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ÚVOD 

 

Z výroční zprávy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014
1
 vyplývá, že 

mezi nejčastější pochybení zadavatelŧ patří nepřiměřené (diskriminační) nastavení 

kvalifikačních předpokladŧ. Přičemž kvalifikace, jejíž úroveň zadavatel stanovuje 

v zadávacích podmínkách, slouží spolu s dalšími instituty k zajištění řádného plnění 

veřejné zakázky a představuje jednu z nejdŧležitějších částí zadávacího řízení 

veřejné zakázky. Zadavatel totiž prostřednictvím kvalifikace zjišťuje, zda je 

dodavatel schopen splnit závazky, které plynou z předmětu veřejné zakázky, a tak 

získává určitou jistotu, že s takovýmto dodavatelem mŧže uzavřít smlouvu na 

plnění předmětu veřejné zakázky. 

V diplomové práci je tedy, s ohledem na výše uvedený závěr Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, nastíněno, jakým zpŧsobem vymezuje veřejný zadavatel 

kvalifikační požadavky, tedy postup stanovený v ustanoveních obsažených v Hlavě 

V, Díl 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisŧ, a následným výkladem některých problematických oblastí kvalifikačních 

předpokladŧ v rámci správních řízení řešených právě ze strany Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, popřípadě relevantní judikatury soudu. 

Vzhledem ke stanovenému rozsahu diplomové práce a po konzultaci s vedoucím 

diplomové práce nejsou v práci zohledněny výjimky platné pro veřejné zakázky 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ze stejného dŧvodu není v práci nastíněn 

historický vývoj problematiky veřejných zakázek. Diplomová práce se taktéž 

vztahuje pouze k výkladu kvalifikačních předpokladŧ stanovených veřejným 

zadavatelem, jak bylo vymezeno již výše, proto pokud je v textu diplomové práce 

zmíněn zadavatel, je tím myšlen veřejný zadavatel dle ustanovení § 2 odst. 2 ZVZ. 

Cílem diplomové práce není dŧsledný popis kvalifikačních předpokladŧ, nýbrž 

bližší přiblížení vybraných problematických oblastí, které řeší Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, případně Krajské soudy či Nejvyšší správní soud a nastínění 

                                                 
1
 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014, s. 38,  

 Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html . 

 

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html
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nejčastějších pochybení, kterých se zadavatelé dopouští při stanovení kvalifikačních 

předpokladŧ. 

Diplomová práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, přičemž v každé kapitole je 

vždy upraven teoretický základ a posléze jsou přiblíženy možná pochybení a to 

v návaznosti na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

popřípadě judikaturu soudŧ. 

V prvních kapitolách jsou popsána základní ustanovení zákona o veřejných 

zakázkách mající blízkou souvislost se stanovením jednotlivých kvalifikačních 

předpokladŧ. Poté následují kapitoly týkající se jednotlivých druhŧ kvalifikačních 

předpokladŧ, tedy základních kvalifikačních předpokladŧ, profesních kvalifikačních 

předpokladŧ, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladŧ a technických 

kvalifikačních předpokladŧ.  

V následujících kapitolách je přiblížen proces posouzení kvalifikace a zmíněn je 

také specifický postup pro stanovování kvalifikačních předpokladŧ u 

zjednodušeného podlimitního řízení. 

Na samém konci diplomové práce jsou v rámci závěru shrnuty dílčí závěry, ke 

kterým bylo v rámci diplomové práce dospěno.  
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1. ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

 

1.1 Právo veřejných zakázek a jeho vývoj na území České 

republiky 

 

Právo veřejných zakázek lze zařadit v systému jednotlivých právních odvětví na 

pomezí správního, obchodního a finančního práva, jde tedy o právo 

multidisciplinární, patří jak do soukromoprávního odvětví, tak do veřejnoprávního 

odvětví a souvisí taktéž s právem EU a mezinárodním právem.
2
 Nelze tedy 

jednoznačně říci, zda se jedná o právo veřejné či soukromé, neboť zákon o 

veřejných zakázkách obsahuje jak veřejnoprávní ustanovení, např. dohled Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže nad zákonem o veřejných zakázkách, tak 

soukromoprávní ustanovení např. některá ustanovení v zadávací části (režim 

uzavřené smlouvy)
3
. Mŧžeme říci, že proces vedoucí k uzavření smlouvy v režimu 

zákona o veřejných zakázkách zahajuje zásadně zadavatel, a to zpŧsobem 

stanoveným zákonem o veřejných zakázkách tedy obdobně jako v případě veřejné 

soutěže (soukromoprávní prvek), kdy proces nezačíná rovnou úkony, které by 

směřovaly bezprostředně k uzavření smlouvy, první úkon není adresován konkrétní 

osobě, ale je také výzvou neurčitému počtu osob k podávání návrhŧ na uzavření 

smlouvy.
4
 

Hlavním cílem úpravy obsažené v zákoně o veřejných zakázkách je zajištění 

hospodárného vynakládání finančních prostředkŧ zadavatelŧ, resp. úspora 

veřejných prostředkŧ, přičemž zákon o veřejných zakázkách klade dŧraz na 

                                                 
2
 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese 2. dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 57. 

3
 Dle Dvořáka, D. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny, (s. 10) část  

  evropských zemí např. Německo či Velká Británie považuje veřejné zakázky za část soukromého  

  práva, naproti tomu Francie či Itálie považují veřejné zakázky za část veřejného práva, přičemž  

  evropské směrnice nemají na vyřešení této otázky žádný vliv. 
4
 DVOŘÁK, D. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. 1. vydání. Praha:   

  C.H. Beck, 2014, s. 48. 
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vytvoření soutěžního prostředí mezi uchazeči za současného dodržení základních 

principŧ zakotvených v ustanovení § 6 ZVZ. 

 

1.2 Právní úprava veřejných zakázek v právní úpravě Evropské unie 

 

Zadávání veřejných zakázek je upraveno obecně ve Smlouvě o fungování Evropské 

unie, zejména obecné zásady spojené se zadáváním veřejných zakázek, a 

konkretizováno v zadávacích a přezkumných směrnicích. Dŧvody pro zvláštní 

právní regulaci zadávání veřejných zakázek v rámci Evropské unie jsou 

ekonomická dŧležitost, odstranění diskriminace, zásada výběru nejvhodnější 

nabídky a boj s korupcí.
5
 

Současný zákon o veřejných zakázkách zohledňuje zadávací směrnice z roku 2004, 

konkrétně směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES
6
, nicméně v rámci Evropské unie 

byly přijaty nové zadávací směrnice, které je nutné promítnout do našeho právního 

řádu. 

V roce 2014
7
 byly přijaty následující směrnice: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných 

zakázek, která ruší dřívější zadávací směrnici 2004/18/ES;  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání zakázek subjekty pŧsobícími v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a poštovních služeb, která ruší dřívější sektorovou 

směrnici 2004/17/ES;  

- směrnice 2014/23/EU o udělování koncesí. 

                                                 
5
 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese 2. dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 43. 

6
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. března 2004, o koordinaci 

postupŧ při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších 

předpisŧ a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31. března 2004, o 

koordinaci postupŧ při zadávání zakázek subjekty pŧsobícími v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisŧ. 
7
 V Úředním věstníku Evropské unie byly tyto směrnice zveřejněny dne 26. února 2014. 



5 

 

Hlavním cílem nových zadávacích směrnic je zjednodušení procesu zadávání a sní-

žení administrativní zátěže, čehož má být dosaženo prostředky elektronického 

zadávání. Elektronické zadávání je dŧležité, neboť vzrŧstá význam elektronického 

obchodování a tím i elektronického zadávání veřejných zakázek, Česká republika 

taktéž musí zajistit provoz Národního elektronického nástroje, pomocí kterého bude 

docházet k zadávání veřejných zakázek. Opatření mají ve svém dŧsledku přinést 

zvýšení efektivity procesu zadávání veřejných zakázek a úsporu finančních 

prostředkŧ s tím spojených. Zadávání veřejných zakázek má být dle nových směrnic 

zároveň zasazeno do širšího kontextu obecných společenských a politických cílŧ, 

jako jsou například ochrana životního prostředí, zavádění inovací či boj proti 

klimatickým změnám.
8
 

Česká republika musí tyto nové zadávací směrnice implementovat do svého 

právního řádu, což se děje pomocí přípravy nového zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Tento návrh zákona o zadávání veřejných zakázek je v současné době 

v legislativním procesu a měl by být účinný nejpozději od 18. dubna 2016.  

 

1.3 Veřejná zakázka, základní ustanovení a zásady zákona o veřejných 

zakázkách 

 

V případě, že je osoba považována za zadavatele dle ustanovení § 2 ZVZ, je nutné 

dále zjistit, zda se v daném konkrétním případě jedná o zakázku, která je 

považovaná za veřejnou zakázku ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 

Veřejnou zakázkou
9
 se „rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí 

dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.“  

Znaky veřejné zakázky lze tedy shrnout následovně
10

: 

                                                 
8
 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014, Dostupné z: 

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html. 
9
 Ustanovení § 7 odst. 1 ZVZ. 

10
 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2015, , s.107-

109. 

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html
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- smluvní vztah, 

- úplatnost, 

- písemná forma smlouvy, 

- předmětem jsou dodávky, provedení prací nebo poskytnutí služeb, 

- smluvními stranami smlouvy jsou zadavatel a dodavatel vybraný 

podle zákona o veřejných zakázkách, 

- veřejnou zakázkou je pouze výdej prostředkŧ na straně zadavatele. 

Veřejné zakázky je možné dle ustanovení § 7 odst. 3 ZVZ rozdělit na základě jejich 

předpokládané hodnoty
11

 na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky 

a zakázky malého rozsahu
12

. Poslední jmenovanou skupinu, zakázky malého 

rozsahu, není nutné dle ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ zadávat podle zákona o 

veřejných zakázkách, zadavatel postupuje například podle svých interně 

nastavených postupŧ či závazných postupŧ pro zadávání zakázek malého rozsahu.
13

 

Nicméně i v případě zakázek malého rozsahu je nutné, aby zadavatel při zadávání 

zakázky postupoval v souladu s § 6 ZVZ
14

, tedy dodržoval zásadu transparentnosti, 

rovného zacházení a diskriminace.  

Ustanovení § 6 ZVZ je naprosto klíčové pro všechny zakázky a prolíná se do všech 

fází, ať už zadávacích či výběrových řízení
15

. I při stanovení kvalifikačních 

předpokladŧ a následném posouzení kvalifikace musí zadavatel postupovat tak, aby 

byl naplněn prvek transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

Základní zásady upravené v rámci ustanovení § 6 ZVZ jsou dále upraveny 

v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i judikatuře soudŧ.  

                                                 
11

 Předpokládaná hodnota je definovaná v ustanovení § 13 ZVZ. 
12

 Limity pro jednotlivé druhy jsou upraveny v § 12 ZVZ. 
13

 Například v rámci strukturálních fondŧ, konkrétně Integrovaný operační program, zadavatel 

postupuje podle Závazných postupŧ pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojŧ EU, 

nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 

2007–2013, verze květen 2014 
14

 Mimo tyto zásady upravené § 6 ZVZ je nutné zmínit také základní smysl zákona o veřejných 

zakázkách, a to zajistit zpŧsob vynakládání veřejných prostředkŧ efektivně, účelně a hospodárně 

(Rozsudek NSS 8 Afs 60/2009 – 78). Z rozsudku vyplývá, že v rámci právní regulace veřejných 

zakázek musí být vytvářeny předpoklady tak, aby smluvní vztahy, na základě kterých dochází 

k čerpání z veřejných prostředkŧ, byly uzavírány prostřednictvím řádně fungujícího soutěžního 

prostředí, ve kterém jsou dodrženy výše zmíněné principy. 
15

 Zadávací řízení je řízení konané dle zákona o veřejných zakázkách, přičemž o výběrové řízení se 

jedná, pokud je plnění poptáváno dle pravidel mimo zákon o veřejných zakázkách. 
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Zásada transparentnosti byla řešena například v rámci rozhodnutí Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže
16

, ze kterého mimo jiné plyne, že výběr nejvhodnější 

nabídky musí splňovat dva základní principy platné pro zadávání veřejných 

zakázek, a to transparentnost postupu a nezvýhodnění (nebo nediskriminaci) 

žádného z uchazečŧ. Pokud ze zprávy o hodnocení nabídek nevyplývá hodnocení a 

zdŧvodnění výběru nejvhodnější nabídky a záznam obsahuje pouze pořadí nabídek, 

provedené hodnocení je netransparentní a nepřezkoumatelné.  

Domnívám se, že za netransparentní lze taktéž považovat postup zadavatele při 

hodnocení nabídek, ze kterého není zřejmé, jakým zpŧsobem bylo hodnoceno 

v rámci dílčích hodnotících kritérií a z dokumentace o hodnocení není tento postup 

zřejmý, po výzvě kontrolního orgánu k objasnění hodnocení jednotlivých nabídek 

dle dílčích hodnotících kritérií, zadavatel doplní dokumenty týkající se hodnocení, a 

to tak, že je předloží jako přílohu protokolu o hodnocení nabídek, ovšem pŧvodně 

předložený protokol o hodnocení nabídek neobsahoval odkaz na žádnou přílohu, 

tudíž není zřejmé, zda tato příloha byla vyhotovena skutečně ve chvíli hodnocení 

jednotlivých nabídek.  

