 762/2012/VZ -3982/2013/522/LKo. V tomto rozhodnutí na 

jedné straně Úřad tvrdí,  že zadavatel neměl po vinnost nechat uchazeče –  

navrhovatele nahlédnout do dokumentace veřejné zakázky, protože 

všechny potřebné informace postupu hodnotící komise při posouzení 

kvalifikace dodavatelů byly uvedeny v  protokolu o posouzení kvalifikace. 

Na druhé straně konstatuje u zadavatele porušení zásady rovného 

                                                 
74 A v praxi  žádosti  dodavate lů o  zpřís tupnění čás t i  dokumentace veře jné zakázky 

zadavate lé  skutečně  z  různých důvodů neumožňuj í .  
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zacházení75,  kterou Úřad zjist il  až na základě upozornění navrhovatele. 

Toto upozornění navrhovatel učinil jako doplnění svého návrhu až po 

nahlédnutí  do dokumentace veřejné zakázky u Úřadu v  souladu  

s ustanovením § 38 odst.  1 SpŘ. V  dokumentaci veřejné zakázky 

navrhovatel zjistil ,  že u jiného uchazeče zadavatel posoudil prokázání  

technických kvalifikačních předpokladů mnohem mírněji  než  

u navrhovatele.  Bez tohoto upozornění,  které učinil navr hovatel  až na 

základě nahlédnutí  do dokumentace veřejné zakázky ,  by velice 

pravděpodobně Úřad tak detailně nekontroloval prokazování technických 

kvalifikačních předpokladů a nemohl by konstatovat porušení zásad  

uvedených v ustanovení  § 6 odst. 1 ZVZ. A už vůbec by toto porušení  

nezjist il  z  protokolu o posouzení kvalifikace.  

Dokumentace veřejné zakázky není přístupná dodavateli po dobu 

zadávacího řízení a v  čase podání námitky dle  ustanovení  § 110 ZVZ, 

jakožto prostředku obrany dodavatele proti neoprávněnému postupu 

zadavatele.  Jediným způsobem, jak může poškozený dodavatel  přezkoumat 

dokumentaci veřejné zakázky, je podat návrh na zahájení řízení  

o přezkoumání úkonu zadavatele dle ustanovení § 114 ZVZ, což 

předpokládá ze strany dodavatele kromě jiného nejdříve podání námitky,  

podání návrhu dle ustanovení  § 114 kvalifikovaným způsobem se všemi 

náležitostmi, opětovné složení jistoty a složení kauce. Následně v  souladu 

s ustanovením § 38 odst . 1 SpŘ může dodavatel nahlédnout do spisu 

k tomuto řízení přímo v  sídle Úřadu, jehož součástí je také dokumentace 

veřejné zakázky. Dodavatel má tedy velice ztíženou možnost přezkoumat 

postup zadavatele a navíc až ex -post. Takový postup je dle mého názoru  

v rozporu se zásadou transparentnosti .  

De lege ferenda bych proto navrhoval v zákoně o veřejných 

zakázkách uvést definici dokumentace veřejné zakázky,  která bude 

obsahovat i demonstrativní výčet všech 37 výše uvedených dokumentů 

včetně jejich řádného odůvodnění. To mimo jiné předpokládá, že nebude 

                                                 
75 Dle mého názoru se  jednalo o  porušení  zásady zákazu d iskr iminace.  
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možné ze strany zadavatele neumožnit náhled do nabídek  uchazečů 

s odkazem na obchodní tajemství. Dále bych ustanovil povinnost 

zadavatele připravit  a doplnit každý z  výše uvedených dokumentů do 

dokumentace veřejné zakázky do určité lhůty tak, aby se předcházelo 

dodatečnému vytváření dokumentace veřejné zakázk y, a tím i manipulaci  

při zadávání veřejné zakázky. Zadavatel  by měl mít povinnost umožnit  

dodavateli nahlédnutí do dokumentace veřejné zakázky a činit z  ní  opisy. 

Zadavatel by měl mít povinnost na požádání zaslat  dodavateli  

elektronickou kopii  kteréhokoli  z výše uvedených dokumentů anebo 

umožnit náhled přes internet.  

Jsem přesvědčen, že výše zmíněná opatření by výrazně pomohla 

zprůhlednit zadávání veřejných zakázek a v  konečném důsledku by 

zabránila neefektivnímu vynakládání  prostředků z  veřejných rozpočtů  na 

ně.   

3.3. Zásady 3E 

Povinnost zadavatele dodržovat zásady 3E je uvedena v  zákonech 

upravujících nakládání s  veřejnými prostředky76,  a to nejen s prostředky 

určenými na veřejné zakázky. Zákon o veřejných zakázkách ve svém 

formálním pojetí  stanovuje povinnost zadavatele řídit se v  zadávacím 

řízení základními zásadami uvedenými v  ustanovení § 6 odst . 1 ZVZ, ale 

přímo povinnost zadavatele při zadávání veřejné zakázky řídit  se zásadami 

3E neuvádí.77 Povinnost dodržovat základní zásady je ale jen  prostředkem 

k naplnění účelu zákona o veřejných zakázkách, a tím je právě dodržování 

zásad 3E.  

                                                 
76 O to m se zmiňuj i  j iž  výše v  té to  práci .  

77 Ve  formálním pojet í  je  zákon o  veřejných zakázkách chápán i  v publikaci  Marková,  

H. ,  Boháč,  R.  Rozpočtové  právo.  1 .  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2007,  s .  149,  kde se  

uvádí:  „Zadávání veřejných zakázek  je  pak určitým formalizovaným postupem, který  

má vést  k  dodržování  zásady t ransparen tnost i ,  rovného zacházení  a  zákazu  

diskr iminace v  oblast i  zadávání veřejných zakázek.“ .  
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Důvodová zpráva k zákonu č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách   

(dále jen „Důvodová zpráva“)  uvádí, že:  

„Zákon však neobsahuje taxativní výčet zásad; je třeba vždy 

přihlédnout  i  k jiným zásadám práva Evropských společenství, které jsou 

stanoveny zejména Smlouvou o založení Evropského společenství .“  78.  

Mezi zásady práva Evropské unie lze zařadit například zásadu 

volného pohybu zboží, zásadu svobody usazování a zásadu svobodného 

poskytování služeb a zásady z nich odvozené, jako je zásada rovného 

zacházení,  zásada zákazu diskriminace, zásada vzájemného uznávání,  

zásada proporcionali ty a zásada transparentnosti –  srov. Směrnici 2004/17 

v části důvodů (9) a dále srov. Směrnici   2004/18 v  části důvodů (2).  

Dle mého názoru toto zdůvodnění nestaví ostatní zásady na roveň 

třem základním zásadám vyjmenovaným v § 6 ZVZ. Pomineme - li ,  že toto 

zdůvodnění je jen  v Důvodové zprávě a ne přímo v  zákoně o veřejných 

zakázkách a nemá odpovídající právní sílu zákona, pak je také  

v minimálně dvou dalších částech zákona o veřejných zakázkách patrné,  

že zákonodárce s  j inými zásadam i  nepočítá a upřednostňuje jen  tři  

základní zásady .  Jedná se o tyto další  dvě části :  

 Dle ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ je zadavatel povinen při  

zadávání zakázek malého rozsahu „dodržet zásady uvedené  

v § 6“ .  I když je dle Důvodové zprávy výčet základních zásad 

taxativní, u zakázek malého rozsahu je zadavatel povinen se 

držet jen  vyjmenovaných základních zásad.  

 Obdobně dle ustanovení § 114 odst .  1 ZVZ dodavatel -

navrhovatel může podat návrh i  proti úkonům zadavatele, které 

vylučují  nebo by mohly vyloučit  zásady dle ustanovení   

§ 6 odst. 1 ZVZ, v jejímž důsledku hrozí nebo vznikla újma na 

právech navrhovatele.  

                                                 
78 Důvodová zpráva k zákonu č.  137/2006 Sb. ,  o  veřejných zakázkách,  komentář   

k ustanovení  §  6 ,  s .  123 .  
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Z právně-teoretického hlediska a z hlediska právní logiky se nabízí  

otázka, jestl i vůbec může zadavatel porušit jinou zásadu než tu, která je 

uvedena v ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ a současně neporušit žádnou zásadu 

tam uvedenou. Jestliže se budeme striktně držet mé výše uvedené defini ce 

zásady rovného zacházení,  pak jakékoli  porušení zákona o veřejných 

zakázkách anebo i j iných předem známých a platných zásad, kterými se 

zadavatel musí při zadávání veřejných zakázek řídit , lze chápat jako 

porušení zásad dle ustanovení  § 6 odst . 1 ZVZ, protože takový úkon 

zadavatele vždy porušuje zásadu rovného zacházení tím, že se zadavatel  

neřídí  předem danými pravidly a zásadami ,  a t ím porušuje i  zásadu 

transparentnosti,  protože postup zadavatele, který se neřídí předem 

danými pravidly,  není přezkoumatelný.  

V takovém případě by ale poškozený dodavatel , který by porušení 

zásady rovného zacházení dovozoval na základě porušení jiné zásady,  

musel prokázat, že touto zásadou se měl zadavatel řídit. Je však otázkou, 

jak by se taková argumentace, jestliže ani s amotná zásada rovného 

zacházení není v  zákoně o veřejných zakázkách vůbec definována, uspěla 

v námitce dle ustanovení § 110 a násl. ZVZ anebo v  návrhu dle ustanovení  

§ 114 a násl. ZVZ.  

Povinnost dodržovaní zásad 3E v  průběhu zadávacího řízení 

zadavatelem zdůvodňuje Metodika MMR následovně:  

„Na úrovni veřejné správy je tato povinnost především ustanovena 

zákonem č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 219/2000 Sb.,   

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 128/200 Sb.,   

o obcích.“ 79.  

                                                 
79 Metodika  pro mís tní  rozvoj  ČR, Odbor veřejného investování.  Metodika zadávání  

veřejných zakázek [on-l ine] .  Ministe rs tvo pro  mís tní  rozvoj  ČR, 2013,  právní s tav k  1 .  

10.  2013,  336 s.  [ci t .  2013 -10-31] .  Dostupné z :  <ht tp: / /www.por ta l -

http://www.portal-vz.cz/getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika-ZVZ-2013.pdf
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Dále dodržování zásad 3E plyne kromě národních právních 

předpisů, jak to zdůvodňuje Metod ika MMR, i ze základních směrnic :  

„Pokud se zadavatelé rozhodnou zadat zakázku podle ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky, měli by nabídky posuzovat tak, aby určili ,  která  

z nich nabízí nejlepší hodnotu za vložené peněžní prostředky. Proto by 

měli určit ekonomická a kvalitativní kritéria, která, b raná ve svém celku,  

musí umožnit určit nabídku, která je pro zadavatele ekonomicky 

nejvýhodnější .“80.  

Z výše uvedeného je patrné, že zásady 3E se promítají na různých 

úrovních do právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Nicméně v  zákoně 

o veřejných zakázkách zásady 3E nejsou postaveny na stejnou úroveň jako 

tři základní zásady uvedené v § 6  odst. 1 ZVZ81.  Povinnost jejich 

dodržování ze zákona o veřejných zakázkách lze dovodit jen částečně  

                                                                                                                                                  
vz.cz /getmedia/20abf49b -ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika -ZVZ-2013.pdf>,  s .  

7 .  

80 Směrnice 2004/17 v čá s t i  důvodů (55) .  

81 K to muto se  v  metodickém textu Ochrana,  F.  Povinnost  zada vatele  postupovat  př i  

zadávání veřejných zakázek podle pr inc ipů 3E s ohledem na us tanovení zákona   

o finanční kontrole.  In:  Př í loha č .  A1 dokumentu „Jak zohledňovat  pr inc ipy 3E 

(hospodárnost ,  e fektivnost  a  účelnost)  v postupech zadávání veř ejných zakázek“ [on-

l ine] .  Praha:  Minis terstvo pro místní  rozvoj  ČR, Odbor veřejného investování,  2008,  9  

s.  [ci t .  2013 -10-31] .  Dostupné z :  < http : / /www.porta l -vz.cz/getmedia /5ca730e6 -510f-

4993-98ca-d2bc770c16dc/3E_vs_principy_ZVZ_A1 >,  s .  5  uvád í:  „… s ohledem na §  6  

zákona o veřejných zakázkách zadavate l  považuje naplnění  zásady transparentnosti ,  

rovného zacházen í  a  zákazu diskriminace (§  6) za plně postaču jíc í  k  def inování  

zadávacího řízení .  T ím zadavatel  ve skutečnosti  (zpravidla  nevědomě) opomíjí  

principy  3E,  protože vedle  procesní  ( formální ) st ránky zadávacího procesu je  

povinnost í  zadavatele  sledovat i  ekonomickou  (obsahovou) s tránku použi tých  zdro jů,  

kterou zadava tel i  s tanovuje zákon o f inanční kon tro le.“ .  

 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/20abf49b-ac12-4f8f-9eac-5847e8a77d59/Metodika-ZVZ-2013.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/5ca730e6-510f-4993-98ca-d2bc770c16dc/3E_vs_principy_ZVZ_A1
http://www.portal-vz.cz/getmedia/5ca730e6-510f-4993-98ca-d2bc770c16dc/3E_vs_principy_ZVZ_A1
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a nepřímo právě na základě Důvodové zprávy 82 a s odvoláním se na 

směrn ice Evropské unie ,  Metodiku MMR a další zákony, jako je například 

zákon o finanční kontrole.  Proto vymahatelnost zásad 3E zadavatelem pro 

poškozeného dodavatele na základě prostředků uvedených v  zákoně  

o veřejných zakázkách 83 neplyne přímo z ustanovení § 6 odst .  1 ZVZ, jak 

je tomu u porušení základních zásad. V  případě, že  se bude chtí t  

poškozený zadavatel účinně bránit proti porušení  zásad 3E ze strany 

zadavatele v  zadávacím řízení prostředky uvedenými v  zákoně o veřejných 

zakázkách, nemůže přímo argumentovat porušením zásady 3E, ale musí 

dovodit, že na základě porušení zásady 3E bylo současně porušeno nějaké 

konkrétní  ustanovení zákona o veřejných zakázkách anebo byla současně 

porušena zásada rovného zacházení,  protože porušením zásady 3E 

zadavatel porušil  předem daná pravidla, která  měl dodržovat.  

Motivace dodavatelů usilujících o získání veřejné zakázky, které 

poškodil  zadavatel porušením zásad 3E, je nesporná. Proto jsou tito  

dodavatelé potenciálně velice účinným prvním stupněm kontroly 

dodržování těchto  zásad. Poškození dodavatelé by mohli  již předem 

zabránit plýtvání prostředků z  veřejných rozpočtů,  než dojde k  plnění 

veřejné zakázky t ím, že iniciují přezkum dodržování zásad 3E  podáním 

námitky dle ustanovení § 110 ZVZ a následně podáním návrhu dle  

ustanovení § 114 ZVZ k Úřadu. Následně by byla zjednána náprava 

například tím, že Úřad by hodnocení zadávací komise preferující nabídku 

uchazeče, která není ekonomicky nejvhodnější, zrušil .  

Úřad je zřejmě tím nejpovolanějším orgánem státní správy v  České 

republ ice,  který by měl mít  dostatek kapacit a odborných znalostí právě 

                                                 
82 Důvodová zpráva k zákonu č.  137/2006 Sb. ,  o  veřejných zakázkách,  komentář   

k ustanovení  §  6 ,  s .  123 .  

83 Za prostředky obrany práv poškozeného dodavate le  na základě zákona o veřejných  

zakázkách lze rozumět  nám i tce dle  ustanovení §  110 a nás l .  ZVZ a návrh dle  

ustanovení §  114  a násl .  ZVZ, rozklad pro ti  správnímu rozhodnutí  dle  ustanovení  

§  152 odst .  1  SpŘ, správní  ža loba d le us tanovení  §  65 odst .  1  SŘS,  kasační  st ížnost  

dle ustanovení  § 102 SŘS .  
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k ochraně hospodářské soutěže. V ustanovení §1 odst . 1 ZPU se přímo 

uvádí, že Úřad je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu  

hospodářské soutěže .  Lze jen stěží  rozumět tomu, proč by neměly být 

zásady 3E součástí přezkumu ze strany Úřadu vzhledem k  jeho kompetenci 

posuzovat zadávání veřejné zakázky  i  z obsahového hlediska.  

Jak již bylo zmíněno výše v  této práci , zásada účelnosti se uplatňuje 

hlavně před samotným vypsáním zadávac ího řízení při rozhodování ,  jest li  

plnění,  na které je vypsána veřejná zakázka, je vůbec pro zadava tele 

potřebné, v  jakém rozsahu je potřebné a jestli  vůbec toto plnění naplňuje 

cíl,  který si zadavatel vytýčil .  Proto mám za to,  že pro přezkum zásady 

účelnosti je postačující stávající právní úprava, která umožňuje přezkum 

účelností výdajů veřejných rozpočtů  a není věcí poškozených dodavatelů 

takový přezkum dle zákona o veřejných zakázkách iniciovat.  

De lege ferenda bych proto navrhoval upravit zákon o veřejn ých 

zakázkách tak, aby t y část i  zásad 3E, které se uplatňuj í  při  zadávání 

veřejných zakázek, tedy přímo zásad y hospodárnosti a efektivnosti, byly 

postaveny na stejnou úroveň jako základní zásady. To ho by bylo možné 

dosáhnout například úpravou ustanovení §6 odst. 1 ZVZ, kde by místo tří  

stávajících zásad bylo vyjmenováno pět zásad včetně zásady 

hospodárnosti  a efektivnosti.  

V tomto se lze inspirovat například slovenskou úpravou. V úpravě 

postupu zadávání veřejných zakázek na Slovensku jsou zásady 

hospodárnos ti  a efektivnosti  přímo vyjmenovány vedle základních zásad 

transparentnosti,  rovného zacházení a nediskriminace :  

„Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého 

zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, 

princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti .“ 84.  

                                                 
84 Ustanovení §9 odst .  4  zákona č .  25/2006  Z.  z .  o  verejnom obstarávaní  a  o  zmene   

a  doplnení  niektorých zákonov,  Slovenská republ ika,  ve znění  pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVO“) .  
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Obě tyto změny by výrazně přispěly k  omezení plýtvání prostředků 

z veřejných rozpočtů ještě před jejich čerpáním, navíc by měly i výrazný 

preventivní účinek na zadavatele.  

3.3.1.  Zásady 3E při hodnocení nabídek  

Do zákona o veřejných zakázkách se zásady 3E promítají při  

stanovení hodnotících kritérií  pro zadání veřejné zakázky, a to:  

 Zásada hospodá rnosti se do postupu při zadáván í veřejných 

zakázek promítá v ustanovení § 78 odst.  1, písm. b) ZVZ, dle 

kterého se nabídky uchazečů hodnotí podle nejnižší  nabídkové 

ceny.  

 Zásada efekt ivnosti  se do postupu při zadáván í veřejných 

zakázek promítá v ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ  

a v ustanovení § 78 odst. 2 ZVZ, dle kterého se nabídky 

uchazečů hodnotí dle ekonomické výhodnosti nabídky.  

 Zásada efektivnosti  se do postupu při zadáván í veřejných 

zakázek promítá v  ustanovení § 78 odst. 4 ZVZ, kde je 

uvedeno, že hodnotící dílčí  kritéria musej í  vyjadřovat vztah 

mezi užitnou hodnotou a cenou a musejí se vztahovat 

k nabízenému plnění veřejné zakázky.  

Poměr objek tivních a subjektivních kritérií  není zákonem  

o veřejných zakázkách nijak určen a v praxi jsou subjektivní kritéria  

zadavateli zneužívána k  neoprávněnému zvýhodňování „preferovaných“ 

uchazečů. Tito uchazeči většinou získají plný bodový zisk právě  

u neurčitých subjektivních kritérií a získají veřejnou zakázku, i když 

jejich nabídková cena je vyšší než cena ostatních uchazečů. Částečně se 

s tímto problémem vypořádal Krajský soud, když ve svém rozhodnutí  

uvádí:  

„… je zásadně třeba upřednostňovat objektivní hodnotící kritéria 

před kritérii subjektivními a stejně tak preferovat objektivní způsob  
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hodnocení před způsobem subjektivním. Toliko tehdy lze zadávací řízení  

považovat za souladné se zásadou transparentnosti.“  85.  

U hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti se projevuje 

velice formální pojetí zákona o veřejných zakázkách, které upravuje 

pravidla postupu zadávání veřejných zakázek ,  a toto pojetí dále podporuje 

svojí   rozhodovací praxí  Úřad. K  tomu Jurčík R. uvádí:  

„Zákon o veřejných zakázkách výslovně v § 78 a § 79 stanoví, že 

jedním z kritérií při hodnocení nabídek je vždy nabídková cena, kterou je 

nutno hodnotit podle její absolutní výše. Přezkum hodnocení v rámci 

tohoto kritéria tedy problémy nečiní . Pokud se tý če přezkumu hodnocení  

v jiných kritériích, zvláště v těch, která jsou závislá na subjektivním 

posouzení určených pracovníků zadavatele, dostáváme se na hranici  

možností přezkumu. K uvedené skutečnosti existuje jak judikatura ÚOHS, 

tak správních soudů. K  této problematice lze uvést , že pokud zadavatel  

hodnotí nabídky podle kritérií , která nejsou vyjádřena objektivně 

měřitelnými hodnotami, nemůže být prováděno vlastní hodnocení nebo 

přezkoumání správnosti myšlenkových pochodů zadavatele. S tímto 

názorem se lze vzhledem k platnému zákonu ztotožnit, neboť zákon dává 

ÚOHS minimální pravomoci v přezkumu hodnotícího řízení,  jež je však 

těžištěm celého zadávacího řízení.“  86.  

