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Úvod 

Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(dále jen „Zákon“ či „ZVZ“) představuje velmi významnou část vynakládání veřejných 

prostředků.
1
 Pro zajištění uzavření smlouvy s uchazečem způsobilým splnit požadované 

plnění nejen co nejlevněji, ale také řádně a včas, je nezbytné, aby posouzení nabídek 

předložených zadavateli proběhlo ve všech ohledech správně. 

Zvláště v období pomalého ekonomického růstu mnozí dodavatelé mohou 

ve snaze veřejnou zakázku získat předložit nabídku s cenou, za kterou zadavatelem 

požadované plnění nejsou ve skutečnosti schopni realizovat. 

Konkrétní definice mimořádně nízké nabídkové ceny není v Zákoně obsažena. 

Jak vyplývá z výročních zpráv Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“ 

či „ÚOHS“), problematika nesprávného posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

patří v posledních letech mezi nejčastější pochybení ze strany zadavatelů.
2
 

Správná identifikace mimořádně nízké ceny je přitom nezbytná pro naplnění 

smyslu i základních zásad zadávacího řízení. V případě, kdy zadavatel mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu neodhalí a uzavře s uchazečem, který takovou nabídku podal, 

smlouvu, může dojít k situaci, kdy cena plnění bude následně uchazečem navyšována 

nebo předmět plnění nebude v termínu a řádně realizován. Naopak v případě, kdy 

zadavatel ze zadávacího řízení vyloučí i uchazeče, jehož nabídková cena ve skutečnosti 

mimořádně nízká nebyla, dojde ke zbytečnému navýšení vynaložených prostředků a 

k omezení hospodářské soutěže. 

Původně jsem se ve své diplomové práci chtěla věnovat celému procesu 

posouzení a hodnocení nabídek, toto téma se však po prostudování materiálů ukázalo 

jako příliš široké. Aby bylo možné se problematikou zabývat dostatečně do hloubky, 

zúžila jsem po konzultaci s vedoucím práce téma pouze na mimořádně nízkou 

                                                 
1
 Srov. např. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013, dostupná z 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/8965ea38-8a96-490b-ad0f-ce4e1c0a32c9/Vyrocni-zprava-o-stavu-

verejnych-zakazek-za-rok-2013.pdf. 
2
 Viz Výroční zpráva Úřadu z let 2012 a 2013, dostupná z http://www.uohs.cz/cs/informacni-

centrum/vyrocni-zpravy.html. 
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nabídkovou cenu. Ta představuje poměrně komplikovaný institut a je jí v odborné 

literatuře věnována relativně malá pozornost. 

Cílem této diplomové práce tedy je do hloubky analyzovat institut mimořádně 

nízké nabídkové ceny, a to se zaměřením na judikaturu správních soudů a rozhodovací 

praxi Úřadu. Závěry učiněné judikaturou a rozhodnutími Úřadu mám přitom z důvodu 

zachování logické provázanosti textu v úmyslu zasazovat přímo do výkladu rozebírané 

problematiky, judikatura tedy nebude tvořit samostatnou, od ostatního textu odtrženou, 

kapitolu diplomové práce. 

Stejně tak vymezení české i evropské právní úpravy mimořádně nízké nabídkové 

ceny, jako i její historický vývoj, bude v diplomové práci obsaženo přímo v rámci 

souvisejícího výkladu. 

Součástí analýzy mimořádně nízké nabídkové ceny bude i rozbor úpravy tohoto 

institutu ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU
3
 (dále jen „nová 

zadávací směrnice“) a s ní souvisejícím připravovaném zákoně o veřejných zakázkách 

(dále jen „nový ZVZ“). 

V diplomové práci bude jednak detailně rozebrán proces posouzení nabídek 

z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, včetně následných kroků hodnotící komise 

a dodavatele, jednak specifičtější otázky, mezi které patří tzv. nulová cena nebo proces 

posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny při využití elektronické aukce. 

Pro správnou aplikaci institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je velmi 

důležitý efektivní dohled Úřadu. Stanovisko Úřadu ohledně jeho věcné příslušnosti se 

však stále vyvíjí, přičemž jeho závěry jsou dosud nejednoznačné. Dalším tématem, 

kterému se ve své diplomové práci chci věnovat, je proto otázka věcné příslušnosti 

Úřadu a její vývoj v posledních letech. 

V závěru diplomové práce mám v úmyslu provést zhodnocení právní úpravy 

mimořádně nízké nabídkové ceny obsažené jak v současném Zákoně, tak v nové 

zadávací směrnici a novém ZVZ a přednést návrhy řešení de lege ferenda. 

                                                 
3
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, o zadávání veřejných zakázek 

a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 
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1. Vymezení základních pojmů 

Postup vedoucí k identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny je součástí 

posouzení nabídek dle § 76 Zákona. Kromě pravidel zakotvených přímo v § 77 Zákona 

týkajícím se mimořádně nízké nabídkové ceny je proto třeba aplikovat i pravidla 

obecného posouzení nabídek. 

Posouzení nabídek, včetně identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny, 

provádí hodnotící komise. Ta při své činnosti, stejně jako zadavatel, musí dodržovat 

základní zásady zadávacího řízení obsažené v § 6 odst. 1 Zákona. 

Tyto pojmy a procesy jsou pro právo veřejných zakázek specifické, z důvodu 

komplexního uchopení problematiky mimořádně nízké nabídkové ceny budou proto 

v následující kapitole stručně vymezeny. 

1.1. Základní zásady zadávání veřejných zakázek 

Základní zásady zadávacího řízení Zákon uvádí v § 6 odst. 1, dle kterého je 

zadavatel povinen dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. Kromě zásad uvedených v tomto ustanovení je však možné dovodit 

zásady další, které vyplývají jednak z charakteru Zákona, jednak z konkrétních 

zákonných ustanovení. 

Jedná se na příklad o zásadu formálnosti zadávacího řízení, zabezpečení 

efektivního vynakládání veřejných prostředků nebo zásadu proporcionality, obsaženou 

v § 50 odst. 3 Zákona, který stanoví, že požadovanou kvalifikaci je třeba omezit 

na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. 

Základní zásady je třeba interpretovat tak v souladu s evropským právem.
4
 Tyto 

zásady se uplatní i v situaci, kdy zadavatel jinak vůbec nemá povinnost při zadávacím 

řízení postupovat podle Zákona, jak uvádí na příklad § 18 odst. 5 Zákona pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. 

                                                 
4
 KRČ, Robert, MAREK  Karel, PETR Michal. Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon: s 

komentářem. 2. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, ISBN 978-807-2017-119, s. 81. 
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Zásada transparentnosti se promítá do všech částí zadávacího řízení. Ve vztahu 

k institutu mimořádně nízké nabídkové ceny její význam spočívá především 

v povinnosti hodnotící komise a zadavatele dostatečně odůvodnit veškeré úkony 

směřující vůči uchazečům.  

Smyslem této zásady je, aby veřejná zakázka podléhala účinné kontrole a 

jakékoliv protizákonné jednání bylo možné odhalit a sankcionovat. Dle Krajského 

soudu v Brně „požadavek transparentnosti není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově 

postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře 

kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti 

o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“.
5
 

Zásada rovného zacházení vyjadřuje povinnost zadavatele postupovat vůči všem 

uchazečům stejným způsobem. V procesu posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

se tato zásada projeví zejména při požadování doplnění uchazečova vysvětlení 

nabídkové ceny a při přizvání uchazečů na jednání hodnotící komise, kdy není možné 

dát některým uchazečům možnost svá vysvětlení doplnit a jiné bez dalšího vyloučit. 

Projev této zásady spočívá i v tom, že všechna ustanovení Zákona je třeba aplikovat 

na všechny uchazeče.
6
 

Zásada zákazu diskriminace spočívá v tom, že žádný z uchazečů nesmí být 

oproti ostatním uchazečům znevýhodněn. Ze všech zákonných zásad je tato porušována 

nejčastěji.
7
 Typickým projevem nedodržení této zásady je nesprávné vyloučení 

uchazeče. Zásada zákazu diskriminace je stěžejní zásadou evropského zadávání 

veřejných zakázek
8
 a stejně jako ostatní zásady je třeba ji dodržovat v průběhu celého 

zadávacího řízení. 

Dle výkladu judikatury se zákaz diskriminace vztahuje nejen na diskriminaci 

zjevnou, ale i na její skrytou formu. Ta dle Nejvyššího správního soudu může spočívat 

na příklad v nastavení takových kvalifikačních předpokladů, které jsou zjevně 

                                                 
5
 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2007, č. j. 31 Ca 166/2005. 

6
 JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-222-2, s. 67 
7
 Srov. např. PODEŠVA, Vilém, OLÍK Miloš, JANOUŠEK Martin, STRÁNSKÝ Jakub. Zákon o 

veřejných zakázkách: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. ISBN 80-735-7636-8, 

s. 30. 
8
 JURČÍK, Radek, 2012, op. cit., s. 66. 
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nepřiměřené k náročnosti konkrétní veřejné zakázky, v důsledku čehož ji mohou splnit 

pouze někteří z uchazečů, kteří by ke splnění předmětu veřejné zakázky byli jinak 

objektivně způsobilí.
9
 

1.2. Hodnotící komise 

Pro posouzení a hodnocení nabídek má zadavatel dle § 74 Zákona povinnost, 

s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění, ustanovit hodnotící komisi. Veškeré úkony 

ve vztahu k uchazečům poté hodnotící komise činí jménem zadavatele. Hodnotící 

komise je při svém jednání povinna dodržovat Zákon a požadavky zadavatele.
10

 

Povinnost ustanovení hodnotící komise neplatí dle § 74 odst. 2 a 9 Zákona 

pro sektorového zadavatele a pro zadavatele veřejného v případě zadávání veřejných 

zakázek v dynamickém nákupním systému a zadávání na základě rámcové smlouvy.  

V těchto případech plní veškerá práva a povinnosti hodnotící komise zadavatel. 

Hodnotící komise musí být složena nejméně z pěti členů. Za každého člena 

hodnotící komise musí být jmenován jeho náhradník, na kterého se vztahují všechna 

práva a povinnosti člena hodnotící komise. Je-li to potřebné vzhledem k předmětu 

veřejné zakázky, musí nejméně třetina jejích členů splňovat požadavek § 74 odst. 3 

Zákona na příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Tato odbornost 

bude zapotřebí zejména u veřejných zakázek na stavební práce, z hlediska hodnocení 

nabídek u veřejných zakázek hodnocených na základě ekonomické výhodnosti nabídky. 

Alespoň jeden z členů hodnotící komise musí být dle § 74 odst. 4 Zákona 

zástupcem zadavatele. U nadlimitních veřejných zakázek navíc musí být členem 

hodnotící komise osoba se zvláštní způsobilostí. Takovou osobou se podle § 17 písm. v) 

Zákona rozumí osoba, která je v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli a 

která absolvovala vzdělávací program dle § 151a Zákona. U nadlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce musí členem hodnotící komise být také osoba s odbornou způsobilostí 

podle zvláštního právního předpisu. 

                                                 
9
 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 1 Afs 20/2008-152. 

10
 Viz např. PODEŠVA, Vilém, OLÍK Miloš, JANOUŠEK Martin, STRÁNSKÝ Jakub, op. cit., s. 338. 
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Z důvodu zachování zásady nediskriminace a transparentnosti nesmí být členové 

hodnotící komise podjatí, což znamená, že se nesmí podílet na zpracování nabídky, se 

zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, 

nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat 

osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. Každý člen hodnotící komise je tak na 

prvním jednání, na němž je přítomen, povinen podepsat prohlášení o své nepodjatosti. 

Aby byl člen komise schopen posoudit svou nepodjatost, je mu zadavatel povinen 

před prvním jednáním sdělit seznam uchazečů, kteří podali nabídky. 

Pokud důvod podjatosti některého člena komise vznikne až v průběhu její 

činnosti, je takový člen povinen na tuto skutečnost bezodkladně upozornit zadavatele, 

který ho z účasti v zadávací komisi vyloučí. Stejně může zadavatel postupovat 

v případě, že mu o nepodjatosti některého z členů komise vznikne v průběhu její 

činnosti pochybnost. V obou případech vyzve předseda hodnotící komise k činnosti 

v komisi náhradníka. 

První jednání hodnotící komise svolává zadavatel. Každý člen hodnotící komise 

musí na toto jednání být pozván nejméně 5 pracovních dnů přede dnem jeho konání. 

Na svém prvním jednání hodnotící komise ze svých členů zvolí předsedu a 

místopředsedu. Další jednání již svolává a řídí předseda a v jeho nepřítomnosti 

místopředseda hodnotící komise. 

V případě, že se člen hodnotící komise nemůže jednání zúčastnit, má povinnost 

zaslat bezodkladně omluvu z jednání předsedovi nebo místopředsedovi hodnotící 

komise, případně, pokud se jedná o první jednání, zadavateli. Adresát omluvy zajistí 

na jednání komise účast náhradníka. 

Hodnotící komise může řádně jednat a je usnášeníschopná v případě alespoň 

dvoutřetinové účasti členů nebo náhradníků. Rozhodnutí komise přijímá prostou 

většinou přítomných členů nebo náhradníků. V případě rovnosti hlasů při sudém počtu 

přítomných členů není hlas žádného z členů (např. předsedy komise) prioritní a usnesení 

tak není přijato.
11

 

                                                 
11

 Tamtéž, s. 342. 
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Ustanovení § 75 odst. 4 Zákona umožňuje hodnotící komisi nebo zadavateli 

na jednání komise přizvat i jiné osoby. Těmito osobami mohou být zejména odborníci, 

kteří pro hodnotící komisi mohou vypracovat podklady potřebné pro její jednání nebo 

působit přímo jako poradci na jednání. Přestože poradce hodnotící komise o věci přímo 

nerozhoduje, může být dle judikatury Nejvyššího správního soudu podjatou osobou.
12

 

Proto je vhodné, aby před svou účastí na jednání komise podepsal obdobné prohlášení 

o nepodjatosti, jako členové hodnotící komise. 

O každém jednání je hodnotící komise povinna sepsat protokol. Úplnost a 

pravdivost protokolu o jednání potvrzují všichni přítomní členové a náhradníci svým 

podpisem. V případě, že některý z členů komise zastává názor odlišný od většiny, která 

přijala rozhodnutí, je tento jeho odchylný názor v protokolu o jednání uveden i 

s odůvodněním. 

O veškerých skutečnostech, o nichž se členové komise a náhradníci dozvěděli 

v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi, mají povinnost zachovávat mlčenlivost. 

Povinnost mlčenlivosti platí také pro jiné osoby, které byly na jednání komise přizvány. 

O splnění této povinnosti není na rozdíl od nepodjatosti nutné činit zvláštní prohlášení, 

protože tato povinnost vyplývá přímo ze Zákona. V případě porušení této povinnosti je 

možné vůči osobě, která mlčenlivost nedodržela, uplatňovat náhradu škody.
13

 

1.3. Posouzení nabídek 

Posouzení nabídek dle § 76 Zákona navazuje na prvotní kontrolu, kterou 

ustanovení § 71 odst. 9 Zákona požaduje provést bezprostředně po otevření obálek 

s nabídkami. Před posouzením nabídek také musí proběhnout posouzení kvalifikace 

uchazečů. Naopak samotné posouzení nabídek je předpokladem k přikročení 

k hodnocení a výběru nejvhodnější nabídky.
14

 

Dle § 76 odst. 1 Zákona je povinností hodnotící komise posoudit nabídky 

uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků, jakož i požadavků zadavatele 

                                                 
12

 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2013, č. j. 1 Afs 103/2012-44. 
13

 JURČÍK, Radek, 2012, op. cit., s. 465. 
14

 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. 2. 

aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2013, ISBN 978-80-7263-778-2, s. 260. 
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uvedených v zadávací dokumentaci a z hlediska toho, zda nabídka není v rozporu 

s právními předpisy.  

Pokud se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž zadávací 

dokumentace obsahuje dokumentaci dle § 44 odst. 4 písm. a) Zákona, je hodnotící 

komise povinna nabídky posoudit také v podrobnostech soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb a výkazu výměr. 

V případě, že nabídka tyto požadavky nesplňuje, musí být hodnotící komisí 

vyřazena. Pokud nabídka obsahuje více variant, dojde k jejímu vyřazení pouze 

v případě, že požadavky nesplňuje ani jedna z jejích variant. 

Zákon v § 76 odst. 1 stanoví, že ke zjevným početním chybám, které nemají vliv 

na nabídkovou cenu, hodnotící komise nemá přihlížet. Účelem tohoto ustanovení je dle 

odborné literatury snaha předejít vyřazování nabídek pouze z formálních důvodů.
15

 

K posouzení nabídek může hodnotící komise využít i přizvané odborné poradce. 

Dle Krče by však toto právo mělo být využíváno výjimečně, a to pouze v situaci, kdy 

zadavatel potřebu odborných poradců dopředu neočekával. V ostatních případech by 

tohoto poradce měl jmenovat přímo za člena hodnotící komise.
16

  

Odborní poradci nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce ani uchazečům podjati. 

Ohledně zajištění nepodjatosti a mlčenlivosti poradců se obdobně použijí ustanovení 

týkající se členů hodnotící komise.  

V případě, že nabídka uchazeče obsahuje nejasnosti, je hodnotící komise dle 

§ 76 odst. 3 Zákona oprávněna požádat uchazeče o vysvětlení nabídky. Toto ustanovení 

však nepředstavuje povinnost hodnotící komise, ale pouze oprávnění, které není 

povinna využít. V každém případě je však třeba dodržovat zásadu rovného zacházení, 

není tedy možné o vysvětlení požádat pouze některé z uchazečů, v jejichž nabídkách 

byly nejasnosti zjištěny. Hodnotící komise může také požádat o doplnění dokladů podle 

§ 68 odst. 3 Zákona. 

                                                 
15

 DVOŘÁK, David, SERAFÍN Petr. Zadání veřejných zakázek ve stavebnictví. 2. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-843-7, s. 200. 
16

 KRČ, Robert. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou. Praha: Linde, 2013, ISBN 

978-80-7201-888-8, s. 648-9. 
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V žádosti o vysvětlení nabídky lze dle ustálené judikatury
17

 požadovat pouze 

objasnění zjištěných nejasností, v žádném případě není možné prostřednictvím tohoto 

institutu požadovat předložení dalších doplňujících dokladů ani tímto postupem umožnit 

změnu či opravu nabídky. V případě, že nabídka obsahuje rozporné nebo neúplné údaje 

je tak třeba ji ze zadávacího řízení vyřadit. 