Jsem tedy toho názoru, že zadavatel musí být schopen prokázat, že zadávací řízení 

proběhlo transparentním zpŧsobem, zadavatel by měl tedy zachytit co nejpodrobněji 

postup zadávacího řízení, aby při případné následné kontrole, která mŧže být i 

několik let po ukončení zadávacího řízení
17

, byl schopen prokázat, že jeho postup 

byl transparentní.  

Další zásadou obsaženou v § 6 ZVZ, tedy zásadou rovného zacházení je myšlen 

princip rovnosti, který byl blíže vyložen v rozhodnutích Ústavního soudu
18

 

následovně „Je věcí státu, aby v zájmu zabezpečení svých funkcí rozhodl, že určité 

skupině poskytne méně výhod než jiné. Ani zde však nesmí postupovat zcela 

libovolně…Pokud zákon určuje prospěch jedné skupiny a zároveň stanoví neúměrné 

povinnosti jiné, může se tak stát pouze s odvoláním na veřejné hodnoty.“  

                                                 
16

 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.  S 136/03-3523/03 ze dne 29. září 2013. 
17

 Ustanovení § 155 odst. 1 ZVZ upravuje, že zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné 

zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle § 149 po dobu 10 let od uzavření 

smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis, 

konkrétně zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonŧ, jinak. 
18

 Např. Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 18/1999 ze dne 3. července 1999.  

 



8 

 

Princip rovnosti tedy nelze chápat absolutně. Zásada rovného zacházení se 

projevuje jak v možnosti přístupu k veřejné zakázce (nadlimitní veřejné zakázky 

musí být uveřejněny jak ve Věstníku veřejných zakázek, tak i v Úředním věstníku 

EU, přičemž k odeslání informací k uveřejnění musí dojít dříve než jsou zveřejněny 

samotné podmínky zadání veřejné zakázky), tak i v rovnosti účastníkŧ uspět 

případně v daném zadávacím řízení veřejné zakázky (všechny ustanovení zákona o 

veřejných zakázkách musí být vykládány pro všechny účastníky stejným zpŧsobem, 

např. pokud uchazeč nesplní podmínky stanovené zadavatelem pro prokázání 

kvalifikace musí být v souladu s § 60 ZVZ vyloučen).  

Rozhodovací praxe Soudního dvora i národních soudŧ
19

 judikovala, že „pokud 

zákon nestanoví výslovně jinak, musí zadavatel postupovat vůči všem dodavatelům 

shodně.“
20

 

Poslední, nikoli méně dŧležitou zásadou obsaženou v § 6 ZVZ, je zásada zákazu 

diskriminace, která byla řešena například v rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže,
21

 přičemž v tomto rozhodnutí je podstata zásady zákazu 

diskriminace následovně „podstatou zásady diskriminace je pravidlo, že žádný 

z dodavatelů nesmí být přímo nebo nepřímo, vědomě nebo nevědomě zvýhodněn 

nebo nezvýhodněn oproti jiným subjektům ve stejném postavení. Zadavatel tak 

například nesmí v zadávací dokumentaci vymezit předmět veřejné zakázky tak, že by 

to vedlo ke zvýhodnění jednoho nebo více z potencionálních dodavatelů, přitom je 

však nerozhodné, zda ke zvýhodnění dochází přímo či nepřímo…zásada zakotvená 

ustanovení § 6 odst. 2 ZVZ posiluje princip zákazu diskriminace vůči dodavatelům, 

kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, kteří mají 

s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující 

přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.“ 

Pro správné nastavení požadavkŧ zadavatele na kvalifikaci je taktéž nezbytné, aby 

byl správně definován předmět veřejné zakázky, a to tak, aby byl v souladu s výše 

                                                 
19

 Např. Rozhodnutí č. 243/89 ve věci Komise vs. Dánsko (Storebaelt) ze dne 22. 6. 1993, ve kterém 

je stanovena povinnost rovného zacházení se všemi uchazeči, což lze považovat za základní princip 

směrnic v oblasti veřejného zadávání. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 31Af 82/2012-82 ze 

dne 23. 1. 2013, ve kterém je zakotveno, že „ke všem potencionálním uchazečům o veřejnou zakázku 

musí být přistupováno ze strany zadavatele stejným způsobem a není přípustné nastavit takové 

podmínky zadávacího řízení, které by určitý okruh uchazečů favorizovaly.“ 
20

 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese 2. dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 113. 
21

 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S61/2013/VZ-

15972/2013/521/Vče ze dne 22. 8. 2013. 
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zmíněným § 6 ZVZ a současně bezprostředně souvisel s požadovaným plněním. 

Veřejnou zakázku pak dle předmětu dělíme na veřejnou zakázku na dodávky, 

veřejnou zakázku na služby a veřejnou zakázku na stavební práce, v souladu s 

ustanovením § 7 odst. 2 ZVZ.  

S určením předmětu veřejné zakázky dle ustanovení § 7 odst. 2 ZVZ pak souvisí i 

stanovení technických kvalifikačních předpokladŧ, kdy zákon v ustanovení § 56 

ZVZ dělí požadavky, které zadavatel určí k prokázání kvalifikace na požadavky 

související s veřejnou zakázkou na dodávky ustanovení § 56 odst. 1 ZVZ, veřejnou 

zakázkou na služby § 56 odst. 2 ZVZ a veřejnou zakázkou na stavební práce § 56 

odst. 3 ZVZ. 

Veřejnou zakázkou na dodávky se rozumí dle ustanovení § 8 ZVZ veřejná zakázka, 

jejímž předmětem je koupě movitých věcí, včetně koupě zboží na splátky, nájmu 

zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě. 

Veřejná zakázka na stavení práce je zakotvena v ustanovení § 9 ZVZ jako veřejná 

zakázka na provedení nové stavby, stavební změny dokončené stavby, udržovací 

práce na stavbě, odstranění stávající stavby, nebo jakýchkoli stavebních prací podle 

přílohy č. 3, které odpovídají požadavkŧm určeným zadavatelem, včetně stavebních 

prací pořizovaných s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb 

poskytovaných zadavateli jinou osobou.
22

 

Veřejnou zakázku na služby lze definovat dle ustanovení § 10 ZVZ jako veřejnou 

zakázku, jejímž předmětem není předmět veřejné zakázky na dodávky nebo 

stavební práce, dále dodání zboží, pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než 

předpokládaná cena zboží, nebo provedení staveních prací, pokud je cena 

poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena stavebních prací.  

Mohou nastat situace, kdy není možné určit předmět veřejné zakázky 

jednoznačným zpŧsobem, v rámci veřejné zakázky je poptáváno např. jak provedení 

stavebních prací, tak poskytnutí služeb. Zadavatel pak určí předmět veřejné zakázky 

na základě tzv. těžiště, což znamená, že předmětem bude druh plnění, který má 

finanční převahu. Pokud se jedná o veřejnou zakázku na poskytnutí dodávek či 

služeb, a na straně druhé jsou stavební práce, záleží na tom, zda hlavním účelem je 

                                                 
22

 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2015, s.115. 
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provedení stavebních prací, pokud nikoli, pak se jedná o veřejnou zakázka na 

poskytnutí služeb či dodávek.
23

 

Veřejné zakázky lze dle ustanovení § 21 ZVZ zadat v jednom z následujících druhŧ 

zadávacích řízení, v: 

- otevřeném řízení, 

- užším řízení, 

- jednacím řízení s uveřejněním, 

- jednacím řízení bez uveřejnění, 

- soutěžním dialogu, 

- a zjednodušeném podlimitním řízení. 

Z ustanovení § 52 odst. 2 plyne, že prokázání splnění kvalifikace podle požadavků 

zadavatele stanovených v souladu s tímto zákonem je předpokladem posouzení a 

hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení, hodnocení předběžné nabídky 

zájemce v dynamickém nákupním systému, vyzvání zájemce k podání nabídky 

v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejněním, účasti zájemce v soutěžním 

dialogu a předpokladem uzavření smlouvy ve zjednodušeném podlimitním řízení.  

Dle mého názoru je při základním výkladu pojmŧ zákona o veřejných zakázkách, ať 

už u současné právní úpravy, minulé či budoucí, nejdŧležitější uvědomit si 

dŧležitost stanovení základních zásad. Právní úprava veřejných zakázek má zajistit 

hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředkŧ, tedy tzv. 

„principy 3E“ – Economy, Effectiveness, Efficiency, spolu s výše uvedenými 

zásadami obsaženými v § 6 ZVZ jsou stěžejními zásadami pro celý proces zadávání 

veřejných zakázek a jejich dodržování při hospodaření s veřejnými prostředky 

zajišťuje základní cíl, tedy smysluplné a ekonomicky výhodné uplatnění těchto 

prostředkŧ.
24

 

Abychom byli schopni tento základní cíl zajistit, musíme zajistit řádnou 

hospodářskou soutěž, tak abychom mohli dostat co nejvýhodnější nabídku, potažmo 

zajistili co nejlepší plnění požadovaného předmětu veřejné zakázky. K zajištění 

řádné hospodářské soutěže musíme jednat tak, aby s každým potenciálním 

                                                 
23

 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2015, s.115. 
24

 SCHELLEOVÁ, Andrea. Zásady 3E a další pravidla jednacího řízení bez uveřejnění. Veřejné 

zakázky v praxi. 2013, č. 3, s. 38-42. 
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dodavatelem bylo jednáno stejně a každý dodavatel, který je schopen splnit předmět 

veřejné zakázky kvalitně, se mohl soutěže zúčastnit.  

Celá úprava veřejných zakázek tedy stojí na tom, abychom již od prvopočátku, kdy 

teprve přemýšlíme nad vymezením daného předmětu plnění, už mysleli tak, aby 

naše budoucí požadavky byly transparentní, nediskriminační a se všemi 

potencionálními dodavateli jsme zacházeli rovným zpŧsobem.  

Tyto tři zásady jsou prostoupeny do všech fází zadávacího řízení. Vlastně celý 

zákon o veřejných zakázkách jsou jen na konkrétních institutech blíže vysvětlená 

tyto základní pravidla, resp. zásady. Tedy i v rámci kvalifikace musíme neustále 

myslet na dodržování těchto pravidel, a pokud je dodržíme, nemŧže dojít 

k zásadnímu pochybení. 
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2. KVALIFIKACE 

 

2.1 Kvalifikace obecně 

 

Zadavatel mŧže stanovit, že kvalifikační předpoklady na plnění veřejné zakázky 

prokáže dodavatel, který splní základní kvalifikační předpoklady, profesní 

kvalifikační předpoklady, technické kvalifikační předpoklady a případně předloží 

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

přičemž platí, že lze požadovat prokázání pouze takové kvalifikace, které 

bezprostředně souvisí s předmětem veřejné zakázky a současně se musí jednat o 

požadavky přiměřené rozsahu veřejné zakázky. 

Zadavatel je obecně povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele ve 

všech zadávacích řízeních, výjimkou je jednací bez uveřejnění, kde není veřejný 

zadavatel povinen prokázání splnění kvalifikace dodavatele požadovat.
25

 

Kvalifikace se prokazuje v jednom kole a veřejný zadavatel mŧže požadovat 

splnění pouze takových kvalifikačních předpokladŧ, které jsou vymezeny v 

ustanoveních § 50 až § 62 ZVZ. 

Zadavatel je povinný vždy požadovat prokázání splnění základních a profesních 

kvalifikačních předpokladŧ, ať už se jedná o podlimitní či nadlimitní veřejné 

zakázky. U nadlimitních veřejných zakázek je pak také vždy nutné požadovat od 

dodavatelŧ Čestné prohlášení o ekonomické a finanční zpŧsobilosti splnit veřejnou 

zakázku. 

Dŧvodem pro vyžadování kvalifikace od dodavatelŧ je to, že je nezbytné zajistit u 

všech veřejných zakázek, aby dodavatel měl právní kapacitu realizující veřejnou 

zakázku a fyzická osoba uzavírající a činící úkony v zadávacím řízení měla 

oprávnění jednat v zakázce jménem dodavatele.
26

 

                                                 
25

 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 544. 
26

 Tamtéž. 
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Dle Jurčíka
27

 lze shrnout rozsah kvalifikačních předpokladŧ následovně: 

- Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci musí být stanoveny 

pouze na základě zákona, resp. zákona o veřejných zakázkách. 

- Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci se musí vztahovat 

k předmětu veřejné zakázky, a to na základě § 50 odst. 3 ZVZ. Zadavatel 

musí stanovit požadavky na kvalifikaci tak, aby bezprostředně souvisely 

s předmětem veřejné zakázky. 

- Veřejný zadavatel nesmí požadovat kvalifikaci nad rozsah předmětu 

veřejné zakázky, musí být zachována zásada přiměřenosti.
28

 

- Veřejní zadavatelé nesmějí na rozdíl od zadávacích směrnic požadovat 

ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady jinak než čestným 

prohlášením.
29

 

- U technických kvalifikačních předpokladŧ nesmí veřejní zadavatelé 

požadovat ISO certifikáty 

- Veřejný zadavatel není oprávněn stanovit takové kvalifikační 

předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské 

soutěže, přičemž by tyto kvalifikační předpoklady bylo možné nahradit 

stanovením odpovídajících smluvních podmínek, což plyne z ustanovení 

§ 50 odst. 4 ZVZ. 