Dle výše uvedeného je hodnocení nabídek dle jejich ekonomické 

výhodnosti u subjektivních –  „nečíselných“87 kritérií Úřadem a následně  

i  Krajským soudem a Nejvyšším správním soudem nepřezkoumatelné. Toto 

                                                 
85 Rozsudek Kra j ského soudu v Brně ze dne 19.  ledna  2012,  sp.  zn.  62 Af 36/2010.  

86 Jurč ík,  R .  Podmínky provádění kontro ly a  vlastní  kont rolní  mechanismy zadávání  

veřejných zakázek  [on- l ine] .  Praha:  Transparency Interna tional ,  o .p .s . ,  s rpen 2006 ,  15 

s.  [c i t .  2013-10-31] .  Dostupné z :  

<http : / /www.transparency.cz/doc/vz_analyza_jurcik.pdf > ,  s .  10 .  

87 Pod nečíse lnými kr i tér i i  mám na mysli  taková hodnotíc í  kr i tér ia ,  která  ne lze  

jednoznačné spočí ta t  matemat ickými operacemi a  která j sou předmětem volného  

hodnocení hodnotící  komise.  

http://www.transparency.cz/doc/vz_analyza_jurcik.pdf
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stanovisko potvrdil  opakovaně i Nejvyšší správní soud 88,  dle kterého 

nemůže vlastní  akt posouzení a hodnocení nabídek podléhat dohledové 

činnosti , neboť nejde o dodržení zákonem stanovených postupů, ale  

o myšlenkový proces odehrávající se ve sféře vědomí hodnotitelů.  

V právní úpravě zadávání veřejných zakázek není nikde přímo 

uvedeno, že postup zadavatelů (potažmo hodnotíc í  komise) lze 

přezkoumáva t  jen z formálního hlediska a nikoli  také z hlediska 

obsahového. Na druhou stranu v  právní úpravě zadávání veřejných 

zakázek není nikde přímo uvedena povinnost dohledových orgánů 

přezkoumávat postup zadavatelů z  hlediska obsahu. Nepřezkoumávání 

úkonů zadavatele z hlediska obsahu považuji za určité alibistické 

zjednodušení si práce ze strany dohledových orgánů. Toto zjednodušení je 

navíc v rozporu se zásadou transparentnosti uvedenou v  ustanovení   

§ 6 odst. 1 ZVZ, podle které je každý úkon zadavatele přezkou matelný. 

Navíc je toto zjednodušení také  v přímém rozporu s  účelem právní úpravy ,  

jak ji definoval Krajský soud (viz  výše), protože právě volným 

nepřezkoumatelným hodnocením může hodnotící komise 89 zapříčinit 

plýtvání prostředků z  veřejných rozpočtů.  

Naštěs tí90 poškození uchazeči mají možnost, jak přimět dohledové 

orgány alespoň částečně a nepřímo p řezkoumat rozhodnutí hodnotící  

komise i z  hlediska obsahového. To lze činit právě s  odvoláním na 

ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ –  zásadu transparentnosti. Každý úkon 

zadavatele má být přezkoumatelný a úkonem zadavatele je také  hodnocení  

                                                 
88 Např íklad rozsudek Nejvyšš ího  správního  soudu ze dne  16.  března 2004 ,   

sp .  zn.  2  A 9 /2002 ,  anebo rozsudek Nejvyšš ího správního  soudu ze dne  

6 .  l i s topadu 2009,  sp.  zn.  5  Afs 75 /2009.  

89 Z vlastních zkušeností  vím,  že zadavatelé  se snaž í  zneužíva t  nepřezkoumate l nost i  

volné úvahy hodnot ící  komise k  nepřiměřenému nadhodnocení  nab ídky j imi  

preferovaného uchazeče .  Tento způsob obcházení  zákona o veřejných  zakázkách je  

mezi  zadavatel i  nej rozší řenější .  

90 Myslím t ím naštěs t í  p ro hospodárné vynakládání  prost ředků z  veřejných rozpočtů  

a ne pro zadavate le  a  dodavate le  p le t ichař ící  ve veřejné zakázce.  
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nabídek ze strany hodnotící komise. 91 Proto úkon hodnocení nabídek musí 

být  zdůvodněn tak, aby přezkoumatelný byl. Takové zdůvodnění by mělo 

obsahovat zejména konkrétní logickou argumenta ci, proč byla některá 

nabídka v „nečíselném“ dílčím hodnotícím kritériu hodnocená odlišně od 

ostatních nabídek. Jestl iže takové řádné odůvodnění chybí anebo 

argumentace je nejasná anebo nelogická (což lze očekávat   

u zmanipulovaného hodnocení), pak je celé  hodnocení netransparentní   

a tento úkon, který je v  rozporu se zásadou transparentnosti ,  by měl být 

dohledovým orgánem zrušen.  

Obdobně v  současné praxi je  samotné „nečíselné“ dílčí hodnotící  

kritérium uvedené v zadávací dokumentaci, které dává prostor svo jí  

neurčitostí pro různé výklady ,  a tím různá hodnocení ze strany hodnotící 

komise, považováno za netransparentní . 92 Ustanovení § 44 odst. 1 ZVZ 

stanovuje odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost  zadávacích 

podmínek. A v tomto duchu rozhoduje také Úřad .  A tedy netransparentní  

dílčí  hodnotící kritérium nemůže byt  k tíž i  uchazečů a na základě 

takového kritéria nemůže být hodnocen a nabídka hůře než ostatní  nabídky.  

De lege ferenda bych navrhoval upravit zákon o veřejných 

zakázkách tak, aby v  něm byla přímo  zakotvena povinnost Úřadu 

přezkoumávat hodnocení nabídek hodnotící komise po obsahové stránce.  

3.3.2.  Zásady 3E při posuzování mimořádně nízké nabídkové 

ceny 

Zásady 3E se do zákona o veřejných zakázkách promítají  

v ustanovení § 77 ZVZ při  posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Dle této úpravy zadavatel za podmínek uvedených v  ustanovení   

§77 odst. 6 ZVZ musí vyřadit takovou nabídku, u které je cena (anebo její  

                                                 
91 Dle ustanovení  § 74  odst .  1  ZVZ činí  hodnotíc í  komise úkony ve vz tahu 

k dodavatel i  jménem zadavatele .  A tedy i  hodnocení nabídky uchazeče hodnotící  

komise je  úkonem zadavate le .  

92 Srovnej  například  rozhodnut í  Úřa du ze  dne 26 .  července  2010   

R 23 /2010/VZ-10812/2010/310/JSI) .  
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část) mimořádně nízká ve vztahu k  předmětu plnění veřejné zakázky.  

Účelem tohoto institutu je přímé zajištění dodržování zásad 3E 

v konkrétní veřejné zakázce, kdy uchazeč v nabídce nabízí dumpingovou 

cenu a za tuto cenu pak není schopen veřejnou zakázku realizovat. Pro 

zadavatele by bylo nehospodárné uzavřít smlouvu s  tímto uchazečem, 

protože hrozí riziko, že plnění veřejné zakázky nebude dodáno řádně  

a včas ,  a tím bude zadavateli způsobena  újma. Obdobně tímto způsobem 

dovozují smysl institutu mimořádně  nízké nabídkové ceny i dohledové 

orgány při své rozhodovací praxi. K  tomuto Úřad vyslovil  svůj názor :  

„Smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je chránit  

zadavatele před situací, kdy uchaz eč ve své nabídce uvede nereálnou  

cenu ,  za níž není možné z  objektivních důvodů realizovat plnění veřejné 

zakázky.“93.  

Hodnotící komise u veřejné zakázky na stavební práce může 

poměrně dobře posoudit , jestli nabídková cena není mimořádně nízká  

ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky. Dle ustanovení  

§ 44 odst. 4 písm. b) ZVZ je součástí  zadávací dokumentace výkaz výměr 

připravený projektantem. Povinnost zadava tele požadovat rozpad ceny na 

jednotlivé položky dle výkazu výměr v  zákoně o veřejných zakázkách 

zakotvená není. Ale jestliže zadavatel v  zadávací dokumentaci požaduje 

po uchazečích v  nabídce uvést rozpad celkové ceny na jednotlivé položky 

dle dobře připraveného výkazu výměr, pak může hodnotící komise 

poměrně jednoduše porovnat i cenu jednotlivých položek vůči aktuální  

průměrné položkové ceně.  

Existuje však velká skupina veřejných zakázek s  jinými typy plnění 

než stavební práce,  u kterých  je sporné, jestli  vůbec může hodnotící  

komise odpovědně posoudit mimořádně nízkou nabídkovou cenu tak, jak  

to požaduje ustanovení § 77 odst. 1 ZVZ. Takové posouzení je věcí  

specialistů v odboru pro daný segment služeb anebo zboží.  U dodávek, 

                                                 
93 Rozhodnutí  Úřadu ze  dne 22.  ledna  2009 sp.  zn.  S  341/2008/VZ-0000/2009/510/IFa.  
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které mají vysoký podíl  fixních  nákladů94,  je skoro nemožné najisto 

potvrdit i  ze strany specialistů (a už vůbec ne ze strany hodnotící komise),  

že cena některého uchazeče je mimořádně nízká ve vztahu k  předmětu 

zakázky.  

V praxi u některých zadavatelů hodnotící komise používají pro 

posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny poměr ceny uchazeče k  cenám 

ostatních uchazečů. S  tím nelze souhlasit . 95 Ceny ostatních uchazečů 

mohou být prvotním impulzem,  aby hodnotící komise začala podrobně 

zkoumat, jestli nabídková cena uchazeče  není mimořádně nízká, ale jen  

srovnání nabídkových cen uchazečů nemůže být bez dalšího jediným 

zdůvodněním pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud se 

chce i přesto hodnotící komise opírat o srovnání nabídkových cen, pak 

musí posoudit, zda ceny ostatních uchazečů  nejsou naopak příliš vysoké 

například proto , že mají v ceně započtenou vysokou marži. Taková situace 

se může stát u bid riggingu, kde dodavatel, který nepatří do skupiny 

pletichařících dodavatelů, nabídne skutečnou reálnou cenu, která je 

                                                 
94 Například př i  pořízení  l icenčních už ívacích práv k  so f twaru,  který není  vyvíjen 

spec iá lně na zakázku pro zadavatele ,  je  samotný software  dodavate lem vytvořený 

předem. Tyto náklady j sou f ixní .  Dodatečné var iab ilní  náklady spojené  s  dodávko u 

pro zadavate le  j sou ,  zjednodušeně řečeno ,  náklady na vypálení  CD se soft warem,  

zabalení  do krab ice a  jeho d is tr ibuce k zadavatel i ,  což je  minimální  cenová položka   

v poměru k  ceně l icenčních práv.  Obdobně tak je  tomu například u léků,  kde nejvyšš í  

čás t  nákladů je  fixní  a  je  spojená s  výzkumem a testováním. Cena takových komodit  

na trhu se pak odvíj í  č is tě  od obchodní s trategie dodavate le .  Je  nutné pokrýt  fixní  

náklady spojené s  vývojem anebo výzkumem, náklady spojené s  dis tr ibucí  a  prodejem,  

započís t  r izikovou marži ,  pro tože ne všech ny produkty na t rhu j sou úspěšné ,  cenu 

peněz použitých na za placení  vývoje a  p ř ipočíst  z i sk.  Tedy dodavatel  může mít  

strategii  prodat  málo kusů za vysokou cenu anebo hodně kusů za  nízkou cenu.  

V těchto  př ípadech urč i t ,  co je  j iž  mimořádně nízká nab ídková  cena,  je  ve lice ob tížné  

ne- l i  nemožné.  

95 Srovnej  rozhodnutí  Ú řadu ze  dne 11.  února 2009   

sp.  zn.  R 2/2009/VZ-1773/2009/310/VPe,  kde se př ímo uvádí :  „Při posouzen í ,  zda se  

jedná o mimořádně n ízkou cenu,  se  nehodnotí  nabídkové ceny os tatn ích uchazečů,  

nicméně tyto  mohou být  urč itým vodítkem.“ .  
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samozřejmě o hodně nižší než nadsazené ceny pletichařících dodavatelů.  

Obdobně nemůže hodnotící komise posuzovat mimořádně nízko u 

nabídkovou cenu jen porovnáním s  předpokládanou hodnotou veřejné 

zakázky stanovené zadavatelem dle ustanovení § 13 ZVZ. Zadavatelé 

často stanovují předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě výše 

prostředků, které byly pro úplatu za plnění veřejné zakázky v rozpočtu 

vyčleněny, aby jim v  dalším roce nebylo přiděleno méně prostředků, což 

je samozřejmě v  rozporu se zásadami 3E. P ředpokládaná hodnota veřejné 

zakázky je neúměrně vysoká také v  případě, kdy je zadavatel zapojen do 

bid riggingu. 

Jestliže hodnotící komise posoudí v  souladu s ustanovením § 77 

odst. 1 ZVZ nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, pak si musí od 

uchazeče vyžádat zdůvodnění ,  kterým má uchazeč tuto mimořádně nízkou 

cenu obháji t.  Co ale v  případě, že uchazeč má za to, že jeho nabídková 

cena není mimořádně nízká? S  touto možností ovšem  ustanovení § 77 ZVZ 

nepočítá. Není důvod, proč by měl takový uchazeč zdůvodňovat 

mimořádně nízkou cenu, která dle jeho názoru mimořádně nízká není. Dle 

zákona o veřejných zakázkách by byl postup uchazeče zřejmě následující.  

Uchazeč by místo písemného zdůvodnění oznámil hodnotící  komisi, že 

svoji cenu za mimořádně nízkou nepovažuje ,  a jestliže by znal důvody,  

které vedly hodnotící komisi k závěru, že jeho nabídková cena je 

mimořádně nízká 96,  tak by je napadl. Hodnotící komise by musela nabídku 

                                                 
96 Hodnotící  komise nemá přímo dle  us tanovení  § 77 ZVZ povinnost  zdůvodnit  svůj  

závěr  ohledně  mimořádně nízké nab ídkové ceny.  Tato povinnost  hodnot ící  komise d le  

mého názoru plyne  nepř ímo jen z  dodržování zásady transparentnosti  a  ze zákona není  

jasné ,  j es t l i  nepostačuje takové zd ůvodnění uvést  až v  rozhodnut í  zadavatele   

o vyloučení  uchazeče z  důvodu mimořádně nízké nab ídkové ceny d le  us tanovení  §  77 

odst .  6  ZVZ a §  76 odst .  6  ZVZ.  Obdobný názor ,  že obsahem žádost i  o  zdůvodnění  

mimořádně nízké nab ídkové ceny má být  řádně  odůvodněn ,  j e  uveden i  v rozhodnutí  

Úřadu ze dne 25.  února  2005  sp .  zn.  VZ/S7/05 -154/840/05 -Gar ,  kde se př ímo uvádí :  

„Jestl iže  má bý t  postup  zadavate le  t ranspare n tn í ,  je  nu tné,  aby žádost  o  zdůvodněn í  

mimořádně n ízké nabídkové ceny  obsahovala kva li f ikovaný  rozbor s ku tečností  

uvedených v nabídce  uchazeče,  které v  zadavatel i  vyvolávaj í  pochybnost i   

o  real i zovatelno st i  předložené nabídky.  Jed ině  takovýmto způsobem zpracovanou 

žádost  o  zdůvodnění mimořádně n ízké nabídkové ceny  může  uchazeč  posky tnout  
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uchazeče, který nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 

v souladu s ustanovením § 77 odst. 6 ZVZ vyřad it. Následně by v  souladu  

s ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ zadavatel vyloučil uchazeče z  účasti  

v zadávacím řízení. Pak by se mohl uchazeč bránit  námitkou v  souladu  

s ustanovením § 110 a násl. ZVZ. Tento postup považuji za zbytečně 

složitý a pro uchazeče za časově i procesně náročný. Uchazeče může 

právě tato složitost odradit  od úmyslu se bránit .  

Vzhledem k výše uvedenému považuji p rávní úpravu institutu 

mimořádně  nízké nabídkové ceny v  zákoně o veřejných zakázkách za 

nejasnou.97 Navíc dohledové orgány nepřezkoumávají  volnou úvahu 

hodnotící komise (viz  výše). Proto je pro uchazeče velice těžké prokázat,  

že je schopen dodat plnění řádně a včas i  s  cenou, kterou hodnotící komise 

považuje za mimořádně nízkou.  

De lege ferenda bych proto navrhoval, aby se stávajíc í úprava dle  

ustanovení § 77 odst. 1 ZVZ doplnila o ustanovení, že kladné posouzení 

mimořádně nízké nabídkové ceny hodnotící komisí musí být založeno na 

odborném stanovisku, které musí bý t  zasláno uchazeči současně se žádostí 

o zdůvodnění mimořádně nízké ceny.  Dále bych navrhoval doplnit  

ustanovení § 77 odst. 6 ZVZ o ustanovení, že jestl iže uchazeč 

ve zdůvodnění prokáže, že jeho cena není mimořádně nízká anebo že 

odborné stanovisko neprokazuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve 

vztahu k předmětu veřejné zakázky,  pak hodnotící komise nabídku 

uchazeče nevyřadí.  

                                                                                                                                                  
adekvátn í  in formace ,  ze  kterých bude patrné,  zda je  nabídka za uvedených f inančních 

podmínek real izovatelná.  Nemá - l i  zadavate l  dostatek in formací,  nemůže ani  

kval i f ikovaně rozhodnout o  tom,  zda je  mimořádně nízká  nabídková cena zdůvodněna 

objek tivn ími příčinami,  ze jména z dů vodu vý j imečné hospodárnost i  reali zace nebo  

výrobní metody ,  or igina li ty ,  případně ob jevnost i  technického řešení  nebo příznivých  

podmínek u uchazeče .“ .  

97 Srovne j  rozhodnut í  Úřadu ze  dne 3 .  prosince  2010   

sp.  zn.  S 132/2010/VZ-17758/2010/540/VKu, kde se př ím o uvádí:  „Úřad uvádí,  že  

ins t i tut  mimořádně n ízké nabídkové ceny není  v  zákoně  jasně def inován…“ .  
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Ustanovení § 77 ZVZ se vůbec nezabývá vztahem mezi mimořád ně 

nízkou nabídkovou cenou, výší  případné újmy způsobené zadavateli   

a rizikem, že právě kvůli mimořádně nízké ceně nebude schopen dodavatel  

poskytnout předmět plnění veřejné zakázky řádně a včas.  Lze 

předpokládat v  souladu se zásadami 3E, že zadavatel nastaví kvalifikační  

kritéria tak, aby obecně eliminoval riziko, že plnění bude zajišťovat 

dodavatel, který nebude schopen z  hlediska bonity dostá t  svým závazkům. 

Dále lze předpokládat v  souladu se zásadami 3E, že zadavatel nastaví 

obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 44 odst. 3, písm. a) ZVZ 

tak, aby obecně eliminoval riziko a případnou jemu způsobenou ú jmu 

v případě, že dodavatel nedodá pln ění řádně a včas –  například sjednáním 

pojištění dodavatele, smluvních pokut,  dílčích plateb až na základě 

odvedené práce, případně požadováním bankovní garance.  

Jestliže je pravděpodobnost, že uchazeč nedodá plnění právě kvůli  

mimořádně nízké ceně ,  velmi malá a jestliže je výše takové případné ú jmy 

zanedbatelná,  pak vyřazení nabídky, která obsahuje mimořádně nízkou 

cenu, není v souladu se zásadami 3E. V  tomto případě nemá zadavatel  

ekonomický důvod proč vybrat dodavatele s dražší nabídkou. Jediným 

důvodem pro výběr nabídky s vyšší  cenou by mohla být ochrana 

hospodářské soutěže proti dumpingovým cenám. Ochrana hospodářské 

soutěže není předmětem a ani účelem právní úpravy zákona o veřejný ch 

zakázkách a je chráněna jen  do té míry, do které přispívá v  konkrétním 

případě k  hospodárnému a efektivnímu vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů. Naopak zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně 

hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů poskytuje dostatek prostředků, jak ochranu hospodářské so utěže 

zajistit .  

De lege ferenda bych navrhoval upravit  ustanovení § 77 ZVZ tak, 

aby hodnotící komise mohla dožadovat po uchazeči zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny a následně v  souladu s ustanovením § 77 

odst.  6 ZVZ mohla nabídku uchazeče vyřadit jen v případě, že riziko, že 

uchazeč nedodá plnění právě kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně ,  je 

větší než malé a současně výše hrozící  ú jmy zadavateli není v  poměru 



86 

k této ceně zanedbatelná. To by kromě hospodárnějšího využití prostředků 

veřejných rozpočtů  zamezilo možnému zneužívání tohoto institutu ze 

strany zadavatele.  

3.3.3.  Elektronické aukce 

Obecně jsou nákupní elektronické aukce velice účinným nástrojem 

pro zajištění volné a transparentní soutěže dodavatelů,  která přináší pro 

odběratele (v našem případě zadavatele) oproti klasickému jedno anebo  

i  vícekolovému „papírovému“ výběrovému řízení značné úspory. 98 Právě 

používání elektronických aukcí lze považovat za příklad jednoho 

z nejlepších uplatnění zásad 3E v  praxi a současně zajišťují velice 

transparentní  průběh zadávacího řízení, který lze velice těžce zpochybnit.  

