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ÚVOD 

Právní úprava zadávání veřejných zakázek je celospolečensky vnímána jako 

nezbytná součást právní regulace. Její význam spočívá zejména v tom, že zajišťuje, aby 

veřejné prostředky byly vynakládány efektivně a v rozsahu nezbytně nutném při 

dodržení účelnosti výdajů. Veřejné zakázky představují mechanismus, na jehož základě 

dochází k uzavírání smluv mezi veřejným a soukromým sektorem, jejichž obsahem je 

nejčastěji ve směru od soukromého sektoru k veřejnému poskytnutí konkrétního plnění 

a ve směru od veřejného sektoru k soukromému protiplnění představované finančními 

prostředky. 

Základním prostředkem pro zajištění efektivity vynakládání veřejných zdrojů je 

soutěž o veřejnou zakázku mezi dodavateli. Účelem práva veřejných zakázek je umožnit 

co nejširší soutěž mezi dodavateli, odstranit překážky této soutěže a zajistit rovné 

podmínky pro všechny, kteří se o veřejné zakázky chtějí ucházet
1
. Současně je třeba 

zajistit, aby plnění veřejných zakázek bylo prováděno spolehlivým, schopným 

a stabilním dodavatelem tak, aby nedocházelo k prodlení v plnění, byla zajištěna co 

nejvyšší kvalita a nevznikaly nadbytečné náklady. K zajištění těchto požadavků slouží 

zejména kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria.  

Cílem této diplomové práce není analýza celého procesu a všech aspektů 

zadávání veřejných zakázek, ale jeho vybraných oblastí, a to právě kvalifikačních 

předpokladů a hodnotících kritérií. Na základě kvalifikačních předpokladů dochází 

k omezení potenciálního okruhu dodavatelů na ty, kteří jsou dostatečně kvalifikovaní 

k tomu, aby mohli plnit předmět veřejné zakázky a být pro zadavatele spolehlivým 

smluvním partnerem. Kvalifikovanost dodavatele spočívá zejména v jeho zkušenostech, 

personálním a technickém vybavení, ale taktéž v předmětu jeho podnikání ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky a dalších aspektech. Hodnotící kritéria coby prostředek 

k výběru nejvhodnějšího dodavatele z těch, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku, 

jsou zásadním aspektem celého procesu zadávání veřejných zakázek, protože na jejich 

základě se rozhoduje o přidělení plnění konkrétnímu subjektu. Obě tyto součásti 

                                                      

1 Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006, o veřejných zakázkách. Dostupná z WWW: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1076&ct1=0.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1076&ct1=0
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procesu zadávání proto musí být v souladu se zásadami transparentnosti, rovného 

zacházení, zákazu diskriminace a dalšími, i když zákonem o veřejných zakázkách 

výslovně neuvedenými zásadami procesu zadávání. Společnou funkcí kvalifikačních 

předpokladů a hodnotících kritérií je zajištění hospodárného a efektivního využívání 

veřejných prostředků tím, že plnění veřejné zakázky bude přisouzeno dodavateli, který 

v rámci konkrétní veřejné zakázky nabídne plnění, které nejlépe naplní požadovaný 

poměr ceny a kvality.  

Význam právní úpravy veřejných zakázek je pak zesílen evropským rozměrem, 

a to nejen právní úpravou na unijní úrovni, s níž musí být národní úprava v souladu, ale 

zejména kvůli rostoucímu významu finančních prostředků Evropské unie, které se na 

národní úrovni prostřednictvím veřejných zakázek přerozdělují. Důraz na zákonnost 

postupu při zadávání veřejných zakázek tak není pouze národním zájmem, jeho význam 

hranice České republiky výrazně přesahuje.  

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

úpravu veřejných zakázek, se kterou je česká úprava nerozlučně spjata. První část je 

zaměřena na úvod do veřejných zakázek skládající se z pohledu na historický vývoj 

právní úpravy veřejných zakázek. Druhá část je věnována aktuální právní úpravě na 

národní i unijní úrovni a vymezení základních institutů veřejných zakázek. Třetí 

kapitola je věnována problematice kvalifikačních předpokladů a poslední, čtvrtá, se 

zabývá hodnotícími kritérii. Při zpracování jsem mimo odbornou literaturu a právní 

předpisy vycházela rovněž z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

coby dohledového orgánu nad zadáváním veřejných zakázek a judikatury soudů České 

republiky a Evropské unie.  

S ohledem na rozsah diplomové práce je tato práce po domluvě s vedoucím 

zaměřena zejména na analýzu vybraných institutů ve vztahu k veřejnému zadavateli. 

Zároveň nejsou předmětem této práce specifika veřejných zakázek v oblasti obrany 

nebo bezpečnosti. 
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1. PRÁVNÍ ÚPRAVA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

1.1 PRÁVNÍ ÚPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY 

1.1.1 Vývoj právní úpravy 

Hlavním účelem právní úpravy veřejných zakázek je efektivnost vynakládání 

veřejných prostředků prostřednictvím konkurence a soutěže dodavatelů o plnění, která 

má vést k finančním úsporám na straně veřejného sektoru. Snaha o efektivní 

vynakládání veřejných zdrojů není na území České republiky novinkou posledních let. 

Už v Československé republice existovala úprava tehdejší obdoby veřejných zakázek. 

Jednalo se o nařízení vlády č. 667/1920 Sb. z. a n., o zadávání státních dodávek a prací 

(zadávací řád), na které navazovaly další právní předpisy. Toto nařízení nahradilo 

recipované nařízení č. 61/1909 ř. z. o zadávání státních dodávek a prací, které bylo 

převzato do právního řádu Československé republiky recepční normou z Rakousko-

Uherska. Zadávací řád měl zajistit účelné a efektivnější hospodaření se státními 

prostředky prostřednictvím konkurenčního plnění a vyloučení korupce a nekvalitního 

provedení zakázek.
2
 Po druhé světové válce a následné změně v ekonomice, která 

znamenala přechod k centrálně plánovanému hospodářství, pozbyla právní úprava 

zadávání zakázek významu a jejich zadávání bylo uskutečňováno přímým přidělováním 

jednotlivým státním podnikům. Zadávací řád byl zrušen zákonem č. 99/1950 Sb., 

o hospodářských smlouvách a státní arbitráži
3
. Dílčí úprava byla s účinností od 1. 1. 

1971 provedena novelou
4
 hospodářského zákoníku

5
, která zavedla veřejnou soutěž, užší 

soutěž a veřejný příslib.
6
  

                                                      

2 JURČÍK, R. Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. Praha: C.H. Beck, 2007, 571 s. Beckovy 

příručky pro právní praxi. ISBN 978-807-1795-759. 

3 Zrušovací ustanovení v § 37 znělo: „Zrušují se všechny právní předpisy, které odporují tomuto zákonu, zejména 

vládní nařízení č. 667/1920 S., o zadávání státních dodávek a prací (zadávací řád).“ – Zákon č. 99/1950 Sb., 

o hospodářských smlouvách a státní arbitráži. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=1950&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=4. 

4 Zákon č. 138/1970 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku. Dostupný také 

z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1970&typeLaw=zakon&what=Rok. 

5 Zákon č. 109/1964 Sb., Hospodářský zákoník. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=1964&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=5. 

6 JURČÍK, cit. 2. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1950&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=4
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1950&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=4
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1970&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1964&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=5
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1964&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=5
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V roce 1989 došlo k další zásadní změně v politickém i ekonomickém směřování 

České republiky, která se vrátila k mechanismům tržní ekonomiky. V této souvislosti se 

objevila nutnost úpravy státních zakázek, která by odpovídala nové hospodářské situaci, 

zejména s ohledem na znovuvytvoření soutěže na trhu. 1. 10. 1990 byl Úřadem 

racionalizace ve stavebnictví přijat formou metodického pokynu Zadávací řád staveb. 

Ten se skládal z šesti částí počínaje úvodními ustanoveními, dále 

způsoby zadávání (veřejná soutěž, užší soutěž a zadání z volné ruky), obsah podmínek 

soutěže, nabídkové řízení a konče závěrečnými ustanoveními. Dne 24. 7. 1991 byl na 

základě zmocnění v hospodářském zákoníku vydán zadávací řád staveb, formou 

opatření Federálního ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu České republiky 

a Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenské republiky k Zadávacímu řádu, který 

obsahoval postupy doporučené pro celou Českou a Slovenskou Federativní Republiku. 

Společným výměrem ministerstev financí České republiky, Slovenské republiky 

a Federálním ministerstvem financí č. 01/1991 byla stanovena povinnost postupovat 

podle tohoto řádu v případech zadávání staveb, stavebních objektů, provozních souborů, 

stavebních a montážních prací a projektových prací, pokud byly financovány zcela nebo 

zčásti z rozpočtu federace, republik nebo z prostředků poskytnutých z těchto rozpočtů 

místním orgánům. Zadávací řád obsahoval ustanovení o působnosti řádu, vymezoval 

pojmy zadavatel, uchazeč a způsoby zadání veřejných zakázek. Dále vymezoval 

soutěžní podmínky či požadavky na prokazování způsobilosti uchazečů. Usnesením 

vlády České republiky č. 458/1992 ze dne 24. 6. 1992 došlo k širšímu 

uplatnění zadávání, když zadání formou soutěže bylo rozšířeno na další předměty 

zakázek, dodávky, práce, služby a výkony.  

I přes přijímání podzákonných norem a metodických pokynů byla zřejmá nutnost 

přijmout úpravu zadávání zakázek na zákonné úrovni. K tomu došlo s účinností zákona 

č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, od 1. 1. 1995. Tento zákon znamenal 

první zákonnou úpravou procesu zadávání v České republice po roce 1989. Tvůrcem 

zákona bylo Ministerstvo hospodářství a dohled vykonávalo Ministerstvo pro 

hospodářskou soutěž, jehož nástupcem se stal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se 

sídlem v Brně. Vedle nutnosti regulovat stále vzrůstající objem veřejných zakázek 

právní úpravou se sílou zákona vedly zákonodárce k přijetí tohoto zákona rovněž 

integrační snahy směrem k Evropské unii. Deklarovaným cílem zákona č. 199/1994 Sb. 
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byla aplikace tržních mechanismů uplatněním obchodní veřejné soutěže do hospodaření 

s veřejnými prostředky. Zákon měl vytvořit podmínky pro zabezpečení průhlednosti, 

vyloučení diskriminace, protekce a korupce. Předlohou zákona č. 199/1994 Sb. byl 

modelový zákon o zadávání zboží, staveb a služeb přijatý Komisí Spojených národů pro 

mezinárodní obchodní právo (modelový zákon UNCITRAL). Právě skutečnost, že 

tvůrci zákona vycházeli z modelového zákona UNCITRAL, a ne ze směrnic přijatých 

na evropské úrovni, se ukázala jako problematická při harmonizaci právní úpravy České 

republiky s evropskými normami. Novela zákona č. 199/1994 Sb. z roku 1998
7
 

stanovila, že orgánem dohledu je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zákon 

č. 199/1994 Sb. byl s četnými novelizacemi účinný téměř 10 let.   

Charakteristickým rysem zákona č. 199/1994 Sb. byla již zmíněná skutečnost, že 

jeho koncepce nevycházela z evropských zadávacích směrnic, nýbrž z tzv. modelového 

zákona UNCITRAL. V souvislosti s blížícím se vstupem České republiky do Evropské 

unie bylo nutné splnit náš závazek harmonizace práva i v oblasti práva veřejných 

zakázek. Zákon č. 199/1994 Sb. a evropské zadávací směrnice představovaly odlišné 

systémy a harmonizaci s právem Evropských společenství nebylo možné provést tak, že 

by se prvky jednoho systému vložily do systému jiného s představou, že takto 

pozměněný systém bude správně fungovat. Na základě usnesení vlády České republiky 

ze dne 22. prosince 1999 č. 1350 o Plánu legislativních prací vlády na rok 2000 

a o aktualizovaném Výhledu legislativních prací vlády na léta 2001 a 2002 bylo 

rozhodnuto o vypracování zákona o zadávání veřejných zakázek.
8
 

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, nahradil s účinností od 1. 5. 2004 

zákon č. 199/1994 Sb. a transponoval do českého právního řádu směrnice Evropských 

společenství z 90. let 20. století. V souladu s tehdejší komunitární úpravou bylo 

opuštěno zadávání na základě obchodní veřejné soutěže a byly zavedeny vlastní 

způsoby zadávání, konkrétně čtyři druhy zadávacího řízení. Cílem zákona č. 40/2004 

                                                      

7 Zákon č. 93/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.  199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

zákona č.  148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=1998&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=8. 

8 Usnesení vlády České republiky ze dne 22. prosince 1999 č. 1350 + 2P 

o Plánu legislativních prací vlády na rok 2000 a o aktualizovaném Výhledu legislativních prací vlády na léta 2001 a 

2002. Dostupné také z WWW: 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usnweb.nsf/0/E5DAD50303B65B19C12571B6006C27A4. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1998&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=8
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1998&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=8
http://racek.vlada.cz/usneseni/usnweb.nsf/0/E5DAD50303B65B19C12571B6006C27A4
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Sb. bylo zajistit dodržování transparentního a nediskriminačního postupu zadavatelů při 

zadávání veřejných zakázek, stanovit pokud možno formálně jednoduché, 

nekomplikované a tím zrychlené postupy přezkumu zadávacího řízení, aby tím bylo 

umožněno plynulé zadávání zakázek. V neposlední řadě bylo cílem dosáhnout plné 

slučitelnosti se směrnicemi Evropských společenství v dané oblasti práva.
9
 

Zákon č. 40/2004 Sb. rozdělil veřejné zakázky podle jejich předpokládané 

hodnoty na dodnes platné kategorie nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek. 

V souladu s komunitární úpravou přinesl zákon č. 40/2004 Sb. do české úpravy 

veřejných zakázek institut rámcové smlouvy nebo seznam kvalifikovaných dodavatelů. 

Poté, co byly na komunitární úrovni přijaty nové zadávací směrnice
10
, jejichž 

transpozici bylo nutné zajistit, opět vyvstala otázka, zda transpozici nových směrnic 

efektivněji zajistit novelou stávajícího zákona, či přijmout zákon nový. Vzhledem 

k tomu, že zákon č. 40/2004 Sb. nebyl příliš legislativně zdařilým počinem, neboť za 

krátkou dobu své účinnosti zaznamenal několik výkladových nejasností a navíc ani 

transpozice směrnic z 90. let 20. století nebyla provedena dokonale, deklaroval 

zákonodárce, že uspokojivým řešením je přijetí nového zákona. Ačkoliv se původně 

nová právní úprava neměla od zákona č. 40/2004 Sb. příliš odchýlit, navrhované zásahy 

se ve velké míře dotýkaly většiny ustanovení zákona č.40/2004 Sb.
11

 

Po téměř ročním legislativním procesu byl přijat zákon č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, který je od 1. července 2006 až dosud účinnou českou normou 

pro zadávání veřejných zakázek. 

1.1.2 Aktuální úprava 

Současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je rozčleněn do 9 částí 

s celkem 161 paragrafy. Struktura zákona č. 137/2006 Sb. je následující:  

                                                      

9 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách – dostupná z WWW: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=363&ct1=0. 

10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. 3. 2004, o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších předpisů, a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31. 3. 2004, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími 

v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů. 