- Dle ustanovení § 50 odst. 5 nemŧže být kvalifikace předmětem 

hodnocení, tj. předmětem hodnotících kritérií. 

Kvalifikační předpoklady vymezí zadavatel v plné rozsahu v oznámení o 

zahájení zadávacího řízení nebo výzvě k podání nabídek, přičemž je mŧže 

veřejný zadavatel dále blíže specifikovat v zadávací nebo kvalifikační 

dokumentaci. 

Zadávací dokumentací je dle ustanovení § 44 ZVZ „soubor dokumentů, údajů, 

požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné 

                                                 
27

 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 544. 
28

 Zásada přiměřenosti je nově přidána mezi základní zásady. Ustanovení § 6 ZZVZ zní: „Zadavatel 

při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu 

k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.“ 
29

 V rámci nových zadávacích směrnic, které je ČR povinna transportovat do svého právního řádu,   

se ekonomické požadavky vrací zpět. 
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zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, přičemž za 

správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.“ 

Kvalifikační dokumentace je dle Jurčíka
30

 zvláštní dokument, ve kterém veřejný 

zadavatel podrobně specifikuje své požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

dodavatele. Tento dokument veřejný zadavatel zpracovává fakultativně, pokud 

se ale rozhodne kvalifikační dokumentaci zpracovat, pak ji musí obligatorně 

uveřejnit a zpřístupnit na svém profilu zadavatele. 

Zákon o veřejných zakázkách je postaven na principu, že dodavatel musí 

prokázat splnění kvalifikace, tak jak zadavatel požaduje, ve své nabídce, anebo 

při podání žádosti o účast, k pozdějšímu prokazování kvalifikace nelze 

přihlédnout.
31

 

 

2.2 Druhy kvalifikačních předpokladů 

 

Kvalifikační předpoklady veřejných zadavatelŧ dělíme dle zákona o veřejných 

zakázkách, konkrétně dle ustanovení § 50 odst. 1 ZVZ do čtyř skupin, a to: 

- základní kvalifikační předpoklady, 

- profesní kvalifikační předpoklady. 

- ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady v obecné podobě 

čestného prohlášení, 

- technické kvalifikační předpoklady. 

Veřejný zadavatel povinně vyžaduje u všech podlimitních a nadlimitních 

veřejných zakázek prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních 

dokumentŧ. Technické kvalifikační předpoklady souvisí úzce s předmětem 

veřejné zakázky, je to tedy kvalifikace stanovená zadavatelem v závislosti 

k povaze předmětu veřejné zakázky. 

                                                 
30

 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese 2. dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 449. 
31

 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 545. 
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Dodavatel prokazuje splnění výše zmíněných kvalifikačních předpokladŧ zcela 

či zčásti následujícím zpŧsobem
32

:   

- osobně, 

- prostřednictvím subdodavatele, 

- v rámci dodavatelského konsorcia, 

- výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelŧ, 

- certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelŧ. 

 

2.2 Prokázání kvalifikace jinými způsoby než osobně 

 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 

zadavatelem, konkrétně splnění profesních kvalifikačních předpokladŧ a 

technických kvalifikačních předpokladŧ, v plném rozsahu, je oprávněn splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele, a to na 

základě ustanovení § 51 odst. 4 ZVZ. Dodavatel nemŧže pomocí subdodavatele 

prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladŧ. Pokud se dodavatel 

rozhodne plnit část kvalifikace pomocí subdodavatele, má povinnost předložit 

zadavateli doklady, ze kterých vyplývá, že subdodavatel není veden v rejstříku osob 

se zákazem plnění veřejných zakázek a předloží výpis z obchodního rejstříku či 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Současně musí dodavatel předložit 

zadavateli smlouvu uzavřenou se subdodavatelem.
33

  

Tato subdodavatelská smlouva musí tedy konkrétně obsahovat závazek 

subdodavatele, že se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky spolu 

s hlavním dodavatelem a tento přímý podíl musí vždy odpovídat opravdovému 

rozsahu, v němž subdodavatel pomohl hlavnímu dodavateli splnit požadavky na 

kvalifikaci stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách, přičemž nelze jen 

deklarovat blíže neurčenou spolupráci na předmětu plnění či v prŧběhu realizace 

                                                 
32

 Tamtéž. 
33

 Ze smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a subdodavatelem musí vyplývat náležitosti upravené 

v ustanovení § 51 odst. 4 písm. b) ZVZ, tedy závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 

k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 

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

splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d). 
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veřejné zakázky, nebo například závazek k poskytnutí referencí či referenčních 

listin. Pokud není v subdodavatelské smlouvě přesně vymezen závazek k poskytnutí 

plnění v rozsahu, který požaduje zákon o veřejných zakázkách, musí být nabídka 

takovéhoto uchazeče ze zadávacího řízení vyřazena a dodavatel vyloučen dle § 60 

odst. 1 ZVZ, přičemž zadavatel má možnost požádat dodavatele o písemné 

objasnění předložených dokladŧ či informací prokazujících splnění kvalifikace.
34

 

Zadavatel ovšem nemŧže požádat dodavatele o doplnění prohlášení o nevyužití 

subdodavatelŧ, což je dále popsáno v podkapitole 4.2. 

 

2.3 Stáří a pravost dokladů, jimiž je kvalifikace prokazována 

 

Pravost a stáří dokladŧ je upraveno v ustanovení § 57 ZVZ, přičemž dodavatel 

předkládá kopie dokladŧ, kterými prokazuje splnění kvalifikačních předpokladŧ. 

Poté, pokud zadavatel před uzavřením smlouvy požaduje předložit originály nebo 

ověřené kopie dokladŧ prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, který je 

k tomu zadavatelem vyzván, tedy uchazeč se kterým má být uzavřena smlouva, 

povinen tyto originály či ověřené kopie předložit a to v souladu s § 82 ZVZ.  

Pokud tyto doklady nepředloží, je to považováno za neposkytnutí součinnosti a 

zadavatel postupuje v souladu s ustanovením § 82 odst. 4 ZVZ, tedy mŧže uzavřít 

smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, popřípadě s třetím 

v pořadí, pokud není smlouva uzavřena ani s druhým uchazečem v pořadí.
35

 

Z ustanovení § 57 ZVZ odstavce druhého potom plyne, že doklady prokazující 

splnění základních kvalifikačních předpokladŧ nesmí být starší 90 dnŧ v případě 

otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a jednacího řízení bez 

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

s uveřejněním a soutěžního dialogu ke dni podání žádosti o účast a v případě 

dynamického nákupního systému ke dni odeslání či předání předběžné nabídky.  

                                                 
34

 SCHELLEOVÁ, A., Nejčastější problémy ve veřejných zakázkách nejen pro sektorové 

zadavatele. 1. vydání, Praha:Linde Praha a.s., 2014, s. 40-41 
35

 Druhý nebo třetí uchazeč v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen zadavateli 

poskytnout součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhŧtě 15 dní ode dne doručení výzvy 

k uzavření smlouvy. 
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Dodavatel mŧže být také, na jeho žádost a při splnění podmínek, zapsán v Seznamu 

kvalifikovaných dodavatelŧ, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento 

dodavatel pak mŧže prokazovat splnění kvalifikačních předpokladŧ výpisem 

z tohoto Seznamu. 

Doklady, které mohou být v rámci kvalifikace požadovány, a kde je dŧležité jejich 

stáří jsou zachyceny v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: Stáří dokladŧ 

Stáří dokladů Doklady jako průkaz kvalifikace 

 

90 dní Čestné prohlášení 

Výpis z rejstříku trestŧ 

Výpis z obchodního rejstříku 

3 měsíce Výpis ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelŧ 

1 rok Certifikát ze systému certifikovaných 

dodavatelŧ 

Nestanovena Výpis z živnostenského rejstříku a jiné 

doklady prokazující podnikatelskou 

činnost 

Datum úředního ověření dokladu je právně 

bezvýznamné 

Zdroj: JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese 2. dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 451. 

 

2.4 Kvalifikace obecně v rozhodovací praxi  

 

Jak bylo již výše zmíněno, stanovení kvalifikačních předpokladŧ nemŧže vést 

k bezdŧvodnému omezení možnosti dodavatelŧ účastnit se zadávacího řízení nebo 

jinému takovému zvýhodnění kteréhokoli dodavatele, což bylo judikováno v 

 rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 11. 7. 2012, č. j. ÚOHS-

S551/2011/VZ-8180/2012/550/SWa.  
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V tomto rozhodnutí Úřad po ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že „účelem 

požadavků na kvalifikaci je objektivním, transparentním a nediskriminačním 

způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu 

subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v 

odpovídající kvalitě realizovat. Požadavek na splnění minimálních technických 

kvalifikačních předpokladů má zajistit, že se soutěže o přidělení veřejné zakázky 

zúčastní pouze ti dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické 

a materiální tuto zakázku po jejím přidělení též plnit. Zadavatel může vymezením 

kvalifikačních předpokladů, zejména stanovením příliš přísných kritérií prokázání 

způsobilosti dodavatele, výrazným způsobem ovlivnit okruh dodavatelů, mezi jejichž 

nabídkami bude v závěrečné fázi zadávacího řízení vybírat.“  Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže využil ve svém rozhodnutí výklad Nejvyššího správního 

soudu
36

 k významu§ 6 ZVZ, který konstatoval, že „ustanovení totiž v prvé řadě 

směřuje k cíli samotného zákona o veřejných zakázkách, kterým je zajištění 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Zákon 

tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž 

plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění 

hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli … smysl a cíl 

zákazu diskriminace nutně vede interpreta § 6 ZVZ k závěru, že tento zákaz 

zahrnuje jednak zákaz diskriminace zjevné, tedy odlišného zacházení s jednotlivcem 

ve srovnání s celkem, jednak též zákaz diskriminace skryté, pokud tato vede 

v podstatě k obdobným právem zakázaným důsledkům (v oblasti práva veřejných 

zakázek tedy poškozování hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi 

dodavateli). Přičemž Nejvyšší soud dále ve svém rozhodnutí uvedl, že „… za skrytou 

formu nepřípustné diskriminace v zadávacích řízeních je třeba považovat postup, 

kterým zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku 

nastavením takových kvalifikačních předpokladů, kdy požadovaná úroveň technické 

způsobilosti je zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické 

náročnosti konkrétní veřejné zakázky, přičemž je zřejmé, že právě pro takto 

nastavené kvalifikační předpoklady mohou veřejnou zakázku splnit jen někteří 

z dodavatelů (potencionálních uchazečů), kteří by jinak (bez takto nastavených 

předpokladů) byli k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými. 

                                                 
36

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 Afs 20/2008 – 152 ze dne 5. 6. 2008 
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Účelem kvalifikace je tedy zabezpečit účast všech potencionálních dodavatelŧ, kteří 

jsou zpŧsobilí předmětnou veřejnou zakázku plnit.  

Jako příklad nevhodně nastavených kvalifikačních kritérií, které jsou bezpochyby 

porušením § 6 ZVZ, uvádím následující. 

Zadavatel u veřejné zakázky na dodávku pro zajištění technologického centra 

jednoho města a přilehlých obvodŧ požadoval v zadávacích podmínkách, konkrétně 

v rámci technických kvalifikačních předpokladŧ, mimo jiné servisní střediska 

pokrývající celou Českou republiku. Požadavek konkrétně zněl: „Jediné kontaktní 

místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území 

ČR“. Tento požadavek byl míněn zřejmě poněkud jinak, dle mého názoru 

požadoval, aby bylo servisní středisko v České republice, tak to i později 

vysvětloval, bohužel dle jazykového výkladu tento požadavek znamenal, že servisní 

střediska mají být po celé České republice. Zadavatel však později nedokázal tento 

svŧj požadavek obhájit, tak aby podal relevantní vysvětlení, ze kterého by 

vyplývalo, že tento požadavek je přiměřený druhu, rozsahu a složitosti předmětu 

plnění veřejné zakázky, což by zadavatel vždy měl být schopen vysvětlit. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže shrnul podstatu kvalifikace např. i 

v následujícím rozhodnutí č.j. S0365/2015/VZ-21903/2015/531/VČe „Úřad nejprve 

v obecné rovině konstatuje, že v zákonem vymezených případech je předpokladem 

účasti dodavatele v zadávacím řízení prokázání splnění kvalifikace, kterou se 

rozumí jeho způsobilost realizovat veřejnou zakázku. Vymezení kvalifikačních 

předpokladů je přitom výlučnou pravomocí zadavatele. Současně však Úřad 

podotýká, že zadavatel při stanovení kvalifikačních předpokladů nesmí postupovat 

zcela libovolně. Zadavatel je totiž při vymezení kvalifikačních předpokladů obecně, 

tedy i při vymezení technických kvalifikačních předpokladů, limitován především 

základními zásadami zadávacího řízení, tj. zásadami nediskriminace, 

transparentnosti a rovného zacházení, jež nachází své vyjádření v § 6 odst. 1 

zákona, a dále ustanovením § 50 odst. 4 zákona, které zadavateli explicitně 

zakazuje stanovit takové kvalifikační předpoklady, jejichž výsledkem by bylo 

podstatné omezení hospodářské soutěže. Stanovení minimální úrovně technických 

kvalifikačních předpokladů musí navíc dle § 56 odst. 5 zákona odpovídat druhu, 

rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.“ 
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se taktéž vyjádřil ve svém rozhodnutí č. j. 