Úpravu postupu zadavatele při organizaci elektronické aukce dle  

ustanovení § 96 a 97 ZVZ považuji  z  hlediska výběru co nejefektivnější  

nabídky za zdařilou. Přesto nelze rozumět tomu, proč dle ustan ovení § 96 

odst. 1 ZVZ nelze elektronickou aukci využít na stavební práce. Právě 

veřejné zakázky na stavební práce mají vzhledem k projektové přípravě 

stavebních prací před zahájením zadávacího řízení a vypracovanému 

výkazu výměr99 jednoznačné zadání, od kterého se nelze odchýlit, a jsou 

velice lehce porovnatelné, proto nabídky uchazečů mohou být hodnoceny 

na základě nejnižší nabídkové ceny v  souladu s ustanovením  

                                                 
98 Z vlastní  praxe z  poradenství  př i  organizac i  nákupních e lektronických aukcí  vím, že  

lze dosáhnout úspor  mezi  10 až 30 procenty oproti  nej lepší  nabídce z  prvního kola   

u klas ického výběrového ř ízení .  Pro získání  těchto úspor  je  ale  důlež ité  dodrže t  

několik zásad :  pro dodavate le  dostatečně zaj ímavý f inanční objem zakázky přesahuj ící  

a lespoň 1  mi l ion korun,  záruka pro  soutěžíc í  dodavate le ,  že s  ví tězem aukce bud e  

podepsaná smlouva na dodávku p lnění ,  a  pak dostatečný počet  soutěž ících,  ideálně  

alespoň pě t ,  k teř í  nejsou vzájemně propojení .  Tyto zásady a le  lze př i  organizac i  

elektronické aukce d le zákona o veřejných zakázkách lehce dodrže t .  

99 Pro  ty,  k teř í  nejsou zna lí  stavební terminologie,  uvád ím, že výkaz výměr se dá  

popsa t  jako tabulka,  kte rá obsahuje rozpad celé  stavby na jednot l ivé pro stavebnic tví  

standardizované po ložky,  jako je  s tavební mater iá l ,  jednotl ivé pracovní činnost i ,  

doprava atd .  K  d ispozic i  j sou i  průměrné aktuální  ceny pro jednotl ivé položky pro  

dané období  zpracovávané například ÚRS PRAHA, a. s .  



87 

§ 78 odst . 1 písm. b) ZVZ. 100 Ani důvodová zpráva k  zákonu o veřejných 

zakázkách neuvádí,  proč p rávě zakázky na stavební práce, které mají  

velký podíl na finančním objemu veřejných zakázek, nemohou být  

soutěženy v  elektronické aukci.  

Nepoužití elektronických aukcí pro stavební práce dle ustanovení   

§ 96 odst . 1 ZVZ lze vykládat dvojím způsobem. První m je výklad, dle 

kterého elektronickou aukci nelze použít pro jakoukoli  zakázku na 

stavební práce. Druhým je výklad, dle kterého elektr onickou aukci nelze 

použít jen  u staveb, u kterých se plnění týká duševního vlastnictví . Tento 

druhý výklad uvádí Krč,  R. :  

„Elektronickou aukci nelze využít:  

…  

 jde-li  o veřejnou zakázku na stavební práce a služby, jejichž 

předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví.  

Důvodem je to, že u tohoto předmětu jsou nejdůležitější kritéria,  

která nejsou kvantif ikovatelná číselně.“ 101.  

V tomto druhém způsobu výkladu autor zaměnil spojku „nebo“  

uvedenou v ustanovení § 96 odst . 1 ZVZ, kde se přímo uvádí: „… na 

stavební práce nebo služby…,“  za spojku „a“  ve svém výkladu citovaném 

výše ,  a tím změnil význam tohoto ustanovení. Na víc soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  je u zadávání veřejných zakázek 

na stavební práce dle ustanovení § 44 odst. 4 písm. b) ZVZ povinnou 

součástí zadávací dokumentace ,  a tedy nabídky na veřejnou zakázku na 

stavební práce jsou dobře  cenově porovnatelné.  Proto se osobně přikloňuji  

k prvnímu výkladu.  

                                                 
100 V praxi  je  ale  si tuace j iná.  Zadavate lé  vymýšlej í  různá „neč íselná“ kr i tér ia ,  která  

maj í  pomoct předem dohodnutému uchazeči  zví tězi t .  

101 Krč,  R.  Zákon o veřejných zakázkách s  komentářem a judikaturou.  P raha:  Linde ,  

2013,  s .  854 .  
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Osobně nevidím žádný  důvod pro jakoukoli restrikci použit í  

elektronických aukcí v  otevřeném řízení, užším řízení ,  jednacím řízení 

s uveřejněním nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení, u kterých 

ustanovení § 96 odst. 1 ZVZ využití elektronických aukcí umožňuje.  

V těchto všech případech existuje volná soutěž dodavatelů ,  a není důvod 

takovou soutěž ještě více nepodpořit elektronickou aukcí.   De lege ferenda 

bych navrhoval, aby v  zákoně o veřejných zakázkách byla zrušena ta část  

ustanovení § 96 odst. 1 ZVZ, která říká,  že elekt ronické aukce nelze 

využít, jde-l i  o veřejnou zakázku na stavební prác e a služby, jejímž  

předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví.  

Úprava elektronických aukcí v  zákoně o veřejných zakázkách dává 

možnost a neukládá zadavatelům povinnost využít  elektronickou aukci ,   

a tím získat lepší cenu anebo i další parametry plnění veřejné zakázky 

výhodněji než při  standardním zadávacím řízení. Zadavatelé  se 

elektronickým aukcím vyhýbají . 102 Jestliže je hlavním účelem zákona  

o veřejných zakázkách efektivní čerpání prostředků z  veřejných rozpočtů,  

pak se postupně právo zadavatele použít  elektronickou aukci mělo změnit  

na povinnost takovou aukci použít .  

De lege ferenda bych navrhoval, aby byl zákonem o veřejných 

zakázkách přímo stanoven  okruh veřejných zakázek, u kterých je nutné 

využít elektronickou aukci. Tento okruh by se postupně rozšiřoval. Pro 

začátek by bylo možné začít u nadlimitních veřejných zakázek a třeba 

právě  pro stavební práce.  

                                                 
102 Lze jen spekulovat ,  jest l i  je  to  ze s trachu zadavate lů z  něčeho,  co neznaj í ,  anebo  

věd í ,  že přes elektronickou aukci  nebudou schopni zaj i st i t  ví tězs tví  předem 

dohodnutého uchazeče .  Vzhledem k to mu,  že j iž  exis tuje  na trhu v  České republice  

dostatek cer t i f ikovaných e lekt ronických nástro jů pro rea l izaci  elektronických aukcí ,  

které jej ich provozovatelé  nabízej í  včetně poradenství  za cenu mnohem nižš í ,  než je  

dosažená úspora ,  se  osobně  přikláním ke  druhé možnosti .  
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3.3.4.  Centrální zadavatel  

V komerční sféře ve větších podnicích je nedílnou součástí  

organizační struktury i oddělení centrálního nákupu, které zajišťuje 

z jednoho místa jedním specializovaným nákupním týmem společně nákup 

pro všechna ostatn í  oddělení či sesterské anebo dceřiné společnosti.  

U větších mezinárodních korporací pak dochází k  další  centralizaci  

nákupu tím, že národní zastoupení korporací přesouvají  pravomoci 

v oblasti nákupu do jednoho globálního oddělení centralizovaného 

nákupu. Tato mezinárodní oddělení mají své zaměstnance také přímo na 

lokální úrovni, kde pomáhají s  procesem nákupu a zajišťují nákup těch 

komodit, které nemá význam z  hlediska hospodárnosti  nakupovat 

centrálně například kvůli jejich lokálním specifickým parametr ům. 

Centralizace nákupu pak přináší úspory v  množstevních slevách, dává 

nákupcům větší vyjednávací sílu,  umožňuje využít odborné specialisty 

zaměřené na jednotlivé nakupované komodity, což vede k  větší účelnosti   

a také činí nákup po zavedení jednotných pr avidel transparentnějším .103 

                                                 
103 Jako konzultant  j sem se   podí lel  na  rea l izac i  restruktura l izace  u více nákupních 

projektů.  Například skupina České spoř i telny central izovala nákup do jednoho  

oddělení  společného  pro všechny spo lečnosti  té to  skupiny a  pak nás ledně  to to  

oddělení  vyč lenila  do samostatné společnost i ,  k terá byla dceř inou společnost í  nákupní  

společnost i  zaj išťuj ící  nákup pro celou skupinu Erste ,  v lastníka skupiny České  

spoři te lny.  Kromě dosažených úspor  bylo  současně zaj iš těno  také dodržování  

t ransparentních nákupních procesů,  jak to  vyžaduje Česká národní banka.  Dalším 

projektem, kterého j sem se účas tni l  a  stá le  účas tním, byla central izace nákupu na 

mezinárodní úrovni ve  skupině Vodafone.  Národní oddělení  nákupu v  j ednot l ivých  

zemích přesunuly a  s t ále  přesouvaj í  část  kompetencí  na Vodafone Purchasing 

Company s ídl íc í  v  Lucembursku.  T ímto bylo  dosaženo mnohem větš í  vyjednávací  s í ly  

kromě j iného  i  vůči  výrobcům mobilních te le fonů.  Tato agregace poptávky umožňuje  

vyjednat  lepší  nákupní podmínky,  kratš í  dodací  lhůty a  vě tší  flexib il i tu  dodávek také  

s takovými giganty,  jako je  například Samsung anebo Nokia.  Vedlejš ím efektem, který 

je  zaj ímavý z  hlediska  finančního práva,  je  optimalizace daní  v  rámci skupiny 

Vodafone.  Tato op timal izace je  real izována přesu nem část i  z i sku národních operátorů 

do Lucemburska,  kde je  nižš í  daňová sazba pro  daň z  př í jmů právnických osob.  Toho 

je  dosaženo t ím,  že Vodafone Purchasing Company s i  za svoje služby nechává   

u lokálních operá torů Vodafone dobře  zap lat i t .  
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Obdobného efektu je možné dosáhnout také u zadavatelů veřejných 

zakázek. Společné nakupování umožňuje získat nižší cenu a lepší  

podmínky od dodavatelů. To znamená větší hospodárnost a efektivnost  

plnění veřejných zakázek. Jeden sdílený centrální nákupní tým snižuje 

pracovní náklady na zaměstnance, kteří mají zajišťovat zadávání  

veřejných zakázek u jednotlivých zadavatelů. To znamená větší  

hospodárnost  a efektivnost při zadávání veřejných zakázek. Specialista 

nákupu, který se dlouhodobě zabývá jednou skupinou komodit , je schopen 

lépe definovat plnění veřejné zakázky tak, aby to odpovídalo cíli,  který 

pomáhá veřejná zakázka pro zadavatele naplnit.  To znamená větší  

účelnost plnění veřejné zakázky. Centralizací nákupu jsou nastaveny 

jednotné postupy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, které jsou 

jednotně uplatňovány pro všechny veřejné zakázky. To znamená větší  

transparentnost a zajištění rovného zacházení vůči dodavatelům při  

zadávání veřejných zakázek.  

Těchto výhod společného zadávání zakázek si  je vědom také 

Evropský parlament a Rada 104,  a proto je zapracovali i  do ustanovení 

základních směrnic, které pak byly naším zákonodárcem implementovány 

do institutu centrálního zadavatele v  ustanovení § 3 ZVZ. Centrální  

zadavatel je dle ustanovení § 3 odst.  1 ZVZ veřejným zadavatelem. 105 

Jako příklad centrálního zadávání lze uvést kromě jiného Centrální  

nákup, příspěvkovou organizaci zřízenou Plzeňským krajem. Její hlavní 

činností  je centralizované zadávání veřejných zakázek a vedlejší  činno stí  

                                                 
104 Srovnej  např íklad č lánek 9  Směrnice 2004/18 ,  kde se uvád í ,  že :  „S ohledem na  

rozmanitost  veře jných  zakázek na s tavební práce by  veře jným zadavatelům mělo být  

umožněno s tanovit  buď společné,  nebo oddělené zadávání zakázek na návrh   

a provádění s tavebních prací .“ .  

105 Veře j ný zadavate l  je  def inován v  ustanovení  §  2  odst .  2  ZVZ a j sou j ím Česká  

republika,  státní  př í spěvkové  organizace,  uzemní  samosprávné ce lky a j imi  zř ízené  

př íspěvkové organizace  a  j iné právnické osoby za podmínky,  že byly zř ízeny anebo  

založeny za účelem u spokojování  potřeb  veřejného  zájmu a  j sou f inancovány s tá tem č i  

j iným veřejným zadavatelem.  
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je činnost pověřené osoby –  administrátora zadávacích řízení v  rámci 

organizace zadávacích řízení dle ustanovení § 151 ZVZ a právní 

poradenství a konzultace v  oblasti veřejných zakázek pro zadavatele  

z Plzeňského kraje.  

V české národní praxi se realizuje centrální zadávání na základě 

vzorové soukromoprávní smlouvy mezi centrálním zadavatelem  

a zadavatelem .  Tento postup doporučuje m inisterstvo pro místní rozvoj 106 

a zadavatelům dává k  dispozici i  vzorovou smlouvu. Tato vzorová 

smlouva se odvolává na ustanovení § 51 OZ, dle kterého se považuje za 

smlouvu, která není zvlášť upravena občanským zákoníkem, a tedy je dle 

ministerstva pro místní rozvoj smlouvou soukromoprávní. Na základě této 

soukromoprávní smlouvy přechází veřejnoprávní odpovědnost za porušení 

zákona o veřejných zakázkách ze zadavatele na centrálního zadavatele 107. 

Dle mého názoru nemůže soukromoprávní smlouva měnit povinnosti stran, 

které jsou jim dané veřejným právem, v  tomto případě veřejnoprávní  

odpovědnost plynoucí ze zákona o veřejných zakáz kách. Proto se 

domnívám, že tato smlouva není vztahem soukromoprávním, který je  

uzavřen na základě ustanovení § 51 OZ, ale jedná se o smlouvu 

veřejnoprávní dle ustanovení § 159 a násl . SpŘ uzavřenou na základě 

ustanovení § 3 odst. 1 ZVZ, ve kterém se vznik  takové smlouvy 

předpokládá a ukládá se povinnost centrálnímu zadavateli a zadavateli  

takovou smlouvu uzavřít. Pak je nutné na proces uzavírání smlouvy 

aplikovat ustanovení § 163 a 164 SpŘ. Obdobně tak spory z  této smlouvy 

                                                 
106 Srovnej  dokument Minis terstvo pro mís tní  rozvoj  ČR. Smlouva o cent ral izovaném 

zadávání.  porta l -vz.cz [on-l ine] .  Minis ters tvo pro mís tní  rozvoj  ČR [ci t .  2013 -10-31] .  

Dostupné z :  <http : / /www.portal -vz.cz/cs /Jak-na-zadavani -verejnych-

zakazek/Centra l izovane -zadavani -VZ/Vzorove -smlouvy>.  

107 Srovnej  Jurč ík,  R.  Zákon o veřejných zakázkách.  Komentář .  3 .  vydání.  Praha:  C.  H .  

Beck 2012,  s .  52 ,  kde  se př ímo uvádí ,  že po  uzavření  smlouvy mezi zadavatelem  

a  cent rálním zadavate lem je:  „… veřejnoprávní odpovědnost  za dodržení  zákona   

o veřejných zakázkách na stra ně centráln ího zadavate le .  Jde o  objek tivn í  odpovědnost  

absolu tní  povahy.“ .  

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Centralizovane-zadavani-VZ/Vzorove-smlouvy
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Centralizovane-zadavani-VZ/Vzorove-smlouvy
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jsou rozhodovány příslušným správním orgánem v souladu s ustanovením 

§ 169 SpŘ.108 

Základní směrnice nechávají na vnitrostátní úpravě, kdy 

centralizované zadávání využít. 109 I když úprava zákona o veřejných 

zakázkách umožnila společné zadávání veřejných zakázek více zadavateli  

pomocí centráln ího zadavatele, neexistuje žádný další právní předpis,  

který by centrální zadávání u některých komodit  zadavatelům nařizoval.  

Také neexistuje žádný  právní předpis, který by pověřil  veřejného 

zadavatele na státní úrovni funkcí centrálního zadavatele pro org ány státní  

správy anebo by takového centrálního zadavatele přímo zři zoval.  

Rozhodnutí o tom, že zadáváním určitého okruhu veřejných zakázek 

pověří  zadavatel některého centrálního zadavatele, je plně v  pravomoci  

tohoto zadavatele.  

Pravidlem prověřeným v  komerční sféře je, že centralizace nákupu 

nemůže být postavena na dobrovolném zapojení subjektů. Tyto subjekty se 

nechtějí vzdát možnosti rozhodovat o výběru dodavatele a přenechat tuto 

pravomoc nějaké centrální nákupní organizaci. Důvodem je oslabení 

nezávis losti těchto subjektů, okleštění pravomocí jejich řídících 

pracovníků, možné snížení počtu pracovníků takového subjektu, zavedení 

jednotných přísnějších pravidel, důslednější  kontrola nákupn ích procesů  

a v neposlední řadě  i  zamezení možného korupčního vztahu mezi 

                                                 
108 V tomto nesouhlasím s  názorem uvedeným v publikaci  Jurč ík,  R.  Zákon o veřejných  

zakázkách.  Komentář .  3 .  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck 2012,  s .  49,  kde se př ímo uvádí :  

„Není vyloučeno ,  aby smluvn í  s trany smlouvy o centrá lním zadávání mohly uplatňovat  

případné spory ze smlouvy u soudu…“ .  

109 Srovnej  např íklad č lánek 9 Směrnice 2004/18 ,  kde se uvádí ,  že:  „Záměrem této  

směrn ice není  předepsat  společné nebo oddělené zadávání.  Rozhodnutí  zada t  zakázku  

společně ,  nebo odděleně by mělo být  založeno na kvali tat ivn ích a hospodářských  

kr i tér i ích ,  k terá mohou  být  vymezena vn it rostá tním právem.“ .  
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dodavatelem a pracovníky subjektu. 110 Zavést centralizaci nákupu ve výše 

uvedeném příkladu Plzeňského kraje bylo možné proto, že nešlo  

o rozhodnutí  vedoucích pracovníků jednotlivých příspěvkových organizací  

či jiných právních subjektů ovládaných Pl zeňským krajem, ale  

o rozhodnutí krajské rady, které se přímo anebo nepřímo jednotliví  

vedoucí pracovníci  zadavatelů zapojených do centrálního zadávání  

zodpovídají.  

Proto bych de lege ferenda navrhoval přijmout samostatný zákon, 

který by zřizoval organizaci zajišťující funkci národního centrálního 

zadavatele. Tento národní centrální zadavatel by zajišťoval pro zadavatele 

ne na základě smlouvy, ale přímo ze zákona zadávání veřejných zakázek 

pro určité komodity,  které má smysl nakupovat centrálně. Seznam těc hto 

komodit by se mohl v  určitém rozsahu aktualizovat a měnit nařízením 

vlády.  

                                                 
110 Práce nákupčího je  dle  mé vlastní  zkušenost i  jakožto externího konzultanta pro  

nákup v urči tém ohledu ve lice př í jemná.  Nákupčí  anebo odpovědný ř ídící  pracovník 

jedná  s  obchodníky  dodavate le ,  kteř í  věd í ,  že on se  př ímo č i  nepř ímo podíl í  na  

rozhodnutí  o  tom,  jes t l i  z í skaj í  zakázku.  Taková  jednání dávaj í  nákupčímu poci t  moci  

a  důlež itost i ,  v  čemž ho  šikovní ob chodníc i  dodavate le  neustále  uj i šťuj í ,  nab ízej í  mu 

různé drobné  firemní dárky,  zvou ho na placené  obědy a školení  anebo v  těch krajních 

př ípadech se ho snaž í  př ímo uplat i t .  Vzdát  se  toho všeho dobrovolně ve prospěch 

centrální  nákupní organizace je  pak pro každého zaměstnance účas tnícího se  jednání  

s dodavate l i  ve l ice těžké a  jeho pasivní  rezistence  úč inně brání  dobrovolné  

central izaci  nákupu.  Takovou překážku pak lze  překonat  jen central izací  nákupu na  

základě nař ízení  nejvyšš ího  vedení.  
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4. APLIKACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

4.1. Náhrada škody způsobené zadavatelem  

Právní úprava umožňující dodavateli se účinně domoci náhrady 

škody způsobené zadavatelem v  důsledku porušení jeho povinností  

plynoucích ze zákona o veřejných zakázkách je jedním z  prostředků, jak 

zajistit  průběh zadávacího řízení v  souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách. Taková úprava nutí zadavatele a také  konkrétní  osoby, které 

činí  jménem zadavatele anebo v zastoupení zadavatele úkony v  průběhu 

zadávacího řízení,  aby předcházely vzniku škody. Navíc efektivní 

uplatnění náhrady škody dává ekonomickou motivaci poškozeným 

dodavatelům, aby důsledně kontrolovali průběh zadávacího řízení  

a domáhali se svých práv.  V konečném důsledku to znamená hospodárné  

a efektivní financování veřejných zakázek.  Asi takovým nejběžnějším 

příkladem náhrady škody je náhrada ušlého zisku, jestliže dodavatel 

v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách nebyl vybrán zadavatelem 

pro plnění veřejné zakázky a místo něj je zakázka plněna jiným 

zadavatelem. Ušlý zisk je v  tomto případě to, o co dodavatel přišel tím, že 

veřejnou zakázku nerealizoval. 111 Dalším příkladem může být náhrada 

nákladů vynaložených na obranu vůči neoprávněnému rozhodnutí  

zadavatele.112  

Stávající právní úprava zákona o veřejných zakázkách přímo 

neupravuje náhradu škody způsobenou dodavateli neoprávněným postupem 

                                                 
111 Jedná se o  tzv.  abstraktní  uš lý z isk.  Jeho def inice je  uvedena například  v publikac i  

Bejček,  J . ,  Eliáš,  K. ,  Raban,  P .  a  kol .  Kurs obchodního práva.  Obchodní závazky.   