V žádosti o vysvětlení nabídky musí hodnotící komise uvést, v čem spatřuje 

nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. 

Vysvětlení musí uchazeč doručit ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, 

pokud hodnotící komise nestanovila lhůtu delší, v opačném případě komise jeho 

nabídku vyřadí. Lhůtu k doručení vysvětlení lze na žádost uchazeče prodloužit nebo její 

zmeškání prominout. 

V případě, že písemné vysvětlení uchazeče není dostačující, může ho hodnotící 

komise za účelem dalšího vysvětlení nabídky přizvat na své jednání. Pozvánka na toto 

jednání musí být uchazeči doručena nejméně 5 pracovních dní před jeho konáním. 

Specifická pravidla platí v případě soutěžního dialogu, jehož podstatou je 

„vzájemná interakce mezi zadavatelem a dodavateli tohoto dialogu se účastnícími“.
18

 

Dodavatel v tomto druhu zadávacího řízení může na žádost zadavatele poskytnout 

dodatečné informace, které jeho nabídku objasní, konkretizují nebo vysvětlí. Přestože 

prostor pro diskuzi je zde větší než u běžného vysvětlení nabídek, není ani v tomto 

případě možné prostřednictvím dodatečných informací nabídku uchazeče změnit. 

V žádosti o dodatečné informace je třeba, aby zadavatel uvedl, které údaje 

požaduje objasnit, konkretizovat či vysvětlit. Pro doručení informací musí zadavatel 

stanovit přiměřenou lhůtu, která musí činit nejméně 5 dnů. Zákon v § 76 odst. 5 

nekonkretizuje, zda se jedná o kalendářní či pracovní dny. Dle Krče by vzhledem ke 

složitosti tohoto druhu zadávacího řízení mělo jít spíše o dny pracovní.
19

 

                                                 
17

 Srov. např. rozhodnutí Úřadu ze dne 26. 1. 2009, č. j. S320/2008/VZ-716/2009/510/Hod; Rozhodnutí 

Úřadu ze dne 18. 12. 2008, č. j. S295/2008/VZ-25477/2008/510/Od. 
18

 RAUS, David, NERUDA, Robert. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. Praha: Linde, 2007, 

Zákony - komentáře (Linde). ISBN 978-807-2016-778, s. 560. 
19

 KRČ, Robert, op. cit., s. 650. 
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Pokud hodnotící komise nabídku některého z uchazečů při posouzení vyřadí, 

zadavatel tohoto uchazeče bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Závěr 

hodnotící komise tedy pro zadavatele nepředstavuje doporučení dalšího postupu, nýbrž 

závazné posouzení, kterým se zadavatel musí řídit. 

Jedinou výjimkou je situace, kdy zadavatel zjistí, že hodnotící komise porušila 

postup stanovený Zákonem a postupuje dle § 79 odst. 5 Zákona. V takovém případě je 

rozhodující rozhodnutí zadavatele, protože ten nese veřejnoprávní odpovědnost 

za porušení Zákona. Nevyhovění závěrům komise by však dle Jurčíka mělo být 

výjimečné, neboť lze předpokládat, že komise je k posouzení nabídek kompetentnější 

než zadavatel.
20

 

Rozhodnutí o vyloučení zadavatel musí uchazeči bezodkladně písemně oznámit, 

včetně důvodů, které ho k vyloučení vedly. Ve zjednodušeném podlimitním řízení 

zadavatel může, pokud si to vyhradil v zadávacích podmínkách, oznámit rozhodnutí 

o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se 

rozhodnutí považuje za doručené okamžikem uveřejnění. 

                                                 
20

 JURČÍK, Radek. Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2007, Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 978-807-1795-759, s. 344. 
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2. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny 

2.1. Charakteristika mimořádně nízké nabídkové ceny 

Povinnost posoudit nabídky uchazečů z  hlediska, zda neobsahují mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu, ukládá hodnotící komisi ustanovení § 77 odst. 1 Zákona. Tato 

činnost patří mezi nejobtížnější úkoly hodnotící komise, a to zejména proto, že pojem 

mimořádně nízké nabídkové ceny není v Zákoně ani v jiných právních předpisech 

definován. 

Dle ustálené rozhodovací praxe Úřadu
21

 je smyslem institutu mimořádně nízké 

nabídkové ceny chránit zadavatele před situací, kdy nabídka uchazeče obsahuje cenu, 

za kterou není možné z objektivních důvodů předmět plnění veřejné zakázky realizovat. 

Uzavření smlouvy s takovým uchazečem by mohlo vést k následnému navyšování 

původní nabídkové ceny, případně by dodavatel mohl předmět veřejné zakázky splnit 

nekvalitně nebo by vůbec nemusel být schopný plnění poskytnout. Ustanovení § 77 

Zákona by dle Úřadu mělo navíc „bránit „neférovému“ jednání dodavatelů, kteří se 

zadavateli nabídkovou cenou podbízejí.“
22

 

Nebezpečí dodatečného navýšení ceny uvedené v nabídce dle Úřadu nehrozí 

v případě veřejných zakázek na dodávky. Smlouva s uchazečem je u tohoto druhu 

veřejných zakázek totiž uzavírána na konkrétní nabídkovou cenu a ani v případě, kdy by 

dodavatel následně požadoval vyšší cenu, nelze na takový požadavek přistoupit. Institut 

mimořádně nízké nabídkové ceny má tak dle Úřadu „smysl především u veřejných 

zakázek na služby nebo stavební práce, kdy může uchazeč některé práce související se 

zakázkou do ceny nezahrnout resp. započítat jejich nereálnou cenu.“
23

 

Dle odborné literatury se občas objevují názory, že dodavateli nemůže nikdo 

bránit v poskytnutí jakékoliv ceny, kterou jako podnikatel uzná za výhodnou. Tento 

názor je však třeba odmítnout, neboť „takové praktiky navozují podezření z toho, že 

                                                 
21

 Např. Rozhodnutí Úřadu ze dne 3. 12. 2010, č.j. ÚOHS-S132/2010/VZ-17758/2010/540/VKu, nebo 

rozhodnutí Úřadu ze dne 27. 9. 2007, č.j. S193/2007/VZ-15870/2007/530/BM. 
22

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 18. 7. 2008, č. j. S161/2008/VZ-13324/2008/510/če. 
23

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 6. 2007, č. j. S096/2007-00102/2007/550-ZH. 
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ztráta má být kompenzována jinak [v krajním případě by se mohlo jednat také o 

zneužívání dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 143/2001 

Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

hospodářské soutěže), v platném znění: „dlouhodobé nabízení a prodej zboží za 

nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo může mít za následek narušení hospodářské 

soutěže“].“
 24

  

S touto argumentací lze dle mého názoru souhlasit. Kromě výše uvedeného je 

třeba upozornit na skutečnost, že přestože zadávací řízení má soukromoprávní 

charakter, jedná se o vysoce formalizovaný proces
25

, jehož hlavním cílem je účelné 

vynakládání veřejných prostředků a efektivní alokace veřejných zdrojů
26

. K naplnění 

tohoto cíle je třeba, aby zadavatel (resp. hodnotící komise) podrobil ceny uvedené 

v nabídkách uchazečů posouzení, zda je možné za ně předmět veřejné zakázky opravdu 

realizovat, a zabránil tak možnému neúčelnému vynakládání veřejných prostředků. 

Možnost uchazeče podat nabídku s jakoukoliv cenou, a související povinnost zadavatele 

s takovým uchazečem případně uzavřít smlouvu, by tak byla v rozporu se smyslem 

Zákona. Tento stěžejní cíl Zákona přitom nemůže být opomíjen ani s odkazem 

na zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí.
27

 

2.2. Kritéria pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny 

Jak již bylo uvedeno výše, smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny 

je rozpoznání nabídek obsahujících cenu, za kterou není možné předmět plnění 

realizovat a zabránit tak uzavření smlouvy s uchazečem, který nabídku s nereálnou 

cenou podal. Identifikace takové ceny je však poměrně obtížná. 

Ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 

„zákona č. 199/1994“) označovalo za mimořádně nízkou takovou nabídkovou cenu, 

která se výrazně odchyluje od ostatních nabídkových cen. Konkrétní hodnota, při níž by 

odchylka znamenala existenci mimořádně nízké nabídkové ceny, však stanovena 

nebyla. Dle stanoviska Úřadu k mimořádně nízké nabídkové ceně byla mimořádně 

                                                 
24

 DVOŘÁK, David, SERAFÍN Petr, op. cit., s. 201. 
25

 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2010, č. j. 2 Afs 64/2009-109. 
26

 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 9 Afs 69/2010; rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 1 Afs 20/2008-152. 
27

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 17. 12. 2013, č. j. ÚOHS-S715/2012/VZ-24628/2013/521/VČe. 
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nízká „taková cena, která z důvodu své výrazné odchylky od ostatních nabídkových cen 

vyvolává pochybnosti zadavatele o schopnosti uchazeče nabídkovou cenu při realizaci 

veřejné zakázky dodržet.”
28

 

Nevýhoda takového vymezení mimořádně nízké nabídkové ceny spočívá v tom, 

že posouzení, zda je konkrétní nabídková cena mimořádně nízká, je vztaženo 

k neobjektivnímu kritériu, tedy k nabídkovým cenám ostatních uchazečů. V praxi tak 

může docházet k zakázaným dohodám mezi uchazeči, kteří své nabídkové ceny 

záměrně nadhodnotí a dosáhnou tím vyloučení konkurentů z důvodu mimořádně nízké 

nabídkové ceny. 

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon č. 40/2004“) 

samostatné ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně neobsahoval. Pravidla pro 

její stanovení byla uvedena v § 61 týkajícím se posuzování nabídek obecně. S ohledem 

na toto ustanovení byla výše nabídkových cen posuzována ve vztahu k předpokládané 

ceně (dle současné terminologie předpokládané hodnotě) předmětu veřejné zakázky.  

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky však stanoví zadavatel před zahájením 

zadávacího řízení, tedy bez dostatku relevantních informací, na základě vlastního 

odhadu, který nemusí být vždy přesný. Dle odborné literatury
29

 „[j]e to proto spíše 

hodnotící komise, se svými odborně způsobilými členy, popř. za asistence přizvaných 

poradců, která je schopna mimořádný nepoměr nabídkové ceny a skutečné hodnoty 

předmětu veřejné zakázky tak, jak vyplývá z konečného znění zadávacích podmínek či 

ostatních nabídek, odhalit.“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že definice obsažené v dříve účinných zákonech 

nebyly příliš vhodné. Současný Zákon pro stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny 

proto nepřejal ani jedno z kritérií zákonů předešlých. V ustanovení § 77 Zákona je 

uvedeno, že hodnotící komise má výši nabídkových cen posoudit ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky. Takové vymezení je vhodnější, i když pro identifikaci mimořádně 

nízké nabídkové ceny je kromě tohoto zákonného kritéria vhodné využití i kritérií 

pomocných, jak bude uvedeno dále. 

                                                 
28

 Stanovisko Úřadu k mimořádně nízké nabídkové ceně, citováno z JURČÍK, Radek, 2012, op. cit., s.  

485. 
29

 RAUS, David, NERUDA, Robert, op. cit., s. 564. 
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Pro zajímavost je možné poukázat na úpravu mimořádně nízké nabídkové ceny 

v první právní úpravě na území českých zemí, která zněla: „Obsahuje-li nabídka ceny, 

které jsou v patrném nepoměru k dodávce nebo práci, která má býti provedena, takže na 

základě této ceny nelze očekávati řádného provedení, tedy buď, ač není-li nabízená cena 

již v nabídce samé dostatečně odůvodněna, nabízeč, je-li zadávajícímu místu znám jako 

zdatný a solidní, ihned vyzván, aby bez prodlení vysvětlil tuto nabídku ceny. Vysvětlí-li 

to ke spokojenosti před zadáním, buď nabídka připuštěna, jinak však vyloučena.“
30

 

Citovaná úprava je svým obsahem podobná té stávající, současný zákon však nestanoví 

kritérium řádného provedení, které je tak třeba dovozovat výkladem.
31

 Naopak výzva 

k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny podmíněná skutečností, že uchazeč je dle 

zkušeností zadavatele „zdatný a solidní“, by v kontextu dnešní právní úpravy byla 

v rozporu se základními zásadami zadávacího řízení uvedenými v § 6 Zákona. 

Současné znění zákona je v souladu se zněním evropské zadávací směrnice
32

, 

která v článku 55 stanoví povinnost požádat o vysvětlení ty uchazeče, jejichž nabídková 

cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo 

službám, jež mají být poskytovány.  

Návrh nové zadávací směrnice podaný Evropskou komisí v článku 69 odst. 1 

zaváděl povinnost zadavatele požadovat vysvětlení nabídkové ceny za kumulativního 

splnění tří podmínek, a to tehdy, pokud je nabídková cena o více než 50 % nižší než 

průměrná cena či náklady ostatních nabídek, o více než 20 % nižší než cena nebo 

náklady druhé nejnižší nabídky a současně pokud bylo podáno alespoň pět nabídek. 

Odstavec 2 tohoto článku pak dával zadavateli nad rámec uvedeného možnost žádat 

vysvětlení, i pokud se mu nabídková cena zdá být nízká z jiných důvodů.  

Evropský parlament však v prvním čtení znění tohoto článku změnil
33

 a podle 

schváleného znění směrnice bude mimořádně nízká nabídková cena opět posuzována 

ve vztahu k pracím, dodávkám nebo službám. Znění Zákona týkající se mimořádně 

                                                 
30

 Poslední odstavec § 34 nařízení č. 61/1909 ř. z., o zadávání státních dodávek a prací. 
31

 Srov. např. DVOŘÁK, David, SERAFÍN Petr, op. cit., s. 201. 
32

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

zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. 
33

 Návrh legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. 1. 2013, dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-

0007&language=CS. 
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nízké nabídkové ceny tak v souvislosti s implementací nové zadávací směrnice nebude 

muset být měněno. 

2.3. Identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny hodnotící komisí 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, hodnotící komise má ze Zákona 

povinnost posoudit výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

Vzhledem k neexistenci podrobnějšího vymezení mimořádně nízké nabídkové ceny 

však toto posouzení patří k nejobtížnějším úkolům hodnotící komise. Z rozhodovací 

praxe Úřadu i odborné literatury je ale možné vyčíst několik vodítek pro toto posouzení. 

Dle Krutáka by hodnotící komise měla provést „porovnání s kvalifikovaně 

provedeným odhadem ceny předmětu veřejné zakázky založeném na cenách obvyklých 

v daném místě a čase.“
 34

 Takový odhad přitom zadavatel činí dle § 13 odst. 2 Zákona 

již při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Autor současně vyslovuje 

názor, že kromě výrazné odchylky nabídkové ceny je nutná současná existence 

důvodných pochybností hodnotící komise o schopnosti uchazeče veřejnou zakázku za 

tuto cenu splnit. Hodnotící komise by se tak při posuzování cen měla vyhnout 

přílišnému formalizmu. 

Jurčík jako kritérium pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny zmiňuje 

odchylku nabídkové ceny od ceny obvyklé, přičemž pro stanovení této ceny odkazuje 

na oceňovací předpisy.
 35

 Dle § 2 zákona o oceňování majetku
36

 je cenou obvyklou 

„cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku 

nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 

v tuzemsku.“ Toto vymezení tak ve své podstatě odpovídá odhadu ceny předmětu 

veřejné zakázky uvedené v předchozím odstavci.  

Obě tato pomocná kritéria se tak blíží kritériu vztahu k předpokládané hodnotě 

dle zákona č. 40/2004, jehož nedostatky byly popsány výše. Vzhledem k tomu, že toto 

kritérium nyní slouží pouze jako doplňující, může se hodnotící komise v případě, že 

                                                 
34

 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, op. cit., s. 264. 
35

 JURČÍK, Radek, 2007, op. cit., s. 350. 
36

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů. 
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odhad zadavatele bude dle jejího názoru nepřesný, rozhodnout ho pro posouzení 

mimořádně nízké nabídkové ceny nevyužít. 

Jako pomocné kritérium lze využít i odchylku od ostatních nabídkových cen. Jak 

podotýká Jurčík, „nabídkové ceny uchazečů v nabídkách představují marketingový 

průzkum podmínek na trhu, tedy jaké jsou reálné (tržní) ceny předmětu plnění veřejné 

zakázky“.
37

 Současně však zmiňuje výše uvedené riziko spočívající v umělém 

nadhodnocení ostatních nabídkových cen, na příklad prostřednictvím bid rigging 

kartelu. I z toho důvodu je nutné k tomuto kritériu přistupovat obezřetně a posuzovat 

výši nabídkových cen také vzhledem ke konkrétním okolnostem a podmínkám daných 

uchazečů.
38

 

Komplikované je také stanovení, jak velká odchylka od ostatních nabídkových 

cen již znamená, že daná cena je mimořádně nízká. Dle Jurčíka
39

 je možné 

za mimořádně nízkou označit takovou cenu, která se od ostatních cen, které nebyly za 

mimořádně nízkou označeny, liší o více než 30 %. Autor však již neuvádí, jak k této 

konkrétní hranici došel. Maximální přípustná odchylka je podle mého názoru v každé 

veřejné zakázce odlišná. Obecné pravidlo pro postup hodnotící komise tak nepovažuji 

za vhodné a ani možné. 

Úřad vyslovil názor, že porovnání s ostatními nabídkovými cenami je 

problematické zvlášť v případě, kdy je z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny 

vyloučen i další uchazeč.
 40

 Jurčík sice posouzení ceny vztahuje pouze k těm ostatním 

cenám, které nebyly za mimořádně nízké označeny, ani tuto podmínku však nepovažuji 

za bezproblémovou. V situaci, kdy je sporných, srovnatelně nízkých cen více, totiž 

označení či neoznačení každé z nich za mimořádně nízkou může ovlivnit posouzení cen 

ostatních. Ve výsledku tak mohou být jako mimořádně nízké označeny různé ceny 

v závislosti na tom, v jakém pořadí hodnotící komise jejich výši posuzovala. 

Výše uvedená vodítka každopádně nemohou sama o sobě vést k závěru o 

mimořádně nízké nabídkové ceně a mohou být použita pouze jako doplňující kritéria. 