S6/2015/VZ-7663/2015/511/JNp k problematice, ke kterému datu se vztahuje lhŧta 

90 dnŧ stanovená v § 57 odst. 2 ZVZ, tedy k výše zmíněnému stáří předkládaných 

dokladŧ. V řešeném správním řízení se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

vyjádřil k tomu, zda se lhŧta vztahuje k datu vystavení dokladu nebo k datu, ke 

kterému se skutečnosti uvedené v takovém dokladu prokazují. Dle zadavatele je 

rozhodující to datum, ke kterému se skutečnosti o bezdlužnosti potvrzují a dle 

navrhovatele se v ustanovení § 57 odst. 2 uvádí „stáří dokladŧ“ nikoli „stáří 

skutečnosti“, které doklady osvědčují, tedy datum, kdy bylo dané potvrzení 

elektronicky podepsáno finančním úřadem.  Úřad se přiklonil k názoru zadavatele a 

to tak, že „v daném případě, kdy prostřednictvím předmětného dokladu má být 

zadavateli prokázáno, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, je k prokázání 

způsobilosti dodavatele rozhodující právě obsah daného dokumentu prokazující 

neexistenci nedoplatků k určitému datu. Pro posouzení toho, zda daný doklad 

splňuje podmínku maximálního stáří 90 dnů ve smyslu § 57 odst. 2 zákona, je tedy 

nutno vycházet nikoli z data, kdy byl příslušný doklad vydán, ale z data, k němuž 

doklad skutečnosti rozhodné pro posouzení kvalifikace potvrzuje.“  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro zadavatele je při posouzení kvalifikace 

týkající se stáří předložených dokladŧ ze strany dodavatele rozhodné to datum, 

k němuž je daná skutečnost rozhodná, nikoli datum vystavení dokladu, neboť 

zadavatel primárně požaduje sdělení relevantních faktŧ o aktuální zpŧsobilosti 

dodavatele splnit veřejnou zakázku. Pokud bychom vzali v úvahu tvrzení 

navrhovatele, mohla by z toho vyplývat i následující situace, zadavateli by bylo 

předložen doklad sice ne starší 90 dní před datem podání žádosti o účast či nabídky, 

avšak potvrzující rozhodné skutečnosti by mohli být k datu například o rok 

předcházejícímu, což by relevantní fakta o aktuální zpŧsobilosti dodavatele splnit 

veřejnou zakázku skutečně nenaplnilo. 

V této části diplomové práce bych také zmínila vztah ustanovení § 78 odst. 4 ZVZ a 

ustanovení § 50 odst. 5 ZVZ vzhledem k dŧvodové zprávě k novele č. 40/2015 

Sb.
37

, kde je uvedeno, že „Nové pravidlo v § 78 odst. 4 ZVZ je tedy pravidlem 

speciálním vůči ustanovení § 50 odst. 5 ZVZ, dle něhož kvalifikace nesmí být 

                                                 
37

 Dŧvodová zpráva k novele č. 40/2015 Sb. Sněmovní tisk 300/0, s. 14. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=300&CT1=0 . 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=300&CT1=0
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předmětem hodnocení“. Výklad tohoto pravidla je dle mého názoru zavádějící, 

neboť kvalifikace dodavatele nemŧže být předmětem hodnocení.  

V ustanovení § 78 odst. 4 ZVZ  je nově zakotveno dílčí hodnotící kritérium 

 „organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 

zakázky“, přičemž slovem kvalifikace je zřejmě míněno něco jiného než kvalifikace 

dle § 50 a násl. ZVZ, je to spíše kvalifikace ve významu schopnost či dobrá 

orientace v oboru. 

Dle zadávacích směrnic, na kterých je postaven i současný zákon o veřejných 

zakázkách, tedy i § 56 ZVZ je kvalifikace ve vztahu k osobám možná u dodávek dle 

ustanovení § 56 odst. 1  písm. b), u služeb dle § 56 odst. 1 písm. b), c), e) a u 

 stavebních prací dle § 56 odst. 1 písm. b), c), e), přičemž se jedná o taxativní výčet. 

Naproti tomu v ustanovení § 78 odst. 4 ZVZ je obsažen demonstrativní výčet 

dílčích hodnotících kritérií, kvalifikace a zkušenosti osob se tedy teoreticky mohly 

hodnotit i před novelou č. 40/2015 Sb. 

Dŧvodová zpráva je tedy napsaná zavádějícím zpŧsobem a zadavatelé mají dle 

mého názoru buď stanovit minimální požadavky na zkušenosti osob v kvalifikaci 

dle taxativně vymezených zpŧsobŧ, nebo nestanovit minimální požadavky a 

hodnotit tyto požadavky v rámci hodnocení, tedy dle toho, kdo nejlépe plnil 

v minulosti. Nadto pokud chce zadavatel hodnotit zkušenosti osob, pak mŧže 

v kvalifikaci požadovat reference od společnosti nikoli těch jednotlivcŧ, které chce 

pak hodnotit. Je otázkou, jak se k této nejasnosti postaví rozhodovací praxe. 
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3. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

3.1 Základní kvalifikační předpoklady obecně 

 

Základní kvalifikační předpoklady jsou upravené v rámci ustanovení § 53 ZVZ. 

Splnění základních kvalifikačních předpokladŧ je nutnou podmínkou, kterou musí 

splnit každý dodavatel, který se chce zúčastnit zadávacího řízení. Základní 

kvalifikační předpoklady nemusí splňovat případný subdodavatel dodavatele, který 

se účastní zadávacího řízení veřejné zakázky.  

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dle ustanovení § 53 ZVZ dodavatel: 

- „který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované 

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

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

včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 

trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 

trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 

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

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 

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

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 

účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 

musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 

rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních 

předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
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činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 

splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště, 

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 

soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu
38

, 

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů
39

, 

- který není v likvidaci, 

-  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 

pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště dodavatele, 

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních 

předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné 

                                                 
38

 Zvláštním právním předpisem je míněn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
39

 Zvláštním právním předpisem je míněn zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a zpŧsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisŧ. 
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způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 

tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 

odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 

osoby, 

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a  

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za 

umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu“
40

. 

 

Dodavatel splňuje výše uvedené základní kvalifikační předpoklady zpŧsoby 

uvedenými v ustanovení § 53 odst. 3 ZVZ: 

- výpisem z Rejstříku trestŧ 

- potvrzením příslušného úřadu, orgánu či instituce 

- čestným prohlášením dodavatele. 

 

3.1.1 Beztrestnost  

Základní předpoklad uvedený v § 53 odst. 1 písm. a) a b) lze shrnout jako 

požadavek na beztrestnost dodavatele v oblasti majetkové a hospodářské. Dle 

Komentáře k zákonu o veřejných zakázkách
41

 „musí být pojem beztrestnost vždy 

vykládán v souladu s ustanovením zákona, pro něhož měla být beztrestnost osoby 

posuzována, zpravidla tedy jako předpoklad (podmínka) k výkonu určité činnosti“. 

Beztrestnost je třeba prokázat, jak u fyzické osoby, tak u právnické osoby, neboť 

právnická i fyzická osoba mŧže být dodavatelem.  

Zadavatel by měl upozornit v zadávací dokumentaci, že v rámci splnění tohoto 

základního kvalifikačního předpokladu požaduje jak výpis z rejstříku trestu fyzické 

osoby, tak výpis z rejstříku trestu právnické osoby, neboť dodavatelé často výpis 

z rejstříku právnických osob zapomínají dodat do své nabídky. Oba tyto výpisy 

mohou dodavatelé obstarat na počkání na pobočkách držitele poštovní licence, např. 

České pošty, kde je zřízena služba „CZECH POINT“.  

                                                 
40

 Zvláštním právním předpisem je míněn zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisŧ. 
41

 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 566. 
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U právnické osoby musí tedy podmínku beztrestnosti splnit jak právnická osoba, tak 

i její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, popřípadě vedoucí 

organizační složky. Komplikovanější je situace v případě zahraniční právnické 

osoby, kde je nutné zohlednit také její sídlo, neboť tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat, jak ve vztahu k území České republiky, tak 

zemi svého sídla.  

Zahraniční fyzická osoba pak tento základní kvalifikační předpoklad splňuje ve 

vztahu k území České republiky, tak místu podnikání či bydlišti podle toho, zda se 

jedná o fyzickou osobu podnikatele či nepodnikatele. 

Komplikovanější je to v tom smyslu, že zahraniční dodavatelé, nebo i čeští 

dodavatelé se členy statutárního orgánu s bydlišti mimo území České republiky 

budou získávat velmi problematicky výpis z Rejstříku trestu včas. Pokud se 

dodavatelé účastní zadávacích řízení pravidelně, je vhodné zvážit, zda se nezapsat 

do Seznamu kvalifikovaných dodavatelŧ, které vede Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

3.1.2 Absence jednání v nekalé soutěži 

Nekalá soutěž je upravena v rámci občanského zákoníku, konkrétně v ustanovení  

§ 2976 a násl.
42

 Generální klauzule zakuje nekalou soutěž a zní následovně: „Kdo se 

dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže 

jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se 

nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.“  

Nekalé soutěže se dopustí pouze ten dodavatel, komu bylo takové jednání skutečně 

prokázáno. Zadavatel mŧže jen velmi omezeně kontrolovat, zda dodavatel neuvádí 

ve své nabídce nepravdivé údaje, neboť nekalá soutěž je řešena v rámci občanského 

soudního řízení, přičemž soudy své rozhodnutí zveřejňují jako anonymní nebo 

vŧbec.
43

 

                                                 
42

 Zákon č. 89/2012 Sb., o občanský zákoník. 
43

 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 567-

568. 
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Tento základní kvalifikační předpoklad prokazuje dodavatel předložením čestného 

prohlášení. Otázkou je, zda toto čestné prohlášení musí být učiněno pouze ze strany 

uchazeče.
44

  

 

3.1.3 Absence insolvenčního řízení a likvidace 

Tento základní kvalifikační požadavek je požadován z dŧvodu ověření „finančního 

zdraví“ dodavatelŧ, přičemž ho dodavatel prokazuje čestným prohlášením. 

Zadavatel si chce co nejvíce prověřit finanční situaci dodavatele, tedy, zda je 

zadavatel vŧbec schopen danou veřejnou zakázku splnit. Aby byl tento požadavek 

naplněn, dodavatel nesmí být v insolvenci v posledních třech letech před podáním 

nabídky. 

 

3.1.4 Absence daňových nedoplatků a bezdlužnosti vůči sociálnímu pojištění 

a veřejnému zdravotnímu pojištění 

Dodavatelé, kteří se ucházejí o veřejnou zakázku, prokazují, že nemají žádné 

nedoplatky
45

 na sociálním a veřejném zdravotním pojištění. Zadavatel tento 

základní kvalifikační předpoklad prokazuje potvrzením příslušného orgánu, přičemž 

tento orgán na vydá potvrzení 30 dní. S touto lhŧtou je nutno počítat při kompletaci 

nabídky, kterou hodlá dodavatel podat ve lhŧtě pro podání nabídek. 

 

3.1.5 Absence disciplinárního deliktu se zákazem plnění veřejných zakázek 

Tento základní kvalifikační předpoklad nemusí být na rozdíl od ostatních 

požadován vždy
46

, neboť souvisí s prokazování profesního kvalifikačního 

                                                 
44

 Např. dle Komentáře Jurčík R.- Prokurista by mohl učinit čestné prohlášení místo uchazeče, pokud 

by byl oprávněn za podnikatele činit všechny právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku. 
45

 Jedná se o ty pohledávky, které jsou splatné a neuhrazené, pokud má daňový subjekt splátkový 

kalendář, je tento základní kvalifikační předpoklad splněn. 
46

 Avšak je lepší, aby v rámci čestného prohlášení dodavatel deklaroval i splnění tohoto požadavku, i 

když není možné se ho z objektivních dŧvodŧ dopustit. 
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předpokladu dle § 54 písm. d) ZVZ. Tohoto disciplinárního deliktu se totiž dopustí 

pouze osoby vykonávající jistá zvláštní povolání.
47

 

Tento základní kvalifikační předpoklad prokazuje dodavatel předložením čestného 

prohlášení ve své nabídce.  

 

3.1.6 Rejstřík dodavatelů se zákazem plnění veřejných zakázek 

Dodavatel, který má splnit tento základní kvalifikační předpoklad, není veden v 

rejstříku osob se zákazem plnění činnosti.  

Tento základní kvalifikační předpoklad prokazuje dodavatel předložením čestného 

prohlášení ve své nabídce. 

 

3.1.7 Zákaz nelegální práce 

Dodavatel, který v posledních třech letech, shledán vinným za umožnění výkonu 

nelegální práce, za což mu byla pravomocně uložena pokuta, nesplní tento základní 

kvalifikační předpoklad.
48

 

 

3.2 Základní kvalifikační předpoklady v rozhodovací praxi  

 

Zadavatelé chybují ve stanovení základních kvalifikačních předpokladŧ méně než u 

stanovení ostatních kvalifikačních předpokladŧ. Problémem je, pokud zadavatel 

opisuje do zadávací dokumentace text zákona, přičemž v přepisu udělá nějakou 

chybu, což samozřejmě zpŧsobí komplikace, které je následně nutno zhojit. Dle 

mého názoru je tedy vhodnějším řešením pouze odkázat na zákonná ustanovení a 

nikoli vypisovat celý text relevantních ustanovení. 