5 .  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2010,  s .  194,  kde se uvád í:  „… abstrak tní  ušlý  zi sk  –  

tedy z isk nikol i  sku te čný,  ale  takový,  k terého se  zpravidla  dosahuje v  poct ivém 

obchodním s tyku za podmínek obdobným podmínkám porušené  smlouvy a v  okruhu  

podnikání poškozeného …“ .  

112 Dle ustanovení §  119  odst .  1  ZVZ nemá dodavate l  právo na náhradu nákladů  

v ř ízení  o  p řezkoumání  úkonu zadavate le  d le  ustanovení  §  114 ZVZ.  To ale  nebrání  

tomu,  aby upla tni l  náhradu nákladů za podání námitky d le us tanovení §  110 ZVZ.  
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zadavatele. Do úvahy tedy přichází úprava odpovědnosti za škodu dle 

obecných ustanovení občanského anebo obchodního zákoníku.  

Pro zadavatele, kteří  jsou podnikateli (například sektorový 

zadavatel), platí dle ustanovení § 261 odst. 1 ObchZ, že jejich závazkové 

vztahy se řídí obchodním zákoníkem. Pro zadavatele, kteří nejsou 

podnikateli, platí ustanovení § 261 odst. 2 Obc hZ. V tomto ustanovení se 

uvádí, že závazkové vztahy mezi podnikateli a státem, samosprávní 

jednotkou anebo státní organizací při uzavírání smluv, z  jejíhož obsahu 

vyplývá, že jejich obsahem je uspokojování veřejných potřeb , se řídí  Částí  

třetí –  Obchodní závazkové vztahy.  Dále platí ustanovení § 757 ObchZ, 

které rozšiřuje aplikaci úpravy náhrady škody dle  ustanovení  § 373 až 386 

ObchZ pro porušení všech povinností stanovených obchodným zákoníkem. 

Zde je potřebné určit, když zadavatel  poruší svoji povinnost  plynoucí  

přímo ze zákona o veřejných zakázkách, jestli se jedná o porušení  

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu , anebo se jedná alespoň  

o porušení povinnosti, která se řídí  obchodním zákoníkem.  

U zakázek malého rozsahu dle  ustanovení § 12 odst. 3 ZVZ je 

odpověď jednoznačná. Zakázky malého rozsahu, jak již bylo zmíněno 

výše, se řídí právní úpravou obchodní veřejné soutěže dle  ustanovení  

§ 281 až 288 ObchZ. Proto se i náhrada škody zadavatele  v tomto případě 

řídí  ustanoveními obchodního zákoníku.  

U os tatních typů veřejných zakázek  odpověď tak jednoznačná není.  

Osobně se spíše domnívám, že  se náhrada škody v  těchto případech  řídí  

ustanoveními obchodního zákoníku. Předpokladem pro  to je ale možnost 

podpůrného použit í  ustanovení obchodního zákoníku  k ustanovením 

zákona o veřejných zakázkách.  Ustanovení § 373 ObchZ doslova uvádí 

„porušení povinnosti ze závazkového vztahu“ ,  přičemž blíže 

nespecifikuje, o jaký závazkový vztah se jedná. Vzhledem k  tomu, že toto 

ustanovení je uvedeno v  Části třetí –  Obchodní závazkové vztahy, lze 

dovodit, že se jedná o závazkový vztah upravený obchodním zákoníkem, 

kterým je i vztah plynoucí z  úpravy obchodní veřejné soutěže dle  
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ustanovení § 281 až 288 ObchZ ,  i  když je dále doplněn úpravou zákona  

o veřejných zakázkách. 113  

Jak je již zmíněno výše v  této práci , dle mého názoru lze použít  

k zákonu o veřejných zakázkách také obchodní zákoník. Pak lze postup při  

zadávání veřejné zakázky považovat za zvláštní úpravu obchodní veřejné 

soutěže, jejíž obecná úprava je uvedena v  ustanoveních § 281 až 288 

ObchZ. Vztahy vznikající vyhlášením obchodní veřejné soutěže mezi 

zadavatelem a potenciálními dodavateli  jsou pak závazkové vztahy dle 

obchodního zákoníku. To lze dovodit  i  přímo z  členění obchodního 

zákoníku, kdy úprava obchodní veřejné sout ěže spadá pod Část  třetí  –  

obchodní závazkové vztahy. Mezi konkrétní závazky zadavatele vůči 

potenciálním dodavatelům lze přiřadit  například závazek zadavatele 

jakožto vyhlašovatele dodržovat v yhlášené podmínky soutěže, která  

v souladu s ustanovením § 283 ObchZ vzniká uveřejněním podmínek 

obchodní soutěže vyhlašovatelem. Dalším závazkem zadavatele  dle 

ustanovení § 287 odst. 1 ObchZ je jeho povinnost jakožto vyhlašovatele 

přijmout nejlepší  nabídku. 114 

Jestliže bychom  ale považovali zákon o veřejných zakázkách za 

samostatnou úpravu veřejného práva, ke které nelze podpůrně aplikovat  

ustanovení obchodního zákoníku, pak by se náhrada škody dodavateli  

způsobená zadavatelem v  důsledku porušení jeho povinností  upravených 

zákonem o veřejných zakázkách  řídila občanským zákoníkem. 

                                                 
113 J iný názor  je  prezentován například v  publikaci  Bejček,  J . ,  Eliáš,  K. ,  Raban,  P .   

a  kol .  Kurs obchodního prá va.  Obchodní závazky.  5 .  vydání .  Praha:  C.  H.  Beck,  2010,  

s .  194,  kde se uvád í:  „Porušení  jakýchkoli  právn ích povinnost í  s tanovených j inými  

(zv láš tními) předpisy než obchodním zákoníkem a s  následkem vzniku  škody,  se  říd í  

zásadně obecn í  úpravo u  v §  420 a nasl .  Obč Z. ,“  a zákon o veřejných zakázkách je  

úpravou zvláštní  k  obchodnímu zákoníku.  

114 Na rozdí l  od obecné úpravy dle  us tanovení §  287 odst .  1  ObchZ právní úprava  

obchodní veřejné soutěže podle zákona o veřejných zakázkách nedovoluje zadavatel i  

odmítnout všechny návrhy uchazečů,  i  kdyby si  to to  právo vyhradi l  v  zadávacích 

podmínkách.  
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Při výkladu zákona o veřejných zakázkách a úpravy náhrady škody 

je nutné přihlédnout i ke Směrnici 89/665, která obecně upravuje  

i  odškodnění osob poškozených protiprávním rozhodnutím zadavatele. Dle 

odůvodnění uvedeného ve Směrnici  89/665 je potřebné, aby existovala 

vhodná řízení umožňující  odškodnění osob poškozených protiprávním 

jednáním. Dle článku odst. 1 písm. c) Směrnice 89/665 jsou členské státy 

povinné zajistit ,  aby implementace Směrnice 89/665 zajist ila přiznání 

náhrady škody osobám poškozeným protiprávním jednáním.  V této 

souvislosti je potřebné zmínit rozsudek Evropského soudního dvora,  kde 

se uvádí:  

„Směrnice 89/665 o koordinaci právních a sprá vních předpisů 

týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na 

dodávky a stavební práce, ve znění směrnice Rady 92/50 ze dne 18. června 

1992, musí být vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní 

úpravě podmiňující právo obdržet náhradu škody z důvodu porušení práva 

veřejných zakázek zadavatelem zaviněním tohoto poruše ní, a to i pokud 

uplatnění této právní úpravy spočívá na presumpci zavinění zadavatele  

a zadavatel se nemůže odvolávat na nedostatek individuálních schopností,  

a tudíž subjektivní nepřičitatelnost tvrzeného porušení.“  115.  

Výše uvedené rozhodnutí Evropského  soudního dvora vykládá 

Směrnici 89/665 tak, že zadavatel se nemůže zbavit odpovědnosti za 

škodu, jestliže prokáže, že škodu nezavinil, jak to umožňuje § 420 odst. 3 

OZ. A také, že zadavatel se nemůže zbavit odpovědnosti tím, že se odvolá 

na nedostatek svých individuálních schopností, tedy na subjektivní 

důvody stojící na straně zadavatele. Tomuto výkladu Evropského soudního 

dvora odpovídá právní úprava náhrady škody dle obchodního zá koníku, 

dle kterého se v souladu s ustanovením § 373 ObchZ může zadavatel 

odpovědnosti za škodu zbavit, jest liže prokáže, že porušení povinnosti  

bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.  

                                                 
115 Rozsudek Evropského soudního dvora  ze dne  30 .  zář í  2010,  C‑314/09. 
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Jestliže existuje více možných výkladů  právních norem zákona  

o veřejných zakázkách ,  je potřeba v  souladu s eurokonformním 

výkladem116 přiklonit  se k tomu z nich, který vykládá vnitrostátní normu 

tak, aby nejlépe odpovídala implementované směrnici. V  našem případě to 

znamená přiklonit se k  tomu, že odpovědnost za škodu dodavat eli,  kterou 

způsobil zadavatel porušením svých povinností plyno ucích ze zákona  

o veřejných zakázkách ,  se řídí úpravou dle  ustanovení § 373 až 386 

ObchZ. 

De lege ferenda bych navrhoval, aby přímo  zákon o veřejných 

zakázkách stanovil , že  se odpovědnost za škodu způsobenou zadavatelem 

porušením povinností plynoucích ze  zákona o veřejných zakázkách  řídí  

ustanoveními § 373 až 386 ObchZ. Současně bych navrhoval, aby zákon  

o veřejných zakázkách vysloveně stanovil,  že se zadavatel  nemůže 

odpovědnosti za tuto škodu zbavit  odvoláním se na nedostatek 

individuálních schopností osob jednajících anebo zastupujících stranu 

zadavatele.  

Další otázkou je, jestli může dodavatel  uplatnit právo na náhradu 

škody dříve, než dohledové orgány rozhodly o porušení povinnosti  

zadavatele plynoucí ze zákona o veřejných zakázkách. Směrnice 89/665 

dává možnost členským státům upravit,  že nárok dodavatele na náhradu 

škody způsobenou zadavatelem plynoucí z  jeho protiprávního rozhodnutí  

při zadávání veřejných zakázek lze uplatnit jen  tehdy, jestliže rozhodnutí 

bylo nejdříve zrušeno dohledovým orgánem. 117 Zákonodárce ale tuto 

možnost při transpozici Směrnice 89/665 nevyužil. Podmínka zrušení 

protiprávního rozhodnutí pro nárok dodavatele na náhradu škody v  českém 

právním řádu zakotvena není. Proto, j estliže by se dodavatel obrátil na 

věcně příslušný soud, pak by ten musel jako prejudiciální otázku posoudit ,  

jestli skutečně došlo k  porušení povinnosti zadavatele, na základě kterého 

se dodavatel domáhá náhrady škody.  

                                                 
116 O eurokonformním výkladu se píše  výše v  t é to  p ráci .  

117 Srovnej  č lánek 5,  Směrnice 89/665.  
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4.2. Zakázky malého rozsahu 

Zakázky malého rozsahu, které jsou definované v ustanovení § 12 

odst. 3 ZVZ, jsou asi nejtypičtějším příklad em nejasně  vymezené hranice 

mezi obchodním zákoníkem a zákonem o veřejných zakázkách.  

V ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ se uvádí,  že zadavatel není povinen podle 

zákona o veřejných zakázkách zadávat zakázky malého rozsahu, na druhou 

stranu se ale musí řídit zásadami transparentnosti, rovného zacházení  

a zákazu diskriminace v  souladu s ustanovením § 6 odst. 1 ZVZ. Z výše 

uvedeného plyne, že zakázky malého rozsahu se řídí soukromoprávní  

úpravou obchodního zákoníku, zejména pak ustanoveními o obchodní 

veřejné soutěži dle ustanovení § 281 až 288 ObchZ. K  tomu má navíc 

zadavatel povinnost řídit  se základními zásadami zákona o veřejn ých 

zakázkách, ale bez jakékoli  bližší specifikace .  Tato dvojkolejnost právní 

úpravy přináší obtíže  i  při určení,  kdo a v jakém rozsahu odpovídá za 

dohled nad veřejnými  zakázkami malého rozsahu. 118 Je zřejmé, že věcně 

příslušný soud řeší  případné spory zadavatele a dodavatele plynoucí 

z nedodržení povinností,  které ukládají  ustanovení obchodního zákoníku 

upravující obchodní veřejnou soutěž.  

Jakým způsobem ale lze postupovat, jest liže zadavatel u zadávání  

zakázky malého rozsahu nedodrží zásady dle ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ, 

už tak jasné není .  Dle mého názoru se dodavatel může vždy obrátit na 

příslušný soud, kde bude argumentovat porušením podmínek obchodní 

veřejné soutěže ze strany zadavatele, mezi které patří i  porušení zásad 

uvedených v ustanovení  § 6 odst. 1 ZVZ. Dodavatel se ale musí domáhat u  

soudu jen těch prostředků, které má soud  k dispozici. Prostředky, které má 

k dispozici soud v obchodním sporu, se liší od prostředků –  nápravních 

opatření dle  ustanovení § 118 ZVZ, které má k dispozici Úřad. To 

                                                 
118 V praxi  to  pak znamen á ,  že zadavate lé  zadávaj í  zakázky malého rozsahu způsobem,  

který neumožňuje plně vo lnou soutěž dodavate lů,  protože spoléhaj í  na to ,  že  

dodavate lé ,  kteř í  se  cí t í  poškozeni zadavatelem v  průběhu zadávacího ř ízení ,  maj í  

ve lice z t íženou možnost  domoci se nápra vy.  To v konečném důsledku znamená  

vynakládání  veřejných prostředků na zakázky malého rozsahu v  rozporu se  zásadami  

3E.  
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znamená, že před soudem se dodavatel  může domáhat zejména náhrady 

škody119 anebo nahrazení vůle zadavatele při  uzavření smlouvy na 

veřejnou zakázku s  poškozeným dodavatelem.  

Může se ale poškozený dodavatel  dožadovat nápravy postupu 

zadavatele dle úpravy zákona o veřejných zakázkách podáním námitky dle 

ustanovení § 110 ZVZ a následně podáním návrhu k  Úřadu dle  ustanovení  

§ 114 ZVZ? V tom není jasno ani mezi dozorovými orgány. Dle 

rozhodnutí Úřadu ze dne 15. února 2008, č. j .  R 163/2007/02 -

03863/2008/310-Hr, který potvrdil rozhodnutí Úřadu v  prvním stupni,  

není Úřad věcně příslušný  k rozhodnutí o návrhu, který má přezkoumat  

úkony zadavatele u zadávání zakázky malého rozsahu. Toto rozhodnutí je 

zajímavé i z  toho důvodu, že není častým jevem,  aby se některý správní 

úřad takto „dobrovolně“ vzdal části svých kompetencí. Nicméně Krajský 

soud svým rozsudkem ze dne 11. srpna 2009, sp. zn. 62 Ca 30/2008 toto 

rozhodnutí Úřadu zrušil. Následně Nejvyšší správní soud v  rozsudku  ze 

dne 26. ledna 2011, sp. zn. 2 Afs 132/2009 potvrdil rozhodnutí Krajského 

soudu a kasační stížnost Úřadu zamít l .  Ve svém rozhodnutí Nejvyšší  

správní soud přímo uvádí:  

„Ke sporné otázce výkladu § 112 ZVZ tedy Nejvyšší správní soud 

uzavírá, že z  tohoto ustanovení lze skutečně dovodit i  oprávnění 

stěžovatele rozhodovat v  případě veřejných zakázek malého rozsahu  

o tom, zda veřejný zadavatel  postupoval v  souladu s  ustanovením § 18 

odst.  3 věty za středníkem tohoto zákona .“120.  

Nejvyšší správní soud vycházel z  ustanovení § 112 ZVZ v tomto 

znění:  

                                                 
119 O náhradě škody způsobené zadavatelem se p íše výše v  t é to  prác i .  

120 Rozsudek Nejvyšš ího správního soudu  ze dne 26.  ledna 20 11,   

sp .  zn.  2  Afs 132/2009.  
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„Úřad vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona, při  kterém 

přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajis t it  zachování zásad 

podle §6 .“ .  

Toto znění bylo účinné do 31. prosince  2009, a tedy již v  čase 

rozhodování Nejvyššího správního soudu měl o ustanovení  § 112 ZVZ jiné 

novelizované znění. Dle stávající úpravy opět Úřad zastává názor, že není 

věcně příslušný k  přezkumu veřejných zakázek malého rozsahu. Úřad ve 

svém rozhodnutí ze dne 8. srpna 2012 č. j .  R 94/2012/VZ-

14715/2012/310/MLR potvrdil svoje rozhodnutí prvního stupně a uvádí:  

„Vzhledem k tomu, že postup, který předchází uzavření smlouvy na 

veřejnou zakázku malého rozsahu, není zákonem o veřejných zakázkách 

výslovně upraven, neprobíhá v  zadávacím řízení, tedy nedochází k   zadání 

postupem podle zákona o veřejných zakázkách  (nejedná se o zadávání dle 

zákona) ,  rozhodl Úřad ve věci  správně, když dle ustanovení  § 118 odst . 5  

písm. d) zákona zamítl návrh navrhovatele na přezkoumání úkonů 

zadavatele učiněných v  souvislosti a před uzavřením smlouvy na 

předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu.“ 121.  

Osobně se domnívám, že i v  novelizovaném znění zákona  

o veřejných zakázkách je Úřad věcně příslušný k přezkumu veřejných 

zakázek malého rozsahu.  Dle ustanovení § 112 odst . 1 písm. b) ZVZ Úřad 

rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži  

postupoval v  souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Tedy r ozhoduje 

i o tom, zda zadavatel postupoval v  souladu s § 18 odst.  5 ZVZ u veřejné 

zakázky malého rozsahu. 122 

                                                 
121 Rozhodnutí  Úřadu  ze  dne 8.  srpna 2012 č.  j .  R 94/2012/VZ-14715/2012/310/MLR .  

122 Obdobný názor  je  prezentován také v  Bergerová,  M. Judikovaná př íslušnost  Úřad u 

pro ochranu hospodářské soutěže k přezkumu zadávání ve řejných zakázek malého  

rozsahu –  j e j í  rozsah a dopad na veřejné zadavate le  [on- l ine] .  2011 [c i t .  2013 -11-02] .  

Rigorózní  práce.  Masarykova  univerz i ta ,  Právnická  fakul ta .  Vedoucí  práce  Josef  

Bejček.  Dostupné z:  <ht tp: / / i s .muni .cz / th/134754/pravf_r /> ,  s .  25,  kde  se uvád í:   

„Z výše  uvedeného vyp lývá,  že  veřejný  zadavatel  je  př i  zadávání veře jné zakázky 
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V této souvislosti se nabízí další otázka. Jestl iže je Úřad věcně 

příslušný k  přezkumu zakázek malého rozsahu v  rozsahu ustanovení § 18 

odst. 3 ZVZ, pak je podmínkou zahájení řízení na návrh dle ustanovení  

§ 114 a násl. ZVZ předchozí podání řádné námitky dodavatelem, které 

zadavatel nevyhověl? Dle Nejvyššího správního soudu tomu tak není:  

„… institut námitek proti úkonům zadavatele nemůže být   

u veřejných zakázek malého rozsahu uvažován, neboť, jak již bylo 

opakovaně konstatováno, tento druh veřejných zakázek nemusí být ,   

s výhradou uvedenou v ustanovení § 18 odst. 3, větě za středníkem zákona, 

veden v režimu zákona o veřejných zakázkách.“ 123.  

Z dikce § 18 odst.  5 ZVZ dle mého názoru plyne, že se zadavatel  

může rozhodnout, že se soutěž o zakázku malého rozsahu bude řídi t  

zákonem o veřejných zakázkách. V  tomto směru je ustanovení § 18 odst. 5  

ZVZ dispozitivní na rozdíl od většiny kogentních ustanovení záko na  

o veřejných zakázkách. Takové rozhodnutí pak zadavatel uvede  v souladu 

s ustanovením § 282 ObchZ v podmínkách soutěže o zakázku malého 

rozsahu.124 Pak by bylo zajímavé sledovat, jakým způsobem by Úřad 

v tomto případě rozhodl o své věcné příslušnosti, jes tliže by se u něj  

poškozený dodavatel v  souladu s ustanovením § 114 ZVZ domáhal  

nápravy.  

                                                                                                                                                  
malého rozsahu povinen dodržovat  zásady uvedené v §  6  zákona.  S te jná povinnost  

plyne rovněž přímo ze  zákona.  Zdánl ivě tedy  vydaná rozhodnut í  žádný dopad na 

zadavatele  nemaj í .  Dle  mého ná zoru tomu je  právě  naopak,  je l ikož  je j ich ne jvě tš í  

přínos spa třu ji  v  motivaci  zadavate lů  zákonem u loženou povinnost  důsledně  

dodržovat ,  neboť v  současnost i ,  když  j im bude hrozi t  u ložen í  sankce ze st rany  orgánu  

dohledu,  se  budou  j is tě  více  snažit  jednat v  s ou ladu s těmito  zásadami.“ .  

123 Rozsudek Nejvyšš ího správního soudu ze dne 26.  ledna 2011 ,   

sp .  zn.  2  Afs 132/2009 .  