                                                 
37

 JURČÍK, Radek, 2007, op. cit., s. 346. 
38

 Viz např. Rozhodnutí Úřadu ze dne 27. 9. 2007, č.j. S193/2007/VZ-15870/2007/530/BM. 
39

 JURČÍK, Radek, 2007, op. cit., s. 350. 
40

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 19. 9. 2011, č. j. ÚOHS-R26/2011-14851/2011/310-ASc. 
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Hodnotící komise musí při posuzování nabídkových cen přihlédnout „k  celé řadě 

proměnných veličin, které mohou mít na reálnost nabídkové ceny vliv (velikost veřejné 

zakázky, cenová rozpětí a marže uplatňovaná jednotlivými dodavateli, ceny výrobce, 

atd.) a v celé této škále posoudit, zda je konkrétní nabídková cena ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a podmínkám, za kterých má být plněn, reálná.“
41

  

Naplnění tohoto požadavku klade na hodnotící komisi vysoké nároky. Dle 

ustálené rozhodovací praxe Úřadu má však hodnotící komise pro rozhodnutí o existenci 

mimořádně nízké nabídkové ceny dostatečné podklady, neboť má k dispozici informace 

o předmětu veřejné zakázky, o nabídkových cenách ostatních uchazečů i o způsobech 

realizace veřejné zakázky.
42

 

Jak poznamenává Kruták, posouzení existence mimořádně nízké nabídkové ceny 

bude relativně jednoduché v případě veřejných zakázek na stavební práce a na dodávky. 

„Naopak u některých služeb (např. služeb poradenských) bude velmi těžké toto posoudit 

a využití institutu mimořádně nízké nabídkové ceny (snad až na evidentní excesy) bude 

v těchto případech spíše omezené.“
43

 U tohoto druhu veřejných zakázek je totiž 

mnohem složitější objektivně určit reálnou cenu plnění než v případě dvou výše 

uvedených druhů. 

V případě, že se budou od předmětu veřejné zakázky významným způsobem 

odchylovat ceny uvedené v nabídkách více uchazečů, je možné za mimořádně nízké 

označit několik nabídkových cen, v extrémním případě i nabídkové ceny všech 

uchazečů.
44

 Touto otázkou se Úřad podrobně zabýval v níže uvedeném případě. 

Hodnotící komise zadavatele při posuzování nabídek zjistila, že všech 13 

nabídkových cen se výrazným způsobem liší od předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky (většina z nich nedosahovala ani polovinu předpokládané hodnoty). Všechny 

uchazeče proto vyzvala ke zdůvodnění nabídkové ceny a poté 12 nabídek z důvodu 

nedostatečného odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyřadila. 

                                                 
41

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 18. 7. 2008, č.j. S161/2008/VZ-13324/2008/510/če. 
42

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 8. 8. 2012, č. j. ÚOHS-R138/2011/VZ-14711/2012/310/MMl. 
43

 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, op. cit., s. 264. 
44

 Srov. např. KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, op. cit., s. 564-565. 
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Úřad k tomu uvedl, že zadavatel se měl předně zabývat otázkou, z jakého 

důvodu došlo k tak významnému rozporu mezi nabídkovými cenami uchazečů a 

předpokládanou hodnotou. Dle Úřadu v případě, kdy nabídkové ceny 13 uchazečů 

z různých regionů jsou významně nižší než předpokládaná hodnota, je zjevné, že tato 

hodnota neodráží aktuální situaci na trhu. Úřad dále upozornil, že institut mimořádně 

nízké nabídkové ceny by měl mít charakter výjimečnosti. Uchazeči totiž mohou 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu zdůvodnit určitými ojedinělými objektivními 

příčinami. „Pokud je však nabídková cena všech uchazečů nízká pouze z pohledu 

zadavatele, zatímco pro uchazeče samotného představuje běžnou cenu, lze očekávat, že 

uchazeč těžko uvede „objektivní příčiny“ pro odůvodnění výše této ceny,  neboť 

v případě běžné ceny, která není mimořádně nízká, jednoduše žádné takové „objektivní 

příčiny“ neexistují.“
45

 Úřad tak dospěl k názoru, že zadavatel porušil výše popsaným 

postupem Zákon. V případě, že se mimořádně nízké zdají být všechny nabídkové ceny, 

je tedy nutné důkladně zvážit, zda k tomuto nepoměru nedošlo v důsledku špatného 

stanovení hodnoty veřejné zakázky. 

Bezproblémová však není ani situace, kdy hodnotící komise dojde k závěru, že 

nabídková cena mimořádně nízká není. Zákon žádný konkrétní postup v takovém 

případě nestanoví a ani hodnotící komisi neukládá povinnost takový závěr jakkoliv 

odůvodnit. Jurčík
46

 k tomu uvádí, že hodnotící komise, potažmo zadavatel, se nemůže 

dopustit porušení Zákona „tím, že nabídkovou cenu některého uchazeče jako mimořádně 

nízkou neshledá, i když tak měl učinit. Je to z toho důvodu, že jedině on nese 

obchodněprávní riziko spočívající ve skutečnosti, že zakázka bude splněna v souladu se 

smlouvou uzavřenou s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku.“ Tento názor je 

však již judikaturou a rozhodovací praxí Úřadu překonán (blíže viz kapitolu 6), 

hodnotící komise tak s ohledem na zásadu transparentnosti musí mít svůj závěr 

podložen objektivními důvody. 

Zákonem není řešena ani otázka, do jakého okamžiku může hodnotící komise 

posoudit, že nabídková cena je mimořádně nízká. V odborné literatuře lze nalézt jednak 

názor, že vzhledem k absenci Zákonem stanoveného limitu lze cenu označit za 

mimořádně nízkou v kterékoliv fázi zadávacího řízení až do rozhodnutí zadavatele 

                                                 
45

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 9. 1. 2013, č.j. ÚOHS-S428/2012/VZ-546/2013/512/JOn. 
46

 JURČÍK, Radek, 2012, op. cit., s. 480. 
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o výběru nejvhodnější nabídky
47

, jednak závěr, že tuto možnost má hodnotící komise 

maximálně do hodnocení nabídek
48

.  

Protože shledání či neshledání mimořádně nízké nabídkové ceny je dle § 77 

odst. 1 Zákona součástí posouzení nabídek a vzhledem k tomu, že posouzení nabídek 

musí předcházet samotnému hodnocení nabídek
49

, přikláním se k později uvedenému 

názoru, tedy že k posouzení nabídkové ceny jako mimořádně nízké by mělo dojít před 

tím, než hodnotící komise přikročí k samotnému hodnocení nabídek. 

                                                 
47

 JURČÍK, Radek, 2007, op. cit., s. 347. 
48

 JURČÍK, Radek, 2012, op. cit., s. 479. 
49

 Srov. např. KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, op. cit., s. 260. 
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3. Proces posouzení nabídkových cen z hlediska mimořádně 

nízké nabídkové ceny 

3.1. Postup hodnotící komise v případě závěru o existenci mimořádně 

nízké nabídkové ceny 

V případě, že hodnotící komise usoudí, že některá z nabídek obsahuje ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky mimořádně nízkou nabídkovou cenu, musí si dle § 77 

odst. 1 Zákona vyžádat od uchazeče, který takovou nabídku předložil, písemné 

zdůvodnění.  

Na rozdíl od předchozích zákonů o veřejných zakázkách však Zákon hodnotící 

komisi stanoví povinnost požadovat zdůvodnění konkrétně těch částí nabídky, které 

jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Není tedy možné a priori konstatovat, že 

mimořádně nízká je celá nabídková cena
50

, hodnotící komise musí určit ty části 

nabídky, které nabídkovou cenu jako celek tímto způsobem ovlivňují. 

Sporné ovšem může být, jaké položky ještě lze považovat za části podstatné pro 

celkovou výši nabídkové ceny. Konkrétní hranice, pod kterou by nebylo možné položku 

označit za podstatnou, neexistuje. Úřad ve své rozhodovací praxi sice vyslovil 

pochybnost, zda položky představující marginální podíl celého nabízeného plnění 

mohou tuto podstatnou část představovat
51

, vzhledem k tomu, že v rámci přezkumné 

činnosti není oprávněn zkoumat kvalitu vlastního rozhodnutí hodnotící komise, však 

tato otázka nebyla definitivně vyřešena. Je proto na hodnotící komisi, aby posoudila, 

která položka ještě může mít na celkovou nabídkovou cenu významný vliv. V každém 

případě komise musí svůj závěr důkladně odůvodnit. 

Přestože v žádosti o zdůvodnění je nutné označit jednotlivé položky, které 

způsobují, že je cena mimořádně nízká, nelze pouze ze skutečnosti, že nabídka obsahuje 

položky, které se zdají být mimořádně nízké, usuzovat, že nabídka obsahuje mimořádně 

                                                 
50

 KRČ, Robert, op. cit., s. 685. 
51

 Srov. např. Rozhodnutí Úřadu ze dne 18. 6. 2010, č.j. S310/2009/VZ-6860/2010/530/JWe, ve kterém se 

jednalo o položku ve výši 597,- Kč, přičemž nabídková cena činila téměř 13 milionů. 
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nízkou nabídkovou cenu a žádat uchazeče o její zdůvodnění. Z odborné literatury i 

rozhodovací praxe Úřadu vyplývá, že za mimořádně nízkou lze označit pouze cenu 

vztahující se k předmětu veřejné zakázky jako celku, nikoli cenu vztahující se k některé 

z položek nabídkové ceny.
52

 

V případě, že součástí nabídkové ceny jsou položky, jejichž hodnota by mohla 

být považována za mimořádně nízkou, ale celková nabídková cena vzhledem 

k předmětu veřejné zakázky mimořádně nízká není, tedy nelze žádat uchazeče 

o zdůvodnění nízkých položek, to by bylo možné pouze v případě, že by tyto položky 

způsobovaly, že by mimořádně nízká byla i celková nabídková cena. 

Zákon hodnotící komisi neukládá povinnost žádost o zdůvodnění mimořádně 

nízké nabídkové ceny nijak odůvodnit. Tato povinnost však vyplývá z ustálené 

rozhodovací praxe Úřadu, který opakovaně konstatoval, že žádost musí obsahovat 

„kvalifikovaný rozbor skutečností uvedených v nabídce, které v zadavateli vyvolávají 

pochybnosti o realizovatelnosti předložené nabídky“.
53

  

Nutnost dostatečného odůvodnění žádosti je dovozována jednak ze skutečnosti, 

že uchazeč je schopen dostatečné zdůvodnění své nabídky podat pouze v tom případě, 

že je obeznámen s konkrétními pochybnostmi zadavatele, jednak ze zásady 

transparentnosti zadávacího řízení, uvedené v § 6 Zákona. V případě, že žádost 

o zdůvodnění nabídkové ceny neobsahuje dostatečně konkrétní specifikaci skutečností, 

ze kterých vyplývají pochybnosti hodnotící komise, nelze takový postup považovat za 

přezkoumatelný a je tudíž v rozporu se Zákonem.
54

 

Jurčík doporučuje v žádosti komise z důvodu vyšší transparentnosti uvést 

požadavek na sestavení podrobně zpracovaného rozpočtu uchazeče, ve kterém by měla 

být uvedena na příklad výše mzdy pracovníků, uchazečova provize, jednotlivé položky 

použitého materiálu a podobně.
55

 

                                                 
52

 Viz např. PODEŠVA, Vilém, OLÍK Miloš, JANOUŠEK Martin, STRÁNSKÝ Jakub, op. cit., s. 348; 

nebo rozhodnutí Úřadu ze dne 12. 11. 2008, č.j. R157/2008/02-22827/2008/310-ZČ. 
53

 Např. Rozhodnutí Úřadu ze dne 25. 2. 2005, č.j. VZ/S7/05-154/840/05-Gar; Rozhodnutí Úřadu ze dne 

16. 12. 2005, č.j. VZ/S199,200/05-153/5824/05-MČ; Rozhodnutí Úřadu ze dne 15. 12. 2009, č.j. ÚOHS- 

S244/2009-15181/2009/530/JVa. 
54

 Viz např. Rozhodnutí Úřadu ze dne 5. 6. 2013, č.j. ÚOHS-R260/2012/VZ-10405/2013/310/PMo. 
55

 JURČÍK, Radek, 2012, op. cit., s. 481. 
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Řádně odůvodněná žádost by měla obsahovat nejen všechny konkrétní 

skutečnosti, které hodnotící komisi vedly k oprávněné pochybnosti o schopnosti 

uchazeče veřejnou zakázku za nabídnutou cenu realizovat, ale i podklady, které má 

uchazeč k rozptýlení těchto pochybností hodnotící komisi poskytnout.
56

 

Úřadem a Krajským soudem v Brně byla řešena otázka, jak podrobně musí 

komise svou žádost o vysvětlení specifikovat v případě, že žádá o zdůvodnění pomocí 

kalkulačního vzorce. Zadavatel požadoval vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny 

uchazeče ve skladbě tzv. „obvyklého kalkulačního vzorce“, strukturu tohoto vzorce 

však zadavatel nijak neupřesnil. Následně byl tento uchazeč vyloučen z důvodu 

nepředložení vysvětlení způsobem požadovaným komisí. Úřad dospěl k závěru, že 

uchazeč nemohl na takto formulovanou žádost adekvátně reagovat. Postup zadavatele 

proto označil za rozporný se Zákonem.
57

  

Krajský soud v Brně však dal zapravdu zadavateli v tom smyslu, že je zásadní, 

zda termín „obvyklý kalkulační vzorec“ je v daném oboru pojmem obecně známým 

s ustálenou strukturou a obsahem. V takovém případě byla takto formulovaná žádost 

o vysvětlení dostatečná a vyloučení uchazeče zákonné.
58

 Hodnotící komise tak musí 

v každém jednotlivém případě žádost specifikovat s ohledem na běžné poměry daného 

oboru. 

Zadavatel má možnost nechat si k otázce přítomnosti mimořádně nízké 

nabídkové ceny zpracovat znalecký posudek.
59

 Z této možnosti vyplývá otázka, do jaké 

míry je třeba uchazeče s takovým znaleckým posudkem v žádosti o vysvětlení 

mimořádně nízké nabídkové ceny seznámit.  

Ačkoliv Krajský soud v Brně dovodil, že v případě, že si zadavatel znalecký 

posudek zpracovat nechá, měl by se posudek stát základem samotné žádosti o 

                                                 
56

 Např. Rozhodnutí Úřadu ze dne 18. 5. 2012, č.j. S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt; Rozhodnutí Úřadu 

ze dne 15. 2. 2011, č.j. ÚOHS-R178/2010/VZ-2459/2011/310/EKu. 
57

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 21. 12. 2010, č.j. ÚOHS-R153/2010/VZ-19288/2010/310/ASc. 
58

 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 3. 10. 2013, č.j. 62 Af 10/2011-313. Tento rozsudek byl sice 

zrušen Nejvyšším správním soudem, nicméně s uvedeným závěrem Krajského soudu se Nejvyšší správní 

soud ztotožnil. 
59

 Viz např. stanovisko Úřadu k mimořádně nízké nabídkové ceně, citováno z JURČÍK, Radek, 2012, op. 

cit., s. 485. 
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vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny,
60

 Nejvyšší správní soud s tímto názorem 

nesouhlasil a konstatoval, že Zákon hodnotící komisi neukládá povinnost nechat si 

odborný posudek vypracovat, tím spíše tedy nemá povinnost s případným obsahem 

tohoto posudku jednotlivé uchazeče seznámit. Dle mého názoru je však nutné ty části 

posudku, kterými se hodnotící komise ve svých závěrech řídila, v žádosti o vysvětlení 

dostatečně konkrétně reprodukovat, aby se uchazeč mohl k důvodům  převzatým komisí 

z posudku vyjádřit.
61

 

Problematikou žádosti o písemné vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny 

se zabýval i Evropský soudní dvůr (dále také jen „ESD“). Ten v případu Impresa 

Lombardini SpA v. ANAS
62

 připustil možnost zadavatele uvést již v zadávací 

dokumentaci povinnost uchazeče připojit k nabídce zdůvodnění své nabídkové ceny, 

aniž by musel stanovovat hranici, pod kterou už bude cena považována za mimořádně 

nízkou. Ve stejném rozhodnutí však ESD judikoval, že ani v tomto případě není možné 

uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny vyloučit pouze na základě toho, 

že zdůvodnění připojené k nabídce je nedostatečné. I v takovém případě je tedy nutné 

uchazeče následně požádat o písemné vysvětlení. Povinnost dát uchazeči možnost 

opětovně nabídkovou cenu zdůvodnit považuji za správnou, protože jedině tak může 

reagovat na konkrétní pochybnosti hodnotící komise. 

ESD dále ve věci SA Transporoute et travaux v. Ministère des travaux publics
63

 

konstatoval, že kompetence hodnotící komise k posouzení, zda vysvětlení nabídkové 

ceny předložené uchazečem je ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 

dostatečné, neopravňuje hodnotící komisi nabídku uchazeče vyřadit pouze na základě 

přesvědčení, že žádné přijatelné vysvětlení, které by mohlo pochybnosti hodnotící 

komise rozptýlit, neexistuje. Hodnotící komise je tak povinna uchazeče o podání 

vysvětlení požádat za všech okolností. 

                                                 
60

 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 3. 2013, č.j. 62Af 67/2011-78. 
61

 Srov. také rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2014, č.j. 2 Afs 23/2013 – 39. 
62

 Rozhodnutí ESD Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni v. ANAS - Ente 

nazionale per le strade, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA, sp. zn. C-285/99, spojeno s Impresa 

Ing. Mantovani SpA v. ANAS - Ente nazionale per le strade, Ditta Paolo Bregoli, sp. zn. C-286/99, ze dne 

27. 11. 2001. 
63

 Rozhodnutí ESD SA Transporoute et travaux v. Ministère des travaux public, ze dne 10. 2. 1982, sp. 

zn. C-76/81. 
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3.2. Vysvětlení uchazeče 

Písemné zdůvodnění musí uchazeč dle § 77 odst. 1 Zákona doručit ve lhůtě 3 

pracovních dní ode dne, kdy mu byla doručena žádost hodnotící komise. Tato zákonná 

lhůta je závazná pouze v případě, že hodnotící komise nestanoví uchazeči lhůtu delší, 

zejména z důvodu značné složitosti požadovaného vysvětlení. Novelou č. 55/2012
64

 

byla hodnotící komisi dána možnost lhůtu na základě žádosti uchazeče prodloužit nebo 

její zmeškání prominout. 