                                                 
47

 Například advokáti, autorizování architekti či inženýři apod. 
48

 Výkon nelegální práce je upraven v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisŧ. 
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Přesto existuje rozsáhlá rozhodovací praxe pro stanovení základních kvalifikačních 

předpokladŧ, dle mého názoru stojí za zmínku níže uvedená rozhodnutí. 

V rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S198/2007-

00235/2007/550-IB je například řešen požadavek na prokázání skutečnosti, že 

dodavatel nemá zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky. Zadavatel ve 

zkoumaném zadávacím řízení vyloučil uchazeče o veřejnou zakázku, neboť 

neprokázal splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) 

tedy, že nemá v evidenci daní zachyceny nedoplatky. Tento uchazeč totiž ve své 

nabídce namísto potvrzení o bezdlužnosti, předložil sdělení Finančního úřadu, že 

žádosti o vydání potvrzení správce nemŧže vyhovět, neboť jsou evidovány daňové 

nedoplatky tohoto uchazeče, přičemž uchazeč přiložil k tomuto sdělení Finančního 

úřadu ještě rozhodnutí o posečkání daně.  

Dle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
49

 vyloučil zadavatel uchazeče 

oprávněně, neboť uchazeč jakožto navrhovatel „nesplnil podmínku prokázání 

základního kvalifikačního předpokladu, tj. nepředložil potvrzení příslušného 

finančního úřadu o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. 

Tuto skutečnost nelze zhojit předložením rozhodnutí o posečkání daně, neboť toto 

rozhodnutí neruší existenci daňového nedoplatku, o kterém bylo finančním orgánem 

pravomocně rozhodnuto. Nelze jej tedy zaměňovat za vznik daňové povinnosti 

s běžící lhůtou k uhrazení daně.“ 

Pokud dodavatel nedoloží pro splnění kvalifikačních předpokladŧ veškeré 

relevantní dokumenty nebo předloží s nejasnostmi má zadavatel možnost 

postupovat podle § 59 odst. 4 ZVZ, což bylo konstatováno např. v rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S815/2014/VZ-27156/2014/532/KSt. 

V tomto rozhodnutí je uvedeno, že „Splnění základních kvalifikačních předpokladů 

je jednou z elementárních podmínek prokázání splnění kvalifikace ze strany 

dodavatele, což je předpokladem další účasti takového dodavatele v zadávacím 

řízení ve smyslu § 51 odst. 2 a 3 zákona. Základní kvalifikační předpoklady musejí 

být splněny vždy, s výjimkou případů, kdy se kvalifikace neprokazuje vůbec (např. 

v jednacím řízení bez uveřejnění v případech uvedených v § 51 odst. 3 zákona). 

Platí, že základní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání je dopředu 

                                                 
49

 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.S198/2007-00235/2007/550-IB. 
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pevně stanoven zákonem a zadavatel nemůže jejich obsah či rozsah měnit. Tyto 

charakteristické rysy odlišují základní kvalifikační předpoklady např. od 

technických kvalifikačních předpokladů, jejichž obsah, jakož i způsob jejich 

prokázání závisí na prioritách a potřebách veřejného zadavatele. Zákonodárce v § 

59 odst. 4 ZVZ připustil, že zadavatel má možnost nikoliv povinnost, požádat 

dodavatele, který neprokázal požadovanou kvalifikaci v plném rozsahu, o její 

doplnění. Je tedy plně v kompetenci zadavatele rozhodnout se, zda dodavatele 

požádá o objasnění či doplňování dodatečných informací nebo dokladů 

prokazujících kvalifikaci vyloučí ze zadávacího řízení z důvodů neprokázání 

kvalifikace.“ 

Z výše uvedeného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že 

je plně v kompetenci zadavatele, zda využije možnost stanovenou v ustanovení § 59 

odst. 4 ZVZ a vyzve uchazeče o doplnění kvalifikace. Domnívám se, že zadavatel 

by měl této možnosti využít a nepostupovat dle § 60 odst. 1 ZVZ bez možnosti 

dalšího objasňování, neboť zadavatel mŧže takto vyloučit uchazeče, který by 

posléze mohl plnit předmět veřejné zakázky nejvhodnějším zpŧsobem, tedy 

například nejlevněji.  

Dle mého názoru je úkolem zadavatele nejen zajistit soutěžní prostředí, ale řídit se 

při vynakládání veřejných prostředkŧ taktéž v souladu „zásadami 3E“, které jsou 

stanoveny v zákoně č. 300/2001 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisŧ, tedy 

zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Pokud tedy zadavatel bez dalšího 

vyloučí uchazeče s nejlevnější nabídkou, i přesto, že se mohl alespoň pokusit 

nedostatek v nabídce uchazeče objasnit, nejednal dle mého názoru hospodárně, 

efektivně a účelně a nakládá tedy s veřejnými prostředky v rozporu se zákonem. 

Například pokud zadavatel spolufinancuje veřejnou zakázku ze strukturálních 

fondŧ, je mu ze strany poskytovatele dotace doporučováno, že pokud v rámci 

prokazování základních kvalifikačních předpokladŧ dojde k pochybení na straně 

dodavatele, které lze zhojit, je vhodné využít možnosti dané zadavateli v § 59 odst. 

4 ZVZ, vyzvat uchazeče k objasnění či doplnění údajŧ v nabídce. Pokud uchazeč 

ani po výzvě své pochybení nezhojí, pak teprve postupovat dle § 60 odst. 1 ZVZ a 

uchazeče vyloučit. Zadavatel se sice mírně zdrží v zadávacím řízení, ale mŧže 

prŧkazně tvrdit, že postupoval nejen v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 
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ale taktéž v souladu s pravidly stanovenými pro účelné, hospodárné a efektivní 

vynakládání veřejných prostředkŧ. 
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4. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

4.1 Profesní kvalifikační předpoklady obecně 

 

Profesní kvalifikační předpoklady vyjadřují fakt, že předmět veřejné zakázky je 

převážně realizován podnikatelem a zájemce či uchazeč o veřejnou zakázku 

prokazuje v rámci profesních kvalifikačních předpokladŧ skutečnost, že splňuje 

podle veřejnoprávních předpisŧ podmínky pro to, aby mohl realizovat řádně 

předmět veřejné zakázky, a že podniká povoleným zpŧsobem.
50

 

Profesní kvalifikační předpoklady jsou pak konkrétně upraveny v rámci § 54 ZVZ 

následovně: 

„Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

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

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci, 

c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací 

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

nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních 

předpisů, 

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné 

zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů a 

e) doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných 

informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace při 
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JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese 2. dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 464. 
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plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odpovídající 

požadavkům na opatření, která stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách.“ 

Profesní kvalifikační předpoklady dokládají profesní a odbornou zpŧsobilost 

dodavatele splnit veřejnou zakázku.
51

 Profesní kvalifikační předpoklady je možné 

rozdělit do dvou skupin, a to: 

- profesní kvalifikační předpoklady, které je nutné splnit v každém 

zadávacím řízení – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence a doklad o oprávnění k podnikání  

- profesní kvalifikační předpoklady, které je nutné prokázat pouze 

v případě, pokud je tak stanoveno zvláštními právními předpisy. 

 

Zadavatel by měl požadovat rozsah profesních kvalifikačních předpokladŧ 

v závislosti na předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž pro zvýšení právní jistoty 

uchazečŧ by měl v zadávacích podmínkách určit konkrétní zpŧsob prokázání těchto 

požadavkŧ. Zadavatel by měl tedy konkrétně určit, která oprávnění jsou pro plnění 

veřejné zakázky skutečně nutná a přesně taková v rámci profesních kvalifikačních 

požadavkŧ požadovat.
52

 Pokud prokazuje splnění profesních kvalifikačních 

předpokladŧ zahraniční dodavatel, je nutné, aby prokázal svou kvalifikaci 

následovně v tomto pořadí: 

- zpŧsobem vyplývajícím ze zvláštního právního předpisu, je-li 

takový, a není-li ho, 

- zpŧsobem a doklady podle právního řádu platného v zemi sídla, 

místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele, neexistují-li 

nebo nejsou-li vydávány některé z nich, 

- čestným prohlášením, pokud podle právního řádu platného v zemi 

sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele není 

určitý doklad vydáván, nebo neexistuje příslušná povinnost 

vymezená profesními kvalifikačními předpoklady.
53

 

Přičemž je nutné zvážit, zda jsou požadovaná oprávnění k podnikání, členství 

v určité komoře nebo profesní organizaci, nebo odborná zpŧsobilost bez dalšího 
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 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese 2. dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 467. 
52

 Tamtéž. 
53

 JURČÍK, R. Veřejné zakázky a koncese 2. dopl. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 468. 
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použitelné i na území České republiky. Například oprávnění vydané v Německu, 

které se týká provozování velkoobchodu, je automaticky uznatelné i na zemí České 

republiky, avšak licence pro vysílání televizního programu pro území Rakouska 

nemŧže být uznána jako oprávnění k podnikání na území České republiky, protože 

pro televizní vysílání na území České republiky je třeba získat licenci dle českého 

právního řádu.
54

 

 

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady v rozhodovací praxi 

 

O výše zmíněném doporučení, co nejlépe konkretizovat oprávnění, která zadavatel 

požaduje pro splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle ustanovení § 54 

písm. b) svědčí i následující rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 

j. S173/2014/VZ-11376/2014/511/Mon.  

V tomto rozhodnutí zadavatel stanovil, že požaduje splnění profesního 

kvalifikačního předpokladu předložením dokladu o oprávnění k podnikání 

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a nikterak nespecifikoval, která 

oprávnění přesně požaduje. Posléze se rozhodl zadávací řízení zrušit, neboť došel 

k závěru, že tento profesní kvalifikační požadavek nestanovil dostatečně určitě, 

resp. že požaduje také předložení dokladu o oprávnění pro hornickou činnost a 

činnost prováděnou hornickým zpŧsobem vydaného orgánem státní báňské správy. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však v rozhodnutí konstatoval, že tento 

dŧvod uvedený zadavatelem jako dŧvod hodný zvláštní zřetele nelze vzít v potaz a 

že zadávací řízení nemělo být z tohoto dŧvodu vŧbec zrušeno, čímž došlo 

k podstatnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky.  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že neshledal v daném případě „ 

že by zadavatel chybně, nedostatečným způsobem či jakkoliv jinak v rozporu se 

zákonem stanovil požadavky na prokázání profesní kvalifikace. Pokud zadavatel v 

případě požadavku na prokázání profesní kvalifikace uvedl obecný požadavek na 

                                                 
54

 Metodika zadávání veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor práva veřejných 

zakázek a koncesí, právní stav k 1. 1. 2014. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-

verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska. 
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předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu zakázky specifikoval svůj požadavek na prokázání profesní 

kvalifikace dostačujícím způsobem a v souladu se zákonem, neboť každý z 

dodavatelů musí být natolik odborně způsobilý, aby byl schopen na základě 

zadávací dokumentace (včetně výkazu výměr) posoudit, co bude předmětem veřejné 

zakázky, jaké specifické činnosti budou nezbytné pro úspěšné splnění předmětu 

veřejné zakázky a jakými oprávněními musí dodavatel (příp. jeho subdodavatel 

pomocí kterého bude část předmětu plnění veřejné zakázky plnit) disponovat tak, 

aby byl schopen prokázat kvalifikaci pro plnění celého předmětu veřejné zakázky 

vymezeného zadavatelem v zadávacích podmínkách.“ 

 

Domnívám se tedy, že je vhodnější když zadavatel přesně ví, jaká oprávnění jsou 

podstatná pro předmět plnění veřejné zakázky, a přesně je definuje, neboť pokud je 

vymezí obecným zpŧsobem, mŧže se později ocitnout v komplikované situaci, jak 

je patrno z výše uvedeného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

 

Dalším rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na které bych chtěla 

poukázat, je rozhodnutí č. j. VZ/S148/05-154/4644/05-Der, i přesto, že se jedná o 

rozhodnutí vztahující se k předchozímu zákonu o veřejných zakázkách
55

, ráda bych 

poukázala na problematiku předkládání seznamu subdodavatelŧ, kterými mŧže 

dodavatel splnit kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem podle § 50 odst. 

1 písm. b) a d) ZVZ. V tomto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

konstatoval, že vyplyne-li z vysvětlení nabídky, že subdodavatelé nebudou využiti, 

je na místě nabídku nevyřazovat a ponechat ji v zadávacím řízení, i přesto pokud 

není předložen seznam subdodavatelŧ, mimo jiné i proto, že se tím rozšiřuje soutěž.  