11 Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – dostupná z WWW: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1076&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=363&ct1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1076&CT1=0
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 Část prví (§ 1 až § 20) – Obecná ustanovení  

 Část druhá (§ 21 až § 85) – Zadávací řízení  

 Část třetí (§ 86 až § 101) – Zvláštní postupy v zadávacím řízení  

 Část čtvrtá (§ 102 až § 109b) – Zvláštní postupy  

 Část pátá (§ 110 až § 124) – Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele  

 Část šestá (§ 125 až § 145) – Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém 

certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů, rejstřík osob se 

zákazem plnění veřejných zakázek 

 Část sedmá (§ 146 až § 157a) – Společná ustanovení 

 Část osmá (§ 158 až § 160) – Přechodná a závěrečná ustanovení 

 Část devátá (§ 161) – Účinnost  

Zákon č. 137/2006 Sb. vychází ze zadávacích směrnic a je s nimi plně slučitelný. 

Zákon byl již devatenáctkrát novelizován, přičemž jeho novelizace zcela jistě 

neskončily. 1. 4. 2012 nabyla účinnosti rozsáhlá novela, zákon č. 55/2012 Sb., kterým 

se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

která přinesla výrazné zásahy do podoby zákona napříč všemi oblastmi, které zákon 

upravuje. Dají se však očekávat další změny podoby zákona, neboť legislativní 

iniciativy v této oblasti jsou velmi časté. Dle mého názoru je právní úprava veřejných 

zakázek až příliš často novelizována a bohužel velmi poplatná politické situaci i za cenu 

četných legislativních nedokonalostí.
12

 

 

 

                                                      

12 Příkladem nedokonalostí v novelizacích zákona bylo přijetí novely č. 179/2010 Sb., která zavedla ustanovení § 53 

odst. 1 písm. m) zákona: „který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil 

aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách“. Toto ustanovení fakticky vyloučilo 

možnost účasti v zadávacích řízeních akciovým společnostem, které měly vydány akcie na majitele ve smyslu § 156 

odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ačkoliv taková forma akciové 

společnosti je v českém právním řádu přípustná a obchodním zákoníkem předpokládaná. Tuto formu akciové 

společnosti využívá řada významných českých společností včetně bank, stavebních a energetických společností. 

Krátce po nabytí účinnosti této novely tak musela být přijata novela č. 423/2010 Sb., která uvedený požadavek 

zmírnila na povinnost všech akciových společností předložit aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 

10%. Důvodová zpráva k zákonu č. 423/2010 Sb. dostupná z WWW: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=45&CT1=0.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=45&CT1=0
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1.2 PRÁVNÍ ÚPRAVA NA ÚROVNI EVROPSKÉ UNIE 

Právní úprava veřejných zakázek na unijní úrovni je obsažena jak v primárním, 

tak v sekundárním právu. Pramenem primárního práva Evropské unie je zejména 

Smlouva o fungování Evropské unie, která se veřejným zakázkám sice speciálně 

nevěnuje, ale obsahuje principy a zásady, které lze a je nutné vztáhnout i na zadávání. 

Jsou jimi zejména zásada zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti, zásada 

svobodného pohybu a pobytu na území členských států, zásada volného pohybu zboží, 

služeb a kapitálu. 

Základem právní úpravy veřejných zakázek na úrovni Evropské unie jsou právní 

akty sekundárního práva. Těžiště tvoří dvě tzv. zadávací směrnice: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. 3. 2004, 

o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, 

dodávky a služby, ve znění pozdějších předpisů, která je základní normou pro 

úpravu postupu veřejného zadavatele
13

 při zadávání veřejných zakázek;  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31. 3. 2004, 

o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění 

pozdějších předpisů, která naopak upravuje postup sektorového zadavatele.
14

 

Dalšími právními předpisy Evropské unie z oblasti veřejných zakázek jsou:  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. 12. 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; 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. 4. 2009 

o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel;
15

 

                                                      

13 Viz kapitola 2.2.1. 

14 Viz kapitola 2.2.3. 

15 Do českého právního řádu byla tato směrnice transponována  zákonem č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
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 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. 7. 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;
16

 

 nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. 12. 2005, kterým se mění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně 

prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek. 

Významnou roli hraje Soudní dvůr Evropské unie, který prostřednictvím své 

judikatury upřesňuje a vykládá pojmy obsažené v zadávacích směrnicích i v samotné 

Smlouvě o fungování Evropské unie a plní funkci dohlížitele na zákonnost zadávání 

veřejných zakázek na evropské úrovni. 

Dne 20. 12. 2011 zveřejnila Evropská komise návrh Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek, která by měla novelizovat směrnici 

č. 2004/18/ES.
17

 Legislativní proces by dle Evropské komise měl být ukončen koncem 

roku 2012 a návrh počítá s koncem lhůty pro transpozici do národních úprav členských 

států Evropské unie k 30. 6. 2014.
18

 

Národní právní úprava České republiky ze zadávacích směrnic vychází, 

transponovány jsou rovněž ustanovení dalších předpisů z oblasti úpravy veřejných 

zakázek. Jsou-li tedy zadávací řízení a postup zadavatele i dodavatelů v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb., pak jsou rovněž v souladu s unijní úpravou. Je-li česká právní 

úprava vykládána Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo ve správním 

soudnictví, je dána povinnost eurokonformního výkladu, tedy výkladu ve světle 

unijního práva.
19

 Ve vztahu k národní úpravě platí o unijním právu zásada přednosti, 

a to i vůči novějším národním předpisům.
20

  

                                                      

16 Do českého právního řádu byla tato směrnice transponována zákonem č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 

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

17 Návrh směrnice dostupný z WWW: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:CS:PDF. 

18 Legislativní proces včetně tiskové zprávy Evropské komise dostupný z WWW: 

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=201258.   

19 Rozsudek SDEU C-106/89 ve věci Marleasing v. Comercial Internacional de Alimentaciónze ze dne 13. listopadu 

1990. 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:CS:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=201258
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2. ZÁKLADNÍ INSTITUTY PRÁVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Zákon o veřejných zakázkách je speciální a komplexní úpravou, která obsahuje 

pojmy a instituty jinde v právním řádu nepoužívané. Pro zařazení a vymezení 

kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií je nutné vymezení základních pojmů 

zákona č. 137/2006 Sb. 

2.1 ZADAVATEL 

Pojem zadavatel je klíčovým pojmem celé právní úpravy zadávání veřejných 

zakázek. Právě subjekt, který naplňuje zákonné znaky zadavatele, je povinen při 

pořizování plnění postupovat podle právních předpisů upravujících postup zadávání 

veřejných zakázek. Zákon č. 137/2006 Sb. v § 2 taxativně vyjmenovává okruh subjektů, 

které jsou povinny postupovat podle tohoto zákona. Souhrnně jsou tyto subjekty 

označovány jako zadavatel. Za zadavatele se považuje veřejný, dotovaný a sektorový 

zadavatel. Je-li zákonem používán pojem zadavatel, jsou tím myšleny všechny tři 

kategorie zadavatelů. Ukládá-li zákon nějaké povinnosti jen některé z kategorií 

zadavatelů, vždy tuto kategorii specifikuje.
21

 

2.1.1 Veřejný zadavatel 

Výčet veřejných zadavatelů podává § 2 odst. 2 zákona. Je jím: 

a) Česká republika, 

b) státní příspěvková organizace, 

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

zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, 

d) jiná právnická osoba, pokud 

 byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 

které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 

 je financována převážně státem nebo jiným veřejným zadavatelem nebo 

je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný 

                                                      

21 Například ustanovení § 39 zákona č. 137/2006 Sb. upravuje lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného 

zadavatele; ustanovení § 87 o pravidelném předběžném oznámení platí pro sektorové zadavatele. 
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veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím 

statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. 

Za Českou republiku jednají, a tedy i zadávají veřejné zakázky, jednotlivé 

organizační složky podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zejména ministerstva 

a ústřední orgány státní správy neboli ústřední správní úřady. Příspěvkovými 

organizacemi státu jsou různorodé organizace z resortů jednotlivých ministerstev.
22

 

Územními samosprávnými celky jsou obce a kraje, v případě statutárních měst jsou 

veřejnými zadavateli rovněž městské obvody či městské části. 

Veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona může být výhradně 

právnická osoba. Další podmínkou je její zřízení za účelem uspokojování potřeb 

veřejného zájmu, které nemají průmyslovou či obchodní povahu. Posledním znakem, 

který musí být kumulativně s předchozími naplněn, je podmínka financování či ovládání 

ze strany jiného veřejného zadavatele. Naplnění či nenaplnění definice veřejného 

zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. d) bylo nesčetněkrát řešeno jak ze strany národních 

orgánu, tak na úrovni unijní Soudním dvorem Evropské unie.
23

 Na rozdíl od ostatních 

veřejných zadavatelů je možné, aby subjekt, který od počátku veřejným zadavatelem ve 

smyslu tohoto ustanovení není, se časem s ohledem na svou faktickou činnost do této 

kategorie zařadil.
24

 I v České republice bylo v případě několika subjektů složitě 

rozhodováno, zda naplňují či nenaplňují definici veřejného zadavatele dle § 2 odst. 2 

písm. d). Například u státního podniku Lesy České republiky bylo po dlouhých sporech 

ohledně naplnění podmínky uspokojování veřejného zájmu rozhodnuto, že tento subjekt 

je veřejným zadavatelem, a má tedy povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb.
25

  

                                                      

22 Např. Revmatologický ústav a Endokrinologický ústav v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví, 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem v přímé řídící působnosti Ministerstva zemědělství nebo Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) v přímé řídící působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

23 Například: Rozsudek SDEU C-44/96 ve věci Mannesmann Anlagebau Austria AG v. Strohal Rotationsdruck 

GesmbH ze dne 15. 1. 1998 nebo rozsudek SDEU C-3360/96 Gemeente Arnhem, Gemente Rheben v. BFI Holding 

BV ze dne 10. 1. 1998. Dále též rozsudek SDEU C-126/03 Evropská komise v. Německo ze dne 18. 11. 2004 a další. 

24 Rozsudek SDEU C-470/99 ve věci Universale-Bau AG a Bietergemeinschaft v. Entsorgungsbetriebe Simmering 

GmbH ze dne 12. 12. 2002. 

25
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 98/2010 ze dne 31. 5. 2011: „Z uvedeného je tedy patrné, že 

Lesy ČR, s.p., svou činností jednak hospodaří se státním majetkem a spravují ho, což už samo o sobě by mělo být 

považováno za předmět veřejného, resp. obecného zájmu, jednak je jejich činnost zacílena přímo na správu lesů, 

nikoli přitom pouze lesů jakožto lesních porostů, ale dokonce celých lesních ekosystémů. Protože jsou pak lesy 
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2.1.2 Dotovaný zadavatel 

Novela č. 55/2012 Sb. výrazně změnila zákonnou definici dotovaného zadavatele. 

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

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

z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku 

z těchto zdrojů přesahují 200 milionů Kč, přičemž peněžní prostředky jsou poskytovány 

z veřejných zdrojů i v případě, jsou-li poskytovány prostřednictvím jiné osoby. 

V případě dotovaného zadavatele se zadavatelem může stát i fyzická osoba. Veřejnými 

zdroji se rozumí podle ustanovení § 17 písm. u) zákona:  

 dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních 

fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti, 

 prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu 

 granty Evropské unie, nebo 

 dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných 

peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných 

podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. 

Touto změnou se výrazně rozšířil okruh subjektů, které naplňují znaky definice 

dotovaného zadavatele, neboť jím budou všechny subjekty, které na svůj projekt obdrží 

dotaci představující více než 50% jeho hodnoty. Tato změna byla vedena zejména 

snahou o podřízení projektů dotovaných z finančních prostředků Evropské unie pod 

dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
26

 Za dotovaného zadavatele se pro 

účely uzavření smlouvy se subdodavatelem nepovažuje dodavatel, kterému byla zadána 

veřejná zakázka.  

Podle mého názoru je uvedené rozšíření definice dotovaného zadavatele příliš 

rozsáhlé. Pod režim přísně formalizované úpravy zadávání veřejných zakázek a s tím 

souvisejícího dohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže budou v důsledku 

                                                                                                                                                            

podstatnou složkou životního prostředí a přírodního bohatství České republiky a plní nezastupitelnou roli v globálním 

ekosystému, je jejich správa a obhospodařování nepopiratelně také předmětem obecného a celospolečenského 

zájmu.“ 
26 Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu novely č. 55/2012 Sb., zvláštní část, k bodu 1. Dostupný z WWW: 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71342 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71342
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poskytnutí dotace zařazeny i subjekty a projekty, u nichž není přísná úprava zadávání 

potřebná, což může vést k dalšímu nárůstu zátěže Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže.  

2.1.3 Sektorový zadavatel 

Sektorovým zadavatelem je osoba, která vykonává některou z relevantních 

činností stanovených v § 4 zákona, pokud tuto činnost vykonává na základě zvláštního 

či výhradního práva, nebo nad ní může veřejný zadavatel přímo či nepřímo vykonávat 

dominantní vliv tím, že disponuje většinou hlasovacích práv nebo jmenuje či volí více 

než polovinu členů v jejím orgánu. Sektorovým zadavatelem je obecně subjekt, který při 

své činnosti nepodléhá dostatečné konkurenci, neboť ta je v oblasti jeho podnikání 

z povahy věci vyloučena, případně z faktických či administrativních důvodů výrazně 

omezena. Jde o zadavatele v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 

poštovních služeb a subjekty využívající určité geograficky vymezené území na základě 

principu exkluzivity.
27

  

Povinnost sektorového zadavatele postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb. vyplývá 

zejména z ustanovení § 19 zákona. § 19 odst. 1 stanoví generální výjimku z povinnosti 

postupovat podle zákona. Ta se odvíjí od kategorie veřejné zakázky, jde-li o podlimitní 

veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu, nemá sektorový zadavatel 

povinnosti postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb. V případě nadlimitních veřejných 

zakázek je rozhodující, zda jde o veřejnou zakázku související s výkonem relevantní 

činnosti či nikoliv. Sektorový zadavatel má povinnost postupovat podle zákona pouze 

tehdy, jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku, která souvisí s výkonem relevantní činnosti. 

V případě plnění nesouvisejícího s relevantní činností může sektorový zadavatel 

postupovat mimo režim zákona i v případě, že hodnota plnění přesahuje finanční limit 

pro nadlimitní veřejnou zakázku. 

 

 

                                                      

27 RAUS, D. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. Praha: Linde, 2007, 895 s. Zákony - komentáře (Linde). ISBN 

978-807-2016-778. 
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2.2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Veřejná zakázka je vymezena v § 7 zákona jako „zakázka realizovaná na základě 

smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné 

poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací“.  

Základním znakem každé veřejné zakázky je úplatný smluvní vztah, jehož 

smluvními stranami jsou zadavatel na straně jedné a způsobem stanoveným zákonem 

vybraný dodavatel zboží, služeb nebo stavebních prací na straně druhé. Vzhledem 

k tomu, že základním znakem je úplatný smluvní vztah, o veřejnou zakázku se nebude 

jednat v případě, kdy sice půjde o dodávky, služby či stavební práce ve prospěch 

zadavatele, ale mezi zadavatelem a dodavatelem nebude uzavírána smlouva, například 

proto, že závazek dodavateli vyplývá přímo z právního předpisu. Z podmínky úplatnosti 

plyne závěr, že veřejnou zakázkou nemůže být dar nebo bezúplatné poskytnutí plnění. 

Obecně platí, že výše úhrady za plnění se shoduje s nabídkovou cenou vybraného 

dodavatele. Není ovšem vyloučen ani způsob úhrady spočívající v naturálním plnění.  