Mimořádně nízkou nabídkovou cenu může dle Zákona uchazeč zdůvodnit 

objektivními příčinami. Demonstrativní výčet těchto objektivních příčin je uveden v 

§ 77 odst. 2 Zákona. Dle tohoto ustanovení jsou objektivními příčinami zejména: 

a) ekonomické aspekty konstrukční metody či technologie, výrobního procesu 

nebo poskytovaných služeb, 

b) objevnost technického řešení nebo výjimečně příznivé podmínky, které má 

uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací nebo poskytnutí dodávek či 

služeb, 

c) originalita stavebních prací, dodávek nebo služeb, 

d) soulad s předpisy týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, 

které jsou účinné v místě provádění stavebních prací, poskytování služeb nebo 

dodávek, nebo 

e) potenciální možnost uchazeče získat veřejnou podporu. 

Vzhledem k demonstrativnímu charakteru uvedeného výčtu lze mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu samozřejmě odůvodnit i jinými příčinami, na příklad 

nepotřebnými skladovými zásobami, množstevními slevami, vlastním know-how 

u poskytovaných služeb, použitím úsporných technologií a podobně.
65

  

                                                 
64

 Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
65

 Např. KRČ, Robert, op. cit., s. 686; RAUS, David, NERUDA, Robert, op. cit., s. 566. 
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Zdůvodnění uchazeče však musí být dostatečně podloženo důkazy, nestačí tedy 

pouze na příklad uvést, že uchazečem použitý materiál je levnější.
66

 Dostatečná není ani 

obecná argumentace výjimečně příznivými podmínkami uchazeče.
67

 Důkazní břemeno 

objektivnosti příčiny a odůvodněnosti mimořádně nízké nabídkové ceny je přitom vždy 

na uchazeči.
68

 

Zdůvodnění uchazeče může být podloženo předložením smluv obsahujících 

ujednání o množstevních slevách, příslibem nízkých cen ze strany subdodavatelů, 

detailním rozpisem jednotlivých cen a podobně.
69

 

V žádném případě samozřejmě hodnotící komise nemůže akceptovat zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny, které je v rozporu s právními předpisy. Nelze tedy 

přijmout důvody spočívající na příklad v porušení hygienických předpisů, 

nevyhovujících pracovních podmínkách nebo nedostatečné ochraně zaměstnanců.
70

 

Nepřijatelné je také odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny záměrem udržet si 

dominantní postavení na trhu, neboť takový postup je v rozporu s § 11 zákona 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
71

 Nabídka porušující právní předpisy 

je navíc nepřijatelnou nabídkou ve smyslu § 22 odst. 1 písm. d) Zákona a jako taková by 

měla být hodnotící komisí vyřazena dle § 76 odst. 1 Zákona. 

Specifickým důvodem ospravedlňujícím mimořádně nízkou nabídkovou cenu je 

možnost uchazeče získat veřejnou podporu. Za veřejnou podporu je dle článku 107 

odst. 1 SFEU
72

 považována jakákoliv podpora poskytovaná státem nebo ze státních 

prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje 

určité podniky nebo určitá odvětví. Taková podpora je, pokud ovlivňuje obchod mezi 

členskými státy, obecně zakázána pro neslučitelnost s vnitřním trhem. V odstavci 2 a 3 

uvedeného článku jsou však z tohoto zákazu uvedeny výjimky, na příklad podpory 
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 Srov. např. JURČÍK, Radek, 2012, op. cit., s. 480. 
67

 Např. Rozhodnutí Úřadu ze dne 27. 9. 2007, č . j. S193/2007/VZ-15870/2007/530/BM. 
68

 Srov. JURČÍK, Radek, 2007, op. cit., s. 348; nebo KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, op. cit., 

s. 265. 
69

 Srov. např. DERKOVÁ, Romana. Mimořádně nízká nabídková cena. Veřejné zakázky. 2008, roč. 6, č. 

6, s. 20. 
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 Např. OCHRANA, František. Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek: (ekonomická 

analýza). Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-46-0, s. 76. 
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 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

hospodářské soutěže). 
72

 Smlouva o fungování Evropské unie. 
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určené k náhradě škod způsobených přírodními katastrofami nebo napomáhající rozvoji 

oblastí s vysokou nezaměstnaností. 

Případná souvislost mezi subvencemi a porušením principu rovného zacházení 

byla řešena ESD v rozsudku ARGE Gewässerschutz v Bundesministerium für Land und 

Forstwirtschaft
73

. Evropský soudní dvůr zde judikoval, že samotná účast uchazečů, kteří 

získali, ať už od zadavatele samého nebo od jiného subjektu, subvence, které jim 

umožňují podat výrazně nižší nabídky, není v rozporu s principem rovného zacházení a 

nepředstavuje skrytou diskriminaci. 

Ustanovení § 77 odst. 5 Zákona ale uchazeči stanoví povinnost hodnotící komisi 

prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s právními akty Evropské unie, 

tedy že „byla povolena Evropskou komisí, že se na ni nevztahuje zákaz poskytování 

státní pomoci, popřípadě se na ni vztahuje tzv. bloková výjimka“.
74

 K prokázání výše 

uvedeného by hodnotící komise měla uchazeči stanovit přiměřeně dlouhou lhůtu. Pokud 

uchazeč ve stanovené lhůtě zákonnost přijaté podpory prokáže, je třeba toto zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny považovat za dostatečné a hodnotící komise ho musí 

přijmout.
75

 V opačném případě musí být uchazečova nabídka hodnotící komisí 

vyřazena. 

V případě, že hodnotící komise vyřadí z důvodu nedostatečného prokázání 

zákonnosti přijaté podpory nabídku uchazeče u nadlimitní veřejné zakázky, je zadavatel 

dle § 77 odst. 5 Zákona povinen tuto informaci sdělit Evropské komisi. Forma a 

praktická stránka oznámení není právními předpisy stanovena. Odbornou literaturou je 

doporučeno obrátit se na Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Úřad, případně odeslat 

dopis Generálnímu ředitelství pro vnitřní trh, který se problematikou veřejných zakázek 

na Evropské úrovni zabývá.
76
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 Rozhodnutí ESD ARGE Gewässerschutz v Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, ze dne 

ze dne 7. 12. 2000, sp. zn. C-94/99. 
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 RAUS, David, NERUDA, Robert, op. cit., s. 569. 
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 Tamtéž. 
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 PODEŠVA, Vilém, OLÍK Miloš, JANOUŠEK Martin, STRÁNSKÝ Jakub, op. cit., s. 348;  RAUS, 

David, NERUDA, Robert, op. cit., s. 570. 
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Pokud je písemné zdůvodnění podané uchazečem nedostatečné, má hodnotící 

komise možnost uchazeče o vysvětlení požádat i podruhé
77

, v praxi to však je spíše 

výjimečné.
78

 Na rozdíl od předchozích zákonů o veřejných zakázkách Zákon také 

výslovně zakotvuje možnost hodnotící komise v případě nejasného písemného 

vysvětlení uchazeče přizvat na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení podaného 

zdůvodnění. K odeslání pozvánky na jednání stanoví Zákon hodnotící komisi lhůtu 5 

pracovních dní před jeho konáním. Při ústním jednání by hodnotící komise měla 

vycházet z materiálů předložených uchazečem v písemném odůvodnění. 

Přestože výše uvedené je pouze oprávněním hodnotící komise a Zákon tedy 

na rozdíl od žádosti o písemné vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny nestanoví 

povinnost tento postup využít, Úřad konstatoval, že v případě, kdy u hodnotící komise 

přetrvávají i po obdržení písemného vysvětlení pochybnosti o opodstatněnosti 

nabídkové ceny, má uchazeče vyzvat k doplnění podaného zdůvodnění, případně ho 

přizvat na své jednání. Postup, kdy hodnotící komise nabídku uchazeče bez využití 

těchto postupů pro své pochybnosti vyřadila, shledal Úřad v rozporu se zásadou 

transparentnosti. Hodnotící komise by tak dle mého názoru měla těchto možností využít 

pokaždé, kdy si není absolutně jista neodůvodněností uchazečovy mimořádně nízké 

ceny.  

K tomuto je třeba uvést, že i v případě možnosti pozvání na ústní jednání je třeba 

dodržovat zásadu rovného zacházení, je tedy zcela nepřípustné některé z uchazečů 

na jednání pozvat a ostatní bez dalšího ze zadávacího řízení vyloučit.
79

 

3.3. Posouzení vysvětlení uchazeče 

Po obdržení písemného vysvětlení nabídkové ceny, případně po ústní konzultaci 

s uchazečem, posoudí hodnotící komise opodstatněnost mimořádně nízké nabídkové 

ceny. Při tomto posouzení je hodnotící komise povinna dle § 77 odst. 4 Zákona 

zohlednit písemné i ústní vysvětlení uchazeče. V žádném případě však není možné 
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 Viz např. ŠILHÁNEK, Michal. Mimořádně nízká cena a nulové položky v nabídkách uchazečů. 

Veřejné zakázky v praxi. 2014, roč. II, č. 4, s. 4. 
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 Srov. např. JURČÍK, Radek, 2007, op. cit., s. 348. 
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 Viz např. DERKOVÁ, Romana. op. cit., s. 20. 
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připustit, aby uchazeč prostřednictvím podaného zdůvodnění svou původní nabídku 

měnil nebo doplňoval.
80

 

Jurčík vyslovuje názor
81

, že ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně by 

ve vztahu k uchazeči mělo být vykládáno „restriktivním způsobem“ a komise by se 

zdůvodněním uchazeče měla pečlivě zabývat. Praxe je však dle autora taková, že 

uchazeč je sice vyzván, aby předložil vysvětlení, nicméně většinou je toto vyjádření 

hodnotící komisí posouzeno pouze formálně a uchazeč je poté zadavatelem vyloučen. 

Stejná zkušenost je popsána i v další odborné literatuře
82

, kde je uvedeno, že výzva 

k podání vysvětlení bývá brána pouze jako formalita a důvody v ní uvedené jsou 

paušálně odmítány. 

Z toho důvodu je důležité, aby v případě, že hodnotící komise shledá vysvětlení 

uchazeče nedostatečným, své stanovisko důkladně zdůvodnila ve zprávě o posouzení a 

hodnocení nabídek upravené v § 80 Zákona. Tento požadavek vyplývá také z ustálené 

rozhodovací praxe Úřadu
83

, kterou bylo opakovaně dovozeno, že nestačí uvést, zda 

komise shledala zdůvodnění za objektivní či nikoliv, ale i důvody, které ji k tomuto 

závěru vedly. Obecné konstatování, na příklad, že uchazeč nabídkovou cenu 

nezdůvodnil dostatečně přesvědčivě, že tvrzení uchazeče je neprůkazné a podobně, je 

dle Úřadu v rozporu se zásadou transparentnosti.  

Odůvodnění posouzení neopodstatněnosti uchazečova vysvětlení by dle 

Derkové
84

 mělo obsahovat důvod, který vede k tomu, že komise považuje nabídkovou 

cenu za mimořádně nízkou, co konkrétně vedlo komisi k závěru o nereálnosti nabídkové 

ceny a proč nebylo zdůvodnění předložené uchazečem akceptováno. Co se týče 

konkrétních dokumentů, lze doporučit přiložení rozboru konkrétních položek rozpočtu 

prokazujících, že nabídková cena není reálná, případně znalecký posudek obsahující 

závěr o nedostatečnosti uchazečova zdůvodnění. 
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 Srov. např. RAUS, David, NERUDA, Robert, op. cit., s. 567. 
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 JURČÍK, Radek, 2007, op. cit., s. 346. 
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 Viz RAUS, David, NERUDA, Robert, op. cit., s. 565. 
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Úřad ve své rozhodovací praxi
85

 řešil i otázku, zda hodnotící komise musí své 

rozhodnutí odůvodnit i v případě, že dojde k závěru, že uchazečovo zdůvodnění 

nabídkové ceny je dostačující. Vybraný uchazeč zde vyjádřil názor, že požadavky 

na odůvodnění závěrů hodnotící komise jsou kladeny pouze na ta rozhodnutí komise, 

v nichž označila zdůvodnění nabídkové ceny za nedostatečné. Úřad se však s tímto 

názorem neztotožnil a uvedl, že s ohledem na účel zprávy o posouzení a hodnocení 

nabídek je hodnotící komise povinna své rozhodnutí odůvodnit i v případě, že 

vysvětlení uchazeče přijme jako dostatečné. V opačném případě by její postup byl 

nepřezkoumatelný a netransparentní. Na hodnotící komisi jsou tak ohledně povinnosti 

odůvodnit své závěry kladeny stejné požadavky, jako v případě odmítnutí odůvodnění 

nabídkové ceny uchazeče. 

Hodnotící komise musí vysvětlení uchazeče posoudit v tom smyslu, zda důvody 

v něm obsažené nejsou v rozporu s právním řádem, zda jsou k odůvodnění mimořádně 

nízké nabídkové ceny dostatečné a zda je hodnotící komise považuje za důvěryhodným 

způsobem odůvodněné.  

Ustanovení § 76 odst. 2 Zákona umožňuje v nejednoznačných nebo složitých 

případech podpůrné využití přizvaného poradce. Ti mohou hodnotící komisi poskytnout 

odborné vyjádření k uvedeným cenám a posoudit reálnost uchazečova vysvětlení.
86

 Jako 

další pomocný podklad může hodnotící komisi sloužit znalecký posudek. 

V případě, že uchazečovo vysvětlení všechny tyto podmínky splňuje, lze 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu považovat za opodstatněnou. Naopak pokud 

některá z výše uvedených podmínek splněna není, vysvětlení je doručeno po lhůtě 

stanovené komisí, uchazeč se nedostaví k ústnímu podání vysvětlení, případně jím 

podané vysvětlení odůvodňuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu pouze částečně, 

hodnotící komise rozhodne o vyřazení uchazečovy nabídky dle § 77 odst. 6 Zákona. 

Pokud je však hodnotící komisí tvrzená nedostatečnost uchazečova zdůvodnění 

způsobena tím, že hodnotící komise ve své žádosti dostatečně nespecifikovala, jakým 

způsobem má uchazeč svou nabídkovou cenu vysvětlit, nelze dle ustálené rozhodovací 
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 Rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 4. 2008, č.j. S063/2008/VZ-07082/2008/530/JW. 
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 Viz např. HOMOLOVÁ, Štěpánka. Mimořádně nízká nabídková cena v praxi. Veřejné zakázky. 2011, 

roč. 9, č. 1, s. 26. 
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praxe Úřadu
87

 následnou vyšší obecnost uchazečova vysvětlení přičítat k tíži uchazeče. 

Nabídku uchazeče tedy za těchto okolností není možné vyřadit. 

I z výše uvedeného důvodu je důležité, aby hodnotící komise kladla 

na odůvodnění žádosti o vysvětlení vždy dostatečný důraz. V případě, že se žádost o 

vysvětlení přesto ukáže být příliš vágní a vysvětlení podané uchazečem je příliš obecné, 

je podle Úřadu namístě, aby hodnotící komise svou původní žádost upřesnila a uchazeče 

opětovně vyzvala ke zdůvodnění nabídkové ceny.
88

 

3.4. Vyloučení uchazeče 

Rozhodnutí hodnotící komise o vyřazení uchazečovy nabídky není pro 

zadavatele pouhým doporučením dalšího postupu, nýbrž závazným posouzením, 

od kterého se nesmí odchýlit. Zadavatel je tedy v takovém případě povinen rozhodnout 

o vyloučení uchazeče postupem dle § 76 odst. 6 Zákona.  

Jediným případem, ve kterém pro zadavatele není závěr hodnotící komise 

závazný, je porušení Zákonného postupu hodnotící komisí. Tehdy je zadavatel dle § 76 

odst. 6 Zákona ve spojení s § 79 odst. 5 Zákona povinen rozhodnout o novém posouzení 

nabídek, které buď provede sám, nebo k němu ustanoví novou hodnotící komisi. 

Rozhodnutí o vyloučení je zadavatel povinen bezodkladně oznámit uchazeči. Jak 

podotýká Jurčík, ačkoliv rozhodnutí není správním rozhodnutím, přesto je jeho součástí 

nejen výrok, ale také odůvodnění.
89

 

Forma rozhodnutí o vyloučení včetně jeho odůvodnění byla opakovaně 

posuzována Úřadem i správními soudy. Obecně lze shrnout, že rozhodnutí nemá žádnou 

Zákonem stanovenou závaznou formu a nemusí mít ani formu stanovenou správním 

řádem.
90

 Odůvodnění tohoto rozhodnutí ani nemusí být natolik podrobné jako zpráva 

o posouzení a hodnocení nabídek a už vůbec nemusí splňovat požadavky na podrobnost 

odůvodnění správního nebo soudního rozhodnutí. Musí v něm však „být objasněno, 
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 Srov. např. Rozhodnutí Úřadu ze dne 18. 5. 2012, č.j. ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt; 
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na čem se nedostatky nabídky zakládají, a to do té míry, aby je uchazeč byl schopen 

pochopit a měl možnost s nimi kvalifikovaně polemizovat“.
91

 

Specifická otázka byla řešena v případě, kdy zadavatel při posouzení zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny využil odborného posouzení. V rozhodnutí 

o vyloučení uchazeče poté pouze uvedl, že zdůvodnění je neopodstatněné a odkázal 

na posouzení autorizovaného inspektora, které tvořilo přílohu rozhodnutí o vyloučení. 

Krajským soudem v Brně
92

 a následně i Nejvyšším správním soudem
93

 však bylo 

konstatováno, že pokud Zákon požaduje, aby zadavatel vyloučení včetně jeho důvodů 

uchazeči písemně oznámil, není přípustné, aby se omezil na sdělení, že důvody 

vyloučení jsou obsaženy v přiloženém odborném posudku. Odborné vyjádření má 

sloužit pouze jako podklad pro rozhodnutí hodnotící komise a následně zadavatele a je 

třeba, aby přejaté názory odborníka byly do rozhodnutí o vyloučení dostatečně 

zapracovány. 
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4. Nulová nabídková cena 

S mimořádně nízkou nabídkovou cenou úzce souvisí institut tzv. nulové ceny. 

Posouzení nabídek obsahujících nulovou cenu bývá v praxi poměrně problematické. 

V následující kapitole se proto pokusím s ohledem na relevantní judikaturu a 

rozhodovací praxi Úřadu podrobně rozebrat, jak by hodnotící komise měla 

v jednotlivých případech správně postupovat. 