 

Avšak dle současného zákona o veřejných zakázkách již tento postup možný není, 

což lze podpořit i následujícím rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže č. j. S58/2013/VZ-9187/2013/512/MVy
56

, ze kterého vyplývá, že „zákon 

rozlišuje objasnění a doplnění dalších informací a dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace podle § 59 odst. 4 zákona a vysvětlení nabídky podle § 76 odst. 3 zákona 

týkající se nejasností nabídky. Z formulace ustanovení § 59 odst. 4 zákona je 

                                                 
55

 Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisŧ. 
56

 Stejně tak rozhodnutí ÚOHS-S462/2012/VZ-20214/2012/522/OPi ze dne 26.10.2012. 
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zřejmé, že je nutné jej aplikovat výlučně na prokázání splnění kvalifikace. Podle 

uvedeného ustanovení je možné ve vztahu k prokázání splnění kvalifikace doplňovat 

nabídku o doklady či informace v nabídce neuvedené. Předložení seznamu 

subdodavatelů, jimiž bude uchazeč plnit část předmětu veřejné zakázky podle § 44 

odst. 6 zákona a jehož vyplnění zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval, ale 

pod doklady prokazující splnění kvalifikace, jejichž „následné“ doložení zákon v § 

59 odst. 4 zákona umožňuje, podřadit nelze. Ve vztahu k „doplnění“ nabídky v 

daném případě nelze aplikovat ani ustanovení § 76 odst. 3 zákona, neboť na základě 

něj lze požádat pouze o vysvětlení nabídky, nikoliv její doplnění.“  

 

V daném případě se jednalo o splnění profesních kvalifikačních předpokladŧ 

požadovaných zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a § 54 písm. b) ZVZ pomocí 

subdodavatele, kterého dodavatel neuvedl v seznamu subdodavatelŧ a až po 

vyzvání zadavatele ho doplnil jako svého subdodavatele, kterým bude plnit profesní 

kvalifikační předpoklady a zadavatel toto řešení dodavatele přijal a nevyloučil ho 

z další účasti v zadávacím řízení. 

 

Stejné stanovisko zaujímá i Ministerstvo pro místní rozvoj
57

, kdy na dotaz tazatele 

týkající se nepředložení seznamu dodavatelŧ dle § 44 odst. 6 ZVZ a následného 

doplnění nabídky dle ustanovení § 76 odst. 3 ZVZ, odpovědělo, že je nutné 

takovéhoto uchazeče vyloučit, neboť zákon připouští doplnění nabídky pouze ve 

dvou případech. Prvním případem je ustanovení § 59 odst. 4 ZVZ, týkající se 

doplňování či objasnění kvalifikace druhým je právě ustanovení § 76 odst. 3 ZVZ 

týkající se písemného vysvětlení nabídky, kdy mŧžeme žádat i doplnění dokladŧ 

požadovaných dle § 68 odst. 3 ZVZ. Seznam subdodavatelŧ ovšem nepatří do žádné 

z výše jmenovaných skupin, zadavatel tedy musí nabídku vyloučit uchazeče vyřadit. 

 

Jsem tedy toho názoru, že zadavatel by měl v rámci zadávacích podmínek vytvořit 

přílohu zadávací dokumentace týkající se prokazování kvalifikace subdodavatelem, 

resp. plnění části veřejné zakázky subdodavatelem a tuto přílohu poskytnout 

dodavatelŧm k využití, přičemž upozornit, nejlépe už v příloze konkrétně uvést, že 
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Portál veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj. Dostupné z:  http://www.portal-
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rizeni-(%C2%A721-%C2%A785) . 
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je nutné vyplnit i skutečnost, že dodavatel nebude využívat při plnění veřejné 

zakázky žádného subdodavatele, neboť pokud uchazeč opomene ve své nabídce 

předložit seznam subdodavatelŧ, resp. sdělení, že je nevyužije, nebude možné tento 

stav nikterak napravit a uchazeč bude muset být ze zadávacího řízení vyloučen, a to 

i například přesto, že se bude jednat o uchazeče s nejlevnější nabídkovou cenou.



37 

 

 

5. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ 

PŘEDPOKLADY 

 

5.1 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady obecně 

 

Novelou zákona o veřejných zakázkách, tzv. transparentní novelou č. 55/2012 Sb., 

došlo ke zrušení ekonomických a finančních předpokladŧ, resp. k jejich 

prokazování předkládáním relevantních dokladŧ. Před touto novelou mohli 

zadavatelé požadovat k prokázání ekonomických a finančních předpokladŧ jakékoli 

doklady, avšak tyto požadavky musely být přiměřené k předmětu veřejné zakázky
58

 

a současně v souladu s obecnými zásadami uvedenými v ustanovení § 6 ZVZ. 

Dle dŧvodové zprávy k zákonu č. 55/2012 Sb.
59

, došlo ke zrušení § 55 ZVZ, tedy 

ke zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladŧ z dŧvodu 

zneužívání tohoto ustanovení ke stanovení diskriminačních kvalifikačních 

požadavkŧ.  

Zrušením ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladŧ došlo sice ke 

snížení rizika, že zadavatelé stanoví ekonomické a finanční předpoklady 

diskriminačně, avšak nelze jednoznačně říci, že by tento krok zákonodárce vedl 

k tomu, že se zadávací řízení stane transparentnějším a méně diskriminačním, neboť 

například pokud zadavatel chce, mŧže dále požadovat předložení pojistné smlouvy 

o určité minimální výši, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

zpŧsobenou třetí osobou v rámci závazného návrhu smluvních podmínek, přičemž i 

tento požadavek mŧže ovlivnit okruh potencionálních dodavatelŧ, pokud je 

stanoven nepřiměřeným zpŧsobem.
60
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Zrušením ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladŧ také došlo 

k přerušení bohaté rozhodovací praxe Úřadu pto ochranu hospodářské soutěže, 

která se snažila určit zákonné mantinely pro stanovení těchto kvalifikačních 

předpokladŧ, když v zákoně meze stanoveny nebyly.
61

 

Dle mého názoru je správné, pokud se ekonomické a finanční kvalifikační 

předpoklady vrací zpět v novém zákoně o zadávacích řízeních,
62

 neboť zadavatelé 

mohou správným nastavením finančních a ekonomických kvalifikačních 

předpokladŧ získat lepší přehled o jednotlivých dodavatelích a jejich schopnosti 

řádně z finančního hlediska zajistit plnění veřejné zakázky.  

Zadavatelé mohou při stanovení ekonomických a finančních předpokladŧ 

rozhodovací praxe tak, aby jejich požadavky byly stanoveny přiměřené k předmětu 

plnění a nebyly diskriminační vŧči dodavatelŧm. Samozřejmě lze namítat, že 

rozhodovací praxe byla v roce 2012 zavedením transparentní novely přerušena, ale 

vzhledem k tomu, že se „kritérium ekonomické kvalifikace“ vrací v rámci návrhu 

nově předkládaného zákona zpět
63

, je tedy velmi pravděpodobné, že rozhodovací 

praxe bude opět obnovena a zadavatelé z ní budou moci vycházet. 

V návrhu nového zákona vychází zákonodárce ze znění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 

2004/18/ES, přičemž zadavatelé budou moci požadovat, a to dle § 78 nového 

zákona, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatele určené 

minimální úrovně, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období, 

přičemž zákonodárce myslel i na situaci, kdy dodavatel vznikl později, pak 

předkládá údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od 

svého vzniku. Současně musí zadavatel stanovit výši ročního obratu tak, aby 

nepřesahovala dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky, pokud 

nevyplývají z povahy dodávek, služeb nebo stavebních prací zvláštní rizika
64

. 

                                                                                                                                         
ekonomicke-a-financni-zpusobilosti-splnit-verejnou-zakazku-reflexe-poslednich-trech-let-

97804.html?mail . 
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 KRČ, R. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou. Praha:Linde, 2013. s. 453 
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 Dŧvodová zpráva k návrhu zákona o zadávacích řízeních. Sněmovní tisk 637/0. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0 
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 Dŧvodová zpráva k návrhu zákona o zadávacích řízeních. Sněmovní tisk 637/0. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0 
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 Z dŧvodové zprávy k návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek vyplývá (Sněmovní 
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Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady tedy dle současné právní úpravy 

prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, ve kterém prohlásí, že je 

ekonomicky a finančně zpŧsobilý splnit veřejnou zakázku.  

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční zpŧsobilosti je předkládáno ze strany 

dodavatele v obecné formě, přičemž záleží na subjektivním pocitu dodavatele, zda 

se cítí být ekonomicky a finančně zpŧsobilý splnit veřejnou zakázku, což mŧže být 

považováno za málo vypovídající, neboť zadavatel nemá prakticky možnost tuto 

skutečnost jakkoli ověřit
65

. 

Domnívám se, že tento krok je krokem správným směrem správným směrem. Do 

roku 2012 byla konstatována velká míra pochybení zadavatelŧ při stanovování 

ekonomických a finančních předpokladŧ, zákonodárce na to zareagoval zrušením 

ustanovení § 55 ZVZ a zavedením čestného prohlášení, což nevedlo k tomu, že by 

zadavatelé přestali ekonomické a finanční požadavky požadovat, viz výše 

předkládání pojistné smlouvy v rámci smluvních podmínek. Zákonodárce tedy 

navrátil ekonomické kvalifikační předpoklady zpět, avšak stanovil již i určité další 

podmínky, které mají podpořit řádné soutěžní prostředí mezi dodavateli a 

dodržování základních zásad platných pro zadávací řízení.  

Dle dŧvodové zprávy k návrhu nového zákona
66

 by ekonomická kvalifikace neměla 

primárně sloužit k upřednostnění velkých dodavatelŧ před malými, cílem by mělo 

být hlavně využití ekonomické kvalifikace jako nástroje pro ověření, zda je 

dodavatel dostatečně finančně zdravý a zda je co nejvíce eliminováno riziko, že 

veřejnou zakázku nedokončí. Výše obratu tedy mŧže být častým dŧvodem pro 

podání námitek ze strany dodavatelŧ, pokud zadavatel využije možnost stanovenou 

v § 78 odst. 3 návrhu nového zákona. Obranou zadavatele pak bude jeho schopnost 

obhájit si výši obratu, zejména schopnost prokázat, že nastavení limitu pro výši 

                                                                                                                                         
nevypovídá. Využití tohoto ukazatele by mohlo být odŧvodnitelné ve výjimečných případech, kdy se 

jedná o velkou zakázku, u níž je nevhodné ji dělit na menší celky a kde je potřeba zajistit, aby 

vybraný dodavatel byl kapacitně schopen zakázku zrealizovat, a to jiným zpŧsobem než rozdělením 
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vítězná firma pouze přerozdělí jednotlivé subdodávky jiným firmám a poměr její přidané hodnoty na 

zakázce je zanedbatelný. V takovém případě je kritérium obratu využitelné. 
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obratu je odpovídající požadovanému cíli. Zpracovatel nového návrhu zákona 

taktéž navrhuje zpracování metodiky s doporučenou výší limitŧ na tyto požadavky, 

přičemž by byly respektovány odlišnosti jednotlivých sektorŧ, tak aby bylo 

dosaženo zamýšleného cíle.  

Domnívám se, že zpracování metodiky by mohlo zadavatelŧm pomoci 

s nastavováním ekonomických kvalifikačních předpokladŧ, tak aby byly nastaveny 

přiměřeně vzhledem k předmětu veřejné zakázky, a docházelo k co nejmenšímu 

napadání těchto předpokladŧ u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a když už 

k tomu dojde, aby zadavatel byl lépe schopen vysvětlit své dŧvody pro takovéto 

stanovení ekonomických kvalifikačních předpokladŧ. 

 

5.2 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

v rozhodovací praxi 

 

Před transparentní novelou byly ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

upraveny v rámci § 55 ZVZ, který je v nynějším znění zákona vypuštěn, a to právě 

na základě transparentní novely
67

, následovně: 

 
„Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

dodavatele může veřejný zadavatel požadovat předložení jednoho či více z těchto 

dokladů:  

a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě,  

b) poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů nebo určitou 

část takové rozvahy, nebo  

c) údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, 

popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to 

nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo 
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prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, 

postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku 

nebo od zahájení příslušné činnosti.“ 

 

Zadavatelé často stanovovali ekonomické a finanční předpoklady diskriminačním 

zpŧsobem, neboť nebyly omezeni žádnými dalšími podmínkami, mohli požadovat 

jakékoli prokázání, které podle nich souviselo bezprostředně s předmětem veřejné 

zakázky, bylo přiměřené a v souladu s obecnými zásadami obsaženými v § 6 ZVZ. 