Zákon č. 137/2006 Sb. závazným způsobem upravuje postup zadavatele směřující 

ke vzniku úplatného smluvního vztahu. Zákon reguluje prekontraktační a kontraktační 

fázi do uzavření příslušné smlouvy na plnění veřejné zakázky, upravuje proces výběru 

smluvního partnera, přičemž samotný smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem 

je následně realizován na základě soukromoprávního závazkového vztahu obvykle 

v režimu obchodního práva.
28

 

2.2.1 Dělení veřejných zakázek podle předmětu 

Zákon č. 137/2006 Sb. v ustanovení § 7 odst. 2 dělí veřejné zakázky podle 

předmětu na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky 

na stavební práce. Souhrnně označuje takto rozdělené veřejné zakázky jako druhy 

veřejných zakázek. Tento výčet je taxativní.  

Veřejnou zakázkou na dodávky je dle § 8 veřejná zakázka, jejímž předmětem je 

pořízení věci, a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo 

nájmu zboží s právem následné koupě (leasing). Veřejnou zakázkou na dodávky je 

                                                      

28 RAUS, cit. 27. 



 

  20 

rovněž zakázka, jejímž předmětem je kromě dodávek i poskytnutí služeb nebo 

stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do 

provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem 

veřejné zakázky, ale jsou ke splnění zakázky nezbytné. Ve většině případů se jedná 

o koupi určitého množství předem určeného zboží, nejčastěji výrobků.  

Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je 

provedení stavebních prací, případně s nimi související projektová nebo inženýrská 

činnost, nebo zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací 

a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. 

Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je vedle 

těchto prací rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu 

veřejné zakázky dodavatelem. Za stavební práce je třeba považovat rovněž práce 

demontážní, likvidační, sanační a práce související s odstraňováním staveb a jejich 

zbytků. Veřejnou zakázkou na stavební práce jsou rovněž stavební práce pořizované 

s využitím zprostředkovatelských služeb, typicky realitních. 

Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na 

dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce. Veřejnou zakázkou na služby je 

i zakázka, jejímž předmětem je také poskytnutí dodávek, je-li hodnota služeb vyšší než 

hodnota dodávek. Stejně tak je veřejnou zakázkou na služby zakázka, jejímž předmětem 

je i provedení stavebních prací, které však nejsou základním účelem a jsou k provedení 

služeb nezbytné. 

Pro určení druhu veřejné zakázky v případě, kdy je předmětem plnění veřejné 

zakázky kombinace více druhů, je rozhodující zásada převažujícího charakteru. 

Kritériem není vzájemný poměr předpokládaných cen, ale to, jaký charakter 

dodavatelova plnění je základní, primárně poptávaným, tj. který objektivně převažuje. 

2.2.2 Dělení veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty 

Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zadavatel povinen 

postupovat podle pravidel stanovených v § 13 zákona. Předpokládanou hodnotou se 

rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění 

veřejné zakázky. Dle ustálené rozhodovací praxe je možné, aby část finančního plnění 
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byla poskytována ne přímo zadavatelem, ale jiným subjektem. Jak uvedl Krajský soud 

v Brně ve svém rozsudku sp. zn. 62 Ca 32/2009 ze dne 21. 10. 2011: „Do 

předpokládané hodnoty je třeba zahrnout nejen finanční úhrady poskytované dodavateli 

přímo zadavatelem, ale i finanční plnění poskytována jinými subjekty, je-li takové plnění 

v přímé souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou a tento subjekt je z určitého důvodu 

povinen dodavateli fakticky plnit“. Krajský soud v tomto rozsudku potvrdil názor Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže, že v případě prodeje nemovitostí prostřednictvím 

provozovatele elektronické aukce, kdy provize provozovateli aukce je hrazena 

účastníkem aukce a zadavatel obdrží kupní cenu sníženou o cenu provize, je naplněna 

definice veřejné zakázky na služby (zajištění prodeje nemovitosti za zadavatele). 

Hodnotou veřejné zakázky je výše provize uhrazená prostřednictvím kupujících 

provozovateli systému elektronické aukce.  

Krajský soud v Brně v posledních letech rovněž opakovaně došel k názoru, že do 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky je sice třeba zahrnout veškerá plnění, která se 

dostanou dodavateli, ovšem jen ta plynoucí z veřejných prostředků.
29

 Tento názor 

považuji za správný, neboť účelem práva veřejných zakázek by měla být regulace 

vynakládání veřejných zdrojů a tato regulace by se neměla uplatňovat extenzivně i nad 

rámec svého účelu. 

Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky dělí do kategorií 

nadlimitních, podlimitních a veřejných zakázek malého rozsahu. Nadlimitní veřejnou 

zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané 

hodnoty (dále pouze DPH) dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím 

právním předpisem
30

 pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných 

zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Podlimitní veřejnou zakázkou se 

rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na 

dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 milion Kč bez DPH nebo v případě 

veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 miliony Kč bez DPH a nedosáhne 

                                                      

29 Rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 62 Ca 25/2009-159 ze dne 2. 2. 2011: „souhlasí s ní však v té části, kde 

je argumentováno, že by předpokládaná hodnota měla zahrnovat pouze závazky mající dopady na veřejné 

prostředky“. 

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

zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech 

částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů   
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finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky. Veřejnou zakázkou malého rozsahu 

se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné 

zakázky na dodávky nebo na služby 1 milion Kč bez DPH nebo v případě veřejné 

zakázky na stavební práce 3 miliony Kč bez DPH. Od 1. 1. 2014 dojde na základě 

posunuté účinnosti části novely č. 55/2012 Sb. ke sjednocení limitu pro veřejné zakázky 

malého rozsahu na 1 milion Kč DPH i pro veřejné zakázky na stavební práce. 

Zvláštní podkategorií veřejných zakázek, zejména nadlimitních, je od 1. 4. 2012 

významná veřejná zakázka definovaná v § 16a zákona. Kritériem pro charakteristiku 

veřejné zakázky jako významné veřejné zakázky je její předpokládaná hodnota. Ta činí 

nejméně 300 milionů Kč bez DPH v případě veřejné zakázky zadavatele dle § 2 odst. 2 

písm. a)
31

 nebo b)
32

 nebo d), je-li taková právnická osoba financovaná státem nebo je 

státem ovládána nebo stát jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, 

správním, dozorčím či kontrolním orgánu. Je-li zadavatelem územně samosprávný celek 

nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný 

celek podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona, nebo jiná právnická osoba, je-li ve vztahu k ní 

územně samosprávný celek nebo taková příspěvková organizace v postavení podle § 2 

odst. 2 písm. d) bod 2 zákona, činí předpokládaná hodnota významné veřejné zakázky 

nejméně 50 milionů Kč bez DPH. Tyto hodnoty jsou totožné pro všechny druhy 

veřejných zakázek. V případě významné veřejné zakázky na stavební práce 

u samosprávných celků nebo jejich příspěvkových organizací se tedy může jednat 

i o veřejnou zakázku podlimitní. 

2.3 PROCES ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Subjekt, který plánuje poptávat nějaké plnění, musí nejprve posoudit, zda 

naplňuje definiční znaky zadavatele, zda se v případě konkrétního plnění jedná 

o veřejnou zakázku a zda je povinen při jejím zadání postupovat podle zákona 

č. 137/2006 Sb. Zákon neupravuje postup zadávání od vzniku potřeby zadavatele na 

realizaci služby, stavební práce nebo dodávky až do splnění předmětu veřejné zakázky, 

ale dopadá jen na část tohoto procesu. Samotnému zadávání veřejné zakázky musí 

                                                      

31 Česká republika. 

32 Státní příspěvková organizace. 
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zejména předcházet ekonomická úvaha zadavatele o potřebnosti konkrétního plnění, což 

souvisí se základním cílem zákona o veřejných zakázkách, tedy že jde o jeden 

z nejvýznamnějších předpisů ohledně vynakládání veřejných financí.33 

Tento aspekt je zesílen po novele č. 55/2012 Sb. tím, že veřejný zadavatel je dle 

§ 156 zákona povinen vypracovat a uveřejnit na profilu zadavatele34 u každé nadlimitní 

a podlimitní veřejné zakázky odůvodnění veřejné zakázky, konkrétně odůvodnění 

účelnosti, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení 

obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného 

zadavatele a stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení ve 

vztahu k potřebám veřejného zadavatele. Odůvodnění významné veřejné zakázky spolu 

s odůvodněním předpokládané hodnoty je veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a 

b) povinen předložit ke schválení vládě České republiky, veřejný zadavatel podle § 2 

odst. 2 písm. c) zastupitelstvu a veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. d) orgánu 

rozhodujícímu o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu. 

Schválení odůvodnění vládou nebo zastupitelstvem je podmínkou pro samotné zahájení 

zadávacího řízení, u veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. d) tato podmíněnost 

zahájení zadávacího řízení stanovena není. Odůvodnění veřejné zakázky uveřejní 

zadavatel bez ohledu na to, zda odůvodnění podléhá schválení vlády, zastupitelstva 

nebo orgánu rozhodujícímu o otázkách hospodaření, na profilu zadavatele do tří 

pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání 

výzvy o zahájení zadávacího řízení. Z této povinnosti jsou vyňaty veřejné zakázky 

zadávané v taxativně stanovených druzích zadávacího řízení, tj. veřejné zakázky 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, v jednacím řízení s uveřejněním dle 

§ 22 odst. 1 a 2 nebo v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 

písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) a § 23 

odst. 11 zákona. 

                                                      

33 JURČÍK, cit 2. 

34 Profilem zadavatele je dle § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb. elektronický nástroj, prostřednictvím kterého 

zadavatel podle zákona č. 137/2006 Sb. uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, 

který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných 

zakázek. 
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Další novou podmínkou pro zahájení zadávacího řízení na nadlimitní a podlimitní 

veřejné zakázky veřejného zadavatele je dle § 86 zákona uveřejnění předběžného 

oznámení, přičemž zadávací řízení může být zahájeno nejdříve měsíc po odeslání tohoto 

předběžného oznámení. Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky, kterým však není odůvodnění účelnosti ve smyslu § 156 odst. 1 písm. 

a) zákona, ale institutem odlišným, méně podrobným. 

Současná právní úprava prostřednictvím odůvodnění veřejné zakázky 

a předběžného oznámení zasahuje do fáze před zahájením zadávacího řízení daleko 

intenzivněji než právní úprava předchozí. I tak ovšem samotnému použití zákona 

o veřejných zakázkách předchází řada kroků a fází, na něž zákon nedopadá. Jedná se 

zejména o kroky jako schvalování rozpočtu zadavatele reagující na zabezpečení jeho 

potřeb, které bude vyžadovat od externích dodavatelů, v návaznosti na schválený 

rozpočet schvalování plánu veřejných zakázek, dále vymezení předmětu plnění veřejné 

zakázky a rámcových zadávacích podmínek. Až následně zadavatel začíná se 

zadáváním veřejné zakázky.  

Nejprve je tedy nutné zajistit finanční krytí veřejné zakázky, poté připravit zadání 

veřejné zakázky spočívající ve vymezení předmětu veřejné zakázky, volbě zadávacího 

řízení, zvolení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek, nastavení 

kvalifikačních předpokladů, přípravě zadávací dokumentace, u veřejného zadavatele 

navíc zpracování odůvodnění zakázky. Následuje, u veřejného zadavatele po zveřejnění 

předběžného oznámení, zahájení zadávacího řízení, dále s odchylkami pro jednotlivé 

druhy zadávacího řízení, jmenování členů hodnotící komise, případně zvláštních komisí 

pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace, přijímání nabídek, otevírání obálek, 

posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky, 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dodavatelům a jeho uveřejnění, uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky a její zveřejnění na profilu zadavatele. Následná 

realizace plnění již zákonem č. 137/2006 Sb. upravena není, a to až na výjimky 

upravující možnost zadavatele odstoupit od smlouvy a úpravu týkající se zákazu změn 

smlouvy na plnění veřejné zakázky, a je ponechána na právní úpravě zejména 

závazkových vztahů podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.  
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2.4 PŘEZKUM A DOHLED NAD VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI 

Dohled nad zadáváním veřejných zakázek vykonává podle § 112 zákona Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže. Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při 

zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, při kterém vydává předběžná opatření, 

rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání postupoval v souladu se zákonem, ukládá 

nápravná opatření a kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle 

zvláštního právního předpisu. Úřad dále projednává správní delikty zadavatelů a 

dodavatelů a ukládá sankce za jejich spáchání.
35

 Řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele podaný do deseti kalendářních dnů 

ode dne obdržení rozhodnutí zadavatele o nevyhovění stěžovatelovým námitkám
36

 nebo 

z moci úřední, a to i na základě podnětu. 

Zákon pro ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele umožňuje vyřízení 

domnělého porušení zákona ze strany zadavatele ještě před podáním návrhu k Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím námitek. Námitky lze podat proti 

všem úkonům zadavatele, musí být podány písemně se zdůvodněním v zákonem 

stanovené lhůtě v závislosti na jejich předmětu.
37

 Práva na podání námitek je možné se 

vzdát. Zadavatel může námitkám vyhovět, nevyhovět, částečně vyhovět nebo o nich 

nerozhodnout, jsou-li podány opožděně nebo vzaty zpět. Zadavatel však musí 

přezkoumat námitky a rozhodnout o nich do deseti dnů od jejich obdržení. Zákon 

                                                      

35 Za spáchání správního deliktu dle § 120a odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., kterého se dopustí dodavatel, 

který k prokázání splnění kvalifikace předloží informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, v řízení o zápis nebo změnu zápisu do 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo pro účely splnění podmínek pro vydání certifikátu ze seznamu 

certifikovaných dodavatelů, se dodavateli uloží pokuta až 20 000 000 Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 

3 let. Tato sankce má výrazný dopad na kvalifikaci dodavatelů, neboť ten, kdo je zapsán v rejstříku osob se zákazem 

plnění, nesplňuje základní kvalifikační požadavek dle §53 odst. 1 písm. j) a zadávacích řízení se nemůže účastnit ani 

jako subdodavatel jiného uchazeče. 

36 V případě, kdy zadavatel námitky řádně nevyřídil, lze návrh doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek zadavateli. 

37 Námitky proti zadávacím podmínkám, tedy i proti požadavkům na kvalifikaci a proti nastavení hodnotících kritérií, 

musí stěžovatel dle § 110 odst. 3 zákona doručit nejpozději do pěti dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti 

v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do patnácti dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení 

do deseti dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 

zadávacím řízení. V případě, že zadavatel uveřejní dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146 odst. 

2 zákona, lze podat námitky proti záměru uzavřít smlouvu bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení do 

třiceti dnů od uveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu. Jinak platí obecná lhůta pro podání námitek, a to, že 

námitky proti ostatním úkonům zadavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do patnácti dnů a v případě 

zjednodušeného podlimitního řízení do deseti dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele 

dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. 
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rovněž stanoví, že zadavatel přijme opatření k nápravě úkonu, kterým porušil zákon, i 

když proti tomuto úkonu námitky neobdržel. Podání námitek je podmínkou pro 

případné podání návrhu na zahájení správního řízení dle § 114 odst. 1 zákona či podnětu 

k zahájení řízení z moci úřední. 

  



 

  27 

3. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

Kvalifikace je upravena v hlavě V. zákona č. 137/2006 Sb. Zákon stanoví 

základní pravidlo, podle něhož dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva na plnění 

veřejné zakázky, musí prokázat splnění kvalifikace. Hlava V. zákona se dělí do tří dílů, 

přičemž díl 1 upravuje požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci, díl 2 požadavky 

sektorového zadavatele na kvalifikaci a díl 3 upravuje jistotu. Hlava V. upravuje 

jednotlivé druhy kvalifikačních předpokladů, rozsah kvalifikace, který je zadavatel 

oprávněn požadovat, dobu prokazování splnění kvalifikace, změny v kvalifikaci, 

posouzení kvalifikace a následky nesplnění kvalifikace.  