124 V praxi  někteř í  zadavate lé  v  podmínkách obchodní soutěže na plnění  zakázky 

malého  rozsahu skutečně  uváděj í ,  že se  ta to  soutěž ř ídí  zákonem o  veřejných 

zakázkách.  T ím zřejmě chtěj í  zaj i st i t  vě tš í  t ransparentnost  proc esu zadávání této  

zakázky.  
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Dle mého názoru by Úřad vzhledem k  odbornosti svých pracovníků 

měl posuzovat dodržování zásad dle  ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ.  Tady 

neobstojí argument,  že zadávání zakázek malého rozsahu by mělo být 

dostatečně flexibilní ,  a proto by ho neměl Úřad posuzovat. Případné 

domáhání se svých práv dodavatelem u příslušného soudu je časově ještě 

náročnější . A předběžné opatření na zákaz uzavření anebo plnění smlouvy 

může, ale nemusí uložit jak Úřad, tak ani  soud. Jestliže zadavatel bude 

postupovat při  zakázce malého rozsahu skutečn ě  plně v  souladu se 

zásadami dle ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ, pak si  lze jen stěží představit  

dodavatele, který by chtěl riskovat ztrátu kauce 50  000 korun českých125 

v zakázce malého rozsahu s  celkovou hodnotou plnění méně než 1  000 000 

korun českých. 126 

Proto bych de lege ferenda navrhoval, aby bylo v  zákoně  

o veřejných zakázkách vysloveně uvedeno, že Úřad je věcně příslušný 

k posouzení dodržení zásad u veře jných zakázek malého rozsahu. 

Současně s  tímto by mělo být upraveno znění § 110 ZVZ tak, aby 

umožňoval dodavatelům podání námitek u zakázek malého rozsahu 

z důvodu porušení zásad uvedených v ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ 

zadavatelem.  

4.3. Jistota 

Jistota je upravená v § 67 ZVZ. Jejím účelem je zajistit  pro 

zadavatele finanční kompenzaci, jest liže se uchazeč rozhodne  změnit  

anebo zrušit svoji  nabídku či  odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne 

součinnost k  jej ímu uzavření. Na rozdíl od právní úpravy jistoty uvedené 

v ustanoveních § 555 až 557 OZ je jistota dle úpravy zákona o veřejných 

zakázkách jistotou propadlou. To znamená, že není nutné zjišťovat 

skutečnou újmu způsobenou zadavateli protiprávním jed náním uchazeče  

                                                 
125 Dle us tanovení §  115 odst .  1  ZVZ je minimální  výše kauce,  kterou mus í  dodavatel  

navrhovatel  složi t  před  podáním návrhu k  Úřadu,  50  000 korun českých.  

126 Případný z isk z  té to  zakázky je  jen část  celkové nab ídkové ceny.  Například   

u dodávky hard ware  to  může být  i  v  j ednotkách procent .  
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a následně tuto ú jmu uspokojit z  poskytnuté jistot y  

a případně i část j istoty nad rámec ú jmy uchazeči vrátit.  Jistota vždy celá 

připadne zadavateli .  Způsob vypořádání jistoty dle zákona o veřejných 

zakázkách se spíše podobá způsobu „propadnutí“ smluvní pokuty při  

porušení povinnosti.  Na rozdíl od smluvní  pokuty, která se sjednává 

písemně souhlasným projevem vůle obou stran, je jistota dle zákona  

o veřejných zakázkách dána přímo zákonem a zadav atel má právo sám 

rozhodnout, jestli  bude jistotu požadovat a v  jaké výši s  respektováním 

horní hranice její výše  dané zákonem o veřejných zakázkách.  

U veřejných zakázek, jestliže bude použita elektronická aukce ,  činí  

výše jistoty maximálně 5 procent  z předpokládané hodnoty zakázky a u 

ostatních zadávacích řízení maximálně 2 procenta .127 Výše jistoty je 

omezena tímto způsobem proto, aby požadavek na složení příliš vysoké  

jistoty nemohl být  zneužit zadavatelem jakožto forma diskriminace 

potenciálních dodavatelů,  která odporuje zásadám uvedeným v ustanovení  

§ 6 odst . 1 ZVZ. Na druhé straně to ale znamená, že zadavatel nem ůže 

stanovit výši jistoty tak, aby ta mohla pokrýt případnou předpokládanou 

škodu. Takovým příkladem může být, jestliže vítězný uchazeč odmítne 

v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách se zadavatelem podepsat 

smlouvu. Následně pak zadavatel v  souladu s ustanovením § 82 odst. 2 

ZVZ  podepíše smlouvu s  uchazečem druhým (případně dalším v  pořadí) ,  

přičemž rozdíl nabídkové ceny prvního uchazeče a uchazeče, s e kterým 

zadavatel podepsal smlouvu, je větší  než výše propadlé jistoty.  To 

v konečném důsledku znamená, že zadavatel vynaloží v  důsledku 

nepodepsání smlouvy s  uchazečem prvním v  pořadí více prostředků 

z veřejných rozpočtů a tuto skutečnost  nemůže zhojit ani propadl á jistota.  

Taková praxe může nastat například u bid riggingu, jestliže jsou vítězný 

uchazeč a  uchazeč druhý a případně i uchazeči další v  pořadí domluveni 

tak, že vyhraje ten z nich, který dá nejvyšší možnou nabídkovou cenu.  

Nižšími nabídkovými cenami se domluvení uchazeči jen  jistí  pro případ,  

                                                 
127 Ustanovení § 67  odst .  1  vě ta tře t í  ZVZ .  
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že nějaký další uchazeč, který s  nimi není domluvený, podal skutečnou 

nabídku s reálnou tržní cenou.  

Ze zákona o veřejných zakázkách neplyne, zda může následně 

zadavatel požadovat kromě jistoty také  náhradu škody a v  jaké výši. Dle 

mého m ínění nelze na tuto otázku  jednoznačně odpovědět.  Na jedné straně 

je způsob paušální kompenzace zadavatele formou propadlé jistoty za 

dané porušení povinnosti uchazeče jasně upraven kogentními 

ustanoveními v § 67 ZVZ, přičemž výše propadlé jistoty může být i vyšší  

než skutečná škoda způsobená zadavateli. Na straně druhé tent o způsob 

kompenzace nepokrývá vždy celou škodu způsobenou zadavateli   

a vzhledem k omezení maximální výše j istoty z  důvodu dodržení zásady 

zákazu diskriminace si ani zadavatel nemůže stanovit jistotu tak, aby 

odpovídala výši možné  škody. Navíc nemožnost up latnění náhrady škody 

by nepřímo podporovala jednu z  forem bid riggingu, jak je uvedeno výše.  

Také kdyby zadavatel nepožadoval po uchazečích jistotu, je jeho jedinou 

možností , jak kompenzovat případnou ú jmu, možné domáhání se náhrady 

škody.  

Vzhledem k účelu zákona o veřejných zakázkách, kterým je 

efektivní vynakládání prostředků z  veřejných rozpočtů, bych de lege 

ferenda navrhoval, aby právní úprava institutu jistoty dle  ustanovení § 67 

ZVZ přímo stanovila,  že propadnutím jistoty není nijak omezeno právo 

zadavatele domáhat se náhrady škody přesahující  propadlou jistotu. 128 

                                                 
128 Obdobným způsobem stanovuje započí tá ní  zaplacené smluvní pokuty do náhrad y 

škody i  us tanovení §  545 odst .  2  vě ta druhá OZ.  
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5. KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Kontrolu veřejných zakázek lze rozdělit z  hlediska dohledových 

orgánů veřejné moci na dvě části, a to na specifickou kontrolu zadávání 

veřejných zakázek a na obecnou kontrolu výdajů prostředků z  veřejných 

rozpočtů, mezi které patří i  veřejné zakázky. Tyto dvě části jsou každá 

upravena j inými právními předpisy a jsou na sobě nezávislé.  Jak již bylo 

výše v  této práci zmíněno, kontrola zadávání veřejných zakázek se 

soustřeďuje více na zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace, jak to plyne z ustanovení § 6 odst.  1 ZVZ. A kontrola 

financování veřejných zakázek se naopak soustřeďuje více na zásadu 

hospodárnosti , efektivity a účelnosti, jak to plyn e například z ustanovení 

§ 4 odst . 1 písm. b) ZFK.  

K výše zmiňované kontrole veřejných zakázek prováděné orgány 

veřejné moci je nutno ještě přidat kontrolu ze strany veřejnosti. Veřejnost  

ani zdaleka nedisponuje prostředky, které mají v  rámci kontroly 

k dispozici orgány veřejné moci,  nicméně počtem „kontrolorů“, jejich 

skutečnou nezávislostí a nadšením tuto slabinu může úspěšně překonat.  

5.1. Kontrola zadávání veřejných zakázek  

Kontrola zadávání veřejných zakázek je upravena zejména zákonem 

o zadávání veřejných zakázek.129 Orgány, které mají pravomoc dohlížet  

a přijímat nápravná opatření, jsou dle zákona o veřejných zakázkách 

přímo Úřad a zadavatel. Úřad vykonává dohled nad dodržováním zákona  

o veřejných zakázkách. V  souladu s ustanovením § 112 odst . 1 písm. d) 

ZVZ Úřad kontroluje úkony zadavatele podle zákona o státní kontrole.  

Poškozený dodavatel se domáhá nápravy u zadavatele podáním námitky 

dle ustanovení § 110 ZVZ. Jestl iže zadavatel nevyhoví řádně a včas  

podané námitce, může se v  této věci poškozený dodavate l  dle § 114 ZVZ 

obrátit  na Úřad s  návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel   

i  poškozený dodavatel se mohou následně domáhat změny rozhodnutí  

                                                 
129 Přímo na pravomoc vykonávat  kontrolu zadávání státních zakázek ze s trany 

Nejvyšš ího  kontro lního úřadu se odkazuje us tanovení §  3  odst .  1  p ísm. f )  ZNKÚ.  
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Úřadu v  prvním stupni podáním rozkladu k  Úřadu podle ustanovení §  152 

odst.  1 SpŘ. O tomto rozkladu rozhoduje dle ustanovení § 152 odst . 2 SpŘ 

vedoucí Úřadu, kterým je dle ustanovení § 1 odst . 3 ZPU předseda Úřadu. 

Rozhodnutí Úřadu ve druhém stupni může dle § 4 odst. 1 SŘS poškozený 

dodavatel i  zadavatel napadnout u správního soudu. Věcně a místně 

příslušným je dle ustanovení § 7 odst. 1 a 2 SŘS Krajský soud v  Brně. 

Proti  pravomocnému rozhodnutí  Krajského soudu může poškozený 

dodavatel a také Úřad podat kasační stížnost dle ustanovení § 102 SŘS.  

O této st ížnosti rozhoduje dle ustanovení § 12 odst. 1 SŘS Nejvy šší  

správní soud.  

5.1.1.  Námitky 

Dle ustanovení § 110 ZVZ může kterýkoli  dodavatel, který má 

anebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v  důsledku 

domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí anebo vznikla újma 

na jeho právech, podat zdůvodněné námitky. Dle ustanovení  

§ 110 odst. 7 a 9 ZVZ je podání námitky řádně a včas nutným 

předpokladem pro to, aby poškozený dodavatel byl oprávněn podat návrh 

na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci jako 

podal námitku. K účelu insti tutu námitky vyjádřil svůj názor také Nejvyšší  

správní soud:  

„Zde Nejvyšší  správní soud považuje za vhodné upozornit na smysl  

této procesní úpravy, kterým je nepochybně vytvoření jistého filtru, který 

by umožňoval nejdříve konsensuální řešení výhrad proti  postupu 

zadavatele přímo zadavatelem; pokud by těmto námitkám bylo vyhověno, 

nemusel by do celé věci orgán dohledu vůbec vstupovat ,  a odpadlo by tím 

vedení správního řízení, se všemi důsledky s tím spojenými.“ 130.  

Bohužel v  praxi ve velké většině případů nedochází k naplnění 

účelu institutu námitky. Řádně a včas podaným námitkám dle mých 

                                                 
130 Rozsudek Nejvyšš ího správního soudu ze dne 26.  ledna 2011 ,   

sp .  zn.  2  Afs 132/2009 .  
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zkušeností ve velké většině případů zadavatel nevyhoví.  Obdobný názor 

má i  Jurčík,  který uvádí:  

„Z praxe je autorovi známo, že v  převážné většině případů 

zadavatel  svůj předchozí postup nezpochybní (přesněji řečeno námitkám 

nevyhoví).“  131.  

 Tento postup zadavatelů ale není vůbec překvapivý. Zadavatel sám 

činí  úkony, o kterých se samozřejmě domnívá, že jsou v  souladu se 

zákonem. Proto nelze předpokládat, že toto svoje přesvědče ní jen tak 

lehce změní na základě podané námitky. Také výsledky práce hodnotící  

komise132 jsou vždy ještě jednou potvrzovány přímo rozhodnutím 

zadavatele, který před vydáním tohoto rozhodnutí prověřuje správnost 

závěrů hodnotící komise. Navíc v  případě, že by zadavatel  zjistil ,  že 

některým svým úkonem porušil zákon, má dle ustanovení § 110 odst. 6 

ZVZ povinnost přijmout opatření k  jeho nápravě ,  a tedy nemůže čekat až 

na případné podání námitky v  této věci.  

I vzhledem k nízké úspěšnosti vyhovění námitkám ze st rany 

zadavatelů považuji  institut námitky za neúčinný, který zbytečně zatěžuje 

zadavatele i poškozeného dodavatele administrativou a prodlužuje 

přezkum, a tím i zadávání veřejné zakázky.  

De lege ferenda bych proto navrhoval ze zákona o veřejných 

zakázkách vypustit institut  námitky, který je upraven v ustanovení § 110  

a 111 ZVZ. Ustanovení § 111 odst. 6 ZVZ, dle kterého je zadavatel sám 

povinen zjednat nápravu při zjištění pochybení, by ale zůstalo i  nadále 

účinné. Při přezkumu veřejných zakázek se lze ins pirovat postupem 

                                                 
131 Jurčík,  R.  Zákon o veřejných zakázkách.  Komentář .  3 .  vydání Praha:  C.  H.  Beck,  

2012,  s .  648 .  

132 Dle us tanovení §  76 odst .  6  ZVZ zadavatel  rozhoduje o  vyloučení  uchazeče na  

základě předchozího vyřazení  jeho  nabídky hodnot íc í  komis í  v  souladu s ustanovením 

§ 76 odst .  1  ZVZ anebo dle us tanovení §  77 odst .  6  ZVZ. Dále zadavate l  rozhoduje   

o výběru nejvhodněj ší  nab ídky na základě předchozího  hodnocení nab ídek hodnotící  

komisí  v  souladu s ustanovením § 81  odst .  1  ZVZ.  
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správního orgánu při odvolání dle ustanovení § 87 a 88 odst. 1 SpŘ. 133 

Poškozený dodavatel  by se domáhal nápravy rovnou podáním návrhu na 

přezkum úkonů zadavatele dle ustanovení § 114 ZVZ.  Tento návrh by ale 

zaslal jen zadavateli, a ne Úřadu, a to ve lhůtách, které jsou teď 

uplatňovány pro podání námitek. Jestl iže by zadavatel uznal vlastní  

pochybení na základě tohoto návrhu, pak by přímo zjednal nápravu. Jinak 

by do 10 dnů postoupil návrh k Úřadu. K  tomuto návrhu by připojil  

vlastní vyjádření a dokumentaci veřejné zakázky. O tom, že nebylo 

vyhověno návrhu, by zadavatel vyrozuměl poškozeného dodavatele ,  a ten 

by měl povinnost do určité krátké lhůty,  například 5 dnů od doručení,  

složit kauci na bankovní účet Úřadu.  

5.1.2.  Nápravná opatření ze strany zadavatele a Úřadu  

Dle zákona o veřejných zakázkách je zadavatel jednou stranou 

obchodního vztahu, která činí hmotněprávní úkony v  souladu se zákonem 

o veřejných zakázkách tak, aby zajisti la výběr dodavatele a uzavření 

smlouvy s tímto vybraným dodavatelem. Současně je ale zadavatel ze 

zákona o veřejných zakázkách také orgánem veřejné moci, který vykonává 

dohled nad zadáváním veřejných zakázek a může přijímat nápravná 

opatření, aby odstranil svoje vlastní pochybení. Tato nápravná opatření 

zadavatele se některými autory nesprávně nazývají autoremedurou. 134 

Autoremedura je oprava svého vlastního rozhodnutí u orgánů veřejné moci  

                                                 
133 Dle  us tanovení  §  87 SpŘ správní orgán,  který napadené rozhodnutí  vydal ,  je  může  

za urči tých podmínek zruš i t  nebo změnit ,  pokud t ím plně vyhoví odvolání .  Dle  

ustanovení  § 88 odst .  1  SpŘ neshledá -l i  správní  orgán,  který napadené rozhodnutí  

vydal ,  podmínky pro postup podle us tanovení §  87 SpŘ, předá spis se svým 

stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu .  

134 Srovnej  např íklad St řel ička,  J .  Prostředky obrany proti  postupu zadavate le  př i  

zadávání veřejných zakázek [on - l ine] .  2012  [ci t .  2013 -11-03] .  Rigorózní  práce.  

Masarykova unive rzi ta ,  Právnická fakul ta .  Vedoucí  práce Ivana Pař ízková.  Dostupné   

z :  <http : / / i s .muni .cz/ th/77080/pravf_r /> ,  s .  53.  Dále srovnej  Jurč ík,  R.  Zákon  

o veřejných zakázkách.  Komentář .  3 .  vydání .  Praha:  C.  H.  Beck,  2012 ,  s .  651.  
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při výkonu této moci .135 Dle mého názoru v našem případě ale zadavatel 

opravuje svůj hmotněprávní úkon, který učinil jakožto jedna ze stran 

obchodního vztahu, a ne rozhodnutí , které učinil  jako orgán veřejné moci.  

Obdobný názor má i Nejvyšší správní soud, když k  postupu zadavatele 

uvádí:  

„S výjimkou přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu 

nejde o správní řízení, tedy zákon neobsahuje pr ocesní normu, jíž by se 

mělo zadávání veřejných zakázek řídit,  nýbrž postup závazný stejnou 

měrou pro zadavatele i  pro uchazeče .“136.  

Vzhledem k výše uvedenému nelze nápravní opatření zadavatele 

nazývat autoremedurou. 137  

Zadavatel má dle ustanovení § 111 odst .  1 ZVZ povinnost při jmout 

nápravná opatření,  jestliže vyhoví námitce podané dodavatelem dle 

ustanovení § 110 odst. 1 ZVZ. Obdobně tak má zadavatel dle ustanovení  

§ 111 odst . 6 ZVZ povinnost přijmout opatření k  nápravě, jestliže 

zadavatel zjisti l ,  že sám porušil svým úkonem zákon, i  když proti tomuto 

úkonu neobdržel námitku. Zákon o veřejných zakázkách přímo  

v ustanovení § 79 odst. 5 ZVZ uvádí, jakým způsobem zadavatel  

postupuje, když zjistí,  že hodnotící komise porušila postup stanovený 

v zákoně o veřejných zakázkách. V takovém případě má zadavatel  

                                                 
135 Autoremedura je  upravena napří klad § 87 SpŘ. Podle tohoto us tanovení může  

správní orgán,  který napadené rozhodnutí  vydal ,  to to  rozhodnut í  za urči tých podmínek 

zruš i t  anebo změni t .  

136 Rozsudek Nejvyšš ího správního soudu ze dne 16.  března  2004,  sp.  zn.  2  A  9 /2002 .  

137 Tady se opětovně dostá váme k to mu,  jak posuzovat  zákon o veřejných zakázkách  

ve  vztahu k  obchodnímu a občanskému zákoníku.  Dle mého  názoru prezentovaného   

a zdůvodněného výše  v  té to  práci  zákon o  veřejných zakázkách doplňuje  úpravu 

obchodního a občanského zákoníku.  Úkony zadav ate le  v průběhu zadávacího ř ízení  

j sou hmotněprávní úkony jedné ze s tran obchodního vztahu,  kterými vybírá   

ve speciálním typu obchodní veřejné soutěže dodavate le  pro p lnění  veřejné zakázky.  

Tyto úkony nejsou rozhodnutím správního orgánu či  j iného orgánu v eřejné moci,   

a tedy jej ich nápravu rozhodnutím orgánu veřejné moci  nelze nazývat  autoremedurou.   
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povinnost rozhodnout o novém posouzení a hodnocení nabídek. Tedy 

zadavatel nemůže přímo měnit jen  jednotlivá rozhodnutí hodnotící komise 

anebo jen její jednotlivé úkony. V ustanovení § 79 odst . 5 ZVZ není 

uvedeno, co se stane s  úkony původní hodnotící komise. Dle mého názoru 

by měly být i nadále platné, ale nepřehlíží  se k nim ,  protože bylo 

rozhodnuto o novém posouzení nabídek. Obdobně tak zákon o veřejných 

zakázkách neuvádí, co se stane s  úkony uchazečů, které učinily v  průběhu 

původního posouzení a hodnocení nabídek. Hmotněprávní úkony uchazečů 

jsou nadále platné,  protože byly učiněny v  souladu se zákonem. Tyto 

úkony není možné ze strany zadavatele měnit a už vůbec ne prohlásit za 

neplatné. Tady se nabízí otázka, jestl i  může, musí anebo nesmí nová 

hodnotící komise anebo zadavatel přihlížet k  již provedeným úkonům 

uchazečů –  například k  doplnění dokladů ze strany uchazeče, o které 

požádala původní hodnotící komise dle ustanovení § 76 odst.  3 ZVZ. Ze 

zákona o veřejných zakázkách to zřejmé není. Osobně bych se přiklonil  

k názoru, že při novém posouzení a hodnocení nabídek se musí přihlížet  

ke všem již provedeným úkonům uchazečů. Jestliže by při novém 

posouzení a hodnocení nabídek nemuselo , anebo dokonce nemohlo být 

přihlédnuto k  úkonům uchazeče v  rámci původního posouzení a hodnocení  

nabídek, pak by toho mohlo být zadavatelem vůči nepreferovaným 

uchazečům zneužito. Při novém posouzení by zadavatel anebo nová 

hodnotící komise mohla již účelově nevyzvat 138 nepreferovaného uchazeče 

k doplnění dokladů a vyřadit jeho nabídku, i když tyto doklady již  

uchazeč řádně doplnil na základě žádosti  původní hodnotící  komise.  