4.1. Nulová nabídková cena v dílčím hodnotícím kritériu 

Za účelem dosažení konkurenční výhody při hodnocení nabídek se uchazeči 

mohou uchýlit k určitým cenovým spekulacím. Tato situace nastává nejčastěji 

v případech, kdy základním hodnotícím kritériem je dle § 78 odst. 1 písm. a) Zákona 

ekonomická výhodnost nabídky
94

, při kterém může být nabídková cena rozdělena mezi 

více dílčích kritérií. Jedním ze způsobů, jak takto zvýšit svou šanci na získání veřejné 

zakázky, je uvedení nulové ceny v jednom z dílčích hodnotících kritérií. 

Pokud se zadavatel rozhodne pro základní hodnotící kritérium ekonomické 

výhodnosti nabídky, může kromě ceny za hlavní plnění stanovit jako další dílčí 

hodnotící kritérium na příklad cenu servisu poskytovaného zboží. V takovém případě je 

otázkou, jak má zadavatel správně postupovat, pokud uchazeč u tohoto doplňkového 

kritéria uvede nulovou cenu. 

Nabízet by se mohl postup dle § 77 Zákona, tedy vyžádání si písemného 

vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, neboť nulová cena jistě je neobvykle 

nízká. Jak však již bylo uvedeno, mimořádně nízká může být pouze celá nabídková 

cena, nikoli její část. Jak bude rozvedeno dále, tento postup navíc ani nevyhovuje 

judikatuře týkající se nulové ceny. 

Zásadním problémem ocenění dílčího kritéria nulovou hodnotou je skutečnost, 

že v takovém případě dojde k neporovnatelnosti obdržených nabídek. Při hodnocení 

nabídek je totiž často používán postup, kdy nejvýhodnější nabídce je přiděleno 100 
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 Viz např. MRÁZ, Jan, LAŠMANSKÝ, Jan. „Nulová“ nabídková cena ve veřejných zakázkách a 
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bodů a počet bodů každého dalšího uchazeče je určen tak, že nejvýhodnější nabídková 

cena je vydělena hodnocenou nabídkovou cenou a následně vynásobena 100. V případě, 

že nejvýhodnější cena, která tedy obdrží 100 bodů, je rovná nule, všechny ostatní 

nabídky tak získají 0 bodů bez ohledu na výši ceny. Dojde tak k situaci, kdy ostatní 

uchazeči de facto v jednom z kritérií nejsou vůbec hodnoceni, čímž dojde k zúžení 

hodnotících kritérií.
95

 

Případ ocenění hodnotícího kritéria nulovou cenou je podrobně řešen 

rozhodovací praxí Úřadu i judikaturou soudů. Nejzásadnější závěry byly učiněny 

v následujícím případě. 

Zadavatel jako základní hodnotící kritérium stanovil ekonomickou výhodnost 

nabídky, přičemž jednotlivým dílčím kritériím určil limit maximální ceny, kterou 

uchazeč nesmí překročit. Při posuzování nabídek následně vyloučil uchazeče, který 

v rámci parametru D (cena za správu vodohospodářského majetku, jeho údržbu, opravy 

a odstraňování poruch a havárií s výjimkou jmenovitých oprav), kterému zadavatel 

v zadávací dokumentaci přidělil váhu 1%, uvedl nulovou cenu.  

Po řízení u Úřadu, který se s návrhem vyloučeného uchazeče na zrušení 

rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče neztotožnil
96

, se věc dostala před Krajský 

soud v Brně
97

, který rozhodnutí Úřadu zrušil. Nepřijal totiž názor zadavatele a následně 

Úřadu, že uvedení nulové ceny v dílčím kritériu způsobuje porušení požadavku 

úplatnosti vyplývajícího z § 7 odst. 1 Zákona, neboť uchazeč nenabízel bezúplatné 

splnění celé zakázky, nýbrž pouze jedné její části. Krajský soud k tomu podotkl, že 

bezúplatně nabízené plnění představovalo pouze necelé 0,5% celkového plnění a 

jednalo se tak o část zcela marginální. Dle Krajského soudu je vztah mezi zadavatelem a 

dodavatelem vztahem obchodním, a třebaže je tento vztah regulován Zákonem, lze 

na něj uplatnit pravidla obchodních zvyklostí. Poskytnutí marginální části plnění 

zdarma přitom odpovídá praxi běžného obchodního vztahu. 
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Krajský soud v Brně dále na rozdíl od Úřadu konstatoval, že pokud zadavatel 

v zadávací dokumentaci požadoval uvedení „ceny“, přičemž stanovil pouze horní 

hranici, uchazeč požadavky zadávací dokumentace uvedením nulové ceny neporušil, 

neboť i nulovou hodnotu je možné považovat za cenu. Dle Krajského soudu totiž není 

rozdíl mezi uvedením nulové hodnoty a jiné nízké částky, na příklad 1,- Kč. V případě, 

že by v důsledku nulové ceny dílčího kritéria byla celková nabídková cena mimořádně 

nízká, je podle Krajského soudu namístě využití postupu dle § 77 Zákona. 

K problematice vlivu nulové ceny na hodnocení nabídek Krajský soud uvedl, že 

není možné postihovat uchazeče za to, že se snažil maximalizovat počet bodů, které 

v rámci hodnocení obdrží. Pokud tedy zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil 

takový způsob hodnocení, dle kterého uchazeč uvedením nulové ceny získal více bodů, 

nemůže to jít k tíži uchazeče, neboť za obsah zadávací dokumentace je odpovědný 

zadavatel. Soud dále uvedl, že způsob hodnocení byl znám i ostatním uchazečům, čímž 

nedošlo k jejich diskriminaci. 

Proti uvedenému rozsudku však Úřad podal kasační stížnost k Nejvyššímu 

správnímu soudu, který rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil. Ve zrušovacím 

rozsudku Nejvyšší správní soud konstatoval, že pokud měl uchazeč v úmyslu „vnést 

do zadávacího řízení prvky „běžných“ obchodních praktik (viz výše), pak to s ohledem 

na obsah zadávací dokumentace v daném případě muselo znamenat zkreslení 

pravdivých údajů a nákladů (resp. případného zisku) ohledně správy majetku 

podřazeného pod dílčí kritérium D a promítnutí těchto částek do jiných dílčích částí 

veřejné zakázky s cílem získat pro sebe výhodnější hodnocení.“
98

 Žádná technologie 

totiž dle Nejvyššího správního soudu nemůže zajistit poskytnutí nabízených činností 

s nulovými náklady. Dle soudu není marginálnost rozsahu plnění za nulovou cenu 

významná.  

Nejvyšší správní soud dále uvedl, že zadavatel „očekával, že uchazeči v souladu 

s výše uvedeným vyčíslí reálnou hodnotu služeb specifikovaných v rámci dílčího 

hodnotícího kritéria D, přičemž vycházel z toho, že tyto služby mají určitou hodnotu a 

uchazeči vypracují reálnou cenovou nabídku.“
99

 Uchazeč tak uvedením nulové ceny 
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nevyhověl požadavkům zadávací dokumentace a bylo proto v souladu se Zákonem, 

když byl zadavatelem vyloučen s odkazem na § 22 odst. 1 písm. b) Zákona. Jiný postup 

by dle soudu znamenal porušení zásad uvedených v § 6 Zákona. 

V závěru se Nejvyšší správní soud vyjádřil k názoru Krajského soudu v Brně, 

dle kterého mohl zadavatel nabídku uchazeče posoudit jako mimořádně nízkou a 

postupovat v souladu s § 77 Zákona. Jak již bylo uvedeno výše, nabídka uchazeče dle 

Nejvyššího správního soudu nesplnila požadavky zadavatele stanovené zadávací 

dokumentací a nemělo k ní být vůbec přihlíženo, nebyl tedy důvod aplikovat ustanovení 

o mimořádně nízké nabídkové ceně. Tento postup je totiž dle Nejvyššího správního 

soudu „určen k obsahové korekci cenových nabídek učiněných v souladu s právními 

předpisy a vyhovujících požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci. 

Postupem dle § 77 zákona však naopak nelze zhojit absolutní nedostatek nabídky 

nevyhovující zadávací dokumentaci.“
100

 

V případě obdržení nabídky s nulovou nabídkovou cenou dílčího hodnotícího 

kritéria je tak zadavatel v souladu s uvedenou judikaturou povinen uchazeče vyloučit 

dle § 76 odst. 6 Zákona, aniž by zkoumal případnou mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu. V žádném případě také není možné s nabídkovou cenou jakkoli manipulovat, 

na příklad ji změnit na 0,1,- Kč, byť by se tak mělo stát v úmyslu umožnit dosazení 

hodnoty do hodnotícího vzorce a zajistit tak porovnatelnost nabídek.
101

 

4.2. Nulová cena v části, která neovlivní hodnocení nabídek 

Výše uvedené lze aplikovat v případě, že uchazeč uvede nulovou hodnotu 

u celého dílčího kritéria, čímž je znemožněna porovnatelnost nabídek a jejich 

transparentní hodnocení. Nulovou hodnotou je však možné ocenit i položky, které samy 

o sobě do hodnocení nabídek nevstupují. Některé ze situací, které v této souvislosti 

mohou nastat, se níže pokusím ilustrovat pomocí rozhodovací praxe Úřadu. 

V prvním případě uchazeč ocenil nulovou hodnotou některé položky výkazu 

výměr. Hodnotící komise považovala nabídku uchazeče za mimořádně nízkou a 

v souladu s § 77 odst. 1 Zákona si vyžádala zdůvodnění jednotlivých částí uchazečovy 
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nabídky. Uchazeč jako vysvětlení nulových hodnot uvedl, že cena těchto položek je 

rozpuštěna v položkách jiných. Hodnotící komise toto zdůvodnění nepovažovala 

za opodstatněné a nabídku uchazeče vyřadila. 

Úřad k této otázce uvedl, že není vyloučeno, aby uchazeč mohl reálně nabídnout 

některou z položek za cenu výrazně nižší než ostatní uchazeči, případně za cenu 

nulovou. Tato situace může nastat na příklad z důvodu blízkosti sídla k místu předmětu 

veřejné zakázky, nebo pokud nedaleko místa plnění provádí uchazeč jiné obdobné 

práce. Dle Úřadu tedy nelze „automaticky vyloučit možnost, že některá položka 

položkového rozpočtu je nižší (příp. má nulovou hodnotu), než v případě ostatních 

uchazečů“.
102

 

Současně však Úřad konstatoval, že odůvodněním pro ocenění některé položky 

nulou rozhodně nemůže být pouhé konstatování přesunutí nákladů do položek jiných. 

Úřad uvedl, že „[v]ýkaz výměr slouží k co nejpřesnějšímu vymezení předmětu veřejné 

zakázky, aby nabídky uchazečů bylo možné porovnat a následně hodnotit. Účelu, pro 

který zákon počítá s vypracováním výkazu výměr, by však nemohlo být dosaženo, pokud 

by jednotliví uchazeči byli oprávněni druh práce zařazený pod určitou položkou výkazu 

výměr bez dalšího podřadit pod jinou jeho položku.“
103

 Taková situace by dle Úřadu 

byla problematická i v případě potřeby víceprací, kdy by bylo složité stanovit změnu 

ceny veřejné zakázky vzhledem k nejasné výši cen jednotlivých položek výkazu výměr. 

Úřad tedy v tomto rozhodnutí potvrdil možnost v určitých opodstatněných 

případech uvést ve výkazu výměr nulovou hodnotu, konstatoval však, že uvedení této 

hodnoty musí mít objektivní důvod a že jako takový důvod nelze akceptovat rozpuštění 

ceny do jiných položek. 

Poněkud odlišná situace nastala ve druhém případě, kdy zadavatel poptával 

poskytnutí služeb, z nichž každou rozdělil na několik dílčích služeb, které v rámci 

cenového modelu požadoval ocenit. Hodnocení nabídek poté bylo závislé na celkové 

ceně, která vznikne součtem všech položek cenového modelu. Jednou z dílčích služeb 

byl jednorázový zřizovací poplatek, který několik uchazečů ocenilo nulou. Tito 
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uchazeči byli zadavatelem s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu
104

 

uvedený v předchozí podkapitole ze zadávacího řízení vyloučeni z důvodu nesplnění 

zadávacích podmínek. 

Úřad ve svém rozhodnutí
105

 uvedl, že při uvedeném způsobu hodnocení nemá 

neocenění některé z položek na proces hodnocení žádný vliv a není vyloučena vzájemná 

porovnatelnost nabídek. Uchazeči tak neoceněním některých dílčích služeb neobcházeli 

požadavky zadavatele za účelem lepšího hodnocení některého z hodnotících kritérií. 

Z toho důvodu nelze na tento případ vztáhnout rozsudek Nejvyššího správního 

soudu č.j. 9 Afs 69/2010 – 175, neboť uvedení nulové hodnoty má zde jiné důsledky 

než v uvedeném rozsudku. Jak je konstatováno v řízení o rozkladu, „[p]řesouváním 

nákladů z jednoho hodnotícího kritéria do druhého může ve svém důsledku vést k tomu, 

že vítězná nabídka nebude skutečně ekonomicky nejvýhodnější, což je v rozporu 

s účelem veřejných zakázek. Zde však uchazeči nabídli některé služby bezúplatně, což 

naopak zajišťovalo účelnost vynakládání veřejných prostředků. Pokud některé služby 

nabízí uchazeči běžně bez poplatků, je neekonomické a v rozporu s cílem zákona 

vyžadovat, aby na takovou službu poplatek stanovili, pokud jeho nestanovení 

neovlivňuje hodnotící kritéria.“
 106

 

Úřad navíc v rozporu s výše uvedeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu 

dospěl k názoru, že „nelze nereflektovat ustálené obchodní a cenové praktiky 

dodavatelů používané v běžném obchodním styku. I přesto, že zadávací řízení je 

specifický, vysoce formalistický způsob uzavírání obchodních smluv, nelze 

u jednotlivých nabídek, bez náležitého opodstatnění, posuzovat předkládané ocenění 

služeb bez vztahu k uvedeným obchodním praktikám.“
107

 Pokud jsou jednotlivé dílčí 

služby navzájem úzce propojené a z toho důvodu samostatně neocenitelné, není dle 

Úřadu možné uchazeče ze zadávacího řízení automaticky vyloučit pro nesplnění 

zadávacích podmínek. 
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Z nabídky podané uchazečem musí být patrný závazek poskytnout veškeré 

plnění poptávané zadávací dokumentací. Nelze tedy, jak konstatoval Úřad, bez dalšího 

dovodit, že služba, jejíž cena není v nabídce uchazeče vyplněna, či je oceněna nulou, 

nebude uchazečem v případě uzavření smlouvy poskytována. „Současně to rovněž 

automaticky neznamená, že tato služba není v rámci předložené nabídky oceněna, neboť 

hodnota této služby je zahrnuta v ceně služby jiné.“
108

 

Možnost zahrnout cenu jedné služby do ceny jiné se na první pohled zdá být 

v rozporu s rozhodnutím Úřadu rozebraným výše.
109

 Právě citované rozhodnutí však 

doplňuje, že je třeba rozlišovat mezi veřejnými zakázkami, jejichž předmět lze bez 

problému rozdělit na dílčí části, které je poté možné jednoznačně ocenit, a takovými 

zakázkami, u nichž je takový postup s ohledem na jejich charakter problematický. Při 

posouzení možnosti rozpuštění jedné ceny mezi ceny ostatních položek je tak dle mého 

názoru nezbytné zohlednit povahu předmětu veřejné zakázky a komplikovanost 

jednoznačného ocenění všech dílčích položek poptávaného plnění. 

V případě pochybností, zda nabídka uchazeče není v rozporu se zadávacími 

podmínkami, mohl zadavatel dle Úřadu využít postup dle § 76 odst. 3 Zákona a požádat 

uchazeče o vysvětlení týkající se neoceněných služeb. Na základě tohoto vysvětlení by 

poté zadavatel mohl posoudit, zda nabídka zadávací podmínky porušuje či nikoli. 

4.3. Cena blížící se nule 

Bez podrobnějšího zkoumání této problematiky by se mohlo zdát, že není téměř 

žádný rozdíl mezi uvedením nulové hodnoty a uvedením hodnoty velmi blízké nule, 

na příklad ve výši několika haléřů. Z rozhodovací praxe Úřadu však vyplývá, že tento 

rozdíl je pro posuzování nabídek poměrně zásadní. 

V případě ceny blížící se nule totiž nedochází k neporovnatelnosti nabídkových 

cen a s tím související deformaci hodnocení nabídek. Na rozdíl od nulové hodnoty, 

která dle Nejvyššího správního soudu
110

 není peněžním vyjádřením hodnoty, není 

nabídka obsahující téměř nulovou cenu v rozporu se Zákonem ani se zadávacími 

                                                 
108

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 15. 6. 2013, č. j. ÚOHS-S619/2012/VZ-13242/2013/523/MSc. 
109

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 15. 1. 2007, č.j. S364/2006-01226/2007/510-jl. 
110

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2010, č.j. 9 Afs 69/2010 – 175. 



43 

 

podmínkami, není tedy namístě ji vyloučit v souladu s § 76 odst. 1 Zákona. Pokud je 

celková nabídková cena v důsledku dílčí ceny blízké nule mimořádně nízká, má tedy 

hodnotící komise povinnost vyžádat si od uchazeče zdůvodnění této ceny a postupovat 

dle § 77 Zákona. Výše uvedené závěry lze dovodit na příklad z následujícího rozhodnutí 

Úřadu. 

Vybraný uchazeč ocenil jedno ze zadavatelem stanovených subkritérií hodnotou 

0,50 Kč. Hodnotící komise shledala jeho nabídkovou cenu mimořádně nízkou a 

vyžádala si její zdůvodnění, které následně akceptovala. Takový postup byl dle 

uchazeče podávajícího návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v rozporu se Zákonem, 

neboť zadavatel měl dle jeho názoru uchazeče vyloučit pro podání nepřijatelné nabídky. 

Úřad k této námitce uvedl, že „z matematického hlediska se nejedená 

o nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona, jak uvádí navrhovatel. 

Nabídku, která neobsahuje nulovou hodnotu, nýbrž cenu 0,50 Kč, lze porovnávat 

s ostatními nabídkami a lze ji tedy i hodnotit.“
111

 Nabídka tak dle Úřadu splňuje 

požadavky zadavatele a současně neporušuje právní předpisy, zadavatel tedy postupoval 

v souladu se Zákonem, když si od uchazeče vyžádal zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny. 