Meze, co lze již považovat za diskriminační pak byly postupně určovány 

rozhodovací praxí. Je možné zmínit např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže č. j. S77/2011/VZ-12108/2011/530/RKr, které bylo následně 

potvrzeno i v řízení o rozkladu č. j. R78/2012/VZ-20342/2012/310/MMl. V tomto 

rozhodnutí bylo mimo jiné konstatováno, že „zadavatelem stanovené intervaly 

jednotlivých likvidit jsou nepřiměřené, svědčí rovněž skutečnost, že průměrná 

hodnota běžné likvidity uchazečů byla ve výši 4,35, průměrná hodnota okamžité 

likvidity byla ve výši 3,29 a průměrná hodnota celkové likvidity 4,53. Zadavatel tak 

nejenže stanovil rozmezí likvidit velmi úzce, ale také ve zcela odlišné výši než bylo 

reálně dosažitelné a navíc bez jakékoli vazby na odvětví, k němuž se váže předmět 

veřejné zakázky. Zadavatel stanovil intervaly jednotlivých likvidit, aniž se předem 

seznámil se skutečnou a aktuální situací v odvětví stavebnictví, do kterého 

předmětná veřejná zakázka spadá. Zadavatelem stanovené požadavky nelze 

považovat za objektivně zdůvodnitelné. Smyslem ekonomických a finančních 

předpokladů je zjistit, zda vybraný uchazeč bude schopen veřejnou zakázku 

realizovat a nikoli posouzení, zda hospodárně nakládá se svými finančními 

prostředky. Strategie podniků uchazečů je jejich volbou a nesouvisí s předmětem 

veřejné zakázky. Ekonomické a finanční předpoklady jsou nepřiměřené a 

neodpovídající druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky a jsou stanoveny 

v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, neboť takto úzce vymezené intervaly 

jednotlivých likvidit prakticky vylučují jakoukoli hospodářskou soutěž.“ 

Co se týká prokazování ekonomických a finančních předpokladŧ čestným 

prohlášením, pak bych ráda upozornila na skutečnost, že např. menší obce mají 

velký problém s častou novelizací zákona o veřejných zakázkách. V těchto obcích 

většinou chybí dostatečné kvalitní personální zabezpečení k tomu, aby byla veřejná 
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zakázka, resp. zadávací řízení konáno dle aktuálně platné právní úpravy. To bylo 

mimo jiné i dŧvodem uložení pokuty u následujícího správního řízení č. j. ÚOHS-

S0365/2015/VZ-21903/2015/531/VČe „V šetřeném případě zadavatel požadoval 

prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

dodavatele předložením pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat jednoznačně 

pojištění, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě, a to ve výši min. 3 mil. Kč, nebo jiný doklad, ze kterého 

budou uvedené skutečnosti patrné.“ Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné 

zakázky dne 30. 12. 2013, tudíž měl vědět, že od 1. 4. 2012 nelze požadovat 

ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, neboť § 55 ZVZ umožňující 

požadovat v rámci kvalifikace pojistnou smlouvu byl zrušen. 
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6. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

6.1 Technické kvalifikační předpoklady obecně 

 

Zadavatel nemusí v rámci kvalifikačních požadavkŧ vŧbec technické kvalifikační 

předpoklady požadovat, avšak pokud je žádá, musí „být přípustné a i samotný 

důvod jejich vyžadování musí být v souladu se základními zásadami upravenými v § 

6 zákona o veřejných zakázkách, podle kterých je zadavatel povinen při postupu 

podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a 

zákazu diskriminace. (…) Naplnění těchto zásad směřuje k cíli samotného zákona, a 

to zajištění rovného konkurenčního prostředí při nakládání s veřejnými prostředky. 

Zásada zákazu diskriminace tak společně s ostatními základními zásadami 

(transparentnosti, rovného zacházení) prochází skrze celou zákonnou úpravu a 

nutně se musí odrazit v každém vnějším výstupu zadavatele. Pouhý požadavek na 

dodržování uvedených zásad by však byl v rámci bezbřehého a ničím 

neregulovaného procesu prakticky nekontrolovatelný, a tedy neprosaditelný. Z 

tohoto důvodu zákon o veřejných zakázkách obsahuje kromě základních zásad také 

soubor relativně podrobných a prostor pro úvahu zadavatele neponechávajících 

ustanovení, upravujících samotný proces zadávání veřejných zakázek. Vedle toho 

zákon o veřejných zakázkách obsahuje ustanovení poskytující zadavateli možnost 

klást na dodavatele konkrétní požadavky. S ohledem na individuální povahu každé 

zakázky je pak zadavateli ponechána velká míra volnosti. Zadavatel může např. v 

technických podmínkách nebo v kvalifikačních požadavcích stanovit konkrétní 

požadavky, bez jejichž splnění se dodavatel nemůže o veřejnou zakázku úspěšně 

ucházet. Jejich stanovením tak přímo ovlivňuje okruh možných dodavatelů. Z tohoto 

důvodu je zapotřebí k počtu a míře takových požadavků přistupovat striktně v duchu 

výše uvedených zásad (…).“ 
68
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Afs 44/2013 ze dne 7. 11. 2013. 
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Veřejný zadavatel tedy nemŧže vymezit jakékoliv technické kvalifikační 

předpoklady, musí vybírat z taxativního výčtu obsaženého v zákoně o veřejných 

zakázkách, přičemž požadavky musí být přiměřené vzhledem k předmětu a rozsahu 

veřejné zakázky.
69

 

Zákon o veřejných zakázkách dělí technické kvalifikační předpoklady podle druhu 

veřejné zakázky, avšak to nevylučuje možnost zadavatele vymezit technické 

kvalifikační předpoklady podle obsahu požadovaného plnění bez ohledu na druh 

veřejné zakázky (zadavatel tak mŧže například požadovat prokázání splnění 

technických kvalifikačních předpokladŧ ve vztahu ke službám, které jsou součástí 

požadovaného plnění veřejné zakázky i přesto, že se dle druhu jedná o veřejnou 

zakázku na dodávky).
70

 

Pokud se zadavatel rozhodne požadovat v zadávacím řízení prokázání technických 

kvalifikačních předpokladŧ, pak je musí vymezit již ve výzvě či oznámení o 

zahájení veřejné zakázky, popřípadě v zadávací či kvalifikační dokumentaci, 

přičemž musí bezpodmínečně stanovit rozsah, zpŧsob prokázání a vymezit 

minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladŧ.  

Minimální úroveň kvalifikačních předpokladŧ musí být dle ustanovení § 56 odst. 5 

písm. c) ZVZ odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky
71

, 

v případě veřejných zakázek na stavební práce, při prokazování technického 

kvalifikačního předpokladu seznamem stavebních prací provedených dodavatelem 

v posledních pěti letech, nesmí požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé 

položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem překračovat 50 % 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
72
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 Metodika zadávání veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor práva veřejných 
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 Určit tedy minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladŧ, kterou když uchazeč splní, 
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K ustanovení § 56 odst. 5 písm. c) ZVZ existuje rozhodovací praxe, která tento 

zákonný požadavek zpřísňuje,
73

 neboť výklad Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže směřuje k tomu, že význam zákonného ustanovení, že jednotlivé položky 

v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem nesmí překračovat 50 % 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky, znamená, že zadavatel nemŧže požadovat 

ani přesně 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
74

 

Zadavatelé by měli tedy při tvorbě zadávacích podmínek zohlednit jak zákonnou 

úpravu, tak aktuální rozhodovací praxi, pokud chtějí co nejvíce eliminovat možnou 

sankci za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky. 

V rámci technických kvalifikačních předpokladŧ jsou zadavatelé oprávněni 

požadovat k prokázání kvalifikace seznam referenčních zakázek u služeb a dodávek 

poskytnutých v posledních 3 letech u stavebních prací v posledních pěti letech, 

přičemž reference obsažené v tomto seznamu musí odpovídat požadavkŧm 

zadavatele, tyto referenční zakázky však zpŧsobují značné komplikace
75

, neboť není 

jasný jejich výklad pro lhŧtu obsaženou v ustanovení § 56 odst. 1 písm. a), odst. 2 

písm. a) a odst. 3 písm. a) ZVZ
76

.  

Rozhodovací praxe musela zodpovědět otázku, zda není možné tuto stanovenou 

lhŧtu zkrátit či naopak prodloužit, nejasnost u jednoho z nejběžněji používaného 

druhu prokázání technického kvalifikačního předpokladu tzv. významné zakázky 

                                                 
73

 Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-S170/2014/VZ-11146/2014/524/MKd ze dne 26. 5. 2014 a 

druhostupňové rozhodnutí ÚOHS č. j.  ÚOHS-R196/2014/VZ-14127/2015/322/IJu ze dne 12. 6. 

2015. 
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 Konkrétně z těchto rozhodnutí vyplývá, že „„…zadavatel omezil účast těm dodavatelům, jejichž 

hodnoty referenčních zakázek … činily částku menší než 16 mil. Kč, avšak současně tito dodavatelé 

měli zkušenosti adekvátní druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.“ 
75

 Z dŧvodové zprávy k návrhu nového zákona o zadávávání veřejných zakázek: „ v praxi výkladové 
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zahájení zadávání veřejných zakázek, nebo ke dni skutečného podání nabídky nebo k poslednímu 

dni lhŧty pro podání nabídek. Stejně není jisté, zda je zadavatel oprávněn požadovat reference za 

období delší, než které stanoví ZVZ (tzn. za období delší než 3, resp. 5 let, odŧvodňuje-li to předmět 

zakázky).“ 
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 LUKOVIČ, R. K pojmu fixní lhůta u prokazování technických kvalifikačních předpokladů dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmu-fixni-lhuta-u-prokazovani-technickych-kvalifikacnich-

predpokladu-dle-zakona-c-1372006-sb-o-verejnych-zakazkach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-

97352.html . 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmu-fixni-lhuta-u-prokazovani-technickych-kvalifikacnich-predpokladu-dle-zakona-c-1372006-sb-o-verejnych-zakazkach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-97352.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmu-fixni-lhuta-u-prokazovani-technickych-kvalifikacnich-predpokladu-dle-zakona-c-1372006-sb-o-verejnych-zakazkach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-97352.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmu-fixni-lhuta-u-prokazovani-technickych-kvalifikacnich-predpokladu-dle-zakona-c-1372006-sb-o-verejnych-zakazkach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-97352.html


46 

 

dodavatelem, vnesla značnou nejistotu a časté návrhy na přezkum k Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže.
77

 

Zákonodárce si je těchto nejasností vědom a tak se je pokusil v návrhu nového 

zákona lépe vyložit a to tak, že „je vhodné určit transparentně způsob stanovení 

počátku platnosti referencí, a to optimálně k datu dokončení díla, (…) stanovení 

data platnosti reference od data zahájení zadávacího řízení (s tou výhradou, že 

budou akceptovány i ty mladší reference, které dodavatelé získají během lhůty pro 

podání žádosti o účast/ nabídky)(…). Kromě toho se jeví jako vhodné připustit, aby 

zadavatel mohl v odůvodněných případech požadovat i reference za delší období 

než stanovených 3, resp. 5 let. Zadavatel tak např. u veřejných zakázek se 

speciálním předmětem plnění nebo u méně se vyskytujících se zakázek může 

připustit účast širšího okruhu uchazečů, což zvýší transparentnost a posílí prvek 

soutěže.“
78

 

Domnívám se, že zadavatelé i dodavatelé uvítají, pokud bude co nejvíc takovýchto 

nejasností objasněno, ať už ze strany zákonodárce nebo rozhodovací praxe. 

Jak již bylo v práci uvedeno, zákonodárce rozdělil technické kvalifikační 

předpoklady dle druhu veřejné zakázky na technické kvalifikační předpoklady na 

dodávky, služby a stavební práce. Níže jsou uveden taxativní výčet požadavkŧ, 

které mŧže zadavatel požadovat k prokázání technických kvalifikačních 

předpokladŧ, přičemž blíže jsou popsány pouze některé z těchto možných 

požadavkŧ. 

 

6.1.1 Technické kvalifikační předpoklady na dodávky 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladŧ dodavatele pro plnění 

veřejné zakázky na dodávky mŧže veřejný zadavatel požadovat dle ustanovení § 56 

odst. 1 ZVZ: 
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 Vývoj rozhodovací praxe je blíže přiblížen v podkapitole 6.2 Technické kvalifikační předpoklady 
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- „seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 

letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu 

musí být dle tohoto ustanovení: 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží 

dodáno    

veřejnému zadavateli, 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než 

veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-

li současně  

možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů 

spočívajících na její straně,  

- seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících 

kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 

osoby v jiném vztahu k dodavateli, 

-  popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění 

jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění 

výzkumu, 

- provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou 

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

týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to za předpokladu, že zboží, 

které má být dodáno, je složité nebo je požadováno pro zcela zvláštní účely, 

- vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání, nebo 

- doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným 

orgánem“. 

 

Ohledně prokázání vzorkŧ k prokázání kontroly kvality budoucího plnění je nutné 

upozornit § 56 odst. 8 ZVZ, cena vzorkŧ totiž nemusí být malá a bylo by vhodné, 

aby zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, zda bude vzorek vrácen či zda 

poskytne dodavateli úhradu, ideálně, v jaké výši.
79

 Domnívám se také, že zadavatel 

by měl vhodně zdokumentovat, jakým zpŧsobem vzorky hodnotil, například pokud 
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 KRČ, R. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou. Praha:Linde, 2013. s. 516. 
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předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku a zadavatel 

požaduje v rámci technických kvalifikačních požadavkŧ předložení vzorkŧ tohoto 

nábytku, měl by tyto vzorky zdokumentovat formou fotografií či videozáznamu, tak 

aby následně mohl dokázat, že tyto vzorky skutečně splnily minimální požadavky, 

které zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách. 