Pro odstranění pochybností a případného obcházení zákona ze 

strany zadavatele bych de lege ferenda navrhoval, a by bylo výslovně 

v zákoně o veřejných zakázkách uvedeno, že při novém posouzení  

a hodnocení nabídek dle ustanovení § 79 odst. 5 ZVZ bude přihlédnuto ke 

všem úkonům uchazečů, které učinil i před rozhodnutím zadavatele  

o novém posouzení a hodnocení nabídek.  

                                                 
138 Dle ustanovení §  76 odst .  3  ZVZ má hodnot ící  komise právo  a niko li  povinnost  

požádat  uchazeče o doplnění  dokladů.  
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U ostatních úkonů zadavatele porušujících zákon již v zákoně  

o veřejných zakázkách není vůbec specifikováno, jaké opatření má 

povinnost zadavatel  přijmout. Je zřejmé, že se musí jednat o taková 

opatření, která mají  napravit protiprávní stav, který nastal  v důsledku 

porušení zákona zadavatelem. Dle mého názoru tato opatření k  nápravě 

nesmějí  sama o sobě překračovat pravomoci zadavatele plynoucí ze 

zákona o veřejných zakázkách. Kromě jiného mezi pravom oci zadavatele 

nepatří jakákoli  změna anebo zrušení úkonů dodavatelů ,  a ty zůstávají   

i  nadále v platnosti  tak, jak byly dodavateli původně učiněny. Navíc 

zadavatel nesmí nijak měnit anebo obcházet postup zadávání veřejných 

zakázek daný zákonem o veřejných zakázkách. Tedy jediné, co dle mého 

názoru zadavatel může v  rámci nápravných opatření učinit, je opravovat 

vlastní úkony tím, že nahradí úkon, který je v  rozporu se zákonem, novým 

úkonem. V praxi ale zadavatelé ruší vlastní úkony, jako  by to byla 

procesněprávní rozhodnutí orgánů veřejné moci a ne hmotněprávní úkony 

jedné ze stran v  obchodním vztahu. Navíc se zadavatelé vůbec 

nevypořádávají s úkony dodavatelů, které byly učiněny na základě již  

zrušených úkonů zadavatele. Obdobné obtíže mohou činit  i  nápravná  

opatření přijatá Úřadem. Dle ustanovení § 118 odst . 1 ZVZ může Úřad 

přijmout jako nápravná opatření zrušení jednotlivých úkonů zadavatele.  

Aplikace procesněprávního insti tutu rušení rozhodnutí orgánem 

veřejné moci na hmotněprávní úkony přináší z  hlediska teorie práva  

a také skutečné praxe při zadávání veřejn ých zakázek značné obtíže. Je 

zrušený úkon i nadále platný? A je zase naopak i jinak neplatný úkon 

zadavatele, který je v  rozporu se zákonem, stále platný, protože nebylo 

rozhodnuto o jeho zrušení například proto,  že poškozený dodavatel  

nepodal návrh na přezkum tohoto úkonu k Úřadu dle ustanovení § 114 

ZVZ? Lze se pak neplatnosti takového úkonu domáhat u nezávislého 

soudu? Tuto problematiku zákon o veřejných zakázkách vůbec neřeší.  

Proto bych de lege ferenda navrhoval,  aby v  zákoně o veřejných 

zakázkách bylo přímo uvedeno, že úkon zadavatele při  zadávávání 

veřejných zakázek, který porušuje zákon, je neplatný jen  tehdy, jestliže se 

poškozený dodavatel  dovolá jeho nápravy způsobem uvedeným v  zákoně  
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o veřejných zakázkách. Zadavatel i  sám rozhodne, že jeho úkon  je 

neplatný, jestliže zjistil ,  že tento úkon porušuje zákon. Jestliže je úkon 

zadavatelem anebo Úřadem posouzen jako neplatný, pak zadavatel anebo 

Úřad rozhodne o nápravných opatřeních. Zadavatel má povinnost a Úřad 

možnost rozhodnout o možném novém opakovaném provedení neplatného 

úkonu, jestliže takový úkon má být proveden dle ustanovení zákona  

o veřejných zakázkách, a současně o novém opakovaném provedení všech 

úkonů zadavatele,  které navazují anebo souvis ejí  s neplatným úkonem. Při  

novém opakovaném provedení úkonů je zadavatel povinen přihlédnout 

k již všem provedeným úkonům dodavatelů.  Dodavatel může ale svůj  

původní úkon doplnit anebo změnit na základě nově opakovaného úkonu 

zadavatele. Úřad by již nově nemohl rušit jednotlivé úkony zadavatele,  

jak je to uvedeno v ustanovení § 118 odst . 1 ZVZ.  

5.1.3.  Návrh na přezkum úkonů zadavatele  

Jak již bylo v  této práci zmiňováno, jestliže zadavatel nevyhoví 

řádně a včas podané námitce, může se v  této věci poškozený dodavatel  

v souladu s ustanovením § 114 ZVZ obrátit n a Úřad s  návrhem na 

přezkoumání úkonů zadavatele. Poškozený dodavatel –  navrhovatel ale 

musí splnit zákonem o veřejných zakázkách dané podmínky, které značně 

stěžují  podání návrhu.  

Dle ustanovení § 114 odst.  4 ZVZ musí navrhovatel  doručit  návrh 

Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů  ode dne, kdy 

obdržel rozhodnutí zadavatele, že jeho námitkám nebylo vyhověno. Tato 

lhůta je prekluzívní a návrh musí být doručen do posledního dne lhůty do 

dispozice Úřadu a zadavatele. Při nedodržení lhůty post upuje Úřad velice 

striktně a řízení zahájené na návrh dle ustanovení § 117a písm. c) ZVZ 

zastaví.  K tomuto Úřad uvádí například ve svém rozhodnutí :  

„Obecně tedy nepostačuje, aby navrhovatel příslušné podání předal 

k poštovní přepravě v  poslední den lhůty, popřípadě je podal k  poštovní  

přepravě i dříve a spoléhal se, že bude nejpozději  v poslední den lhůty 

poštou příslušnému adresátovi doručeno. Záleží již na  navrhovateli, který 
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návrh podává, jaký postup zvolí , aby návrh byl zadavateli i  Úřadu 

doručen řádně a včas.“ 139.  

Lze jen těžko rozumět tomu, proč je po stěžovateli  zákonem  

o veřejných zakázkách a praxí Úřadu požadováno, aby sám zajisti l  

doručení do 10 dnů na dvě různá místa –  k zadavateli  a Úřadu, přičemž, 

jak plyne z výše uvedeného rozhodnutí, se nemůže spolehnout na poštovní 

doručování. U zahraničního dodavatele může být taková lhůta skutečně 

v rozporu se zásadou diskriminace, jestliže má zahraniční dodavatel  

například z  Portugalska zajistit  doručení návrhu do 10 dnů a přitom se 

nemůže spolehnout na standardní poštovní přepravu. Taková lhůta by snad 

měla smysl, kdyby se jednalo o to, aby správní řízení proběhlo co 

nejrychleji a délka rozhodování Úřadu by byla v  řádu dní.140 Navíc pojetí 

co nejrychlejšího průběhu přezkumu vůbec neodpovídá lhůta daná 

zadavate li  pro zaslání vyjádření a dokumentace veřejné zakázky dle 

ustanovení § 114 odst. 6 ZVZ. U této lhůty zadavateli postačuje, aby do  

7 dnů odeslal Úřadu požadované dokumenty. Jestliže toto zadavatel  

neučiní, nehrozí mu zdaleka tak velká újma, jako je pro na vrhovatele 

zastavení řízení. Zadavateli může být uložena pořádková pokuta v  souladu 

s ustanovením § 62 odst . 1 písm. c) SpŘ v  případě, že vyjádření   

a dokumentaci veřejné zakázky neodešle ani po vyzvání odpovědného 

pracovníka Úřadu.  

De lege ferenda bych p roto navrhoval změnit ustanovení  

§ 114 odst. 4 a 5 ZVZ tak, aby se tam uvedené tři lhůty pro podání návrhu 

počítaly jen do odeslání a ne do doručení návrhu.  

                                                 
139

 Rozhodnutí  Úřadu ze  dne 24.  června 2010,  č.  j .  R 18 /2010/VZ -9280/2010/310 -ASc.  

 

140 Úřad  zahajuje  správní  ř ízení  dnem podání návrhu.  Dle us tanovení §  71  odst .  3  SpŘ  

má Úřad 30 dnů od zahájení  ř ízení  na vydání rozhodnutí .  K  té to  době lze započíst  d le  

ustanovení §  71 odst .  3  písm. a)  SpŘ dalších 30  dnů,  jest l iže se jedná o  zvlášť s lož itý  

př ípad.  Úřad ale  tyto  lhůty vzhledem k  pře tíženosti  nedodržuje a  často  vydává 

rozhodnutí  v  době delší .  
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Dle ustanovení § 115 ZVZ musí nav rhovatel složit kauci ve výši 1  

procenta z nabídkové ceny, nejméně však 50  000 korun českých. Dále 

musí navrhovatel opakovaně složit  vrácenou jistotu dle ustanovení § 114 

odst. 3 ZVZ, jestl iže byla zadavatelem požadován a. Tato jistota může 

činit až 2 procenta  z předpokládané hodnoty veřejné zakázky a u 

zadávacích řízení ,  u k terých bude použita aukce, až 5 procent  

z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Tedy může se stát, že 

stěžovatel -podnikatel bude mí t  zablokováno až 1 procento z  nabídkové 

ceny zakázky a 5 procent  z předpokládané hodnoty veřejné zakázky 141 na 

dobu několika měsíců142.  Tyto prostředky by ale mohly být stěžovatelem 

mnohem lépe využity na provoz anebo financování jiných dalších zakázek. 

Do toho musí navrhovatel započíst riziko, že neuspěje se svým návrhem. 

Pak se kauce stává dle ustanovení § 115 odst.  2 ZVZ př íjmem státního 

rozpočtu. Dle mého názoru je výše kauce nepřiměřená  

                                                 
141 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  v dr t ivé vě tš ině př ípadů vyšš í  než  

nab ídková cena,  i  když  zákon o veř ejných zakázkách př ímo vztah nabídkové ceny  

a předpokládané  hodnoty zakázky nijak neupravuje.  Někteř í  zadavatelé  uváděj í  př ímo 

v obchodních podmínkách v  zadávací  dokumentaci ,  že nabídková cena musí  být  nižš í ,  

než je  předpokládaná hodnota veřejné zakázky.  Jest l iže tuto  obchodní podmínku 

uchazeč nesplní ,  pak je  jeho nabídka  hodnot íc í  komisí  dle  ustanovení  §  76 odst .  1  

ZVZ vyřazena a  zadavate l  nás ledně v  souladu s us tanovením §  76  odst .  6  ZVZ 

takového uchazeče vyloučí  ze zadávacího ř ízení .  Jest l iže by zadavat e l  tuto  obchodní  

podmínku v  zadávací  dokumentaci  neuvedl a  hodnot íc í  ko mise by hodnot i la  jen 

nab ídky s  cenou vyšš í  než je  předpokládaná hodnota veřejné zakázky,  pak b y 

zadavate l  mohl d le  mého názoru zadávací  ř ízení  zruši t .  Dle ustanovení  §  84 odst .  1  

písm.  e)  ZVZ lze zadávací  ř ízení  zruši t ,  jest l iže se vyskyt ly důvody hodné  zvláštního  

zřetele ,  pro které ne lze po zadavatel i  požadovat ,  aby v zadávacím ř ízení  pokračoval .  

Takovým důvodem je,  že zadavate l  nepředpokládal ,  že za plnění  veřejné zakázky 

zapla t í  cenu  vyšší  než  je  předpokládaná  hodnota veřejné zakázky,  a  nemá na to  

dostatek alokovaných f inančních prostředků.  

142 Je pravdou,  že j is tota  bude dle §  67 odst .  3  ZVZ po ukončení ř ízení  uvolněná  

včetně úroků a kauce bude vrácena včetně úroků dle §  115 odst .  2  a  3 ZVZ v  případě  

úspěchu anebo a lespoň když Úřad rozhodne,  že zadavate l  spáchal  správní del ikt .  Výše  

úroků na běžném účtu je  ale  ve lice nízká a  neodpovídá  úrokům,  za  které  s i  musí  

navrhovatel  tyto  pros tředky,  které v  jeho podnikání  pak chyběj í ,  vypůjč i t .  



116 

a brání poškozeným dodavatelům domáhat se svých práv. Navíc se 

snížením limitu u podlimitní zakázky z 2  000 000 korun českých na  

1 000 000 korun českých nebyla odpovídajícím způsobem sníž ená spodní 

hranice kauce.  

Proto bych de lege ferenda navrhoval, aby v ustanovení § 115 ZVZ 

byla snížena minimální výše kauce z  50 000 korun českých na  

25 000 korun českých a maximální výše kauce snížena z 2  000 000 korun 

českých na 1  000 000 korun českých .  Dále aby byla snížená výše kauce 

vypočtena z  1 procenta z  výše nabídkové ceny na 0,5 procenta  výše 

nabídkové ceny a výše kauce 100  000 korun českých v  ostatních případech 

na 50 000 korun českých.  

Zadavatel může ustanovení § 111 odst. 6 ZVZ o sjednání náp ravy po 

vlastním zjištění svého pochybení i v  průběhu řízení o přezkum úkonů 

zadavatele zneužít.  Z  vlastní praxe bych poukázal na příklad, kdy 

zadavatel nevyhověl námitce poškozeného uchazeče –  stěžovatele, protože 

pravděpodobně nevěřil tomu, že následně s těžovatel skutečně podá 

kvalifikovaný návrh na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu dle ustanovení 

§ 114 ZVZ a složí kauci ve výši 1  440 000 korun českých dle ustanovení   

§ 115 ZVZ. Poškozený dodavatel ale návrh k  Úřadu se všemi náležitostmi 

řádně a včas podal .  Pak nahlédnutím do dokumentace veřejné zakázky  

ve spisu dle ustanovení § 38 odst.  1 SpŘ poškozený dodavatel –  

navrhovatel kromě jiného zjistil ,  že někteří členové hodnotící komise  

a přizvaný poradce dle ustanovení § 76 odst. 2 ZVZ nepodepsali písemné 

prohlášení o nepodjatosti dle ustanovení § 74 odst . 7 ZVZ anebo ho 

podepsali v rozporu se skutečným stavem a mají pracovní vztah ke 

konkurenčnímu uchazeči. O této skutečnosti a také dalších 

nesrovnalostech informoval navrhovatel Úřad ve svém doplnění návrhu .  

Poté Úřad kromě návrhu  podaného navrhovatelem rozhodl i o zahájení  

dalšího řízení z  moci úřední dle ustanovení § 113 ZVZ, ve kterém chtěl  

Úřad prozkoumat, jestli členové hodnotící komise postupovali v  souladu  

s ustanovením § 77 odst. 8 ZVZ, když důvod k  podjatosti  neoznámili  

zadavateli. Úřad zaslal zadavateli oznámení o zahájení tohoto řízení  

včetně odůvodnění.  Po obdržení rozhodnutí zadavatel s  odvoláním na 
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ustanovení § 79 odst. 5 ZVZ rozhod l o novém posouzení a hodnocení 

nabídek novou hodnotící komisí a návrh navrhovatele na zrušení jeho 

vyloučení ze zadávacího řízení dle ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ se stal  

bezpředmětným a Úřad toto správní řízení z  tohoto důvodu zastavil. 143  

Tímto se zadavatel „elegantně“ vyhnul posouzení všech  jeho protiprávních 

úkonů a zřejmě i možné pokutě dle ustanovení § 120 odst. 2 písm. a) ZVZ 

za správní delikt dle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ. Navíc 

zadavatel nemusí zaplatit žádné náklady řízení před Úřadem, protože  

o nákladech řízení rozhoduje Úřad dle us tanovení § 119 odst . 2 ZVZ jen  

v případě, že rozhodne o uložení nápravních opatření dle ustanovení § 118 

odst.  1 ZVZ. Stejně tak zadavatel nehradí žádné náklady navrhovateli,  

protože dle ustanovení § 119 odst. 1  ZVZ si Úřad i všichni účastníci  

řízení nesou své náklady sami.  

Vzhledem k úspěšnosti tohoto postupu zadavatele lze předpokládat ,  

že i v  dalších obdobných případech nebude tento zadavatel při podání 

námitky konat a námitku rovnou zamítne. Následně zadavatel vyčká, jestli  

poškozený dodavatel skutečně podá návrh dle  ustanovení § 114 ZVZ 

k Úřadu a složí  kauci. Zadavatel má dost času podniknout konkrétní  kroky 

až po vyhodnocení si tuace před vydáním pravomocného rozhodnutí Úřadu.  

Navíc vzhledem k poměrně velkým nárokům dle ustanovení § 114 a 115 

ZVZ na poškozeného uchazeče, který podává návrh, je nezanedbatelná 

pravděpodobnost,  že tento návrh poškozený uchazeč nepodá vůbec ,  anebo 

nepodá řádně a včas.  

Taková mezera v zákoně o veřejných zakázkách výrazně snižuje 

motivaci zadavatele provádět řádně dohled nad zadáváním veřej ných 

zakázek. Proto bych de lege ferenda navrhoval, aby zadavatel měl 

v zákoně o zadávání veřejných zakázek pevně stanovenou povinnost 

zaplatit část nákladů správního řízení (například 50 procent  oproti  

celkovým nákladům) i v  případě, že sám po podání návrhu při jme vlastní  

nápravná opatření ,  a tím se stane řízení před Úřadem bezpředmětným ,   

                                                 
143 Jedná se rozhodnut í  Úřadu ze dne 17.  prosince 2012 S 553/2012/VZ -

23783/2012/514/AŠu.  
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a Úřad takové řízení zastaví. Dále bych navrhoval, aby zadavatel již  

nemohl přijmout vlastní nápravná opatření v  čase po nepravomocném 

rozhodnutí Úřadu. A konečně bych navrhoval, aby byly stanoveny náklady 

řízení pro zadavatele obdobně jako pro poškozeného dodavatele –  

navrhovatele a současně by byla stanovena povinnost zaplatit náklady 

řízení navrhovateli.  

5.2. Kontrola hospodaření s  prostředky na veřejné 

zakázky 

Kontrola hospodaření s  veřejnými prostředky vynakládanými na 

veřejné zakázky se zaměřuje zejména na dodržování zásad 3E při  

vynakládání prostředků na plnění předmětu veřejných zakázek. Na základě 

přezkumu dodržování těchto zásad pak dochází i ke kontrole samotného 

zadávání veřejných zakázek, protože postup zadavatele při zadávání 

veřejné zakázky výrazně ovlivňuje, jestl i je veřejná zakázka financována 

v souladu se zásadami 3E. Oproti kontrole zadávání veřejných zakázek se 

může kontrola financování veřejných zakázek zam ěřit i  na kontrolu 

skutečných výdajů při plnění smlouvy na veřejnou zakázku a na samotnou 

účelnost předmětu veřejné zakázky.  

Kontrola dodržování zásad 3E je upravena zejména zákonem  

o finanční kontrole,  zákonem o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákonem o státní 

kontrole a zákonem o Nejvyšším kontrolním úřadu. Tyto právní předpisy 

upravují, jaký subjekt, v  jakém rozsahu, u jakého kontrolovaného 

subjektu, za jakých podmínek a jakou kontrolu vykonává. Z  hlediska 

subjektu vykonávajícího kontrolu a také z  hlediska kontrolovaného 

subjektu je právní úprava obecné kontroly výdajů velice roztříštěná.  

Kontrolu financování veřejných zakázek lze rozdělit na základě typu 

kontrolovaného subjektu –  zadavatele dle ustanovení § 2 odst. 1 ZVZ na 

kontrolu veřejného, dotovaného a sektorového zadavatele.  

Veřejným zadavatelem se dle § 2 odst. 2 ZVZ rozumí Česká 

republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo 
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jím zřízená příspěvková organizace a j iná právni cká osoba, pokud byla 

založena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financovaná 

převážně státem či j iným veřejným zadavatelem. Definici jiné právnické 

osoby uvádí Krč, R., když interpretuje rozsudek Evropského soudního 

dvora ze dne 15. ledna 1998, C‑44/96: 

„Veřejnoprávní subjekt (jiná právnická osoba) je subjekt,  který byl  

1.  založen za účelem splňování veřejných potřeb ve veřejném 

zájmu, který nemá průmyslový nebo obchodní charakter,  

2.  má právní subjektivitu a  

3.  je financovaný převážně státem, regio nálními nebo místními 

orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty nebo je těmito 

orgány řízen, nebo je v  jeho správním, řídícím nebo dozorčím 

orgánu více než polovina členů jmenovaná státem, 

regionálními nebo místními orgány nebo jinými 

veřejnoprávními sub jekty.  

Evropský soudní dvůr shledal, že tyto tři podmínky jsou 

kumulativní.“  144.  