Podle § 50 zákona je kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky ten dodavatel, 

který prokáže splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů 

a který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví zadavatel 

v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, přičemž podrobnosti těchto 

požadavků jsou uváděny v zadávací nebo kvalifikační dokumentaci.  

Veřejný zadavatel je podle § 51 odst. 1 zákona povinen požadovat prokázání 

splnění kvalifikace dodavatele vždy, nestanoví-li zákon jinak.
38

 Z tohoto ustanovení 

plyne povinnost veřejného zadavatele vždy požadovat prokázání splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů. Z § 56 pak plyne, 

že prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejný zadavatel může 

požadovat, tedy požadavek na jejich prokázání není povinností zadavatele. Novelou č. 

55/2012 Sb. byly u veřejného zadavatele zcela zrušeny ekonomické a finanční 

kvalifikační předpoklady, jejichž prokázání mohl veřejný zadavatel rovněž požadovat. 

Dodavatel nyní místo fakultativně zadavatelem stanovených dokladů k prokázání 

splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předkládá obligatorně 

čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, 

přičemž předložení tohoto prohlášení musí veřejný zadavatel požadovat vždy, 

                                                      

38 Výjimku tvoří jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 a § 

23 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 137/2006 Sb. V ostatních případech jednacího řízení bez uveřejnění je zadavatel 

prokázání splnění kvalifikace oprávněn požadovat.  
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s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení, kde je požadování předložení tohoto 

čestného prohlášení volbou zadavatele.  

Sektorový zadavatel je v souladu s § 63 odst. 1 zákona oprávněn stanovit 

jakékoliv objektivní požadavky, které umožňují posouzení kvalifikace dodavatele. 

Pokud sektorový zadavatel požaduje prokázání některého ze základních kvalifikačních 

předpokladů, je povinen požadovat k prokázání splnění těchto předpokladů doklady 

uvedené v § 53 odst. 3 zákona. V případě sektorového zadavatele zůstává i po novele 

č. 55/2012 Sb. možnost požadovat prokázání splnění ekonomických a finančních 

kvalifikačních předpokladů. 

Dotovaný zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení 

zákona platných pro veřejného zadavatele obdobně, tedy v plném rozsahu právní úpravy 

dopadající na veřejného zadavatele.
39

 

Dodavatel předkládá k prokázání splnění kvalifikace prosté kopie dokladů. 

Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má 

být uzavřena smlouva, povinen je předložit. Dle § 62 odst. 3 zákona prokazuje 

dodavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení splnění kvalifikačních předpokladů 

předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel kvalifikační 

předpoklady požadované veřejným zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být 

uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, je povinen před jejím uzavřením 

předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace, přičemž nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti 

k uzavření smlouvy. K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů se 

v případě podlimitní veřejné zakázky předkládá čestné prohlášení, ovšem s možností 

zadavatele požadovat rovněž doklady dle § 53 odst. 3 zákona. Veřejný zadavatel může 

v případě podlimitní veřejné zakázky požadovat také předložení prohlášení podle § 50 

odst. 1 písm. c) zákona. Ustanovení § 62 odst. 3 o prokazování splnění kvalifikace 

čestným prohlášením bylo do zákona vloženo novelou č. 55/2012 Sb. Z dikce tohoto 

ustanovení však neplyne, jaké mají být požadavky na obsah tohoto čestného prohlášení, 

                                                      

39 Dle článku 41 odst. 2 legislativních pravidel vlády slovo „obdobně“ znamená, že se na vymezené právní vztahy 

použije odkazované ustanovení v plném rozsahu.  
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tedy zda v něm má být pouze obecně konstatováno, že dodavatel požadovanou 

kvalifikaci splňuje, či zda v něm má být tato kvalifikace specifikována a musí obsahovat 

všechny relevantní informace ke všem požadovaných předpokladům. Tuto úpravu lze 

dle mého názoru analogicky srovnat s § 62 odst. 2 zákona, v němž je upraveno 

prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů u podlimitní veřejné 

zakázky. Ani v tomto ustanovení není přesně vymezen obsah čestného prohlášení a 

zadavatelé akceptovali v zadávacích řízeních i formulaci, že dodavatel „splňuje základní 

kvalifikační předpoklady“. Na druhou stranu je nutné připustit, že požadavky na 

základní kvalifikaci jsou zákonem přesně vymezené, zadavatel je nesmí rozšířit, zúžit 

ani upravit a dodavatelům je tak jejich přesný obsah znám, což například u technické 

kvalifikace není jednoznačné. I s ohledem na účel novelizace § 62, kterým je 

zjednodušení celého zadávacího procesu podlimitních zakázek, se však dá usuzovat, že 

by zadavatelé měli akceptovat i čestná prohlášení bez bližší specifikace. V této otázce je 

však nejednotná i odborná veřejnost
40

 a je otázkou, jak se k ní postaví Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže. 

3.1 FUNKCE KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

Základním funkcí kvalifikačních předpokladů je zajistit, že veřejná zakázka bude 

plněna dostatečně způsobilým dodavatelem. Plnění zakázky kvalifikovaným 

dodavatelem je základním předpokladem toho, že veřejná zakázka bude splněna řádně 

a včas, tedy že veřejné prostředky budou vynakládány efektivně a v nezbytném rozsahu. 

Prostřednictvím kvalifikace dochází k omezení potenciálních dodavatelů na ty, kteří 

splňují požadavky zákona a požadavky zadavatele na způsobilost. Zadavatel díky 

kvalifikačním předpokladům získává určitou jistotu, že s dodavatelem, který splňuje 

požadovanou kvalifikaci, může uzavřít smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky 

bez větších pochybností o způsobilosti takového dodavatele splnit své závazky.
41

 

 

 

                                                      

40 Odborné fórum na téma Kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky, č. 3/2012. 

41 Zákon o veřejných zakázkách: komentář . 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, xvi, 631 s. ISBN 

80-735-7636-8.  
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3.2 DRUHY KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

3.2.1 Základní kvalifikační předpoklady  

Základní kvalifikační předpoklady jsou vymezeny v § 53 zákona. Prokázání 

splnění základních kvalifikačních předpokladů musí být veřejným zadavatelem 

vyžadováno vždy, zadávací podmínky veřejné zakázky musí proto obsahovat výčet 

odpovídající zákonnému vymezení základních kvalifikačních předpokladů nebo odkaz 

na § 53 zákona. Základní kvalifikační předpoklady musí splňovat dodavatel sám, jejich 

splnění není možné prokázat prostřednictvím subdodavatele. Ustanovení § 53 odst. 3 

zákona stanoví způsob prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Při 

posuzování splnění základních kvalifikačních předpokladů musí zadavatel posoudit, 

zda je příslušný základní kvalifikační předpoklad materiálně splněn či nikoliv.
42

 

Ustanovení § 53 zákona má taxativní charakter, zadavateli nepřísluší právo jakkoliv 

požadavky na základní kvalifikační předpoklady rozšiřovat či upravovat.
43

 Základní 

kvalifikační předpoklady mají přesah do jiných odvětví práva, a to trestního, 

obchodního, správního a práva sociálního zabezpečení, v důsledku čehož procházejí 

častými novelizacemi.
44

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 

a) který podle § 53 odst. 1 písm. a) zákona nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin 

spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 

přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 

                                                      

42 Např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 18/2008 ze dne 24. 3. 2009, v němž soud konstatoval, že 

rozhodnutí o posečkání daně neznamená splnění předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ, neboť nedoplatek na dani 

objektivně existuje a k dlužné částce pouze nepřirůstá příslušenství.  

43 Např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. S295/2008 ze dne 18. 12. 2008, v němž úřad 

rozhodl, že zadavatel porušil ustanovení § 53 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. (podle platné úpravy § 53 odst. 

3 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb.), když požadoval k prokázání základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 

odst. 1 písm. d) zákona čestné prohlášení prokazující, že nabídku podává dodavatel, na jehož majetek není prohlášen 

konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku navrhovatele nebo vůči němuž 

není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.  

44 Základní kvalifikační předpoklady byly novelizovány např. v souvislosti se zavedením trestní odpovědnosti 

právnických osob zákonem č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, s účinností od 1. 1. 2012, nebo zákonem č. 1/2012 Sb., kterým se 

mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 

5. 1. 2012, kterým byl zaveden základní kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona č. 137/2006 Sb. 
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včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

b) který podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 

jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních 

právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 

činu; 

Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů se podle § 53 odst. 3 písm. 

a) zákona prokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. Je-li 

dodavatelem právnická osoba, musí být předpoklad splněn jak právnickou 

osobou, tak jejím statutárním orgánem, resp. každým členem statutárního orgánu. 

Je-li statutárním orgánem či jeho členem právnická osoba, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby.  

V případě, že nabídku nebo žádost o účast podává zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat rovněž 

vedoucí této organizační složky. Tento kvalifikační předpoklad musí zahraniční 

právnická osoba splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

Z dikce ustanovení písm. a) a b) vyplývá, že daný kvalifikační předpoklad 

nesplňuje ten dodavatel, jehož odsouzení za trestný čin ve smyslu těchto 

ustanovení zákona bylo zahlazeno dle trestních předpisů, a to přesto, že se 

v takových případech na pachatele hledí, jakoby odsouzen nikdy nebyl. 

Problematické může být prokazování této skutečnosti, neboť informace 

o zahlazených odsouzeních nejsou předmětem výpisu z Rejstříku trestů.
45

  

c) který podle § 53 odst. 1 písm. c) zákona v posledních třech letech nenaplnil 

skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
46

 

                                                      

45 RAUS, cit. 27. 

46 „Podplácením ve smyslu tohoto zákona je jednání, jímž: 
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d) vůči jehož majetku podle § 53 odst. 1 písm. d) zákona neprobíhá nebo v posledních 

třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

e) který podle § 53 odst. 1 písm. e) zákona není v likvidaci;
47

 

Dodavatel prokazuje splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů podle 

§ 53 odst. 3 písm. d) zákona č. předložením čestného prohlášení podepsaného 

osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. 

f) který podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona nemá v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky. Splnění tohoto předpokladu musí dodavatel prokázat jak ve vztahu k České 

republice, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. Splnění tohoto 

základního kvalifikačního předpokladu se prokazuje podle § 53 odst. 3 písm. b) zákona 

předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani 

čestného prohlášení. Na vydávání potvrzení finančního úřadu se vztahuje správní řád
48

, 

a tedy finanční úřad má povinnost je dodavateli bezodkladně vydat.
49

 

g) který podle § 53 odst. 1 písm. g) zákona nemá nedoplatek na pojistném a na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, a to obdobně jako v případě předchozího kvalifikačního 

předpokladu jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu se podle § 53 odst. 3 písm. d) 

zákona prokazuje předložením čestného prohlášení. 

h) který podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona nemá nedoplatek na pojistném a na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to opět jak 

                                                                                                                                                            

a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním či jiném 

obdobném poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím 

účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo 

jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo 

b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv 

prospěch.“ 

47 Likvidace je upravena v § 70 – 75c zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

48 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

49 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xii, 700 s. ISBN 978-807-

4003-295. 
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v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel 

prokazuje splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 

3 písm. c) zákona předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce, kterou je 

zejména příslušné pracoviště správy sociálního zabezpečení. 

i) který § 53 odst. 1 písm. i) zákona nebyl v posledních 3 letech pravomocně 

disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle 

zvláštních právních předpisů; 

Tento kvalifikační předpoklad se na rozdíl od ostatních základních kvalifikačních 

předpokladů uplatní pouze tehdy, požaduje-li zadavatel prokázání odborné 

způsobilosti dle § 54 písm. d) zákona.
50

 Dodavatel je povinen předložit čestné 

prohlášení o splnění tohoto kvalifikačního předpokladu jen v případě, že v rámci 

požadavků na kvalifikaci v zadávacím řízení požaduje zadavatel prokázat splnění 

profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. d) zákona. Jak vyplývá 

z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu prokazuje dodavatel, nikoliv osoby, které prokazují 

odbornou způsobilost. Zadavatel není oprávněn požadovat čestné prohlášení i od 

osob s odbornou způsobilostí.
51

 

j) který podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona není veden v rejstříku osob se zákazem 

plnění veřejných zakázek; 

k) kterému podle § 53 odst. 1 písm. k) zákona nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) 

bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 

odst. 1 písm. i) – k) zákona předložením čestného prohlášení podle § 53 odst. 3 

zákona. Splnění kvalifikačního předpokladu dle písm. j), že dodavatel není veden 

                                                      

50 RAUS, cit 27. 

51 Rozhodnutí sp. zn. S337/2009 ze dne 14. 1. 2010: „Osoby s odbornou způsobilostí však čestné prohlášení samy 

činit nemusí, a tudíž zadavatel nemůže požadovat speciální čestné prohlášení od těchto osob, protože takový 

požadavek by byl již nad rámec povinností stanovených dodavatelům zákonem. Pokud však nabídka obsahuje čestné 

prohlášení příslušných osob s odbornou způsobilostí, lze jejich čestné prohlášení akceptovat k prokázání kvalifikace 

podle § 53 odst. 1 písm. i) zákona. … Ustanovení § 53 zákona je přitom kogentním ustanovením, od nějž se nelze 

odchýlit, nelze tedy v zadávací dokumentaci požadovat přísnější způsob prokázání základních kvalifikačních 

předpokladů, než stanoví zákon.“ 
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v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, může být ověřeno v tomto 

rejstříku, který je dálkově přístupný na internetových stránkách jako součást 

Informačního systému o veřejných zakázkách.
52,

 
53

 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů musí být 

učiněno dodavatelem, resp. jeho statutárním zástupcem oprávněným za dodavatele 

jednat. 

3.2.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady zajišťují profesní a odbornou způsobilost 

dodavatele nezbytnou pro plnění veřejné zakázky. Splnění některých profesních 

kvalifikačních předpokladů musí prokázat dodavatel v každém zadávacím řízení (výpis 

z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v nich veden, a doklad 

o oprávnění k podnikání), splnění jiných profesních kvalifikačních předpokladů je 

nezbytné požadovat v případech některých specifických veřejných zakázek
 
(např. 

v případě veřejných zakázek na stavební práce osvědčení vydané dle zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Prokázání splnění takových 

profesních kvalifikačních předpokladů je veřejný zadavatel povinen požadovat. Jak 

vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 97/2008 ze dne 15. 5. 

2009, je konkrétní požadavek na odbornou způsobilost třeba posuzovat dle právní 

úpravy platné v době zahájení zadávacího řízení.  Podle Krajského soudu v Brně, je 

dodavatel oprávněn prokázat oprávnění k podnikání „v zásadě jakýmkoliv způsobem 

stavícím pro zadavatele najisto, že příslušný dodavatel oprávněním k podnikání 

nezbytným pro uskutečnění zadavatelem poptávaného plnění disponuje“.
54

 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 

                                                      

52 Dle § 144 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. je rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek součástí 

informačního systému o veřejných zakázkách. Dostupný z WWW: 

http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/RejstrikZakazPlneniVZ.aspx. 

53 JURČÍK, cit. 49. 

54 Rozsudek sp. zn. 62 Ca 1/2006 ze dne 1. 8. 2006, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 

5/2007 ze dne 31. 1. 2008. 

http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/RejstrikZakazPlneniVZ.aspx
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a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán; 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci; 

c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací 

prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné 

pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů;
55

  

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 

nezbytná podle zvláštních právních předpisů;
56

 a 

e) doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací 

podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace
57

 při plnění veřejné 

zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odpovídající požadavkům na opatření, 

která stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách. 

Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence musí dodavatel předložit vždy sám, 

ostatní profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat i prostřednictvím subdodavatele. 

Zadavatel musí požadovat, aby dodavatel prokázal, že svými oprávněními či licencemi 

pokrývá celý předmět plnění veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že předmět veřejné 

zakázky může být vzhledem k různorodosti potřeb zadavatelů různý, mohou se v 

určitých konkrétních případech vyskytnout spory, jaká oprávnění k podnikání má 

zadavatel po dodavatelích požadovat. Souhlasím s názorem některých autorů,
58

 že 

v zájmu právní jistoty dodavatelů by zadavatelé měli v zadávacích podmínkách 

konkrétně uvést, která konkrétní oprávnění k podnikání požadují. Zadavatel by měl 

                                                      

55 Např. zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 

56 Např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

57 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 

58 JURČÍK, cit 49. 
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zvážit, jaká oprávnění jsou k plnění veřejné zakázky nutná. V případech, kdy zadavatel 

jen obecně uvede požadavek na předložení oprávnění k podnikání odpovídající 

předmětu veřejné zakázky, se mohou objevovat spory s těmi dodavateli, kteří dle 

zadavatelova názoru nedoložili všechna potřebná oprávnění. 

3.2.3 Společná pravidla pro základní a profesní kvalifikační 

předpoklady 

Podle § 57 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. nesmějí být doklady prokazující 

splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku starší 

devadesáti dnů v případě otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a 

jednacího řízení bez uveřejnění ke dni podání nabídky, v případě užšího řízení, 

jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu ke dni podání žádosti o účast 

a v případě dynamického nákupního systému ke dni odeslání či předání předběžné 

nabídky. 

§ 127 zákona č. 137/2006 Sb. upravuje prokazování splnění kvalifikace výpisem 

ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli 

výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis 

prokázání splnění 

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a 

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona 

v rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních 

kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na 

prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné 

zakázky. 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke 

kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než tři 

měsíce. 

Zadavatel je oprávněn vedle výpisu požadovat rovněž předložení dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona, tj. prokázání 

splnění, že dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, že nemá 

nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a že nemá 
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nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení. 

§ 133 zákona upravuje seznam certifikovaných dodavatelů, který umožňuje za 

stanovených podmínek nahradit certifikátem vydaným akreditovanou osobou
 

pro 

činnost v tomto systému prokázání splnění kvalifikace, popřípadě její části, 

dodavatelem. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci 

systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje potřebné náležitosti ve lhůtě pro 

prokázání splnění kvalifikace, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu 

dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 52 zákona, nahrazuje tento 

certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace, a to nejen 

základní a profesní jako v případě seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Sektorový 

zadavatel musí uznat výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát jako 

způsob prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v nich uvedené 

pokrývají požadavky jím stanovené na prokázání splnění kvalifikace, popřípadě jejich 

část.  

3.2.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

Do účinnosti novely 55/2012 Sb. byly ve velké míře využívány rovněž 

ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady. Požadavky na tyto kvalifikační 

předpoklady měly zajišťovat, aby do konečného výběru byly propuštěny nabídky pouze 

těch dodavatelů, kteří disponují dostatečnou ekonomickou a finanční silou k tomu, aby 

veřejná zakázka mohla být řádně splněna.
59

 Zejména tím zadavatelé chtěli předcházet 

situaci, aby se existence vybraného dodavatele stala výhradně závislou na plnění 

veřejné zakázky. Tuto funkci ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

opakovaně připomínal i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, když uváděl: 

„Požadavkem na minimální výši obratu dodavatele zadavatel definuje „velikost 

firmy,“ která je podle jeho názoru schopná realizovat požadovanou dodávku, službu či 

stavební práce, avšak musí tak učinit s ohledem na rozsah činnosti stanovený 

předmětem veřejné zakázky. Zadavatelem zvolený minimální obrat potom snižuje 

                                                      

59 RAUS, cit. 27. 
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pravděpodobnost, že by k realizaci díla byl vybrán subjekt, jehož finanční situace je do 

značné míry závislá na realizaci předmětné veřejné zakázky.“
60

  

Při stanovování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů bylo 

nezbytné dostát požadavku na jejich přiměřenost ve vztahu k předmětu, rozsahu, 

věcnému vymezení a členění veřejné zakázky. Právě častá překročení tohoto 

požadavku a tím diskriminační charakter těchto kvalifikačních předpokladů vedly 

zákonodárce k úplnému zrušení této části kvalifikačních předpokladů u veřejného 

zadavatele.
61

  

Jejich prokázání je od 1. 4. 2012 dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona nahrazeno 

předkládáním čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele 

splnit veřejnou zakázku. Na rozdíl od možnosti zadavatele požadovat prokázání splnění 

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů je předkládání čestného 

prohlášení v případě nadlimitních veřejných zakázek povinné, v případě podlimitních 

veřejných zakázek fakultativní možností zadavatele. Vzhledem k tomu, že zadavatel 

nemůže klást na toto prohlášení žádná omezení ani jej nemůže podmiňovat, tato změna 

jistě vede k mírné nejistotě zadavatelů o ekonomické stabilitě dodavatelů, zejména 

v případech veřejných zakázek s nižší předpokládanou hodnotou, v nichž se objevují 

i méně známí dodavatelé. Z právní úpravy navíc neplyne ani provázanost tohoto 

prohlášení s případnou skutkovou podstatou správního deliktu podle § 120a zákona, 

kterého se dopustí dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace 

nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení 

kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, za nějž Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže uloží dodavateli zákaz plnění veřejných zakázek na dobu tří let. Je proto nutné 

sledovat, jak bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k této změně přistupovat 

a nakolik pružný výklad zvolí.  

                                                      

60 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. S209/2011 ze dne 17. 10. 2011. 

61 Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu novely č. 55/2012 Sb., zvláštní část, k bodu 58. Dostupná z WWW: 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71342.  

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71342
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3.2.5 Technické kvalifikační předpoklady 

Technické kvalifikační předpoklady mají odrážet technickou způsobilost 

dodavatele plnit předmět veřejné zakázky. Nejčastěji se přitom jedná o prokázání 

zkušeností s daným předmětem plnění a prokázání dostatečné technické kapacity 

včetně odbornosti techniků, resp. osob, které budou fakticky veřejnou zakázku plnit. 

Funkcí technických kvalifikačních předpokladů je zajistit, aby veřejná zakázka byla 

plněna dodavatelem, který splňuje přinejmenším minimální technickou způsobilost 

a disponuje potřebnou technickou kapacitou k plnění. Technické kvalifikační 

předpoklady mají zajistit, aby se o veřejnou zakázku ucházeli jen takoví dodavatelé, 

kteří jsou reálně schopni po materiální a technické stránce při jejím přidělení splnit.
62

 

§ 56 zákona obsahuje poměrně rozsáhlý taxativní
63

 výčet předpokladů i dokladů, 

které může zadavatel požadovat k prokázání splnění technických kvalifikačních 

předpokladů. Zadavatel je tedy omezen možnostmi, které mu zákon nabízí, a nemůže 

požadovat jiné, vlastní technické kvalifikační předpoklady. Rovněž požadavky na tyto 

kvalifikační předpoklady musí být přiměřené ve vztahu k předmětu a rozsahu veřejné 

zakázky a musí být stanoveny v souladu s § 6 zákona. Problematice vhodného 

nastavení technických kvalifikačních předpokladů se věnoval Krajský soud v Brně 

v rozsudku sp. zn. 62 Ca 9/2007 ze dne 11. 10. 2007, v němž shledal, že pokud 

zadavatel zvolí takový postup, který znemožní některým dodavatelům ucházet se 

o veřejnou zakázku tím, že stanoví zjevně nepřiměřenou úroveň technických 

kvalifikačních předpokladů ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti 

konkrétní veřejné zakázky, přičemž je zřejmé, že ji mohou splnit toliko někteří 

dodavatelé, dopustí se diskriminačního jednání ve smyslu § 6 zákona, jelikož plnění by 

vzhledem k předmětu zakázky mohli potencionálně plnit i jiní dodavatelé.  

Zákon vymezuje technické kvalifikační předpoklady hlavně co do druhu veřejné 

zakázky, avšak zadavatel je oprávněn vymezit kvalifikační požadavky podle obsahu 

                                                      

62 RAUS, cit. 27. 

63 Jak vyplývá z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. S8/2011 ze dne 22. 4. 2011: „zákon v ust. 

§ 56 odst. 6 stanoví (na rozdíl od ekonomických a finančních předpokladů) výčet dokladů k prokázání technických 

kvalifikačních předpokladů taxativně. Zadavatel tedy nemůže od dodavatelů požadovat předložení jiných, než 

v zákoně uvedených dokladů“.  
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požadovaného plnění bez ohledu na druh veřejné zakázky, který převažuje, nicméně 

takové plnění musí být součástí jejího předmětu.
64

 

Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů není obligatorním 

požadavkem zadavatele. Naopak ze samotné dikce zákona plyne možnost tyto 

kvalifikační předpoklady požadovat. Zadavatel přitom může zvolit jen jediný, 

kombinaci více či všechny technické kvalifikační předpoklady, které mu zákon 

umožňuje požadovat. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 

může zadavatel požadovat 

a) předložení seznamu významných dodávek nebo služeb realizovaných 

dodavatelem v posledních 3 letech
65

 s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž 

přílohou tohoto seznamu musí být buďto osvědčení vydané či podepsané veřejným 

zadavatelem, pokud bylo plněno veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou 

osobou, pokud bylo plněno jiné osobě než veřejnému zadavateli, popř. smlouva s jinou 

osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li možné osvědčení od této 

osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Tento požadavek na prokázání 

splnění kvalifikace je nejběžnější a nejčastější z okruhu technických kvalifikačních 

předpokladů. Seznam je dokument vyhotovený dodavatelem, v němž u každé položky 

dodavatel uvede minimálně rozsah a dobu plnění. Zadavatel pak musí stanovit 

požadavky na parametry významných služeb či dodávek, a to vždy s ohledem na 

předmět, rozsah a složitost plnění veřejné zakázky dle § 50 odst. 3 zákona. Zadavatel je 

povinen v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě a případně 

v podrobnějším rozsahu v příslušné kvalifikační nebo zadávací dokumentaci jasně 

a srozumitelně vymezit své požadavky na významnou službu nebo dodávku, aby si 

dodavatel po seznámení se se zadávacími podmínkami veřejné zakázky mohl jistě 

posoudit, zda svými referenčními službami nebo dodávkami splňuje požadavky 

zadavatele či nikoliv. Požadované parametry takových významných služeb nebo 

dodávek musí být vždy přiměřené ve vztahu k předmětu zadávané veřejné zakázky.
66

 

K seznamu musí být přiložena osvědčení či jiné doklady o plnění prokazující plnění 

                                                      

64 RAUS, cit. 27. 

65 V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech. 

66 Zadavatel např. není oprávněn ve veřejné zakázce na dodávku kancelářských potřeb vyžadovat reference z oblasti 

dodávek stavebního materiálu. 
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významných služeb uvedených v seznamu. Zákon pak presumuje, že objednatel služby 

či dodávky, který je veřejným zadavatelem, bude vždy ochoten osvědčení vydat, neboť 

u této kategorie objednatelů zákon nepřipouští alternativní způsob prokázání.
67

  

b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez 

ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu 

k dodavateli. Jedná se, stejně jako v případě seznamu významných služeb či dodávek, 

o dokument vyhotovený dodavatelem. Do tohoto seznamu mohou být zařazeni jak 

zaměstnanci dodavatele, tak technici a technické útvary, kterými bude dodavatel 

disponovat pouze jednorázově pro plnění veřejné zakázky, tj. prokáže splnění této části 

kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.  

c) popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění 

jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. Rovněž 

v tomto případě může dodavatel uvést v seznamu jak vybavení, které je v jeho majetku, 

tak vybavení, které v jeho majetku není, tj. prostřednictvím subdodavatele.  

d) provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou 

jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se 

zabezpečení jakosti a výzkumu, a to za předpokladu, že poptávané plnění je složité 

nebo je požadováno pro zcela zvláštní účely. Tato kontrola probíhá vždy před 

prokazováním kvalifikace a provádí ji buďto sám zadavatel prostřednictvím svých 

pověřených zaměstnanců, nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, a to vždy jménem 

zadavatele. Po úspěšném provedení kontroly je zadavatel povinen dodavateli vydat 

písemné potvrzení o úspěšném prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, 

které slouží jako doklad pro prokázání splnění kvalifikace v příslušném rozsahu. 

U veřejných zakázek na dodávky může zadavatel dále požadovat předložení: 

e) vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání. Zadavatel je povinen 

přesně vymezit požadavky, které musejí tyto vzorky, popisy nebo fotografie zboží 

splňovat, respektive určit, co má veřejný zadavatel v úmyslu na jejich základě posoudit. 

Na předložené vzorky se nevztahuje povinnost uchovávání dokumentace dle § 155 

                                                      

67 RAUS, cit. 27. 
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zákona. Naopak dle § 56 odst. 8 je zadavatel povinen vzorky dodavateli na jeho 

písemnou žádost po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení bezodkladně 

vrátit nebo uhradit jejich hodnotu.  

f) dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným 

orgánem. Zadavatel je povinen v tomto případě uvést příslušnou českou nebo 

evropskou normu, s níž je shoda požadována. 

U veřejných zakázek na služby může zadavatel mimo výše uvedených dokladů 

pod písm. a) – d) požadovat předložení rovněž: 

e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za 

poskytování příslušných služeb. Takové osvědčení může být vydáno buďto ve 

prospěch dodavatele samotného nebo ve prospěch jeho vedoucích zaměstnanců nebo 

osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. 

f) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude 

dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem 

veřejné zakázky. 

g) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední tři roky. V 

případě zaměstnanců a jiných osob se bude tento kvalifikační předpoklad týkat pouze 

těch osob, které jsou zapojeny do činnosti dodavatele, která je obdobného charakteru 

jako plnění veřejné zakázky. U vedoucích zaměstnanců a osob v obdobném postavení 

je na základě zákona zadavatel oprávněn požadovat uvést jejich průměrný počet bez 

ohledu na to, zda zodpovídají za činnost související s plněním zakázky.  

h) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Zadavatel je oprávněn po 

dodavateli požadovat předložení přehledu nástrojů a pomůcek, provozních a 

technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici 

jako např. kancelářské a počítačové vybavení, stavební stroje nebo automobily. 

Majitelem těchto technických prostředků nemusí být nutně dodavatel, stačí, má-li 

zajištěnou možnost dispozice s těmito prostředky na základě jiného právního titulu. 
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§ 56 odst. 3 zákona upravuje možnosti zadavatele ohledně stanovení 

technických kvalifikačních předpokladů u veřejné zakázky na stavební práce. Až na 

seznam stavebních prací dle písm. a) tohoto ustanovení se jedná o požadavky obdobné 

těm v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby. Zadavatel může u veřejné 

zakázky na stavební práce požadovat v prvé řadě předložení seznamu stavebních prací 

provedených dodavatelem za posledních 5 let spolu s osvědčeními objednatelů 

o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Zadavatel musí přesně 

specifikovat, co se rozumí v případě konkrétní veřejné zakázky nejvýznamnějšími 

stavebními pracemi. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat cenu, dobu a místo 

provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně 

a odborně. U stavebních prací tak není povolena alternativa předložení smlouvy 

a dokladů o uskutečnění plnění. Požadovaný rozsah referenčních stavebních prací 

nesmí s účinností od 1. 4. 2012 u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací 

provedených dodavatelem překračovat 50 % předpokládané hodnoty zadávané veřejné 

zakázky.  