4.4. Záporná hodnota nabídkové ceny 

Pro úplnost je nutné dodat, že v zadávacím řízení se může vyskytnout také 

institut záporné ceny. K takové situaci může dojít typicky v případě, kdy předmětem 

veřejné zakázky je jednak provedení služby dodavatelem, jednak odkoupení 

souvisejícího zboží od zadavatele. Pokud cena za zboží převyšuje cenu za provedení 

služby, dochází tak ve výsledku k peněžnímu toku od dodavatele k zadavateli. 

Zákonnost takového postupu potvrdil i Nejvyšší správní soud v následujícím případě. 

Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval sestavení ceny pomocí součtu 

lesnických činností, od kterých uchazeč odečte cenu za následné odkoupení dřeva 

od zadavatele. Jeden z uchazečů podal návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, v němž 

mimo jiné uváděl, že ve chvíli, kdy nabídkové ceny některých uchazečů mají zápornou 
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hodnotu, dává to zadavateli možnost obcházet povinnosti týkající se přezkoumávání 

mimořádně nízké nabídkové ceny.  

Krajský soud v Brně připustil
112

, že konstrukce ceny uvedená v zadávací 

dokumentaci, která umožňuje, že uchazeči podají nabídky se zápornou nabídkovou 

cenu, je neobvyklá, došel však k závěru, že zadavatel takovýmto stanovením zpracování 

ceny neporušil žádné ustanovení Zákona ani zásady uvedené v § 6 Zákona. Dále se soud 

neztotožnil s názorem uchazeče ohledně přezkumu mimořádně nízké nabídkové ceny, 

když konstatoval, že nabídková cena se posuzuje ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, 

přičemž „[p]okud měly být nabídkové ceny kalkulovány se zohledněním ceny dříví, což 

není konstrukcí nezohledňující specifický předmět veřejné zakázky, pak ani samotný 

fakt, že nabídkové ceny byly „záporné“, nezpůsobuje, že by ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky nebylo možno zkoumat, zda některá z nabídek neobsahuje mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu.“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že výskyt záporné nabídkové ceny sám o sobě 

neznamená porušení Zákona ani nemusí vést k vyloučení uchazeče, který takovou cenu 

ve své nabídce uvedl. To však nezbavuje hodnotící komisi povinnosti postupovat 

v souladu s § 77 Zákona a v případě podezření, že některé z nabídkových cen jsou 

mimořádně nízké, vyžádat si od příslušných uchazečů jejich zdůvodnění.  

4.5. Shrnutí závěrů týkajících se (téměř) nulové a záporné ceny 

V případě, že nabídka obsahuje nulovou cenu u celého dílčího kritéria, je tato 

skutečnost způsobilá ovlivnit hodnocení nabídek. Není přitom rozhodné, jakou část 

hodnoty veřejné zakázky plnění oceněné nulou představovalo, neboť v každém případě 

dojde v důsledku nulového kritéria k zúžení hodnotících kritérií. Uvedení nulové ceny 

u dílčího hodnotícího kritéria nelze ospravedlnit ani odkazem na praktiky běžného 

obchodního styku. 

Dle výše citované judikatury
113

 nabídka obsahující nulovou hodnotu u dílčího 

kritéria nesplňuje požadavek zadavatele na vyčíslení reálné hodnoty služeb a je tedy 
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nutné ji pro rozpor se zadávacími podmínkami vyřadit a uchazeče vyloučit dle § 76 

odst. 6 Zákona. I kdyby tedy byla celková nabídková cena mimořádně nízká, není 

namístě postup dle § 77 Zákona, protože vzhledem k porušení zadávacích podmínek 

nemá být k nabídce vůbec přihlíženo. 

Pokud nulovou cenu obsahuje položka, která sama o sobě hodnocení nabídek 

neovlivňuje, nezakládá to bez dalšího důvod pro vyřazení nabídky. V takové situaci je 

důležité, zda celková nabídková cena je dle názoru hodnotící komise mimořádně nízká, 

či nikoliv. V prvním případě je namístě postup v souladu s § 77 Zákona, v případě 

druhém nemá přítomnost nulové ceny na posouzení nabídek žádný vliv. 

Výše uvedené se vztahuje i na nulovou položku v rámci výkazu výměr. Pokud 

zadavatel ví, že pro něj bude důležité konkrétní rozložení nákladů, lze proto doporučit, 

aby již v zadávací dokumentaci uvedl požadavek na ocenění všech položek výkazu 

výměru nenulovou hodnotou. V případě, že by uchazeč i přes tento požadavek některou 

položku nulou ocenil, je možné ho vyloučit podle § 76 odst. 6 Zákona pro nesplnění 

požadavků zadavatele ve smyslu § 22 odst. 1 písm. b) Zákona. 

Poněkud nekonzistentní jsou závěry správních soudů a Úřadu v rozhodování 

týkajícím se možnosti odůvodnit nulovou hodnotu běžnou obchodní praxí. Ačkoli to 

ve výše uvedených rozhodnutích není výslovně řečeno, lze, dle mého názoru, dovodit, 

že pokud je v běžné obchodní praxi nulová hodnota uváděna z důvodu propojenosti 

služeb, kvůli které není možné jednotlivé položky ocenit zvlášť, je odkaz na takovou 

praxi přípustný. Akceptovat jej ovšem nelze v případě, kdy v běžném obchodním styku 

poskytuje uchazeč určitou službu zdarma pouze v úmyslu získat konkurenční výhodu. 

Podobné závěry lze učinit ohledně přípustnosti vysvětlení nulové hodnoty 

prostřednictvím rozdělení nákladů mezi jiné položky. Dle Úřadu je takový postup 

možný v případě, že v konkrétním předmětu veřejné zakázky lze jeho jednotlivé dílčí 

části samostatně ocenit jen s velkými obtížemi. Naopak opět není možné připustit 

rozpuštění nákladů pouze za účelem získání výhody v zadávacím řízení nebo 

při následném plnění veřejné zakázky. 

V každém případě jsem toho názoru, že vzhledem k cíli zadávacího řízení, 

kterým, jak již bylo uvedeno výše, je účelné vynakládání veřejných prostředků a 
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efektivní alokace veřejných zdrojů, by v případě, kdy nulová hodnota neovlivňuje 

hodnocení nabídek, nemělo být k posuzování takových nabídek přistupováno příliš 

formalisticky. Pokud má totiž uchazeč možnost poskytnout určité plnění bezúplatně, 

bylo by neekonomické po něm požadovat, aby za toto plnění poplatek stanovil, jak 

ostatně konstatoval i Úřad.
114

 

Při výskytu nabídky s cenou blížící se nule je postup zadavatele odlišný. 

I v případě, kdy je taková cena uvedena u dílčího hodnotícího kritéria, tedy kdy přímo 

vstupuje do hodnocení nabídek, nelze takovou cenu bez dalšího vyloučit dle § 76 odst. 6 

Zákona. Pokud hodnotící komise posoudí celkovou nabídkovou cenu jako mimořádně 

nízkou, musí si v souladu s § 77 Zákona vyžádat její zdůvodnění. Pro dodavatele tak 

může být výhodnější uvádět alespoň symbolickou částku, protože tak dostanou možnost 

se ke své ceně vyjádřit a hodnotící komisi ji zdůvodnit. 

Přítomnost záporné hodnoty nabídkové ceny je dle ustálené rozhodovací praxe 

Úřadu neobvyklá, ale v souladu se Zákonem. Ani takovou nabídku hodnotící komise 

nesmí bez dalšího vyřadit, a pouze v případě podezření na mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu je třeba vyžádat si její písemné zdůvodnění. 
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5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v případě 

elektronické aukce 

Zvláštní pravidla pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny je třeba 

uplatnit v případě, že se zadavatel rozhodne využít institut elektronické aukce, upravený 

v § 96 a 97 Zákona. Elektronickou aukcí se dle § 17 písm. c) Zákona rozumí proces 

sloužící k hodnocení nabídek umožňující předkládání nových snížených nabídkových 

cen, případně nových hodnot nabídek. 

Elektronickou aukci je dle § 96 odst. 1 Zákona možné využít ve všech druzích 

zadávacího řízení, s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění a soutěžního dialogu. 

Tento institut však dle uvedeného ustanovení nelze využít pro hodnocení nabídek 

u veřejné zakázky na stavební práce nebo služby, jejímž předmětem je plnění týkající se 

práv duševního vlastnictví. 

Ustanovení § 97 odst. 1 Zákona stanoví povinnost hodnotící komise, případně 

zadavatele, provést posouzení a hodnocení nabídek před zahájením elektronické aukce 

(pro tyto úkony je používána legislativní zkratka „předběžné hodnocení“). Uchazeče, 

kteří v rámci tohoto procesu nebyli vyřazeni, poté zadavatel dle § 97 odst. 2 Zákona 

vyzve k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce.  

Ze Zákona tedy vyplývá povinnost posoudit nabídky z hlediska mimořádně 

nízké nabídkové ceny postupem dle § 77 Zákona, tak jak bylo rozebráno 

ve třetí kapitole této práce, ještě před zahájením samotné elektronické aukce. 

Smyslem elektronické aukce však je snižování nabídkových cen uchazečů 

v průběhu celé elektronické aukce, může tedy dojít k tomu, že nabídková cena 

uchazeče, která při předběžném hodnocení nebyla mimořádně nízká, se po celém 

procesu elektronické aukce mimořádně nízkou stane. 

Zákon možnost provést opakované posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

po snížení cen v rámci elektronické aukce nestanoví. Otázka této možnosti není dosud 

vyřešena judikaturou ani rozhodovací praxí Úřadu a názory odborné veřejnosti ohledně 

této problematiky jsou nejednotné. 
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5.1. Argumenty pro posouzení nabídkových cen i po ukončení 

elektronické aukce 

Část odborné veřejnosti zastává názor, že po skončení elektronické aukce je před 

stanovením pořadí úspěšnosti nabídek třeba provést posouzení z hlediska mimořádně 

nízké nabídkové ceny znovu.
115

 

Tento názor je podpořen zejména argumentem, že konečná nabídková cena 

uchazečů vzniká až v průběhu elektronické aukce. Aukce však na účastníky může mít 

určitý psychologický efekt, kdy účastníci pod vlivem „hráčské vášně“ nabídnou ceny, 

které poté nejsou reálně schopni splnit.
116

 

Pokud tedy má institut mimořádně nízké nabídkové ceny naplnit svoji funkci, 

tedy chránit zadavatele před nepřiměřeně nízkými nabídkovými cenami, za které 

později není možné předmět zakázky splnit, je třeba posouzení mimořádně nízké 

nabídkové ceny využít i po skončení elektronické aukce.
117

 

Tento závěr někteří autoři dovozují i s ohledem na § 79 odst. 4 Zákona, v němž 

je v případě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny zakotvena 

povinnost hodnotící komise před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek posoudit 

nabídkovou cenu podle § 77 Zákona.
118

 

Možnost využití ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně po proběhnutí 

elektronické aukce dovozuje ve svém stanovisku i polský Úřad pro veřejné zakázky, 

který tento závěr odůvodňuje skutečností, že v zákoně není tento postup výslovně 

vyloučen.
119
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5.2. Argumenty proti posouzení nabídkových cen i po ukončení 

elektronické aukce 

Mezi odborníky na danou problematiku se však vyskytuje i názor, že z důvodu 

mimořádně nízké nabídkové ceny je možné uchazeče vyloučit pouze před zahájením 

elektronické aukce.
120

 Odpůrci opětovného posouzení nabídkových cen argumentují 

tím, že elektronická aukce je nástrojem k hodnocení nabídek. Mimořádně nízká 

nabídková cena je dle § 77 odst. 1 Zákona naopak součástí posouzení nabídek. 

Posouzení nabídek přitom musí jejich hodnocení vždy předcházet.
121

 

Dle důvodové zprávy k Zákonu „výsledek elektronické aukce nahrazuje vlastní 

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“.
122

 Dle Dvořáka „[j]e tedy 

logické, že dalším krokem zadavatele musí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky dle § 81 ZVZ, přičemž zadavatel se nemůže od výsledku elektronické aukce 

odchýlit”.
123

  

V § 97 Zákona není po ukončení elektronické aukce stanoveno konečné 

hodnocení nabídek, dle Dvořáka se tedy postup zakotvený v § 79 odst. 4 Zákona, 

kterým zastánci opětovného posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny argumentují, 

vůbec neuplatní. Pokud se tedy po skončení elektronické aukce zadavateli nabídková 

cena jeví jako mimořádně nízká, musí zadávací řízení zrušit na základě § 84 odst. 2 

písm. e) Zákona, tedy důvodů hodných zvláštního zřetele.
 124

 

S posouzením nabídek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny po skončení 

elektronické aukce nepočítá ani evropská zadávací směrnice. Ta v článku 54 odst. 8 

stanoví, že po ukončení elektronické dražby zadavatel zadá zakázku na základě 

výsledků elektronické aukce. Stejnou úpravu obsahuje i nová zadávací směrnice 

v článku 35 odst. 9. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny po ukončení 

elektronické aukce tak v evropské úpravě není vůbec zmíněno. 
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5.3. Zhodnocení elektronické aukce ve vztahu k mimořádně nízké 

nabídkové ceně 

Podle mého názoru zákonná úprava opravdu opětovné posouzení mimořádně 

nízké nabídkové ceny po skončení elektronické aukce neumožňuje. Jak ale vyplývá 

z výše uvedených argumentů, posouzení výše nabídkových cen pouze v rámci 

předběžného hodnocení popírá smysl institutu mimořádně nízké nabídkové ceny, 

protože zadavateli nedává možnost vyloučit uchazeče, který nereálnou cenu nabídl až 

v průběhu elektronické aukce. Povinnost zadavatele v případě výskytu nereálné ceny 

zrušit celé zadávací řízení je navíc podle mého názoru neefektivní. Považuji tedy 

za vhodné stanovit v Zákoně výslovnou povinnost po skončení průběhu elektronické 

aukce výši nabídkových cen opětovně posoudit. 

Zadavatelé by v každém případě měli zvážit, zda je pro konkrétní veřejnou 

zakázku využití elektronické aukce vhodné. Institut elektronické aukce má smysl 

zejména u standardizovaných dodávek, u kterých je možné cenu snižovat bez rizika 

dodatečného navyšování nabídkové ceny. V žádném případě tak není využití 

elektronické aukce vhodné na příklad u veřejných zakázek na služby, jejichž výsledkem 

je duševní či tvůrčí práce.
125

 

V případě využití elektronické aukce lze doporučit stanovení takových aukčních 

podmínek, které by hned od počátku aukce v souladu s § 96 odst. 4 písm. b) Zákona 

vyloučily podání nabídkových cen, které zadavatel považuje za nereálné.
126
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6. Přezkum posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 

Ustanovení § 112 Zákona pověřuje Úřad výkonem dohledu nad zadáváním 

veřejných zakázek. V rámci tohoto dohledu Úřad v souladu s § 112 odst. 1 písm. b) 

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

v souladu se Zákonem. Otázka působnosti Úřadu při přezkumu posouzení mimořádně 

nízké nabídkové ceny je však poměrně problematická a stále se vyvíjí. 

6.1. Příslušnost Úřadu k přezkoumání neshledání mimořádně nízké 

nabídkové ceny 

K ustáleným závěrům Úřad dospěl, co se týče přezkumu výzvy komise 

k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, dostatečné odůvodněnosti posouzení 

tohoto vysvětlení a následného zdůvodnění vyřazení nebo ponechání nabídky, tedy 

postupu hodnotící komise a zadavatele v případě shledání nabídkové ceny mimořádně 

nízkou. Transparentnost těchto postupů Úřad pravidelně přezkoumává. 

Komplikovanější je otázka působnosti Úřadu v případě, že hodnotící komise 

spornou nabídkovou cenu za mimořádně nízkou nepovažovala, uchazeče tedy nevyzvala 

k jejímu odůvodnění a nabídka obsahující tuto cenu byla následně shledána 

nejvýhodnější.  

V tomto případě Úřad opakovaně vyslovoval vlastní nepříslušnost k přezkumu 

takového postupu.
127

 Úřad zastával názor, že jeho úkolem je pouze přezkoumávat 

transparentnost úkonů hodnotící komise a zadavatele dle § 77 Zákona poté, co byla 

některá z nabídkových cen označena za mimořádně nízkou, nikoliv kontrola postupu 

v případě, že nabídková cena mimořádně nízkou shledána nebyla. 

Dle závěrů Úřadu „posouzení, zda nabídková cena konkrétního uchazeče je, či 

není mimořádně nízká ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, náleží výlučně hodnotící 
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komisi“.
128

 V případě, že hodnotící komise neshledá nabídkovou cenu mimořádně 

nízkou, nemá dle Úřadu povinnost se touto otázkou dále zabývat a vyjadřovat se k ní 

ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
129

 

Při vyslovování vlastní nepříslušnosti k přezkumu posouzení nabídek, v rámci 

něhož hodnotící komise neshledala nabídkovou cenu mimořádně nízkou, se přitom Úřad 

odvolával na závěry obsažené v judikatuře správních soudů. 

Dle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci je úkolem Úřadu kontrolovat, zda 

zadavatel svým postupem neporušil rovné podmínky pro účast uchazečů. Úřad však dle 

Vrchního soudu nesmí překročit hranici, která kontrolu těchto formálních postupů 

zadavatele dělí od vlastních úvah hodnotící komise o tom, která nabídka splnila 

požadovaná kritéria. Vrchní soud konstatoval, že Úřad nesmí „přezkoumávat úvahy 

členů komise, neboť tím by orgán dohledu ve svých důsledcích sám se stylizoval do role 

zadavatele a určoval by, která zakázka má vyhovět stanoveným kritériím a také v soutěži 

zvítězit.“
130

 Úřad dle názoru Vrchního soudu ani nemá pro kontrolu vlastního posouzení 

a hodnocení nabídek odborné předpoklady. 