Také v národní dohledové praxi je vykládán pojem veřejného 

zadavatele extenzivně a opírá se o výše zmiňovaný rozsudek Evropského 

soudního dvora. 145 U veřejného zadavatele je tedy  zřejmé, že je financován  

                                                 
144 Krč,  R.  Zákon o veřejných zakázkách s  komentářem a judikaturou.  P raha:  Linde ,  

2013,  s .  15 .  

145 Srovnej  například  rozhodnut í  Úřadu  ze  dne 29.  července 2005   

S255/20005 -11186/2007/510 -MO, d le něhož  j sou veřejným zadavate lem i  Lesy České  

republiky,  s .p . :  „…  s tátní  podnik Lesy ČR vykonává ved le své komerčn í  č innosti   

a nekomerčn í  č innosti  (např.  ochrana lesa ,  výsadba dřev in,  ochrana prot i  škůdcům,  

hrazení  bystřin ,  provádění mel iorací…),  které vykonávají  v  souladu s lesn ím zákonem 

vš ichni  vlas tníc i  lesa,  i  č innost  odborného lesního hospo dáře.  Činnost  odborného  

lesního hospodáře  (v  případech,  kdy s i  v lastn ík  lesa nevybral  odborného lesn ího  

hospodáře sám) je  jednoznačně č innost í  ve  veře jném zá jmu,  k terou  státn í  podnik  
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z veřejných prostředků ,  a tedy i zakázky veřejného zadavatele jsou ve 

velké většině případů výdajem veřejných rozpočtů. 146 Tato definice 

veřejného zadavatele odpovídá i definici orgánu veřejné správy dle  

§ 2 písm. a) ZFK. Tedy dle  § 2 písm. b) ZFK je veřejný zadavatel  

kontrolovanou osobou dle § 7 až 11 ZFK. Nejvyšší kontrolní úřad dle 

zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu provádí kontrolu veřejných z akázek 

jen u veřejných zadavatelů,  kteří nejsou veřejným i  zadavateli  dle  

§ 2 odst. 3 ZVZ, tedy kteří nejsou územním samosprávným celkem anebo 

příspěvkovou organizací jimi zřízenou. 147 

Vzhledem k rozsahu prostředků vydávaných samosprávnými celky 

bych de lege ferenda navrhoval, aby byly pravomoci Nejvyššího 

                                                                                                                                                  
vykonává (na rozd íl  od  j iných v lastn íků lesa) v  sou ladu s ust .  §  37 odst .  6  lesn ího  

zákona.  Lze konsta tova t ,  že  stá tní  podnik Lesy ČR výše uvedenou činnost í  vykonává  

veřejnou službu,  k terou  by j inak musel  zaj is t i t  s tá t .  Není pochyb o tom, že čin nost  

odborného lesního hospodáře v  př ípadech,  kterou mj.  vykonává  s tátn í  podnik Lesy ČR,  

je  činnost í  směřuj ící  k  uspokojování po třeb veře jného  zá jmu ve  smyslu  zákona .  …   

v případě,  kdy urči tý  subjekt  vykonává částečně činnost  slo užící  k  uspokojování  

potřeb veře jného zá jmu a současně  i  j inou běžnou obchodní č innost ,  je  považován za  

zadavatele  veřejných zakázek v  p lném rozsahu své č innosti …“ .  

146 Samozřejmě si  lze představi t  i  teore t ický př íklad,  kdy veřejný zadavate l  obdrž í  

f inanční pros tředky ze  soukro mého fondu na  veřejnou zakázku –  například město  

obdrží  od  mís tních podnikatelů  pros tředky,  které j sou určeny úče lově jen na výstavbu 

dětského hř iš tě .  

147 Srovnej  Nejvyšš í  kontrolní  úřad.  Nejčastější  dotazy.nku.cz [on-l ine] .  Nejvyšš í  

kontrolní  úřad [ci t .  2013 -10-31] .  Dostupné z :  <http : / /www.nku.cz /cz /poskytovani -

informaci/nejcastej si -do tazy.htm>,  kde se uvádí,  že:  „Příjemcem těch to dotací  je  kra j ,  

který rozhoduje v  samostatné působnost i  o  jej ich rozdělen í  a  zároveň provádí   

i  kontro lu u  j ím do tovaných subjektů .  Dalš ím kontroln ím orgánem je m in isters tvo  

f inancí ,  k teré  může  v  dané oblast i  provádět  operat ivn í  kon tro lu.  NKÚ v  tomto případě  

kontrolu je krajské úřady  a  soulad jej ich po stupu s platnými zákony,  nikol i  koncové  

pří jemce do tac í .“ .  

http://www.nku.cz/cz/poskytovani-informaci/nejcastejsi-dotazy.htm
http://www.nku.cz/cz/poskytovani-informaci/nejcastejsi-dotazy.htm
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kontrolního úřadu rozšířeny i na ko ntrolu hospodaření a kontrolu  

veřejných zakázek u samosprávných celků.148 

Dotovaný zadavatel je dle § 2 odst . 3 ZVZ právnická anebo fyzická 

osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z  více než 50 procenty  

z peněžních prostředků z  veřejných zdrojů anebo pokud poskytnuté 

prostředky na veřejnou zakázku přesahují 200  000 000 korun českých bez 

ohledu na poměr peněžních prostředků z veřejných a ostatních zdrojů. To 

platí i  v případě, když takovou veřejnou zakázku financuje dotovaný 

zadavatel ze svých soukromých  prostředků a až následně mu je proplacena 

její část z  veřejných zdrojů. 149 Tedy u dotovaného zadavatele může být 

                                                 
148 Bohužel  pol i t ická reprezentace  hledá opakovaně  různé  důvody,  proč  nemohou být  

rozš ířeny pravomoci Nejvyšš ího kontro lního  úřadu i  na kontro lu hospodaření   

a kontro lu veřejných zakázek u samosprávných  celků.  Návrh zákona,  kterým se mění  

zákon o Nejvyšš ím kontrolním úřadu,  byl  sená tem dne 30.  ledna 2013 zamítnut .  Pro  

dokres lení  kva li ty argumentace uvádím čás t  vystoupení sená tora Miloše Vystrč i la  ze 

dne 30 .  ledna 2013 v  rozpravě k návrhu ús tavního zákona ,  kte rým se  mění ústavní  

zákon č.  1 /1993  Sb. ,  Ústava České republiky,  ve znění  pozdějších ústavních zákonů,  

sněmovní t i sk 400 :  „NKÚ nemá co mluvit  do po l i t ických rozhodnutí .  Já upozorňuj i ,  že  

v zákoně o  obc ích je  napsáno,  a  já  to  tady  odcitu j i  přesně:  Majetek obce musí  bý t  

využíván  úče lně a  hospodárně v  souladu  s  je j ími zá jmy.  A  pokud tedy  má být  proces  

kontroly zákonný,  tak musí  bý t  kon tro lován zákon.  V  zákoně je  napsáno,  že majetek  

obce musí  bý t  využíván  účelně a  hospodárně a v  souladu s  je j ími zá jmy,  a  do toho  

prostě pa tří  i  pol i t ická rozhodnut í .  A jest l i  tam patř í ,  nebo  nepatř í  a  kde je  ta  

hranice,  to  nebude  určovat an i  pan  Dienstb ier a  ani  pan  Kala ,  ani  nikdo  j iný.  To  bude  

určovat kontro lor Nejvyššího kon tro lního úřadu  a on řekne,  že  s i  myslí ,  že  rozhodnutí  

zastup ite lstva ,  resp.  S tarosty ,  nebylo správné a  bylo nehospodárné ,  a  tak to  zkrá tka  

bude!  A jest l i  s i  někdo mysl í ,  že  to  bude j inak,  tak se s  úředníkem v  životě nese tka l .  

Jsou s tejn í  jako pol i t ic i :  dobří  i  špa tní .  Takže na to  ve lmi upozorňuj i .  Nehledě  na to ,  

že  j sem málem měl pocit ,  že  to ,  čeho se prostřednic tvím paní předsedajíc í  pan  

Dienstbier dožaduje,  je  přesně nepadnutí  pol i t ického rozhodnut í .  Takže prostě tam se  

zacyklu jeme a dostáváme se do ně jakého  kruhu úplně zby tečného. “ .  

149 Tento  názor  vyslovi l  i  Úřad ve  svém rozhodnutí  ze  dne 2 .  srpna 2005   

VZ/S114/05 -152/3439/05-KV: „V případě,  že  by se  zakázka  začala  považovat  za 

veřejnou zakázku podle  zákona až v okamžiku,  kdy by zadavatel  skutečně  obdrže l  

f inanční pros tředky od veře jného zadavate le ,  pak by se zakázka zpravidla mohla stát  

veřejnou zakázkou podle zákona až po jej í  vlastní  rea l izac i .  Taková interpre tace by 
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veřejná zakázka financována z veřejných rozpočtů i jen  částečně. Tato 

definice dotovaného zadavatele spadá dle ustanovení § 2 písm. b) ZFK 

pod širší definici fyzické anebo právnické osoby ,  která je žadatelem  

o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem .  Tedy dotovaný 

zadavatel je vždy kontrolovanou osobou dle § 7 až 11 ZFK v  rozsahu 

využití peněžních prostředků z  veřejných zdrojů na realizaci  veřejné 

zakázky. Nejvyšší kontrolní úřad je oprávněn kontrolovat veřejnou 

zakázku zadanou dotovaným zadavatelem, jestliže je anebo má být  

hrazena z veřejných zdrojů, a to ze státních finančních prostředků 

v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. a) ZNKÚ anebo z finančních 

prostředků poskytnutých ze zahraničí  v  souladu s  ustanovením  

§ 3 odst . 1 písm. d) ZNKÚ, nad kterými p řevzala Česká republika záruky 

–  například prostředky z  Fondů Evropské unie.  

Sektorový zadavatel  je dle § 2 odst.  6 ZVZ osoba, která vy konává 

činnost na základě zvláštního či výhradního práva. Tyto činnosti jsou 

uvedeny v ustanovení § 4 ZVZ. Jedná se například o služby v  oblasti  

plynárenství , dodávek tepla, vody,  veřejné dopravy, vyhrazených 

poštovních služeb. Tedy u sektorového zadavatel e mohou být veřejné 

zakázky financované i pouze z prostředků z  jeho vlastní podnikatelské 

činnosti .150 Obecně definice sektorového zadavatele nespadá pod definici 

kontrolované osoby dle § 2 písm. b) ZFK. Také veřejné zakázky zadávané 

v režimu sektorového zadavatele nespadají pod kontrolní činnost  

Nejvyššího kontrolního úřadu.  

Z výše uvedeného plyne, že financování veřejných zakázek 

veřejného a dotovaného zadavatele podléhají  financování veřejné zakázky 

veřejnoprávní kontrole dle § 7 až 11 ZFK. A financování v eřejných 

                                                                                                                                                  
vedla ke stavu,  kdy by zadavatel  veřejné zakázky hrazené z veřejných prostředků 

zadával  zakázku mimo režim zákona ,  a  nebyl by tak naplněn úmysl  zákonodárce  

podrobit  př ípady veřejných zakázek hrazených z  pros tředků veřejných zadavatelů  

právní regulaci .“ .  

150 Například vodárenská  společnost  může financovat  veřejnou zakázku na opravu 

vodovodního řadu také  z  prostředků vybra ných za vodné a s točné  od svých klientů.  
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zakázek zadávaných sektorovým zadavatelem nepodléhají veřejnoprávní  

kontrole dle § 7 až 11 ZFK a ani kontrole ze strany Nejvyššího 

kontrolního úřadu. Vzhledem k  tomu, že se při financování veřejných 

zakázek sektorového zadavatele nespotřebovávají prostředky veřejných 

rozpočtů, je takové rozdělení v  oblasti  kontroly financování veřejných 

zakázek dle typu zadavatele logické. Je pak ale otáz kou, proč se 

zákonodárce rozhod l ,  že zadávání veřejných zakázek u sektorových 

zadavatelů je podřízeno zákonu o v eřejných  zakázkách a současně 

nerozhod l ,  že i  kontrola účelnosti předmětu plnění těchto zakázek  

a kontrola skutečného smluvního plnění u těchto zakázek už kontrole ze 

strany státu nepodléhají .  

Z hlediska zdrojů, ze kterých jsou čerpány finanční prostředky ,  

nejsou veřejné zakázky vázané jen  na některé specifické zdroje.  Veřejné 

zakázky mohou být  financovány z  rozpočtů České republiky,  místních 

rozpočtů krajů a obcí, ze státních fondů, z  Fondů  Evropské unie,  

soukromých zdrojů anebo mohou být financovány v  kombinaci prostředků 

z veřejných rozpočtů, veřejných fondů a soukromých prostředků 

v jakémkoli  poměru.  

Z hlediska rozdělení veřejných zakázek dle zdrojů financování lze 

pak zmínit kontrolu veřejných zakázek, které byly pořízeny na základě 

dotací .151 Příjemci dotací jsou pak kontrolováni,  jestli  čerpání  je dotací 

v souladu se zákonem a způsobem stanoveným pro její čerpání. Tuto 

kontrolu zajišťují finanční úřady na základě zákona o s tátní kontrole  

a také Nejvyšší kontrolní úřad , jestliže se jedná o prostředky ze  státního 

rozpočtu anebo například o prostředky z  Fondů Evropské unie.  Součástí  

dohody o poskytnutí  dotace je i explicitní stanovení povinnosti příjemce 

dotace dodržovat zákon o veřejných zakázkách, pokud bude dotace  použita 

na financování veřejné zakázky.  Také je součástí dohody většinou  

i  explicitně vyjádřená povinnost příjemce postupovat při čerpání dotace 

                                                 
151  V souladu s ustanovením § 3 písm. a)  ZRP se  do tac í  rozumí peněžní  prostředky 

státního rozpočtu,  stá tních f inančních aktiv  nebo Národního fondu poskytnuté  

právnickým nebo fyz ickým osobám na s tanovený účel .  
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v souladu se zásadami 3E. Dalším orgánem, který kontroluje financování 

veřejných zakázek, je Evropský úřad pro boj pr oti podvodům (dále jen 

„OLAF“),  který byl zřízen rozhodnutím Komise 

1999/352/ES/ESUO/Euratom ze dne 28. dubna 1999. Hlavní úlohou úřadu 

je vést správní vyšetřování, která se týkají finančních zájmů EU ,  a tedy  

i  veřejných zakázek financovaných z  Fondů Evropské unie. Výčet různých 

dalších  orgánů, které mají  právo kontrolovat financování veřejné zakázky, 

může být i mnohem delší. 152 Tato možnost obecné kontroly výdajů na 

veřejné zakázky a zadávání veřejných zakázek od velkého množství  

různých na sobě nezávislých subjektů může představovat pro zadavatele 

neúměrnou zátěž. 153 

Možná by de lege ferenda stálo za zvážení, jak zákonem kontrolu 

financování a zadávání veřejných zakázek mezi jednotlivým kontrolními 

orgány koordinovat anebo zda ho svěřit jen  jednomu novému kontrolnímu 

orgánu, který by na rozdíl od Úřadu měl kompetenci kontrolovat zadávání 

a i celý životní cyklus veřejné zakázky.  To kromě jiného znamená také 

kontrolu účelnosti předmětu plnění veřejné zakázky a kontrolu dodržování 

smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

5.3. Veřejná kontrola  

Kvalita a rozsah možné veřejné kontroly veřejných zakázek j sou 

úzce spjaty se zásadou publicity,  která je  součástí zásady transparentnosti .  

Bez širokého uplatnění zásady publicity  nelze získat podklady  

                                                 
152 Např íklad  dle  článku IX.  dohody o poskytnut í  dotace z  Programu rozvoje venkova  

ČR, kterou uzavírá  s  pří jemcem Stá tní  zemědělský a  intervenční  fond,  je  př í jemce 

povinen umožni t  kontrolu osobám jako  Stá tní  zemědělský a  intervenční  fond,  

ministerstvo zeměděls tví ,  Evropská komise,  Cert i f ikační  orgán,  Kompetenční orgán  

a Evropský úče tní  dvůr .  Dohoda už  nezmiňuje Nejvyšš í  kontrolní  úřad  a  Úřad,  

př ípadně orgány č inné v  t restním ř ízení ,  je j ichž pravo moc je  dána př ímo zákonem.   

153 V praxi  j sem se  př ímo se tkal  s  případem,  kdy zadavatel  byl  kontro lován pracovníky 

minis ter stva f inancí ,  OLAF, Úřadem a orgány činnými  v  t res tním ř ízení .  Bez ohledu 

na to ,  že se nepodaři lo  nikomu nic  prokázat ,  s tálo  to  pracovníky zadavate le  t ř i  roky 

práce a  s tresu.  
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ani dostatečné informace pro provedení kontroly ,  a tedy veřejnou kontrolu 

nelze provádět efektivně ,  anebo j i dokonce nelze provádět vůbec. Zákon  

o veřejných zakázkách, jak již bylo zmíněno výše v  této práci, je velice 

restriktivní, co se týče přístupu potenciálních dodavatelů k  dokumentaci  

veřejné zakázky, jakožto zdro jem informací pro možnou kontrolu veřejné 

zakázky. Ještě restriktivnější  je  k osobám, které se neúčastní zadávacího 

řízení. Veřejnost  může získávat základní informace o zakázce na základě 

ustanovení § 156 ZVZ, dle kterého je zadavatel povinen zveřejňovat   

u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky odůvodnění účelnosti zadání 

zakázky a odůvodnění některých zadávacích podmínek ve vztahu 

k potřebám zadavatele. A dále v  ustanovení § 147a ZVZ, dle kterého jsou 

zadavatelé povinni uveřejňovat smlouvy na veřejné zak ázky, včetně 

dodatků a změn, výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky  

a seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Rozsah těchto informací je ale 

mnohem menší než poskytuje dokumentace veřejné zakázky. Tyto 

informace jsou zveřejňovány na profilu z adavatele, který může mít každý 

zadavatel zajištěn u jiného provozovatele. Tedy nejedná se o jedno 

centrální místo, na kterém lze dohledávat všechny informace o veřejných 

zakázkách všech zadavatelů. Navíc některé profily zadavatelů požadují  

přístupové jméno a heslo. Zájemce o informace na takovém profilu pak 

vyplní žádost , která musí obsahovat i  konkrétní  informace o zájemci. Tedy 

je monitorováno, kdo konkrétně přistupuje k  informacím zveřejněným na 

profilu zadavatele,  což může případné zájemce o veřejnou k ontrolu 

odradit.154 Následně je přístup žadateli poskytnut v  řádu dnů. Dle mého 

názoru je to zbytečná obstrukce, která brání veřejnosti v rychlém přístupu 

k informacím o veřejných zakázkách ,  a tím i jejich kontrole.  

Naštěstí pro kontrolu veřejných zakázek mů že veřejnost získávat  

informace o veřejné zakázce alespoň na základě zákona č. 106/1999 Sb. ,   

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

                                                 
154 Z vlastních zkušenost í  mohu ř íc i ,  že z  jednoho profi lu zadavatele  soustavně  

dostávám nevyžádané  e -maily,  i  když  j sem poskyt l  e -mailovou adresu jen z  důvod u 

př ís tupu k  informacím na tomto profi lu.  
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jen „zákon o svobodném přístupu k  informacím“ anebo „ZSPI“) .  Dle 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 155 ustanovení § 80 odst. 3 ZVZ, 

které upravuje přístup ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, nijak 

neomezuje přístup potenciálních dodavatelů a veřejnosti  na základě 

zákona o svobodném přístupu k  informacím. Obecně z  toho lze dovodit , že 

žádné ustanovení zákona o veřejných zakázkách nemůže omezit právo 

veřejnosti na poskytnutí  informací o veřejné zakázce dle zákona  

o svobodném přístupu k  informacím. Na základě ustanovení  

§ 3 odst. 1 ZSPI může každá fyzická a právnická osoba žádat o informace  

povinné subjekty.  Dle ustanovení § 2 odst. 1 ZSPI jsou povinnými 

subjekty veřejní zadavatelé. U dotovaných a sektorových zadavatelů už 

nelze obecně říci, jestli  jsou ,  anebo nejsou povinnými subjekty. V tomto 

případě je potřebné posuzovat případ od případu ,  jestli  dotovaný anebo 

sektorový zadavatel  spadá pod definici veřejné instit uce uvedenou 

v ustanovení § 2 odst.  1 ZSPI, anebo spadá pod definici subjektu 

uvedenou v ustanovení § 2 odst . 2 ZSPI. Dle ustanovení § 2 odst. 2 ZSPI 

je povinen poskytovat informace jen ten dotovaný a sektorový zadavatel ,  

kterému zákon svěřil  rozhodování o právech, právem chráněných zájmech 

nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v  oblasti veřejné 

správy, a to pouze v rozsahu této jej ich rozhodovací činnosti .  V této 

souvislosti bych rád poukázal na nález Ústavního soudu , který vykládá 

pojem veřejné instituce extenzivně:  

„Podle přesvědčení Ústavního soudu z výše uvedené argumentace 

vyplývá, že státní  podnik Letiště Praha byl zřízen státem, jeho orgány jsou 

vytvářeny státem,  stát zákonem zakotvenými prostředky vykonává dohled 

nad jeho činností, a plní  veřejný účel; pokud jde o způsob jeho založení 

(zániku), ten kombinuje na jedné straně soukromoprávní postup dle 

obchodního zákoníku (zakladatelská list ina, forma a okamžik vzni ku), leč 

obsahuje na druhé straně schvalovací proces v rámci působení orgánu 

výkonné moci a celkově velkou míru ingerence státu v procesu vzniku  

                                                 
155 Rozsudek Nejvyšš ího  správního soudu ze dne 17.  června 2010 ,  sp.  zn.  1  As 

28/2010.  
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a zániku daného státního podniku. Nelze potom než uzavřít , že výrazně 

převažují znaky svědčící o veřejné povaz e státního podniku Letiště Praha, 

a proto je namístě přijmout závěr, že se jedná o instituci  veřejnou.“ 156.  