Novela č. 55/2012 Sb. zrušila ustanovení § 56 odst. 4 a 5 zákona, která 

připouštěla možnost zadavatele požadovat předložení certifikátu systému řízení jakosti 

vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou (ISO). Zároveň 

mohl zadavatel požadovat předložení dokladu o registraci v systému řízení a auditu 

z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska 

ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou 

osobou. Zadavatel byl zároveň povinen uznat rovnocenné doklady vydané v členském 

státě Evropské unie a uznat rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních. Možnost 

požadovat předložení certifikátů byla zrušena stejně jako možnost požadovat 

ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady s ohledem na jejich zneužívání 

k diskriminaci dodavatelů. Zejména certifikáty ISO byly často zadavateli vyžadovány 

i ve veřejných zakázkách, v nichž jejich využití nebylo potřebné a nebylo odůvodněno 

předmětem a rozsahem veřejné zakázky. K tomuto častému pochybení zadavatelů se 

opakovaně vyjádřil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který například 

v rozhodnutí sp. zn. S8/2011 ze dne 22. 4. 2011 uvedl: „Úřad po přezkoumání postupu 

zadavatele i zadávacích podmínek neshledal objektivní skutečnosti na straně 

zadavatele, které by odůvodňovaly jeho požadavek na doložení certifikátu systému 
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řízení jakosti řady ISO 9001 či vyššího, neboť z vymezení předmětu dokumentace o 

veřejné zakázce pod bodem 2.2. vyplývá, že předmětem veřejné zakázky jsou 

„běžné“ právní služby, které spočívají v zajišťování standardních služeb, které musí být 

schopen poskytnout každý advokát či jiný subjekt uvedený v ust. § 11 odst. 1 zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon o advokacii“). 

Úřad dále dodává, že na rozdíl od jiných předmětů veřejných zakázek jsou v případě 

šetřené veřejné zakázky potenciálními zájemci o veřejnou zakázku subjekty, jejichž 

povinnosti jsou podrobně upraveny právními předpisy, zejména zákonem o advokacii a 

výkon jejich činnosti je tedy právně regulován. Úřad má za to, že již sama tato 

skutečnost zajišťuje zadavateli vyšší záruku kvality činnosti dodavatelů než v případě 

jiných veřejných zakázek. Pokud tedy zadavatel požaduje předložení certifikátů ISO 

9001 či vyššího, pak v rozporu s ust. § 6 zákona diskriminuje zájemce, kteří daným 

certifikátem nedisponují, ačkoliv jsou jinak plně způsobilí realizovat veřejnou zakázku. 

Stanovení kvalifikačních kritérií tak nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti 

zájemců účastnit se zadávacího řízení či jakémukoliv zvýhodnění některého ze zájemců. 

Účelem kvalifikace je zabezpečit účast všech potenciálních dodavatelů, kteří jsou 

způsobilí předmětnou veřejnou zakázku plnit. Úřad má za to, že při stanovení 

zadávacích podmínek a kvalifikačních předpokladů je povinností každého zadavatele 

vyplývající ze zásad uvedených v ust. § 6 zákona, zabývat se specifiky předmětu veřejné 

zakázky a situací na trhu s právními službami, aby zadavatel svým postupem v 

zadávacím řízení nezaručil určitým dodavatelům výhodu či nevytvořil neodůvodněné 

překážky hospodářské soutěže.“ 

Zrušení možnosti požadovat předložení uvedené certifikáty je dle mého názoru 

změna správným směrem a souhlasím i s názorem vyjádřeným Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže v citovaném rozhodnutí S8/2011. Certifikáty ISO často fakticky 

žádné garance kvality na straně dodavatele nepřinášejí a neznamenají automaticky lépe 

kvalifikovaného dodavatele, než v případě těch, kteří se pro certifikaci z různých 

důvodů nerozhodli. 
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3.3 STANOVENÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ S OHLEDEM NA DODRŽENÍ 

ZÁSAD POSTUPU ZADAVATELE 

Dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona je zadavatel povinen vymezit minimální 

úroveň kvalifikačních předpokladů takovým způsobem, aby byla přiměřená 

a odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Rozsah požadované 

kvalifikace se musí vztahovat pouze na ty informace a doklady, které bezprostředně 

souvisí s předmětem veřejné zakázky, přičemž charakter těchto požadavků musí vždy 

být přiměřený rozsahu veřejné zakázky. To platí i pro doklady, které zadavatel 

požaduje předložit jako důkaz o kvalifikaci dodavatele. Pokud by kvalifikační 

požadavky zadavatele nebyly stanoveny přiměřeně ve vztahu k předmětu a rozsahu 

veřejné zakázky, jednalo by se o porušení výše uvedeného ustanovení zákona stejně 

jako o porušení § 6, protože takové požadavky by mohly způsobit neodůvodněnou 

diskriminaci určitých dodavatelů, kteří by jinak byli objektivně schopni předmět 

veřejné zakázky řádně a včas splnit. Otázka nediskriminačního stanovení 

kvalifikačních kritérií musí být zadavatelem pečlivě zvážena a posouzena vždy 

s ohledem na konkrétní případ a charakter veřejné zakázky. 

Požadavky zadavatele na kvalifikaci musí splňovat tato kritéria: 

a) musí být stanoveny v souladu a na základě příslušného ustanovení zákona; 

b) musí se vztahovat k předmětu veřejné zakázky
68

;  

c) nesmí být vymezeny nad rozsah předmětu veřejné zakázky. 

Požadavek na přiměřenost platí rovněž pro otázku stanovení lhůty pro prokázání 

splnění kvalifikace. Tento požadavek by tak byl porušen například v případě, kdyby 

zadavatel nastavil složité a časově náročné kvalifikační předpoklady a poskytl nejkratší 

přípustnou lhůtu k prokázání splnění kvalifikace. Vždy je proto zadavatel povinen 

přihlédnout k povaze a složitosti stanovených požadavků na kvalifikaci a s ohledem na 

tyto skutečnosti přizpůsobit délku příslušné lhůty.
69

 

Pokud tyto požadavky zadavatel překročí, dopouští se porušení zákazu 

diskriminace ve smyslu § 6 zákona. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního 

                                                      

68 Např. požadované oprávnění k podnikání musí být odůvodněné ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

69 Zákon o veřejných zakázkách: komentář , cit. 41.  
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soudu je přitom kromě přímé diskriminace, kdy zadavatel postupuje jinak vůči 

jednotlivci než vůči celku, tj. diskriminace zjevné, nepřípustná rovněž diskriminace 

nepřímá. K této formě diskriminace se vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 

sp. zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008, kde uvedl: „za formu nepřípustné diskriminace 

v zadávacích řízeních je třeba považovat i takový postup, pokud zadavatel znemožní 

některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových 

kvalifikačních předpokladů, kdy požadovaná úroveň technické způsobilosti je zjevně 

nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné 

zakázky, přitom je zřejmé, že ji mohou splnit pouze někteří z dodavatelů (potenciálních 

uchazečů), jež by jinak byli k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými 

(tzv. diskriminace skrytá).“ 

Zadavatel je povinen formulovat své jednotlivé požadavky na technické 

kvalifikační předpoklady dostatečně jasně a jednoznačně tak, aby každý dodavatel byl 

schopen posoudit, zda má k plnění konkrétní veřejné zakázky dostatečné kapacity, 

a zdali je tedy schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

V případě, že by pro nesrozumitelnost zadávacích podmínek v oblasti kvalifikace došlo 

k odrazení potenciálních zájemců od podání nabídky nebo žádosti o účast v zadávacím 

řízení, jedná se o pochybení zadavatele, kterým je omezována co nejširší možná soutěž 

o přidělení veřejné zakázky.
70

 

V následném posuzování prokázání splnění kvalifikace ze strany zadavatele se 

v poslední době v rozhodovací praxi Úřad pro ochranu pro ochranu hospodářské soutěže 

i správních soudů České republiky prosazuje, dle mého názoru velmi správný, 

materiální pohled na splnění kvalifikace ze strany dodavatelů. Zadavatelé často čistě 

z formalistického pohledu na předložené doklady k prokázání splnění kvalifikace 

vylučovali dodavatele bez bližšího zkoumání materiální stránky. Dokladem prosazování 

materiálního náhledu na otázku posouzení kvalifikace je například rozsudek Krajského 

soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 17/2006 ze dne 4. 10. 2006, v němž soud k otázce 

                                                      

70 K nesrozumitelnosti zadávacích podmínek např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. 

S89,90/2010 ze dne 18. 10. 2010: „Výše uvedený požadavek zadavatele na maximální dobu zkrácení podle názoru 

Úřadu i s ohledem na předloženou dokumentaci a nabídky uchazečů připouští dvojí výklad … Tento zjevný rozpor 

v interpretaci bylo možno zjistit až při hodnocení nabídek a následném vyloučení, jelikož do té doby neměl 

navrhovatel pochyb o tom, že jím zvolený výklad požadavku zadavatele je správný … Možné ovlivnění spatřuje Úřad 

v tom, že uvedené nesrozumitelně stanovené hodnotící kritérium, mohlo odradit k podání nabídky jiné dodavatele, 

resp. mohlo mít vliv na okruh potenciálních dodavatelů o předmětnou veřejnou zakázku.“ 
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posuzování splnění kvalifikačních předpokladů uvedl: „pokud zadavatel uplatňuje vůči 

potenciálním dodavatelům příslušného plnění, jež je veřejnou zakázkou, požadavek na 

prokázání splnění kvalifikace konkrétním způsobem, pak v procesu posuzování jejího 

splnění nesmí rezignovat především na pohled materiální.“ 

3.4 SUBDODAVATELÉ A SPOLEČNÁ NABÍDKA VE VZTAHU KE KVALIFIKAČNÍM 

PŘEDPOKLADŮM 

Zákon č. 137/2006 Sb. připouští ve svém § 51 odst. 4 možnost dodavatele 

prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím třetích osob, které zákon označuje 

jako subdodavatele. Na rozdíl od předchozích úprav zadávání veřejných zakázek 

umožňuje současná právní úprava prokázat prostřednictvím subdodavatele všechny 

kvalifikační předpoklady s výjimkou základních kvalifikačních předpokladů, profesního 

kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona, tj. předložení výpisu z obchodního 

rejstříku, či jiné obdobné evidence a čestného prohlášení o ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Tyto kvalifikační předpoklady musí být prokázány 

vždy dodavatelem, který svým jménem podává nabídku nebo žádost o účast. 

Pokud je splnění části kvalifikace prokazováno subdodavatelem, dodavatel musí 

zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 

písm. j) a § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či 

k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 

v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 

prokázal splnění kvalifikace. 

Zmíněné ustanovení předpokládá použití subdodavatele k prokázání splnění 

kvalifikace „v chybějícím rozsahu“. Zákon tak směřuje na situace, kdy dodavatel 

podávající nabídku není schopen splnění dané části kvalifikace prokázat sám. Zadavatel 

však není oprávněn přezkoumávat, zda dodavatel skutečně není sám schopen prokázat 

splnění této části kvalifikace. Taková úvaha je pouze úvahou dodavatele, není dána 

žádná povinnost prokazovat tuto neschopnost a možnost použití subdodavatele je pouze 
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na volbě dodavatele. Na druhou stranu je zadavatel oprávněn vyloučit z možnosti 

prokázat splnění konkrétní části kvalifikace subdodavatelem věcně vymezené části 

plnění veřejné zakázky. § 44 odst. 6 zákona mimo jiné stanoví, že zadavatel si může 

v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění 

předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Zadavatel však nesmí 

zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele. 

S ohledem na to, že kvalifikace je prokazována jako předpoklad pro plnění veřejné 

zakázky, ta část, která musí být plněna dodavatelem podávajícím nabídku, musí být 

zajištěna prokázáním splnění kvalifikace v příslušném rozsahu samotným dodavatelem. 

Zákon však dikcí ustanovení § 51 odst. 4 předpokládá, že dodavatel podávající 

nabídku nebo žádost o účast sám část požadované kvalifikace splňuje, a neměly se tak 

stávat případy, kdy dodavatel prokazuje prostřednictvím subdodavatele veškerou 

kvalifikaci s výjimkou předpokladů, které jsou z možnosti prokázání subdodavatele 

vyloučeny. V případě, kdy není v zadávacích podmínkách stanovena výhrada dle § 44 

odst. 6 zákona a například technická kvalifikace je v plném rozsahu prokázána 

prostřednictvím subdodavatele, se dle mého názoru vůbec nejedná o dodavatele, který 

má zájem plnit veřejnou zakázku a za tímto účelem uzavřít se zadavatelem smlouvu. 

Takový dodavatel totiž sám není kvalifikován poskytnout z technické stránky žádné 

plnění a veškeré plnění pouze předává jiným subjektům, jejichž prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikace.   

V případě, že nabídku dle § 51 odst. 5 podává více dodavatelů společně, je každý 

z dodavatelů povinen sám za sebe prokázat splnění základních kvalifikačních 

předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona. Na 

rozdíl od subdodavatelství zadavatel není oprávněn omezit možnost podat společnou 

nabídku. Splnění zbytku profesních kvalifikačních předpokladů a technických 

kvalifikačních předpokladů pak dodavatelé podávající společnou nabídku prokazují 

společně, v souhrnu. Takoví dodavatelé jsou v rámci nabídky povinni předložit 

smlouvu, v níž je obsažen závazek, že tito dodavatelé jsou vůči zadavateli a třetím 

osobám ze všech právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni 

společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných 

závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na dlužnickou solidaritu je 

zadavatel oprávněn stanovit odlišně od zákona.  
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4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Hodnocení nabídek je obecně považováno za klíčovou a rozhodující fázi 

v procesu zadávání veřejné zakázky.
71

 Právě v této fázi je z nabídek těch uchazečů, kteří 

prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, vybírána ta, která nejlépe splňuje 

představy zadavatele o výhodnosti, a s dodavatelem, který takovou nabídku podal, 

zadavatel následně uzavře smlouvu na plnění veřejné zakázky. Právě s ohledem na 

význam tohoto procesu je na stanovení hodnotících kritérií coby krok v rámci fáze 

předcházející samotnému zahájení zadávacího řízení kladen velký důraz a přísné 

požadavky. Stanovením hodnotících kritérií zadavatel rozhoduje, jaké vlastnosti 

nabídky jsou z jeho pohledu rozhodující a nejvýznamnější.  

Zadavatel musí dbát na vymezení hodnotících kritérií tak, aby byla vždy 

přiměřená charakteru konkrétní veřejné zakázky a umožňovala následné přehledné, 

jednoznačné a přezkoumatelné hodnocení nabídek. Při zpracování zadávacích podmínek 

je zadavatel povinen určit základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky. 

Zákon uvádí v § 78 dva druhy základních hodnotících kritérií, a to ekonomickou 

výhodnost nabídky a nejnižší nabídkovou cenu. Zadavatel je ve výběru mezi těmito 

dvěma druhy limitován pouze v případě soutěžního dialogu, v rámci něhož je oprávněn 

zadat veřejnou zakázku pouze na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, 

v jiných druzích zadávacího řízení má možnost volby základního hodnotícího kritéria 

zejména s ohledem na druh a složitost konkrétní veřejné zakázky. 