S výše uvedenými závěry se následně ztotožnil i Nejvyšší správní soud, dle 

kterého v případě, že by Úřad měl možnost kontrolovat kvalitu posouzení a hodnocení 

nabídek, by se „výběr nejvhodnější nabídky mohl stát záležitostí znaleckých posudků, a 

pak by existence zákona postrádala smysl.“
131

 Nejvyšší správní soud dále doslovně 

uvedl, že „[v]lastní akt posouzení a hodnocení nabídek, pokud je napadán, nemůže 

podléhat dohledové činnosti, neboť jde o nikoli dodržení zákonem stanovených postupů, 

ale o myšlenkový proces odehrávající se ve sféře vědomí hodnotitelů. Členové komise 

nehodnotí shromážděné informace a poznatky podle obecných zásad práva procesního 

jako důkazy a nejednají a nerozhodují ve správním řízení.“
132

 

Nejvyšší správní soud také poznamenal
133

, že hodnotící komise je kolegium 

odborně způsobilých osob, které jako jediné mají pravomoc posuzovat odborné otázky, 
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mezi které posouzení přiměřenosti údajů v nabídkách uchazečů náleží. Úřad proto není 

dle Nejvyššího správního soudu oprávněn vstupovat do myšlenkových pochodů 

jednotlivých členů hodnotící komise a jejich názory jakkoliv přezkoumávat, či dokonce 

nahrazovat. 

Všechny výše uvedené rozsudky se však týkaly hodnocení nabídek, jimi 

vyslovené postoje týkající se přezkumu postupu hodnotící komise Úřadem se tak 

nevztahovaly na posouzení nabídek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Toto 

posouzení je přitom od procesu hodnocení nabídek velmi odlišné.  

Hlavní rozdíl spočívá dle mého názoru v tom, že na rozdíl od hodnocení 

nabídek, ve kterém je, zvláště v případě matematicky nevyjádřitelných hodnotících 

kritérií, jako je na příklad kvalita provedení, poměrně velký prostor pro subjektivní 

úvahy jednotlivých členů hodnotící komise, při posouzení, zda nabídkové ceny jsou 

mimořádně nízké, vychází hodnotící komise z objektivního srovnání nabídkové ceny a 

hodnoty předmětu veřejné zakázky. Z toho důvodu nepovažuji posouzení nabídek 

z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny za „úvahy členů komise“, vyňaté dle 

citovaných rozsudků z přezkumné pravomoci Úřadu. 

Tento názor potvrdil i Vrchní soud v Olomouci, který dospěl k závěru, že Úřad 

„musí bezpečně zjistit, zda skutečně cena nabízená vítězem soutěže je cenou mimořádně 

nízkou“.
134

 K naplnění kontrolní funkce Úřadu je dle Vrchního soudu takový dohled nad 

postupem zadavatele nezbytný. Rozhodnutí Úřadu, kterým byla vyslovena jeho 

nepříslušnost, bylo tedy tímto rozsudkem zrušeno jako nepřezkoumatelné. 

Úřad i přes výše uvedené však odkazoval na judikaturu týkající se hodnocení 

nabídek a citovaný rozsudek Vrchního soudu v Olomouci často přehlížel
135

. Tento 

nesprávný postup si lze dle mého názoru vysvětlit nedůvěrou Úřadu ve vlastní 

schopnost posouzení reálnosti nabídkové ceny a tedy možnost kvalifikovaného 

přezkumu posouzení hodnotící komise. V takovém případě je však namístě využití 

oprávnění ustanovit znalce, které správnímu úřadu v případě nedostatku odborných 

znalostí dává § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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6.2. Obrat v judikatuře správních soudů 

Obrat v této rozhodovací praxi nastal až v roce 2010, kdy se ke Krajskému 

soudu v Brně dostal případ, ve kterém žalobce tvrdil, že hodnotící komise nevyřadila 

nabídku, ačkoli nabídková cena byla mimořádně nízká a že se tedy jedná o postup 

v rozporu s § 77 odst. 6 Zákona a Úřad tuto tvrzenou nezákonnost měl přezkoumat. 

Úřad se touto otázkou odmítl zabývat s odkazem na argumenty uvedené výše. 

Krajský soud dal žalobci zapravdu a uvedl, že zákonnost postupu hodnotící 

komise ohledně přítomnosti mimořádně nízké nabídkové ceny musí být Úřadem 

přezkoumávána. Úřad tuto svou povinnost nemůže „obejít konstatováním, že by tak byly 

hodnoceny myšlenkové pochody členů hodnotící komise. Nejde tu totiž o posouzení 

myšlenkových pochodů členů hodnotící komise, nýbrž o objektivní posouzení, zda bylo 

důvodu, aby tato komise ve vztahu ke konkrétní nabídce měla nabídkovou cenu posoudit 

jako mimořádně nízkou, tedy zda měla povinnost postupovat podle § 77 odst. 1 ZVZ 

(tedy vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši 

nabídkové ceny podstatné), a pokud ano, jak této své povinnosti dostála“
136

. 

V případě přijetí názoru Úřadu ohledně nepříslušnosti k přezkoumávání postupu 

komise při posouzení nabídek z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny by dle 

Krajského soudu musela být vyslovena také nepříslušnost Úřadu k přezkoumání 

posouzení nabídek komisí dle § 76 Zákona. Takový závěr je však dle soudu 

nepřijatelný. 

Dle Krajského soudu v Brně je také vnitřně rozporný takový postoj Úřadu, kdy 

„na jedné straně připouští, že je oprávněn kontrolovat postup hodnotící komise z toho 

pohledu, zda byl či nebyl uskutečněn v souladu se ZVZ, ale zároveň rezignuje na 

kontrolu toho, zda byl či nebyl porušen ZVZ nevyřazením nabídky, která vyřazena být 

měla, a nevyloučením uchazeče, který vyloučen být měl.“ 

Rozhodnutí Úřadu proto bylo Krajským soudem v Brně označeno za 

nepřezkoumatelné a ze shora uvedených důvodů bylo zrušeno. 
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Závěry výše citovaného rozsudku byly následně Krajským soudem v Brně 

vysloveny opakovaně. V jednom ze svých dalších rozsudků Krajský soud doplnil, že 

ačkoliv je otázkou posouzení hodnotící komisí, kdy je mimořádně nízká nabídková cena 

mimořádně nízká a kdy nikoli a že Zákon výslovně nestanoví povinnost závěr 

o neshledání mimořádně nízké nabídkové ceně odůvodňovat, nelze „dovozovat, že by 

tato otázka mohla být řešena výlučně zadavatelem, resp. hodnotící komisí, a že žalovaný 

se touto otázkou zabývat nemá – a nesmí.“
137

 

Proti tomuto rozsudku již Úřad podal kasační stížnost, ve které namítal, že 

v rámci přezkumu došel k závěru, že zadavatel provedl posouzení, zda nabídkové ceny 

nejsou mimořádně nízké, zákonný postup zadavatele byl tedy dodržen a Úřad již 

nemůže, jak uvedl, posoudit, zda je rozhodnutí hodnotící komise správné či nikoliv. 

Nejvyšší správní soud se však ztotožnil se závěry Krajského soudu v Brně a 

konstatoval, že se Úřad „nemůže fakticky omezit jen na zkoumání toho, zda se k této 

otázce zadavatel, resp. hodnotící komise „nějak“ vyjádřila.“
138

 Úřad také na rozdíl 

od některých předchozích rozsudků správních soudů
139

 konstatoval, že Úřad jistě má 

dostatek kvalifikovaných odborníků, aby se s uvedenou problematikou dostatečně 

vypořádal. 

Krajský soud v Brně k výše uvedenému později doplnil, že pokud by Úřad nebyl 

oprávněn přezkoumávat závěry komise ohledně neshledání mimořádně nízké nabídkové 

ceny, stal by se tento institut absolutně nevymahatelným, a tedy zbytečným. 

Postačovalo by totiž, aby hodnotící komise do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 

uvedla obecné tvrzení, že žádnou z nabídkových cen neshledala mimořádně nízkou a 

Úřad by vždy pouze přezkoumal, zda toto obecné tvrzení je ve zprávě uvedeno. „V 

takovém případě by tak závěr zadavatele (hodnotící komise), že v příslušném zadávacím 

řízení nebyla v žádné nabídce uvedena mimořádně nízká nabídková cena, nebyl pod 

žádnou následnou kontrolou; proto by byl institut mimořádně nízké nabídkové ceny 

zcela „bezzubým“.“
140
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6.3. Aktuální postoj Úřadu k přezkumu mimořádně nízké nabídkové 

ceny 

Obrat v rozhodovací praxi správních soudů je dle mého názoru naprosto 

správný. V případě, že by Úřad neshledání nabídkové ceny mimořádně nízkou 

nepřezkoumával, by nic nebránilo dohodám zadavatele s některým z uchazečů, který 

podá nereálně nízkou nabídkovou cenu, kterou zadavatel záměrně neposoudí jako 

mimořádně nízkou a s tímto předem domluveným uchazečem uzavře smlouvu. 

Od výše rozebrané situace je třeba odlišit přezkum posouzení samotného 

zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazečem. Posouzení věrohodnosti a 

opodstatněnosti důvodů uvedených uchazečem lze dle mého názoru již označit 

za subjektivní myšlenkové pochody hodnotící komise, do kterých by Úřad již zasahovat 

neměl. Domnívám se však, že i zde je nepochybně dána pravomoc Úřadu přezkoumávat 

dodržení základních zásad uvedených v § 6 Zákona, tedy pravomoc kontrolovat řádné 

odůvodnění rozhodnutí o vyřazení nebo nevyřazení nabídky, která takovou cenu 

obsahuje. 

I přes přelomové závěry správních soudů je však postoj Úřadu k přezkoumávání 

neshledání mimořádně nízké nabídkové ceny stále nejednoznačný. To je patrné 

z výsledku správního řízení
141

, v rámci kterého navrhovatel spatřoval porušení Zákona 

v tom, že hodnotící komise nepostupovala v souladu s § 77 odst. 1 Zákona a nevyzvala 

vybraného uchazeče ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny, přestože dle navrhovatele tato 

cena byla mimořádně nízká. Úřad sice ve svém rozhodnutí odkázal na rozsudek 

Krajského soudu v Brně
142

, který vyslovil nutnost přezkumu neshledání mimořádně 

nízké nabídkové ceny Úřadem, přesto návrh zamítl s odůvodněním, že přezkum tohoto 

postupu by znamenal nepřípustný zásah do myšlenkových pochodů hodnotící komise. 

Rozpor se závěry Krajského soudu v Brně přitom nijak nezdůvodnil.  

Pro právní jistotu uchazečů i zadavatelů je nezbytné, aby rozhodovací praxe 

Úřadu a správních soudů byla konzistentní, lze tedy doufat, že Úřad své závěry výše 

uvedeným rozsudkům naplno podřídí co nejdříve. Pro zadavatele, respektive hodnotící 
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komisi, je v každém případě nejjistější své závěry o neshledání nabídkové ceny 

mimořádně nízkou ve sporných případech řádně odůvodnit, aby při případném 

přezkumu Úřadem tento závěr bez problému obstál. 
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7. Zhodnocení institutu mimořádně nízké nabídkové ceny a 

návrhy de lege ferenda 

7.1. Zákonné vymezení mimořádně nízké nabídkové ceny 

Zakotvení institutu mimořádně nízké nabídkové ceny v Zákoně je z hlediska 

ochrany zadavatele nepochybně nutné. Právní úprava v současném Zákoně je však 

velmi obecná a jak při posouzení, zda nabídková cena uchazeče je mimořádně nízká, tak 

při hodnocení dostatečnosti uchazečova zdůvodnění nabídkové ceny, vyvolává tato 

obecnost interpretační potíže.
143

  

Absence konkrétnější právní úpravy se projeví převážně v případě, že hodnotící 

komise posuzuje na příklad pouze 2 nabídky a není proto k identifikaci mimořádně 

nízké nabídkové ceny možné podpůrně použít srovnání s ostatními nabídkovými 

cenami.
144

 

Nedostatečná podrobnost právní úpravy tak klade vysoké požadavky 

na zadavatele, potažmo hodnotící komisi. Ti musí být schopni mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu správně identifikovat a postupovat v souladu s § 77 Zákona.  

Správná aplikace tohoto ustanovení však vyžaduje nejen podrobnou znalost 

předmětu veřejné zakázky, ale také důkladnou znalost trhu a mnoho dalších informací. 

Těmito znalostmi ale zadavatel často nedisponuje, zvláště v případě zadavatelů, kteří 

vypisují pouze malé množství veřejných zakázek. Zadavatelé proto požadují, aby 

úprava mimořádně nízké nabídkové ceny obsažená v Zákoně byla konkrétnější.
145

 

Vymezení zákonných hranic posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny bylo 

zvažováno jak při novelizacích zákona č. 199/1994 Sb., tak při přípravě zákona 

č. 40/2004 Sb. i současného Zákona. V případě veřejných zakázek na stavební práce se 

uvažovalo na příklad o označení nabídkové ceny za mimořádně nízkou v takových 
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 Viz např. KOLMAN, Petr. Vybrané aspekty problematiky mimořádně nízkých nabídkových cen u 
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případech, kdy se od ceny obvyklé a současně od průměrné hodnoty všech nabídkových 

cen odchyluje o více než 15 %. Žádné takové vymezení nakonec uzákoněno nebylo, a to 

především s odvoláním na potřebu slučitelnosti národní úpravy s evropskou legislativou 

a na nejednoznačnost uvedeného vymezení.
146

 

Slovenský zákon č. 25/2006 Z. z., o verejnom obstarávaní přitom v § 42 odst. 4 

přesné vymezení, kdy je třeba nabídkovou cenu považovat za mimořádně nízkou, 

stanoví. Dle tohoto ustanovení je v případě předložení alespoň tří nabídek mimořádně 

nízkou taková nabídková cena, která je nejméně o 30 % nižší než průměr ostatních 

nabídkových cen, o 15 % nižší než druhá nejnižší nabídková cena a zároveň o 15 % 

nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 

Jak již bylo uvedeno ve druhé kapitole, v návrhu nové zadávací směrnice byla 

za mimořádně nízkou považována nabídková cena o více než 50 % nižší než průměr 

ostatních nabídek a o více než 20 % nižší než druhá nejnižší nabídka, a to za podání 

alespoň pěti nabídek. Ve schválené verzi směrnice však toto vymezení nezůstalo a 

mimořádně nízká nabídková cena má tak dle směrnice být opět určována vzhledem 

k pracím dodávkám nebo službám. 

Obecné vymezení mimořádně nízké nabídkové ceny v zadávací směrnici však 

nebrání včlenění konkrétních kritérií posouzení do národní úpravy. Věcný záměr 

nového ZVZ přesto s podrobnějším vymezením posouzení mimořádně nízké nabídkové 

ceny nepočítá, neboť dle Ministerstva pro místní rozvoj je univerzální použití 

zákonného vzorce problematické, „což vede k tomu, že ani v textu zákona by neměl být 

vzorec uveden“.
147

 Ministerstvo proto počítá se zachováním obecného vymezení 

obsaženého v zadávací směrnici. 

Odpůrci přesného vymezení mimořádně nízké nabídkové ceny jako svůj hlavní 

argument uvádějí zmíněnou složitou aplikaci detailní právní úpravy na jednotlivé 

individuální případy. Proti přesnému zákonnému vymezení mimořádně nízké nabídkové 

                                                 
146

 Srov. JUSTOŇ, Johan a kolektiv. Veřejné zakázky od A do Z: praktická příručka pro zadavatele 

veřejných zakázek a uchazeče o veřejné zakázky. Praha: Dashöfer, 2004. ISBN 80-862-2994-7, dostupné 

z: 

http://www.dashofer.cz/download/ukazky/vz/Posouzen%C3%AD%20a%20hodnocen%C3%AD%20nab

%C3%ADdek.pdf 
147

 FIDLER, Vlastimil. Nový zákon o veřejných zakázkách: věcný záměr zákona, op. cit., s. 39. 

http://www.dashofer.cz/download/ukazky/vz/Posouzen%C3%AD%20a%20hodnocen%C3%AD%20nab%C3%ADdek.pdf
http://www.dashofer.cz/download/ukazky/vz/Posouzen%C3%AD%20a%20hodnocen%C3%AD%20nab%C3%ADdek.pdf


60 

 

ceny se v minulosti postavil i Úřad, který konstatoval, že „lze téměř u všech druhů 

veřejných zakázek připustit odlišnou výši cenových odchylek v závislosti na předmětu 

zakázky.“
148

 Tento názor uvedl také ve stanovisku k mimořádně nízké nabídkové ceně, 

kde vyslovil názor, že „[s]tanovení takových hodnot není ani prakticky možné vzhledem 

k rozdílnému rozsahu zadávaných veřejných zakázek a ke skutečnosti, že u různého 

zboží či služeb může existovat různé obvyklé cenové rozpětí u jednotlivých 

dodavatelů.“
149

 

Ve svém vyjádření k věcnému závěru Ministerstva pro místní rozvoj však již 

Úřad vyjádřil názor opačný, a sice, že „[b]ez předem stanoveného vzorce může 

zadavatel jen těžko odhalit a vyloučit uchazeče s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. 

(…) Podle ÚOHS by mělo být stanoveno, od jaké odchylky cen od průměru podaných 

nabídek by se mohla mimořádně nízká nabídková cena zkoumat.“
150

 Zastánci 

konkrétního zákonného vymezení tedy argumentují jednak neschopností zadavatelů při 

příliš obecné právní úpravě mimořádně nízkou nabídkovou cenu uchazečů správně 

posoudit, ale také lepším zajištěním rovného zacházení s uchazeči v případě 

objektivních kritérií tohoto posouzení. 

Podle mého názoru by zákonné vymezení nabídkových cen, které je třeba 

považovat za mimořádně nízké, bylo vhodné. Lze sice souhlasit s argumentem, že 

pevně stanovená konkrétní kritéria posouzení nabídkových cen nemohou zohlednit 

individualitu jednotlivých veřejných zakázek, toto vymezení by však představovalo 

pouze hranici, za kterou je vyžádání vysvětlení nabídkové ceny pro hodnotící komisi 

povinné. Bylo by tedy možné zohlednit názor hodnotící komise na reálnost nabídkových 

cen v každém konkrétním případě a vyžádat si zdůvodnění i těch nabídkových cen, 

které stanovených kritérií nedosáhnou. 

V případě podrobného zákonného vymezení však vyvstává několik otázek 

týkajících se konkrétní podoby tohoto vymezení. 
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První otázkou je, jak vysoká cenová odchylka by měla být Zákonem stanovena. 