S ohledem na argumentaci Ústavního soudu lze považovat za 

veřejnou instituci i  například Českou poštu, s.p. 157 Nicméně existují tací 

zadavatelé, kteří nemají povinnost poskytovat informace na základě 

zákona o svobodném přístupu k  informacím. U těchto zadavatelů je pak 

veřejná kontrola jimi zadaných veřejných zakázek velice omezená, ne -li  

nemožná.  

Způsob získávání informací na základě zákona o svobodném 

přístupu k informacím je zdlouhavý a neumožňuje efektivní kontrolu 

veřejných zakázek ze strany veřejnosti. Zadavatelé často odpovídají  

neurčitě a vyhýbavě 158,  anebo neodpovídají vůbec. Pak se může žadatel 

domáhat poskytnutí  informace na základě st ížnosti na po stup při  

vyřizování stížnosti  k  zadavateli dle ustanovení § 16a ZSPI anebo 

odvoláním k zadavateli dle ustanovení § 16 ZSPI.   

De lege ferenda bych proto navrhoval výrazně rozšířit rozsah 

zveřejňovaných informací o každé veřejné zakázce již přímo v  zákoně  

o veřejných zakázkách. Ideálně bych zavedl povinnost zadavatele 

zveřejňovat všechny dokumenty z  dokumentace veřejné zakázky, a to 

bezodkladně po jejich vytvoření. Tyto informace by měly být 

zveřejňovány na jednom centrálním místě a ne roztříštěně na různých  

                                                 
156 Nález Ústavního soudu ze dne 24.  ledna 2007 260/06 s .p .  I .  ÚS 260/06.  

157 Ve své praxi  j sem se  j iž  někol ikrá t  dotazoval  na základě zákona o  svobodném 

přís tupu k  informacím České pošty,  s .p . ,  na informace o veřejných zakázkách,  které  

zadala.  Ze strany České pošt y,  s .p . ,  mi  bylo  vždy odpovězeno.  

158 Ve své praxi  j sem se setka l ,  že zadavate l  na dotaz,  které konkrétní  důvody anebo  

skutečnost i  nasta ly,  kte ré svým jednáním on sám nezpůsobi l  a  na základě kterých 

v souladu s  us tanovením § 23 odst .  4  písm. b)  ZVZ vypsal  za kázku v jednacím ř ízení  

bez uveřejnění ,  odpověděl  parafrázovaným zněním § 23  odst .  4  písm.  b)  ZVZ. Tedy,  

že nastaly takové důvody,  které on sám nezpůsobil .  
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profilech zadavatelů.  Proto bych navrhoval, aby byl zrušen institut profilu 

zadavatele a jeho funkci by plnilo jedno společné centrální místo na 

zveřejňování informací, kterým je již v  dnešní době dobře fungující  

Informační systém  veřejných zakázek .  
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ZÁVĚR 

Společným znakem financování veřejných zakázek je právě důvod, 

na základě kterého jsou na tyto zakázky vynakládány veřejné rozpočtové 

prostředky. Jedná se o úhradu za plnění předmětu veřejné zakázky mezi 

zadavatelem a dodavatelem 159.  Tato úhrada je realizována na základě 

soukromoprávní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.  

Výdaje veřejných rozpočtů určené na financování veřejných zakázek 

nejsou mandatorní, a tedy není právními předpisy stanovená jejich výše.  

Proto jediným nástrojem, jak udržet  tyto výdaje  pod kontrolou, je 

důsledné dodržováni zásad 3E –  hospodárnosti, efektivnosti  a účelnosti.  

Ze zkušeností z  mé vlastní praxe, z  informací zveřejňovaných pravidelně 

v médiích a i z  odborně zpracovaných průzkumů neziskových organizací,  

jako je například Transparency International , o.p.s. ,  plyne, že při  

financování veřejných zakázek jsou zásady 3E často porušovány, což vede 

k plýtvání prostředků z  veřejných rozpočtů. Má-li být tomuto plýtvání  

zamezeno, musí být zajištěno  mnohem důslednější dodržovaní zásad 3E.  

Životní cyklus veřejné zakázky lze rozdělit na tři části:  

1.  Vymezení předmětu veřejné zakázky v  souladu s  cílem  

a potřebami, které má předmět plnění této zakázky pro 

zadavatele naplňovat ,  a zajištění potřebných finančních 

prostředků na zaplacení realizace p ředmětu veřejné zakázky. 

V této části  se musí uplatňovat zejména zásada účelnosti.  

2.  Proces zadávání veřejné zakázky, kdy je vybrána nejvhodnější  

dodavatelská nabídka na plnění předmětu veřejné zakázky.  

V této části se musí uplatňovat zejména zásada hospodár nosti   

a efektivnosti .  

                                                 
159 V souladu s  ustanovením § 50  odst .  5  ZVZ může nastat  i  př ípad,  kdy je  veřejná  

zakázka plněna i  více dodavate l i  spo lečně.  
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3.  Samotné plnění veřejné zakázky na základě smluvního vztahu 

mezi dodavatelem a zadavatelem, který vznik l  přijetím 

nejvhodnější dodavatelské nabídky ze strany zadavatele. V  této  

fázi se musí uplatnit zejména standardní kontrola smluvní ho 

plnění ze strany zadavatele, aby bylo plněno dodavatelem řád ně 

a včas a bylo zaplaceno jen  za to, co bylo splněno v  souladu se 

smlouvou.  

V části 1 a 3 životního cyklu veřejné zakázky je nutné, aby byly 

důsledně uplatněny kontrolní mechanismy upravené právním řádem České 

republiky, které se soustřeďují na dodržování zásad 3E. Jedná se  

o vnitřní kontrolu a vnější veřejnoprávní kontrolu ze strany nadřízených 

orgánů a správců rozpočtových kapitol dle zákona o finanční kontrole.  

Dále se jedná o kontrolu dotací ze strany finančních úřadů dle zákona  

o státní kontrole a kontrolu hospodaření dle zákona o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.  

K této kontrole lze připočíst i  kontrolu ze strany Nejvyššího kontrolního 

úřadu. 

De lege ferenda bych pro zajištění účinnější kontroly rozšíři l  

pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu i na kontrolu hospodaření 

s prostředky u samosprávných celků. A dále bych zvážil vytvoření 

instituce,  anebo bych rozšířil  pravomoci Úřadu tak, aby moh l účinně 

kontrolovat i účelnost předmětu plnění veřejných zakázek a skutečné 

plnění smlouvy na veřejnou zakázku.  

Rozsah možného plýtvání prostředků z  veřejných rozpočtů při  

úhradách za předmět plnění veřejné zakázky záleží právě na způsobu, 

jakým zadavatel  vybírá nejvhodnější dodavatelskou nabídku. Proto se 

právní předpisy v  oblasti veřejných zakázek zaměřují hlavně na oblast  

zadávání veřejných zakázek. Cílem těchto předpisů má být zajištění co 

možná nejširší volné a rovné soutěže dodavatelů o veřejnou zaká zku, 

přičemž právě tato soutěž má zajist i t  maximální výhodnost vítězné 

dodavatelské nabídky pro zadavatele.  
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Primárním předpisem upravujícím zadávání veřejných zakázek je 

zákon o veřejných zakázkách, který prošel  v  období šesti let  již 19 

novelizacemi. Tyto neustálé změny v  průběhu dlouhého časového období  

odrazují od účasti v  soutěži o veřejné zakázky potenciální dodavatele,  

kteří očekávají  stabilní podnikatelské prostředí. Již tímto je narušena 

volná a rovná soutěž o veřejnou zakázku. Samotná koncepce záko na  

o veřejných zakázkách je nepřehledná, umožňující více různých výkladů  

a dávající velký prostor zadavatelům k  obcházení volné a rovné soutěže 

dodavatelů o veřejnou zakázku. To také znamená nepřiměřenou roli  

dohledových orgánů, které se snaží svými rozh odnutími překlenout 

nejasnosti  v zákoně o veřejných zakázkách. Bohužel zejména rozhodová ní 

Úřadu není v  tomto směru konzistentní . To opět přispívá k  nestabil itě  

podnikatelského prostředí, které odrazuje potenciální dodavatele od účasti  

v soutěži  o veřejné zakázky.  

Zákon o veřejných zakázkách se opírá o tři základní zásady –  

zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Tímto 

nepřímo zakládá právní domněnku, že jestliže zadavatel postupuje 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, pak j e výběr vítězného 

dodavatele v souladu se zásadami hospodárnosti a efektivnosti. Tomuto 

pojetí odpovídá i rozsah případného přezkumu postupu zadavatele ze 

strany Úřadu. Vzhledem k  tomu, že zákon o veřejných zakázkách 

umožňuje obcházet otevřenou a rovnou so utěž, nepovažuji takové formální 

pojetí za správné.  

De lege ferenda bych proto navrhoval,  aby zásada hospodárnosti   

a efektivnosti byla postavena v  ustanovení § 6 odst . 1 ZVZ na roveň třem 

výše zmíněným základním zásadám.  

I když povinnost zadavatele dodržovat tři  základní zásady plyne 

přímo ze zákona o veřejných zakázkách, některá jeho jednotlivá 

ustanovení nejsou v souladu s těmito zásadami. Proto bych de lege ferenda 

navrhoval změnit jednotlivá ustanovení tak, aby podporovala v  co největší  

míře volnou a rovnou soutěž. Jedná se například o jasné vymezení definic 

tří  základních zásad přímo v  zákoně o veřejných zakázkách, snížení 
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administrace a celkové zjednodušení prokazování kvalifikace ze strany 

dodavatelů,  zavedení institutu jedné společné komise a posíle ní 

nezávislosti této komise, přímé zavedení povinnosti zadavatele na 

písemnou formu a řádné odůvodnění u všech jeho úkonů v  procesu 

zadávání veřejné zakázky a bezodkladné zveřejňování celé dokumentace 

veřejné zakázky elektronickými prostředky.  

Obdobně bych  de lege ferenda navrhoval posíl it  zásadu 

hospodárnosti a efektivnosti i  přímo v  konkrétních ustanoveních zákona  

o veřejných zakázkách. Jedná se o výrazné zpřísnění používání 

subjektivních „nečíselných“ hodnotících kritérií,  zavedení povinnosti  

využívání elektronických aukcí, zamezení zneužívání institutu mimořádně 

nízké nabídkové ceny proti „nepreferovaným“ dodavatelům ze strany 

zadavatele a zřízení národního centrálního zadavatele.  

Veřejnoprávní úprava zadávání veřejných zakázek, obsažená 

zejména v zákoně o veřejných zakázkách, nevymezuje jasnou hranici   

a návaznost na soukromoprávní úpravu. Není zřejmé, jestli  zákon  

o veřejných zakázkách plně nahrazuje institut obchodní veřejné soutěže 

dle obchodního zákoníku, anebo je jen  úpravou speciální, která doplňuje  

a mění obchodně právní vztah zadavatele a potenciálních dodavatelů. Dle 

mého názoru je zákon o veřejných zakázkách úpravou speciální ve vztahu 

k obchodnímu zákoníku. De lege ferenda bych navrhoval pro odstranění 

veškerých pochybností vymezit  přímo v  zákoně o veřejných zakázkách 

jeho návaznost na soukromoprávní úpravu.  

V konkrétních ustanoveních se pak nejasnost hranice mezi 

působností  zákona o veřejných zakázkách a obchodního zákoníku 

projevuje nejvýrazněji u zakázek malého rozsahu. Také přímo Nejvyšší  

správní soud a Úřad mají rozdílný názor na to, jestli  zakázky malého 

rozsahu podléhají dohledové činnosti Úřadu. Proto bych de lege ferenda 

navrhoval,  aby bylo v  zákoně o veřejných zakázkách přímo uvedeno, že 

zakázky malého rozsahu přímo podléhají dohledo vé činnosti  Úřadu.  



133 

Dle Směrnice 89/665 jsou členské státy povinné zajisti t ,  aby 

národní legislativa umožňovala odškodnění osob poškozených  

protiprávním jednáním zadavatele při zadávání veřejné zakázky .  Možnost 

poškozeného dodavatele efektivně se domoci ško dy výrazně přispívá 

k omezení obcházení zákona o veřejných zakázkách ze strany zadavatele,  

protože mu hrozí konkrétní sankce, která může být zosobněna konkrétním 

zadavatelovým pracovníkům.  Takovou škodou je zejména škoda ve formě 

ušlého zisku, která vzniká, jestliže je zadavatelem vybrán v  rozporu se 

zákonem jiný dodavatel než poškozený dodavatel, který měl být v  souladu 

se zákonem vybrán. Zákon o veřejných zakázkách nijak neupravuje 

institut náhrady škody způsobené poškozeným dodavatelům. A není 

zřejmé, zda se náhrada škody řídí obchodním ,  anebo jenom občanským 

zákoníkem. Osobně zastávám názor,  že se náhrada škody řídí  

ustanoveními obchodního zákoníku. Pro odstranění veškerých pochybnost í  

bych de lege ferenda navrhoval,  aby bylo přímo v  zákoně o veřejných 

zakázkách stanoveno, na základě kterých právních předpisů se může osoba 

poškozená postupem zadavatele domáhat náhrady škody ,  a případně  

i  v jakém rozsahu.  

Úprava postupu poškozeného dodavatele při uplatnění jeho práva na 

přezkum úkonů zadavatele je dle zákona o veřejných zakázkách složitá  

a zbytečně prodlužuje proces zadávání veřejné zakázky. Za úplně 

zbytečný první krok tohoto postupu považuji podání námitky poškozeného 

dodavatele proti postupu zadavatele přímo tomuto zadavateli.  Ze 

zkušeností z  mé praxe mohu konstatovat, že zadavatel námitce v  drtivé 

většině případů nevyhoví ,  anebo ji odmítne z  formálních důvodů.  

Úprava podání návrhu na zahájení správního řízení na přezkum 

úkonů zadavatele k  Úřadu v  zákoně o veřejných zakázkách klade zbytečné 

překážky poškozenému dodavateli –  navrhovateli.  Těmito překážkami jsou 

opětovné složení jistoty, vysoká částka na složení kauce, která  v případě 

neúspěchu propadá, velice krátké termíny na vypracování a podání návrhu 

a v podstatě nemožnost navrhovatele odeslat návrh poštou. Tyto překážky 

brání poškozeným dodavatelům se řádně bránit proti  neoprávněnému  

postupu zadavatele,  kterým byli  poškozeni. To v  konečném důsledku 
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znamená, že pravděpodobnost toho, že zadavatel bude za svoje protiprávní  

jednání potrestán, je nízká. Navíc jestliže dodavatel návrh skutečně řádně 

a včas podá, může zadavatel sám přijmout vlastní nápravná opatření ,  a tím 

se vyhnout dalšímu pokračovaní řízení o přezkumu  jeho úkonů bez hrozby 

jakékoli  sankce ze strany Úřadu. Tedy zadavatelům se vyplatí nevyh ovět 

námitce a vyčkat, i  když o možném porušení zákona ze své strany vědí, 

jestli poškozený dodavatel skutečně podá řádně a včas návrh na zahájení 

správního řízení na přezkum úkonů zadavatele k  Úřadu.  

De lege ferenda bych proto navrhoval zrušit institut ná mitky. Jako 

první krok postupu poškozeného dodavatele bych pak zavedl přímo podání 

návrhu ze strany poškozeného dodavatele na zahájení správního řízení na 

přezkum úkonů zadavatele k  Úřadu. Současně bych navrhoval změnit  

podmínky pro podání návrhu tak, aby vysloveně neodrazovaly poškozené 

dodavatele od jeho podání. Dále bych navrhoval zrušit možnost 

zadavatele, aby kdykoli  v průběhu řízení mohl sám přijmout nápravní 

opatření ,  a tím se vyhnout pro něj nepříznivému rozhodnutí  Úřadu  

a případně i sankci za správní delikt.  

Závěrem mohu konstatovat, že jestliže se má zamezit plýtvání 

veřejných prostředků, kterými se financují veřejné zakázky, je nutné 

provést změny ve stávající legislativě v  oblasti veřejných zakázek. Tato 

moje práce není ojedinělá  v poukazování na nutnost těchto změn .  Lze 

například uvést řadu neziskových organizací, které na nedokonalost  

právních předpisů v  oblasti  veřejných zakázek dlouhodobě upozorňují,   

i  když se jejich představa může lišit v  konkrétních parametrech 

navrhovaných změn. Nezbývá mi než věřit, že snad i tato moje práce 

posune Českou republiku alespoň o malý krůček k  lepšímu hospodaření  

s veřejnými rozpočty.  
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veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek 

na stavební práce, ve znění pozdějších předpisů  

Směrnice 92/13, 

přezkumná 

směrnice  

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 , ve znění pozdějších předpisů  

SpŘ, správní řád  Zákon č. 500/2004 Sb.,  správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů  

SŘS, soudní řád 

správní  

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 

znění pozdějších předpisů  

Úřad  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

Zákon o krajích  Zákon č.  129/2000 Sb.,  o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o majetku 

ČR  

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o obcích Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o Praze Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů  
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Zákon o 

přezkoumávání 

hospodaření 

územních 

samosprávných 

celků a 

dobrovolných 

svazků obcí  

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků  

a dobrovolných svazků obcí,  ve znění pozdějších 

předpisů  

Zákon o státní 

kontrole 

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

ZFK, zákon o 

finanční kontrole  

Zákon č. 320/2001 Sb. ,  o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých  zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  

ZNKÚ, zákon o 

Nejvyšším 

kontrolním úřadu  

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 

úřadu, ve znění pozdějších předpisů  

ZPU, zákon o 

působnosti Úřadu  

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti  Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže ,  ve znění pozdějších 

předpisů  

ZRP, Zákon o 

rozpočtových 

pravidlech 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

ve znění pozdějších předpisů  

ZSPI, Zákon o 

svobodném 

přístupu 

k informacím 

Zákon č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

ZVO Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Slovenská republika,  ve znění pozdějších předpisů  

ZVZ, zákon o 

veřejných 

zakázkách 

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

znění pozdějších předpisů  
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ABSTRAKT 

Práce pojednává o financování a kontrole veřejných zakázek 

v České republice podle českého práva v  souladu se směrnicemi Evropské 

unie. Cílem bylo analyzovat stávající právní úpravu veřejných zakázek na 

základě praktických zkušeností s  nákupním procesem ve veřejném a také 

privátním sektoru a následně pak navrhnout taková zlepšení právní 

úpravy, aby bylo dosaženo větších úspor ve veřejných zakázkách. V  práci  

byly doporučené změny zejména v  zákoně č.  137/2006 Sb.,  o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných 

zakázkách“) v  těchto oblastech:  

Důslednější uplatnění zásad 3E –  Zadavatelé by měli postupovat  

v celém cyklu veřejných zakázek mnohem hospodárněji , efektivněji   

a účelněji. Povinnost zadavatele postupovat v  souladu se zásadami 3E by 

měla být zakotvena přímo v  zákoně o veřejných zakázkách.  

Zvýšení úrovně volné a rovné soutěže dodavatelů –  tři hlavní zásady 

transparentnosti,  rovného zacházení a zákazu diskriminace by měly být 

uplatňovány v  mnohem větším rozsahu. Pravidla zadávání veřejných 

zakázek by měla být zjednodušena. Administrativní překážky pro účast  

potenciálních dodavatelů by měly být odstraněny. Prostor pro možné 

potlačování volné a rovné soutěže dodavatelů by měl být vý razně omezen.  

Zefektivnění kontroly zadávání veřejných zakázek –  zákonné 

překážky omezující dodavatele domoci se nápravy při porušení zákona  

o veřejných zakázkách ze strany zadavatelů by měly být odstraněny.  

Umožnění veřejné kontroly –  každý krok zadavatele při zadávání 

veřejných zakázek by měl být bezprostředně poté zveřejněn na internetu 

pro možnou kontrolu ze strany veřejnosti.  
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ABSTRACT 

The thesis  deals with public contract financing and supervising in 

Czech Republic according to Czech national law wit h respect to European 

Union directives. The aim was to analyze existing law in area of public 

contract financing based on practical experiences with public as well as 

commercial procurement and propose improvements of law provisions, 

which can lower the cost of public contracts. Major and minor specific 

changes were recommended mainly for Act No. 137/2006 Coll.,  public 

procurement law (hereinafter referred to as the “public procurement 

law”) ,  as subsequently amended, in following areas:  

Deeper applying of 3E principles - Public contract authority shall  

act much more economically,  effectively and efficiently during whole 

public contract lifecycle from defining needs to fulfill  public contracts.  

The public contract authority obligation to act  according to 3E principles  

shall be directly included into public procurement law.  

Increasing level of free and fair supplier competition - Three main 

principles of equity,  non-discrimination and transparency shall be applied 

by public contracting authorities more extensiv ely. The rules of public 

tendering process shall be simplified. Administration obstacles for 

supplier participation shall be removed. The space given by law to public 

contracting authorities to suppress free and fair supplier competit ion shall  

be radically reduced.  

Streamlining supervision review of contract awarding process -  

Legal barriers for suppliers to achieve remedy of public contract authority 

lawless behaviour shall  be removed. Number of different steps, which 

suppliers have to pass to achieve this  remedy, shall be decreased.  

Enabling public control - Every step of public contract authority in  

whole awarding process shall be immediately visible for public 

supervision on Internet.  
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