Zásadním hlediskem pro volbu základního hodnotícího kritéria by měl být princip 

„best value for money“, který představuje vypovídací hodnotu nabídkové ceny ve 

vztahu k očekávaným vlastnostem plnění, tedy zda je pro zadavatele relevantní pouze 

cena nebo zda v rámci výběru nejvhodnější nabídky chce rovněž zohledňovat jiné 

vlastnosti očekávaného plnění.
72

  

Zadavatel je povinen uvést zvolené základní hodnotící kritérium v oznámení nebo 

výzvě o zahájení zadávacího řízení. Volba základního hodnotícího kritéria je výlučnou 

pravomocí zadavatele. Jednou zvolené základní hodnotící kritérium je závazné po celou 

                                                      

71 Např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. S312/2007 ze dne 19. 12. 2007. 

72 RAUS, cit. 27. 
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dobu zadávacího řízení, je neměnné a jeho porušení zakládá odpovědnost zadavatele za 

správní delikt.  

4.1 NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA 

První možností zadavatele je stanovit jako základní hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu. V takovém případě může zadavatel hodnotit pouze celkovou výši 

nabídkové ceny
73

, v některých případech i jednotkovou cenu či jednotkové ceny. 

Zadavatel nesmí vzít v potaz jiné vlastnosti nabídky a hodnocení se v případě 

základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny zužuje na seřazení nabídek od 

nejlevnější po nejdražší. Jedná se o jednokriteriální hodnotící kritérium, které na jednu 

stranu zaručuje vyšší míru průhlednosti a transparentnosti hodnocení, na druhé straně 

však klade vyšší nároky na zadavatele z pohledu vymezení předmětu veřejné zakázky. 

V případě použití nejnižší nabídkové ceny musí zadavatel jednoznačně 

a podrobně formulovat zadávací podmínky, zejména technické a obchodní podmínky, 

aby se následně předložené nabídky lišily pouze v ohledu nabídnuté ceny. Souhlasím 

s názorem některých autorů, že nejnižší nabídková cena je vhodná pro jednoduché 

a standardizované veřejné zakázky, u nichž se užitná hodnota předmětu plnění neliší 

a nabídková cena dostatečně vystihuje výhodnost nabídky (spotřební materiál, energie), 

pro veřejné zakázky, jejichž předmět je do vysoké míry určen předpisy a normami 

(elektrické rozvody), veřejné zakázky na služby s jednoduchým a zaměnitelným 

předmětem plnění (tiskařské služby, letecké služby).
74

 

Zadavatel u tohoto plnění nesmí v rámci hodnocení nabídek porovnávat jiné 

vlastnosti než nabídnutou cenu.  I v případě nejnižší nabídkové ceny však musí být 

v zadávacích podmínkách jasně a přezkoumatelně stanoven způsob hodnocení.
75

  

                                                      

73 Nabídková cena může být stanovena nejenom v české měně, ale i v měně zahraniční. 

74 HORA, S.: Postupy při volbě základního hodnotícího kritéria v procesu zadávání veřejných zakázek s ohledem na 

složitost předmětu veřejné zakázky se zohledněním principů 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost).  In Jak 

zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek.  Dostupné 

z WWW http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0807d018-1918-412e-9b98-3254ba13b869. 

75 K tomuto se vyjádřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže např. v rozhodnutí sp. zn. S197/2008 ze dne 2. 10. 

2008: „V zadávacích podmínkách zadavatel neuvedl bližší způsob hodnocení nabídek než podle hlavního kritéria 

nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící komise hodnotila nabídky uchazečů prostým sečtením cen jednotlivých produktů, 

aniž by zohlednila různé objemy nabízených produktů a položky oceněné nulou, jakož i ten fakt, že oba uchazeči 

nedodrželi v několika položkách zadavatelem předem požadovaný objem. Aby došlo k hodnocení vzájemně 

porovnatelných nabídek, musel by zadavatel porovnávat nejen ceny jednotlivých produktů, ale i jejich objem.“ 

http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0807d018-1918-412e-9b98-3254ba13b869
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4.2 EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDKY 

V případě jiných, složitějších druhů plnění, a to bez ohledu na druh veřejné 

zakázky, musí zadavatelé zohledňovat kromě nabídkové ceny též jiné kvantitativní 

a kvalitativní parametry nabídek. V takovém případě je vhodnějším základním 

hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení dle tohoto základního 

kritéria je flexibilnější a umožňuje z nabízených řešení vybrat to, které nejlépe odpovídá 

představám zadavatele i v jiných aspektech než je cena. Na rozdíl od nejnižší nabídkové 

ceny je možné specifikovat požadované plnění méně detailně a rozdíly jednotlivých 

nabídek zohlednit v rámci hodnocení. Soutěž o veřejnou zakázku však v rámci 

hodnocení nesmí nahrazovat nedostatečné znalosti zadavatele o předmětu plnění, jeho 

vlastnostech a účelu.
76

 Je tedy nutné chápat rozdíl mezi méně detailní specifikací 

s ohledem na hodnocení nabídek a mezi nedostatečnou schopností zadavatele vymezit 

požadované plnění. Toto základní hodnotící kritérium naopak vyžaduje vyšší stupeň 

odbornosti na straně zadavatele při stanovení dílčích hodnotících kritérií a zejména pak 

na straně hodnotící komise. Hodnocení nepočitatelných kritérií vyžaduje složité 

myšlenkové operace a hodnocení nabídky jak izolovaně, tak v komparaci s ostatními 

a seřazení nabídek podle nejlepšího naplnění představ zadavatele o požadovaném 

plnění. 

Zadavatel musí jednoznačně a objektivně vymezit systém a způsob hodnocení, 

a to s ohledem na jednotlivá dílčí kritéria i s ohledem na celek. Systém hodnocení 

znamená způsob, jakým bude zadavatel přidělovat body jednotlivým nabídkám. Způsob 

hodnocení představuje vymezení toho, jaké vlastnosti a jaké parametry hodnocených 

vlastností pokládá zadavatel za výhodnější. Každé dílčí hodnotící kritérium a způsob 

jeho hodnocení je zadavatel povinen jednoznačně popsat v zadávacích podmínkách. 

Není možné systém hodnocení utvářet až při samotném hodnocení. Jak uvedl Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí sp. zn. S180/2009 ze dne 6. 2. 2010: 

„Hodnocení nabídek je klíčovým prvkem v procesu přidělení veřejné zakázky, proto je 

na stanovení hodnotících kritérií kladen značný význam. Jestliže se zadavatel rozhodne 

pro způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, jak je tomu v 

                                                      

76 HORA, cit. 74. 
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šetřeném případě, měl by především dbát na vymezení obsahu dílčích kritérií 

hodnocení. Zadavatel je tedy povinen stanovit kritéria hodnocení v souladu s 

požadavkem transparentnosti tak, aby zájemci, kteří se rozhodnou pro účast ve veřejné 

zakázce, byli reálně schopni předložit konkrétní nabídky a mohli si předem vytvořit o 

způsobu hodnocení včetně obsahu jednotlivých kritérií dostatečnou představu. Obecně 

vymezené hodnotící kritérium je tedy nutné dále jednoznačně specifikovat.“ 

Systém hodnocení je nezbytné nastavit tak, aby byla dodržena zásada vztahu 

užitné hodnoty a ceny a musí být v souladu s ekonomickými 3E zásadami. Hodnotící 

kritéria musí být určitá, jednoznačná a především způsobilá být předmětem hodnocení, 

stejně jako nemít diskriminační charakter. Při volbě dílčích kritérií je nutné zvážit, jaké 

váhy budou jednotlivým kritériím přiřazeny, aby skutečně odrážely preference 

zadavatele ohledně plnění veřejné zakázky. 

4.2.1 Dílčí hodnotící kritéria 

Ekonomická výhodnost nabídky je ze své podstaty vícesložkovým hodnotícím 

kritériem, skládajícím se z nejméně 2 dílčích hodnotících kritérií (případně se dále 

rozpadající na subkritéria). Maximální počet dílčích hodnotících kritérií není zákonem 

stanoven. Pro optimální nastavení dílčích hodnotících kritérií je nezbytné se řídit 

pravidlem tzv. nejlepší hodnoty za peníze, tedy cena jako aspekt ekonomické 

výhodnosti nabídky se vždy promítne zároveň do kvality nabízeného plnění. Novela 

zákona z roku 2010
77

 zavedla požadavek, že dílčí hodnotící kritéria musí vyjadřovat 

vztah užitné hodnoty a ceny, aby na základě hodnocení byla vybrána skutečně nejlepší 

hodnota za peníze. Tato novela rovněž zrušila povinnost stanovit jedním z dílčích 

kritérií nabídkovou cenu.
78

  

Novela č. 55/2012 Sb. vložila do § 78 odst. 4 zákona ustanovení, že dílčím 

hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění 

povinností dodavatele, nebo platební podmínky. Jedná se zejména o smluvní pokutu či 

                                                      

77 Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2010&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=9. 

78 Důvodová zpráva k zákonu č. 179/2010 Sb. dostupná z WWW: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=833&CT1=0. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2010&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=9
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2010&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=9
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=833&CT1=0
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výši sankcí, což byla v minulosti hojně využívaná dílčí hodnotící kritéria. Důvodem pro 

zákaz hodnocení těchto smluvních a platebních podmínek je skutečnost, že nevyjadřují 

ekonomickou výhodnost nabízeného plnění. Smluvní pokuta je ze své podstaty 

institutem, který se uplatní při porušení smluvního ustanovení. Zájem zadavatele by se 

ale měl soustředit na plnění, u něhož nebude třeba smluvní pokuty vůbec využívat, 

a proto je hodnocení výše nabízené smluvní pokuty neúčelné. 

Dílčí hodnotící kritéria mohou být kvantitativní či kvalitativní povahy a musí být 

stanovena ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky. Hodnotícími kritérii dle § 50 

odst. 5 nesmí být kvalifikace dodavatele. V případě kvantitativních neboli počitatelných 

kritérií se způsob hodnocení nabídek stanoví matematickým vzorcem vyjadřujícím 

poměr nabídnuté hodnoty k nejlepší hodnotě přepočteno vahou dílčího kritéria. 

V případě nepočitatelných dílčích kritérií je nutné předem stanovit jaké aspekty a jakým 

způsobem budou hodnoceny tak, aby dodavatelé věděli, jaké jsou preference zadavatele 

ohledně poptávaného plnění. Jak uvedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém 

rozhodnutí sp. zn. S207/2000 ze dne 2. 1. 2001: „zadavatel v zadání veřejné zakázky 

neuvedl žádné další informace o tom, které skutečnosti budou v rámci uvedeného 

kritéria hodnoceny, ani jaké doklady mají uchazeči ve svých nabídkách doložit, aby 

jejich nabídka mohla být považována za "kvalitní". Obsah předmětného kritéria je 

nejasný, neboť z něj není patrné, jak má vypadat nabídka, aby podmínkám zadavatele 

vyhověla, případně vyhověla nejlépe.“ 

 Zejména v případě nepočitatelných hodnotících kritérií je ze strany Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže zdůrazňována zásada transparentnosti a nutnost jejího 

dodržování. 

Dle zákona mohou být jako dílčí hodnotící kritéria zvolena zejména nabídková 

cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, 

vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se 

zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční 

servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Je výlučně 

v pravomoci zadavatele zvolit si dílčí kritéria s ohledem na předmět veřejné zakázky a 

uvedený výčet v zákoně je pouze příkladný. Zadavatel však při stanovení dílčích kritérií 

musí respektovat základní podmínky: 
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 přiměřený počet dílčích hodnotících kritérií a subkritérií ve vztahu k předmětu 

a rozsahu veřejné zakázky; 

 transparentnost hodnotících kritérií; 

 faktická hodnotitelnost dílčích kritérií; 

 zákaz diskriminace; 

 zákaz hodnocení kvalifikace.
79

  

Příklad nastavení dílčích hodnotících kritérií: 

Dílčí hodnotící kritéria Subkritéria Váha dílčího 

hodnotícího kritéria 

Nabídková cena  1. fáze plnění 40% 

60% 

2. fáze plnění 20% 

Dodací lhůta 1. fáze plnění 20% 

30% 

2. fáze plnění 10% 

Pozáruční servis  10% 

Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím a subkritériím je dále nezbytné přidělit 

příslušnou váhu vyjádřenou v procentech. Zadavatel je od novely 55/2012 Sb. povinen 

uveřejnit všechna dílčí kritéria a jejich váhy v oznámení o zahájení zadávacího řízení 

a nestačí již použít odkaz na bližší vymezení v zadávací dokumentaci. Součet vah 

jednotlivých kritérií musí dávat hodnotu 100%. Váha vyjadřuje význam konkrétního 

kritéria pro zadavatele. 

V objektivně odůvodněných případech je zadavatel oprávněn uvést dílčí hodnotící 

kritéria v sestupném pořadí dle důležitosti bez uvedení konkrétních vah. Takový postup 

je však nezbytné považovat za výjimečný a zadavatel musí být připraven ho objektivně 

odůvodnit. Může se objevit například v zadávacím řízení vedeném formou soutěžního 

dialogu v návaznosti na velmi složitý předmět plnění. 

                                                      

79 JURČÍK: cit 49.  
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4.3 STANOVENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ S OHLEDEM NA DODRŽENÍ ZÁSAD 

POSTUPU ZADAVATELE 

Hodnotící kritéria coby jeden ze základních prvků zadávacích podmínek a vodítko 

pro výběr nejvýhodnější nabídky musí být vždy stanovena v souladu se zásadami 

postupu zadavatele dle § 6 zákona. Předně musí být jejich stanovení nediskriminační, 

nesmí zvýhodňovat konkrétního dodavatele nebo mu poskytovat faktickou výhodu. Na 

rozdíl od kvalifikačních požadavků, u nichž je kladen důraz zejména na zachování 

zásady zákazu diskriminace, je u hodnotících kritérií zdůrazňován prvek 

transparentnosti zejména v návaznosti na odůvodnění hodnocení konkrétních nabídek 

z pohledu kontrolovatelnosti a přezkoumatelnosti výsledků hodnocení.  

Zadavatel musí stanovit hodnotící kritéria předem tak, aby jeho následné 

hodnocení a odůvodnění bylo přezkoumatelné. K této povinnosti zadavatele se Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže opakovaně ve své rozhodovací praxi vyjádřil právě 

v souvislosti s následným přezkumem hodnocení nabídek. Jak plyne např. z rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. S169/2010 ze dne 20. 9. 2012: 

„zadavatel porušil ustanovení zákona již při stanovení způsobu hodnocení nabídek 

podle hodnotících kritérií a při stanovení obsahu dílčího kritéria ekonomické výhodnosti 

nabídek "záruční podmínky a celková úprava zajištění", když u dílčího subkritéria 

"sankce a smluvní pokuty" neuvedl, které sankce z nabídek v rámci tohoto subkritéria 

bude hodnotit a když jako dílčí subkritérium hodnotil "bankovní záruku" nabídnutou 

některými z uchazečů, kterou v zadávací dokumentaci nikde nepožadoval, byl jeho 

postup v rozporu s ustanovením § 6 zákona. Uchazeči totiž nemohli předem vědět, jak 

koncipovat svoje nabídky, aby v zadávacím řízení uspěli. Tento postup zadavatele mohl 

podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Netransparentní stanovení hodnotících 

kritérií a způsobu hodnocení nabídek se odrazilo i v netransparentním hodnocení 

nabídek.“ 

Obdobnou otázkou se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém 

rozhodnutí sp. zn. S204/2012 ze dne 10. 8. 2012: „Požadavek jednoznačnosti, 

konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace plyne z obecné zásady transparentnosti 

zakotvené v § 6 zákona. … Úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby 

zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným 

způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost 
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procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské 

soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným 

předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této 

zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího 

řízení. Tak tomu může být např. i tehdy, pokud zadávací dokumentace neobsahuje 

jednoznačně a srozumitelně formulovaná pravidla pro hodnocení nabídek. Ze zadávací 

dokumentace tedy musí být zcela jednoznačně patrno, v jakých otázkách a jak konkrétně 

spolu budou nabídky „soutěžit“. V případě, že zadavatel pro zadání veřejné zakázky 

zvolil kritérium ekonomické výhodnosti nabídky a pokud stanovil jednotlivá dílčí 

kritéria a jejich váhy, pak tato kritéria a způsob jejich hodnocení musel popsat natolik 

konkrétně, přesně a jednoznačně, aby se každému z dodavatelů dostalo informací téhož 

materiálního obsahu – a aby následně bylo zřetelně přezkoumatelné, zda zadavatel 

hodnotil nabídky tak, jak předeslal v zadávacích podmínkách – zejména pak v 

dostatečně konkrétní míře právě v zadávací dokumentaci. Už při zpracování nabídky 

musí být jednotlivým dodavatelům zřejmé, podle jakých hodnotících kritérií a jakým 

konkrétním způsobem budou nabídky hodnoceny, a tedy jak mají být jednotlivé nabídky 

zpracovány, aby byly při hodnocení „úspěšnými“.“ 

Zadavatelé podle mého názoru musí v případě nepočitatelných kritérií nejen dbát 

na přesné vymezení budoucího hodnocení nabídek, ale zejména dostatečně důkladně 

následně nabídky hodnotit.  