Pro nízkou odchylku, a tedy přísné posouzení nabídkových cen, by bylo možné 

argumentovat tím, že je žádoucí, aby v zadávacím řízení nezůstávali uchazeči 

s nereálnými nabídkami, kteří by v případě vítězství nebyli schopni své závazky 

dodržet. Pouhé označení nabídkové ceny za mimořádně nízkou navíc pro uchazeče 

nemá žádné přímé následky a v případě, že výši své ceny dostatečným způsobem 

zdůvodní, může v zadávacím řízení pokračovat. 

Dle mého názoru je však vhodnější nastavit maximální zákonnou odchylku 

nabídkové ceny volněji. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny má mít dle závěrů 

Úřadu charakter výjimečnosti. Pokud by zákonná odchylka byla nastavena příliš nízko, 

mohlo by v praxi docházet k situacím, kdy budou jako mimořádně nízké již ze Zákona 

označeny téměř všechny nabídkové ceny. Mimořádně nízkou nabídkovou cenu je však 

možné účinně zdůvodnit pouze výjimečnými objektivními příčinami. Jak však poukázal 

Úřad, pokud nabídková cena „pro uchazeče samotného představuje běžnou cenu, lze 

očekávat, že uchazeč těžko uvede „objektivní příčiny“ pro odůvodnění výše této ceny, 

 neboť v případě běžné ceny, která není mimořádně nízká, jednoduše žádné takové 

„objektivní příčiny“ neexistují.“
151

 

Jak již bylo uvedeno, zákonná odchylka navíc představuje pouze vymezení 

nabídkových cen, které je hodnotící komise povinna považovat za mimořádně nízké. 

I v případě volněji definované zákonné odchylky je tedy možné za mimořádně nízké 

označit i ostatní nabídkové ceny vyvolávající v hodnotící komisi pochybnosti o své 

reálnosti. Zákonná odchylka by v takovém případě postihovala pouze nabídky 

s extrémně nízkou nabídkovou cenou, přičemž posouzení ostatních, méně se 

odchylujících nabídkových cen, by bylo ponecháno na uvážení zadavatele. 

Další otázkou, kterou je třeba v souvislosti s nastavením zákonné hranice 

vyřešit, je ve vztahu k jakým hodnotám by mimořádně nízká nabídková cena měla být 

v Zákoně určena. Jako inspirace může sloužit slovenská právní úprava, která je dle 

mého názoru relativně vhodná. Konkrétní hodnoty odchylek by bylo třeba stanovit až 

po odborné analýze této problematiky.  
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Za částečně problematické lze považovat vymezení vůči průměru nabídkových 

cen. Do tohoto průměru by neměla být zahrnuta samotná posuzovaná nabídková cena, 

protože v případě malého počtu nabídek by tak byl celkový průměr znatelně ovlivněn a 

ani velmi nízká nabídková cena by nemusela překročit Zákonem stanovený limit. 

Vymezení vůči průměru ostatních nabídkových cen proto považuji za vhodně 

formulované. 

Pokud však podá velmi nízké nabídkové ceny několik uchazečů, může přesto 

vzniknout situace, že se žádná z nich od průměru ostatních cen nebude odchylovat 

dostatečně výrazně. V takovém případě je však prostor pro uvážení hodnotící komise, 

která může uchazeče s takovou nabídkovou cenou přesto požádat o zdůvodnění. 

Jako opodstatněné se jeví také omezení aplikace takového ustanovení 

na případy, kdy byl v konkrétním zadávacím řízení podán alespoň určitý minimální 

počet nabídek, protože v jiném případě by vzorek ostatních nabídkových cen nebyl 

dostatečně reprezentativní. 

Naopak mi nepřipadá příliš vhodné doplnění tohoto kritéria o porovnání 

s druhou nejnižší nabídkovou cenou. Zohlednění výše druhé nejnižší nabídkové ceny 

totiž brání ze Zákona označit za mimořádně nízkou nabídkovou cenu v tom případě, kdy 

nereálně nízkých nabídkových cen bylo, ať už po vzájemné dohodě nebo nezávisle 

na sobě, podáno více. 

Vymezení mimořádně nízké nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě 

veřejné zakázky je užitečné především pro uchazeče, kteří tak mají představu, od jaké 

výše budou povinni svoji nabídkovou cenu zdůvodnit a mohou její výši této hranici 

přizpůsobit. 

7.2. Další praktická doporučení 

Za situace, kdy konkrétní vymezení mimořádně nízké nabídkové ceny v Zákoně 

uvedeno nebude, lze zadavatelům doporučit již v zadávací dokumentaci uvést, že 

v případě podání nabídkové ceny s nižší než stanovenou hodnotou bude tato cena 

považována za mimořádně nízkou a uchazeč bude vyzván k jejímu vysvětlení. Takováto 
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hranice může být stanovena jak konkrétní částkou, tak procentuální odchylkou 

od předpokládané hodnoty veřejné zakázky nebo průměru ostatních nabídkových cen. 

Uchazečům tedy nebude bráněno podat nabídku s nabídkovou cenou nižší, než 

zadavatel uvedl, budou pouze upozorněni na následky takové nabídkové ceny. Již to 

samo o sobě může mít preventivní charakter proti tzv. „pokusným nabídkám“.
152

 

Možnost takto mimořádně nízkou nabídkovou cenu vymezit již v zadávací 

dokumentaci potvrdil i Úřad
153

 a výslovné povolení tohoto postupu má dle věcného 

záměru Ministerstva pro místní rozvoj být obsaženo v novém ZVZ.
154

  

V každém případě jde však pouze o upozornění uchazečů na případný postup dle 

§ 77 Zákona, překročení hranice stanovené zadavatelem, stejně jako překročení 

případné zákonné hranice, neopravňuje zadavatele uchazeče bez dalšího ze zadávacího 

řízení vyloučit. Zákaz vyloučení uchazeče pouze na základě matematické kalkulace bez 

vyžádání zdůvodnění nabídkové ceny vyslovil i ESD.
155

 

Řádné a včasné plnění lze do jisté míry zajistit také vhodným nastavením 

smluvních podmínek, na příklad smluvní pokuty nebo povinností předložení bankovní 

záruky. Toto řešení sice zadavateli nepřináší jistotu, že požadované plnění bude 

skutečně řádně splněno, může však uchazeče odradit od podávání nereálných 

nabídkových cen a alespoň z části zadavateli nahradit případnou škodu. 

I přes výše uvedené možnosti zadavatele by podle mého názoru bylo namístě 

komplexnější řešení. Usnadnit situaci zadavatelům, potažmo hodnotícím komisím, by 

mohla na příklad praxe v mnoha zemích běžná, a sice doporučení příslušných 

profesních svazů, ve kterých by byla stanovena rozmezí obvyklých cen.
156

 Italský úřad 

pro veřejné zadávání navíc v rámci své činnosti zpracovává cenové mapy, pomocí 

kterých se zadavatelé následně mohou v problematice lépe orientovat.
157

 K vyšší jistotě 

                                                 
152

 Srov. např. ŠILHÁNEK, Michal. Mimořádně nízká nabídková cena k veřejné zakázce, dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/mimoradne-nizka-nabidkova-cena-k-verejne-zakazce-84688.html. 
153

 Rozhodnutí Úřadu ze dne 20. 4. 2012, č. j. ÚOHS-S534/2011/VZ-3496/2012/530/RNi. 
154

 Viz FIDLER, Vlastimil. Nový zákon o veřejných zakázkách: věcný záměr zákona, op. cit., s. 39. 
155

 Rozhodnutí ESD Fratelli Costanzo SpA v Comune di Milano, ze dne 22. 6. 1989, sp. zn. C- 103/88. 
156

 Srov. DVOŘÁK, David, SERAFÍN Petr, op. cit., s. 202. 
157

 Viz JURČÍK, Radek, 2007, op. cit., s. 352. 
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všech osob zúčastněných na zadávacím řízení by mohla přispět také metodika 

vypracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj. 

V páté kapitole se dalším problémem ukázala být zákonná úprava elektronické 

aukce z hlediska posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Z absence výslovné 

možnosti mimořádně nízkou nabídkovou cenu po skončení elektronické aukce opětovně 

posoudit dle mého názoru vyplývá, že toto posouzení je možné provést pouze před 

zahájením elektronické aukce v rámci tzv. předběžného hodnocení. To však vzhledem 

ke snižování nabídkových cen v průběhu elektronické aukce popírá samotný smysl 

institutu mimořádně nízké nabídkové ceny. Z toho důvodu považuji za vhodné výslovné 

uzákonění povinnosti opětovného posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny po 

ukončení elektronické aukce. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce byla komplexní analýza institutu mimořádně nízké 

nabídkové ceny se zaměřením na rozhodovací praxi Úřadu a judikaturu správních 

soudů. 

Smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je ochrana zadavatele před 

povinností uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídková cena je sice nejnižší, uchazeč 

za ni však následně není schopen předmět veřejné zakázky řádně a včas splnit. 

Kritéria k určení mimořádně nízké nabídkové ceny se od přijetí zákona 

č. 199/1994 Sb. stále vyvíjejí. Současná právní úprava, která je v souladu s požadavky 

evropské zadávací směrnice, jako kritérium stanoví posouzení nabídkové ceny 

ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

Toto kritérium v Zákoně není nijak blíže vymezeno, což posouzení nabídek 

z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny velmi komplikuje. Hodnotící komise má 

však možnost využít i další, pomocná kritéria, např. cenu obvyklou nebo odchylku 

od nabídkových cen ostatních uchazečů. Tato kritéria však není možné využít 

samostatně, mohou tedy pouze doplnit posouzení pomocí kritéria předmětu veřejné 

zakázky. 

Pokud hodnotící komise shledá nabídkovou cenu mimořádně nízkou, musí si 

od příslušného uchazeče vyžádat písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro 

výši nabídkové ceny podstatné. Z ustálené rozhodovací praxe Úřadu vyplývá povinnost 

hodnotící komise tuto žádost řádně odůvodnit. 

Mimořádně nízkou nabídkovou cenu může uchazeč zdůvodnit jednak příčinami 

uvedenými demonstrativním výčtem v Zákoně, jednak i jinými objektivními příčinami, 

které však musí být podloženy důkazy a nesmí být v rozporu s právními předpisy. 

V případě, že vysvětlení není dostatečné, má hodnotící komise možnost požádat 

uchazeče o zdůvodnění opakovaně, případně přizvat ho za účelem vysvětlení podaného 

zdůvodnění na své jednání. 
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Hodnotící komise posoudí vysvětlení uchazeče z pohledu důvěryhodnosti, 

dostatečnosti a souladu s právním řádem. V případě, že vysvětlení uchazeče tyto 

podmínky nesplňuje, rozhodne hodnotící komise o vyřazení uchazečovy nabídky. 

Na základě vyřazení nabídky hodnotící komisí je zadavatel povinen uchazeče vyloučit 

ze zadávacího řízení. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče je třeba odůvodnit natolik, aby 

byl uchazeč schopen s ním kvalifikovaně polemizovat. 

Institutem, který s mimořádně nízkou nabídkovou cenou úzce souvisí, je tzv. 

nulová cena. V případě, že nabídka uchazeče obsahuje nulovou položku, je pro další 

postup zadavatele rozhodující, zda je taková položka jedním z dílčích hodnotících 

kritérií, či představuje pouze jednu z mnoha položek dílčího kritéria, tedy zda je nulová 

cena způsobilá ovlivnit hodnocení nabídek.  

V prvním případě je nutné uchazeče ze zadávacího řízení vyloučit, k posouzení 

mimořádně nízké nabídkové ceny tedy vůbec nedochází. Naopak ve druhém případě 

samotná přítomnost nulové ceny rozpor nabídky se zadávacími podmínkami 

nezpůsobuje, je tedy třeba nabídkovou cenu dle § 77 Zákona posoudit. 

Uvedení téměř nulové i záporné hodnoty je v souladu se Zákonem, v případě 

shledání této ceny mimořádně nízkou je proto také namístě postup dle § 77 Zákona. 

Jako problematické se ukázalo vymezení mimořádně nízké nabídkové ceny 

v případě využití elektronické aukce. Úprava posouzení mimořádně nízké nabídkové 

ceny po uskutečnění elektronické aukce není v Zákoně obsažena. Názory odborné 

veřejnosti na správný postup zadavatele v této fázi zadávacího řízení jsou přitom 

nejednotné. Bylo by proto vhodné, aby v Zákoně byla tato otázka výslovně vyřešena. 

Dále jsem se v diplomové práci zaměřila na problematiku rozsahu přezkumné 

pravomoci Úřadu. V případech, kdy se jedná o přezkum takového posouzení nabídkové 

ceny, ve kterém hodnotící komise nabídkovou cenu označila za mimořádně nízkou, 

Úřad svou věcnou příslušnost nezpochybňuje. Problematičtější je však otázka přezkumu 

posouzení, při kterém hodnotící komise nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou 

neshledala.  
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Závěry ohledně příslušnosti Úřadu k přezkumu takového posouzení se 

v posledních letech významně změnily. I přes rozsudky správních soudů, ve kterých 

byla opakovaně vyslovena povinnost Úřadu přezkoumat i případy, kdy nabídková cena 

nebyla shledána mimořádně nízkou, se Úřad této své povinnosti vyhýbá. To je nejspíše 

způsobeno nedůvěrou Úřadu ve vlastní způsobilost odborně přezkoumat veškeré 

související otázky. Takto nekonzistentní rozhodování je však v rozporu s právní jistotou 

účastníků zadávacího řízení, je tedy žádoucí, aby Úřad nadále rozhodoval v souladu 

s judikaturou správních soudů. 

Zákonná definice mimořádně nízké nabídkové ceny se ukázala jako 

nedostatečná. Obecnost právní úpravy klade na zadavatele vysoké nároky, což v praxi 

může způsobovat mnoho problémů. Dle mého názoru by proto bylo namístě doplnění 

této definice o konkrétní vymezení mimořádně nízké nabídkové ceny.  

Ideální znění tohoto vymezení je sporné, jako vhodná se však jeví taková 

úprava, která zohlední jak výši ostatních nabídkových cen, tak předpokládanou hodnotu 

veřejné zakázky. Konkrétní výše odchylek nabídkové ceny od těchto hodnot by měla 

být stanovena až po široké odborné analýze, nicméně vhodnější je dle mého názoru 

stanovení méně přísné odchylky. 

I v případě neexistence přesného zákonného vymezení lze zadavatelům 

doporučit určité kroky, které jim posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny usnadní. 

Předně je možné stanovit již v zadávací dokumentaci hranici, pod kterou bude 

nabídková cena považována za mimořádně nízkou. Odradit uchazeče od podání 

nepřiměřeně nízkých nabídek může také vhodné nastavení smluvních podmínek, 

na příklad požadavek bankovní záruky nebo vysoké smluvní pokuty. 

Pozici zadavatelů by mohla zlepšit také doporučení příslušných profesních svazů 

s uvedeným rozmezím obvyklých cen, cenové mapy vypracované Úřadem nebo 

metodika Ministerstva pro místní rozvoj. Všechny výše uvedené návrhy by měly využití 

mimořádně nízké nabídkové ceny v praxi usnadnit. 
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Abstrakt 

Mimořádně nízká nabídková cena s důrazem na judikaturu a rozhodovací praxi 

ÚOHS 

Mimořádně nízká nabídková cena je jedním z nejproblematičtějších institutů 

práva veřejných zakázek. Cílem této diplomové práce je podrobná analýza institutu 

mimořádně nízké nabídkové ceny s ohledem na judikaturu a rozhodovací praxi Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže. Rozbor je zpracován jednak ve vztahu k zákonu o 

veřejných zakázkách, jednak k zadávací směrnici Evropské unie. 

Práce je po úvodu rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole jsou nastíněny 

základní pojmy nezbytné pro komplexní uchopení dále rozebírané problematiky. 

V kapitole druhé je pojednáno o institutu mimořádně nízké nabídkové ceny, včetně jeho 

vývoje v dříve účinných zákonech o veřejných zakázkách.  

Třetí kapitola je zaměřena na proces posouzení nabídek z hlediska mimořádně 

nízké nabídkové ceny. Tato kapitola pojednává o žádosti hodnotící komise o 

zdůvodnění nabídkové ceny uchazeče, o náležitostech tohoto zdůvodnění i o posouzení 

tohoto zdůvodnění hodnotící komisí, včetně následného rozhodnutí zadavatele.  

V kapitole čtvrté je rozebrána tzv. nulová nabídková cena a judikatura správních 

soudů týkající se správného postupu v případě výskytu této ceny. V této kapitole je 

zohledněna také téměř nulová a záporná nabídková cena. Předmětem páté kapitoly je 

posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v případě využití elektronické aukce.  

Kapitola šestá se zabývá rozsahem přezkumu posouzení mimořádně nízké 

nabídkové ceny ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, včetně jeho vývoje 

v posledních letech.  

Poslední kapitola je věnována zhodnocení institutu mimořádně nízké nabídkové 

ceny včetně návrhů de lege ferenda. V závěru diplomové práce následuje shrnutí 

poznatků obsažených v předcházejících kapitolách. 
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Abstract 

Abnormally low tender price with regard to the case law of administrative courts 

and the Office for the Protection of Competition 

Abnormally low tender price is one of the most problematic issues in public 

procurement law. The aim of this thesis is a detailed analysis of the concept of 

abnormally low tender price with regard to the case law of administrative courts and the 

Office for the Protection of Competition. The analysis is made both in relation to the 

Public Procurement act and the EU Directive on public procurement. 

After an introductory part the thesis is divided into seven main chapters. The 

first chapter outlines basic terms necessary for comprehensive analysis of further 

discussed issues. Chapter two deals with the concept of abnormally low tender price 

including its evolution in the former public procurement law.  

The third chapter focuses on the process of assessment of the tenders concerning 

the abnormally low tender price. This chapter deals with the request for explanation of 

the tenderer’s tender price, with requirements of this explanation and with assessment of 

this explanation made by evaluation committee.  

Chapter four examines the zero tender price and the case law of administrative 

courts regarding the correct procedure in case of occurrence of this price. This chapter 

takes into account also the near zero and the negative tender price. The subject of the 

fifth chapter is the assessment of the abnormally low tender price in case of use of the 

electronic auction.  

Chapter six analyses the scope of review of the assessment of the abnormally 

low tender price by the Office for the Protection of Competition including its evolution 

in recent years.  

The last chapter focuses on evaluation of the concept of abnormally low tender 

price and contains proposals de lege ferenda. In the final chapter follows summary of 

findings contained in the previous chapters. 
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