4.4 PROBLEMATIKA HODNOCENÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

Základem právní úpravy této oblasti je § 50 odst. 5
80

 zákona, který stanoví že 

„kvalifikace dodavatele nemůže být předmětem hodnotících kritérií“. Toto základní 

pravidlo pramení z odlišeného účelu obou kategorií. Požadavky zadavatele na prokázání 

splnění kvalifikace slouží k zajištění, že vybraný dodavatel bude mít určitou minimální 

odbornost, zkušenost a znalosti, tedy že je způsobilý veřejnou zakázku splnit. Hodnotící 

kritéria slouží k porovnání výhodnosti nabídek těch uchazečů, kteří prokázali, že 

minimální kvalifikaci nutnou pro splnění veřejné zakázky splňují. Tento zákaz platí bez 

                                                      

80 Do účinnosti novely č. 55/2012 Sb. byla úprava obsažena v § 50 odst. 4: „Ekonomické a finanční kvalifikační 

předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií.“ 
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ohledu na to, zda je konkrétní kvalifikační předpoklad v rámci kvalifikačních 

předpokladů požadován či nikoliv.
81

 

Ustanovení § 50 odst. 5 bez uvedení jakýchkoliv výjimek může být problematické 

zejména v případě veřejných zakázek na služby, jejichž předmětem je poskytování 

vysoce odborných a specializovaných služeb, jako jsou služby ekonomických 

a právních poradců. Zákon 137/2006 Sb. upravuje zadávání veřejných zakázek na 

poradenské služby v tomtéž režimu jako ostatní služby. Jednotně pro ně tak platí i zákaz 

uvedený v § 50 odst. 5 zákona. Ze základního účelu právní úpravy zadávání veřejných 

zakázek plyne snaha získat co nejvýhodnější plnění v poměru ceny ke kvalitě plnění. 

V případě odborných služeb je však dle mého názoru velmi obtížné zajistit co 

nejvýhodnější a nejkvalitnější plnění za použití hodnotících kritérií nereflektující 

odbornost a kvalitu uchazeče. V případě soukromého sektoru je přirozeným 

prostředkem k výběru poskytovatele poradenských služeb odbornost, specializace, 

reference a dobré jméno vybraného poskytovatele. V oblasti veřejných zakázek však na 

základě § 50 odst. 5 taková kritéria pro výběr použitelná nejsou. O složitosti zajistit 

výběr skutečně nejvhodnější nabídky na poradenské služby svědčí zejména pokusy 

zadavatelů ověřit specializaci uchazeče prostřednictvím vzorových právních rozborů, 

vzorových dokumentů či metodik pro plnění veřejné zakázky.
82

 Tyto dokumenty však 

ve většině případů nejsou odpovídajícím kritériem, jelikož si je společnosti mohou 

nechat například vypracovat externě nebo vlastním zaměstnancem, který se následně na 

plnění zakázky vůbec nemusí podílet. 

Původní znění zákona č. 137/2006 Sb. počítalo s modifikací tohoto zákazu právě 

u poradenských služeb.
83

 Důvodová zpráva k původnímu návrhu zákona uvádí: 

                                                      

81 RAUS, cit. 27. 

82 Viz např.: „Poskytování právně-poradenských služeb při realizaci projektu ELI“ zadavatele Fyzikální ústav AV 

ČR, v.v.i. – dílčí hodnotící kritéria: nabídková cena (60%), Kvalita zpracování vzorového právního rozboru (30%), 

Popis zajištění maximální flexibility a komunikace dodavatele se zadavatelem, zajištění zpětné vazby při poskytování 

služeb a způsob kontroly výstupů poskytovaných dodavatelem v rámci plnění (10%) – oznámení o zakázce dostupný 

z WWW: http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/22388.  

„Služby externího poradce pro balíčkový prodej zbytného nemovitého majetku ČD, a.s.“ zadavatele České dráhy, a.s. 

– dílčí hodnotící kritéria: Nabídková cena (55%), Metodika postupu (38%), Metodika spolupráce (7%) – dostupný z 

WWW: http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/26921. 

83 Původně navrhované znění předmětného ustanovení: „Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické 

kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií, nejde-li o veřejnou zakázku na služby, jejímž 

převažujícím předmětem je poskytování finančních, poradenských či konzultačních služeb.“ 

http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/22388
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/26921
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„výjimkou v tomto ohledu je poskytování některých služeb, kdy zpravidla nedochází 

k hmotnému zachycení jejich výsledku – jedná se například o poradenské služby, právní 

služby či vzdělávací služby“.
84

 Tato část původního návrhu však přijata, dle mého 

názoru ke škodě právní úpravy, nebyla a poradenské služby tak podléhají zákazu 

hodnocení kvalifikace jednotně s ostatními předměty veřejných zakázek.  

Zpočátku byla rovněž rozhodovací praxe velmi přísná a ze zákonného zákazu 

zásadně neustupovala. Postupem času se však i rozhodovací praxe staví k této otázce 

flexibilněji. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připustil, že „je možné, aby 

zadavatel hodnotil např. technickou úroveň plnění či způsob provádění konkrétní 

veřejné zakázky.“ Takovou možnost hodnotit úroveň plnění však neváže k odbornosti 

uchazeč. „V těchto případech by se však již nejednalo o vlastní obecnou kvalifikaci 

uchazeče, která je nezbytná k účasti v každé veřejné zakázce, ale o předložení co 

nejvýhodnějšího řešení zadavatelem předem konkretizovaného parametru.“
85

 

K možnosti hodnotit odbornost uchazeče se pak přívětivěji vyjádřil Nejvyšší 

správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 8 Afs 31/2011 ze dne 30. 9. 2011, kde uvedl, že 

„je zcela v dispozici zadavatele stanovit kritéria hodnocení nabídek, mezi něž lze 

zahrnout i příslušnou odbornost. Znovu je však třeba zdůraznit, že odborností uchazeče 

nemůže být vymezen předmět veřejné zakázky, jak se pokoušel dovodit stěžovatel, ale 

hodnotící kritéria pro výběr vítězného uchazeče.“ V tomtéž rozsudku dále Nejvyšší 

správní soud uvedl: „V souladu s uvedenými zásadami by byl postup zadavatele, kdyby 

vymezil předmět veřejné zakázky jako právní služby a v kritériích pro hodnocení 

nabídek zohlednil konkrétní služby, o které se mělo jednat, zejm. definováním odborné 

úrovně uchazečů; je však třeba zdůraznit, že zároveň bylo třeba vymezit podmínky pro 

splnění tohoto kritéria dostatečně určitě a srozumitelně se zachováním zásady 

nediskriminace.“  

I s ohledem na citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu se domnívám, že 

v případě specializovaných poradenských služeb nelze zcela kategoricky vyloučit 

možnost v rámci hodnotících kritérií zohlednit odborné personální zázemí uchazeče, 

                                                      

84 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 137/2006 Sb. Dostupná z WWW: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14530. 

85 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. S312/2007 ze dne 19. 12. 2007. 

https://mail.havelholasek.cz/owa/redir.aspx?C=da74aefef49e4ac98dcedecce3a4cdb5&URL=http%3a%2f%2fwww.psp.cz%2fsqw%2ftext%2forig2.sqw%3fidd%3d14530
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jeho reference a zkušenosti s obdobnými službami. Naopak zohlednění těchto prvků 

může být klíčové pro zajištění plnění, které v případě poradenských služeb vyžaduje 

vysokou erudici a zkušenosti vybraného dodavatele tak, aby byl v co nejvyšší možné 

míře naplněn vztah užitné hodnoty a ceny, která by v případě těchto služeb neměla být 

jediným rozhodujícím kritériem. V tomto směru by se měla ubírat nejen výkladová 

praxe, ale v ideálním případě i legislativní úprava. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce je poukázat na význam kvalifikačních předpokladů a hodnotících 

kritérií a složitost při jejich výběru a vymezení v zadávacím řízení. 

Nastavení kvalifikačních požadavků a hodnotících kritérií je dle mého názoru 

jednou z nejdůležitějších součástí zadávacího procesu ve veřejných zakázkách. Právě 

jejich prostřednictvím dochází k omezení dodavatelského spektra na ty, kteří splňují 

kvalifikační požadavky a jejich nabídka by tak mohla být v rámci zadávacího řízení 

posuzována a hodnocena, a z části takových kvalifikovaných dodavatelů, kteří skutečně 

podají nabídku, je následně vybírán ten, jehož nabídka nejlépe naplňuje zadavatelovy 

představy o výhodnosti požadovaného plnění. 

 Z tohoto důvodu by měli být zadavatelé při nastavení těchto pravidel v každé 

konkrétní veřejné zakázce velmi obezřetní a postupovat s náležitou odborností ve 

vztahu k předmětu plnění. Domnívám se, že v současné době jsou zejména větší veřejné 

zakázky pečlivě kontrolovány a prověřovány ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, nicméně ani tato ex-post kontrola nemůže zajistit odstranění všech problémů. 

Na místě je proto důkladná kontrola ze strany uchazečů i široké veřejnosti, a to nejen ve 

vztahu k veřejným zakázkám s velkým finančním objemem, ale i veřejným zakázkám 

s nižší hodnotou, které logicky nejsou tolik viditelné.  

Obě tyto části zadávacího procesu jsou rovněž častým předmětem novelizací, 

přičemž ne všechny tyto novelizace jsou ve svém důsledku krokem k vyšší efektivnosti 

a průhlednosti zadávacích řízení. Domnívám se, že zrušení ekonomických a finančních 

kvalifikačních předpokladů nebylo v části možnosti požadovat prokázat výši obratu 

dodavatelů vhodným krokem. Jejich prostřednictvím zadavatelé získávali přehled 

o ekonomické velikosti a stabilitě dodavatele. Naopak souhlasím s přesunutím 

požadavků na doložení pojištění z kvalifikačních předpokladů do smluvních podmínek, 

neboť existence pojištění dodavatele je daleko významnější pro dobu realizace smlouvy 

na plnění zakázky než v období, kdy plyne lhůta pro podání nabídek nebo žádostí 

o účast, která je pro prokázání splnění kvalifikace rozhodující.  

V případě hodnotících kritérií bylo jistě správným krokem vyloučení možnosti 

hodnotit smluvní a platební podmínky, zejména smluvní pokutu, která nevyjadřuje 
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skutečnou ekonomickou výhodnost hodnocené nabídky. Naopak je dle mého názoru 

nutné zpřísnit pravidla pro hodnocení tzv. nepočitatelných kritérií za současného 

připuštění možnosti hodnotit prvky technické kvalifikace ve veřejných zakázkách na 

odborné služby. Tento krok by zprůhlednil hodnocení v mnoha veřejných zakázkách, 

v nichž je v současnosti skutečné hodnocení zamlžováno tak, aby se tyto aspekty kvality 

v osobě uchazeče mohly do hodnocení promítnout. 
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Abstrakt 

Cílem mé práce je analyzovat vybrané oblasti zadávání veřejných zakázek, a to 

kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, jejichž prostřednictvím dochází 

k výběru nejvhodnějšího dodavatele pro plnění předmětu veřejné zakázky. 

Diplomová práce se skládá ze 4 kapitol.  

První kapitola shrnuje vývoj právní úpravy zadávání veřejných zakázek na území 

České republiky a vymezuje aktuální právní úpravu v České republice i Evropské unii. 

Ve druhé kapitole vymezuji základní pojmy právní úpravy veřejných zakázek, které 

jsou typické a vlastní pouze této úpravě a jinde v právním řádu se neobjevují.  

Zbylé dvě kapitoly jsou věnovány kvalifikačním předpokladům a hodnotícím 

kritériím, jejich funkci a druhům. Prostřednictvím kvalifikačních předpokladů dochází 

k selekci dodavatelů na ty, kteří jsou způsobilí plnit veřejnou zakázku, a na ty, kteří 

dostatečnou kvalifikací nedisponují. S ohledem na význam této funkce je nutné při 

stanovení kvalifikačních předpokladů dodržovat kogentní ustanovení zákona 

o veřejných zakázkách.   

Poslední kapitola je věnována hodnotícím kritériím. Na základě hodnotících 

kritérií se z kvalifikovaných dodavatelů, kteří se rozhodli soutěžit o veřejnou zakázku, 

vybírá ten, jehož nabídka nejlépe splňuje představy zadavatele o poptávaném plnění. 

Klíčovou roli proto hraje zákonné a správné nastavení hodnotících kritérií tak, aby na 

jejich základě došlo skutečně k výběru nabídky, která nejlépe naplňuje požadovaný 

poměr kvality a ceny. V této kapitole se rovněž věnuji problematice prolínání 

kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií a snažím se polemizovat se zákazem 

stanoveným v zákoně o veřejných zakázkách. 
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Abstract 

Qualifying requirements and evaluating criteria in public tenders 

The purpose of my thesis is to analyse selected areas of public tenders awarding, 

namely qualifying requirements and evaluating criteria, which are used for selection of 

the most advantageous contractor for performance of the public tender object.  

The thesis is composed of four main chapters. 

Chapter One summarizes the development of public tender legislation in the 

Czech Republic, defines current legislation both in the Czech Republic and in the 

European Union. Chapter Two defines basic terms of the public tenders area which are 

typical and characteristic only for public tenders and which are not used in other fields 

of Czech law. 

The two remaining chapters are devoted to the qualifying requirements and 

evaluating criteria, their role and types. Through qualifying requirements contractors are 

divided into those who are qualified to perform public tender and those who are not. 

Regarding its importance, it is necessary to stick to the binding provision of the Public 

Procurement Act while setting the qualifying requirements.  

Chapter Four is devoted to the evaluating criteria. On the basis of the evaluating 

criteria the contractor whose bid best fulfils the idea of performance of the contracting 

authority is chosen from those who are qualified enough and decided to compete for the 

awarding of public tender. It is necessary to set the evaluating criteria legally and 

suitably for choosing the bid which best meets the required proportion of quality and 

price. In this chapter I also deal with the pervasion of qualifying requirements and 

evaluating criteria and I try to argue against the ban set in the Public Procurement Act.   
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