 

6.1.2 Technické kvalifikační předpoklady na služby 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladŧ dodavatele pro plnění 

veřejné zakázky na služby mŧže dle ustanovení § 56 odst. 2 ZVZ zadavatel 

požadovat: 

- „seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 

letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto 

seznamu musí být dle tohoto ustanovení stejné dokumenty jako u technických 

kvalifikačních předpokladů na dodávky, 

- seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících 

kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 

osoby v jiném vztahu k dodavateli, 

-  popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění 

jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění 

výzkumu, 

- provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou 

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

týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to vše za předpokladu, že 

služby, které mají být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro 

zcela zvláštní účely, 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za poskytování příslušných služeb, 

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

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

předmětem veřejné zakázky, 
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- přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 

roky, nebo 

- přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.“ 

U technických kvalifikačních předpokladŧ na služby je běžným požadavkem 

zadavatelŧ doložit certifikáty či diplomy, které osvědčují vzdělání a odbornou 

kvalifikaci dodavatele, přičemž například v rámci veřejných zakázek s předmětem 

plnění souvisejícím s informačními technologiemi je běžné, že certifikáty jsou 

v anglickém jazyce. V případě dokladŧ v jiném než českém jazyce jsou ze strany 

dodavatelŧ předkládány tyto doklady i s úředně ověřeným překladem do českého 

jazyka dle § 51 odst. 7 ZVZ, avšak dle gestora zákona o veřejných zakázkách je 

přípustné učinit v rámci zadávacích podmínek výjimku z tohoto pravidla a určit, že 

například certifikáty v anglickém jazyce nemusí být předkládány i s úředně 

ověřeným překladem, stejně tak jako je udělena výjimka přímo v zákoně, kdy se 

úředně ověřený překlad nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Avšak 

nabídka pak není předkládána pouze v českém jazyce, ale např. i anglickém jazyce. 

V rozhodovací praxi byly také řešeny v této souvislosti vysokoškolské diplomy, 

které jsou vyhotoveny v latinském jazyce, tato problematika je dále přiblížena 

v následující podkapitole 6.3. 

 

6.1.3 Technické kvalifikační předpoklady na stavení práce 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladŧ dodavatele pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce mŧže veřejný zadavatel požadovat dle ustanovení 

§ 56 odst. 3 ZVZ: 

- „seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a 

osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 

stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo 

provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto 

stavební práce provedeny řádně a odborně, 
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-  seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících 

kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 

osoby v jiném vztahu k dodavateli, 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, 

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

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

předmětem veřejné zakázky, 

-  přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 

roky, nebo 

- přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.“ 

 

Dle Komentáře k veřejným zakázkám
80

 lze shrnout technické kvalifikační 

předpoklady u stavebních prací jako „kritéria související s prokázáním technických 

kvalifikačních požadavků u stavebních prací vztahující se na vzdělanostní a profesní 

způsobilost, na pracovní síly a zařízení, která má dodavatel k dispozici, reference 

z minulých zakázek a záruky kvality, přičemž nad rámec těchto kritérií může 

výjimečně zadavatel stanovit i jiné podmínky“, což lze dovodit z některých 

rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie či Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěž.
81

 

V rámci technických kvalifikačních předpokladŧ na stavební práce je hojně 

využíván k prokázání kvalifikace seznam referenčních zakázek, tedy potvrzení o 

tom, jaké veřejné zakázky plnil dodavatel v minulosti a informace o tom, jestli tyto 

veřejné zakázky plnil řádně a včas, což je pro zadavatele velmi dŧležité. 

 

                                                 
80
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6.2 Shrnutí technických kvalifikačních předpokladů 

 

Zadavatel je oprávněn požadovat prokázání splnění jednoho či více technických 

kvalifikačních předpokladŧ výše uvedených. Zadavatel nemusí využít žádného 

z výše uvedených technických kvalifikačních předpokladŧ, ale jak jsem již uvedla 

v úvodu této kapitoly, nemŧže požadovat jiné prokázání kvalifikačních předpokladŧ 

než umožnuje zákon o veřejných zakázkách v ustanovení § 56 ZVZ, neboť se jedná 

o taxativní výčet. I přesto lze najít v rozhodovací praxi situaci, kdy lze požadovat i 

technické kvalifikační předpoklady výslovně neupravené.
82

 

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladŧ zpŧsobem 

stanoveným v zadávacích podmínkách, popřípadě čestným prohlášením, pokud jím 

prokazuje splnění více technických kvalifikačních předpokladŧ, pak tak mŧže učinit 

v rámci jednoho souhrnného čestného prohlášení. Zadavatel taktéž zohlední zájmy 

dodavatelŧ v rámci technických a obchodních tajemství.
83

 

Pokud zadavatel nepožaduje pro splnění technických kvalifikačních předpokladŧ 

předložení dokladŧ, je zadavatel povinen poskytnout dodavateli součinnost a 

odeslat, nikoli doručit, písemné potvrzení o úspěšném prokázání, které slouží jako 

doklad pro prokázání splnění kvalifikace v příslušném rozsahu.
84

  

 

6.3 Technické kvalifikační předpoklady v rozhodovací praxi 

 

K technickým kvalifikačním předpokladŧm a jejich prokazování na základě již 

zmíněných referenčních zakázek a nejasnosti výkladu spočívajícího v časovém 

určení „v posledních 3 letech“ se vyjádřil i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 
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sp. zn. 7 Afs 44/2013 ze dne 7. 11. 2013, přičemž konstatoval, že „lhůta „v 

posledních 3 letech“ je stanovena jako fixní a neumožňuje svoje zkrácení. 

Stěžovatel nemusel požadovat předložení seznamu realizovaných dodávek podle § 

56 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. Pokud tak ovšem učinil, byl 

vázán zákonným rozsahem tohoto požadavku. Stanovení fixní tříleté, respektive 

pětileté délky období, za které dodavatelé prokazují realizované významné dodávky, 

pokud zadavatel zvolí tento požadavek, opodstatňuje zájem zákonodárce na 

zamezení možné diskriminace dodavatelů v tomto směru. Zákonodárce stanovením 

fixní lhůty vyjádřil domněnku, že realizaci významných dodávek kdykoliv v průběhu 

posledních třech let je nutno považovat za relevantní ve vztahu k poptávané 

dodávce. Nelze proto vyloučit například takového dodavatele, který nerealizoval 

jedinou významnou dodávku v průběhu posledního roku či dvou let. Pokud by měla 

být stanovená tříletá lhůta pouze maximální hranicí, pak by ztrácela na významu, 

podobně jako ostatní obdobně stanovené lhůty v § 56 zákona o veřejných 

zakázkách. Jejich cílem je naopak zakotvit určitý, přesně vyjádřený standard 

požadavků kladených na dodavatele ve veřejné zakázce, v souladu se základními 

zásadami upravenými v § 6 zákona o veřejných zakázkách. Tímto postupem 

nedochází ke zvýhodnění dodavatelů, kteří realizovali významné zakázky před delší 

dobou, ale k postavení dodavatelů, kteří realizovali zakázky v určitém období, na 

roveň. Tudíž stanovení fixní délky období v § 56 odst. 1 písm. a) přispívá k omezení 

možné diskriminace dodavatelů a zvýšení jejich právní jistoty. Tomu odpovídá i 

stanovení odlišné délky období pro prokazování realizace významných dodávek z 

oblasti obrany nebo bezpečnosti. Pětiletá fixní lhůta zde odpovídá specifikům dané 

oblasti, kdy lze předpokládat menší počet realizovaných zakázek, přičemž každá z 

nich je podstatná pro posouzení kvalifikačních předpokladů dodavatele.“ 

 

Tomuto rozsudku Nejvyššího správního soudu ovšem předcházely rozsudek 

Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 18/2012 – 52 a rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R113/2011/VZ-18616/2011/310/ASc/JSl, kterým 

bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí ÚOHS-S245/2009/VZ-

5686/2010/530/SWa, na základě kterého byla zadavateli uložena pokuta ve výši 

200.000,- Kč, neboť stanovil požadavek na seznam významných dodávek dle 

ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ tak, že požadoval předložení minimálně pěti 

odběratelŧ, kam uchazeči uskutečnili dodávky v prŧběhu posledních 12 měsícŧ 
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v minimálním objemu 1.000.000,- Kč. Nejvyšší správní soud konstatoval, že 

Krajský soud v Brně dospěl ke správnému závěru a kasační stížnost zadavatele 

zamítl
85

. 

 

Výsledkem výkladu ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ je tedy závěr, že krácení 

doby pro referenční plnění požadované v rámci technického kvalifikačního 

předpokladu dle § 56 odst. 1 písm. a) je nepřípustné, neboť nejde o „maximální 

dobu“, nýbrž „o dobu pevně stanovenou (rozhodne-li se zadavatel prokázání splnění 

tohoto kvalifikačního předpokladu požadovat), ve vztahu k této době musí 

zadavatel přizpŧsobit svŧj požadavek podle pravidla vyplývajícího z ustanovení § 

56 odst. 5 ZVZ. 

 

Rozhodovací praxe tedy zodpověděla, že lhŧtu obsaženou v ustanovení § 56 odst. 1 

písm. a) ZVZ, analogicky pak i v ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) a ustanovení § 56 

odst. 3 písm. a) ZVZ není možné zkrátit, ale lze ji prodloužit? Domnívám se, že 

s ohledem na výše uvedené nikoli, neboť rozhodovací praxe stanovila, že se jedná o 

fixní pevně stanovenou lhŧtu, tudíž pokud ji není možné zkrátit, pak ji analogicky 

taktéž není možné prodloužit. 

 

V rámci technických kvalifikačních předpokladŧ bych také ráda poukázala na 

rozhodovací praxi ve věci prokazování splnění technického kvalifikačního 

předpokladu seznamem významným služeb, přičemž významnou službou se rozumí 

služba vykonaná v rámci strukturálních fondŧ Evropské unie.  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se k tomu vyjádřil například v rámci svého 

rozhodnutí č. j.: ÚOHS-S567/2012/VZ-1850/2013/511/MFl, kde konstatoval, že 

„požadavek zadavatele na prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle § 

56 odst. 2 písm. a) předložením seznamu významných služeb poskytnutých 

dodavatelem v posledních 3 letech spočívajících v kompletním zpracování žádosti o 

dotaci projektu (v části 7.1.1 zadávací dokumentace pod názvem „významné služby 

                                                 
85

 LUKOVIČ, R. K pojmu fixní lhůta u prokazování technických kvalifikačních předpokladů dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmu-fixni-lhuta-u-prokazovani-technickych-kvalifikacnich-

predpokladu-dle-zakona-c-1372006-sb-o-verejnych-zakazkach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-

97352.html . 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmu-fixni-lhuta-u-prokazovani-technickych-kvalifikacnich-predpokladu-dle-zakona-c-1372006-sb-o-verejnych-zakazkach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-97352.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmu-fixni-lhuta-u-prokazovani-technickych-kvalifikacnich-predpokladu-dle-zakona-c-1372006-sb-o-verejnych-zakazkach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-97352.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmu-fixni-lhuta-u-prokazovani-technickych-kvalifikacnich-predpokladu-dle-zakona-c-1372006-sb-o-verejnych-zakazkach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-97352.html
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typu A“) pouze ve vztahu k strukturálním fondům (tj. tak, že byly vyloučeny služby 

spočívající v kompletním zpracování žádosti o dotaci projektu např. z Fondu 

soudržnosti) a pouze ve vztahu k subjektům z veřejné sféry (tj. tak, že byly vyloučeny 

služby spočívající v dotačním poradenství pro soukromé subjekty) za nedůvodný a 

neodpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění dané veřejné zakázky.“  

 

V této konkrétní situaci jde o to, že dodavatel, který v předchozích letech 

poskytoval službu zadavateli spočívající ve zpracování dokumentŧ v rámci Fondu 

soudržnosti, je ze zadávacího řízení neoprávněně vyloučen, a jedná se tedy o 

diskriminační jednání zadavatele. Tento dodavatel totiž poskytoval naprosto 

srovnatelné služby jako dodavatel, který své služby poskytoval v rámci 

strukturálních fondŧ, resp. vypracování žádosti o dotaci projektu ze strukturálních 

fondŧ se zásadně neliší od vypracování žádosti o dotaci projektu z Fondu 

soudržnosti.  

 

Pokud by tedy nevyloučil zadavatel Fond soudržnosti, byl by kvalifikační 

předpoklad nastaven v konkrétní, případě přiměřeně vzhledem ke druhu, rozsahu a 

složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Avšak vázat významné zakázky na 

zkušenost se strukturálními fondy je velmi riziková. Zadavatel si musí být skutečně 

jistý, že požaduje tak vyhraněný předmět plnění, ke kterému skutečně potřebuje 

zkušenost dodavatele se specifickou činností, kterou lze konat opravdu jen ve 

strukturálních či obdobných fondech.  

 

Mimo toto rozhodnutí lze uvést další konkrétní příklad v rámci, kterého lze 

poukázat na diskriminační nastavení technického kvalifikačního předpokladu. 

Zadavatel stanovil ve svých zadávacích podmínkách, a to jak v oznámení o zakázce 

tak i v samotné zadávací dokumentaci, následující kvalifikační technický 

předpoklad, přičemž dodavatel má ve své nabídce předložit „Seznam významných 

služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech (min 3x. výkon funkce 

executive managera na investičních akcích o RN nad 200 mil. Kč 

spolufinancovaných Evropskými strukturálními fondy)“. 

 

Tento požadavek, je diskriminační, vyřazuje totiž ze soutěže uchazeče, kteří dosud 

nerealizovali veřejnou zakázku spolufinancovanou Evropskou unií, ale jinak by byli 



55 

 

zpŧsobilí k plnění předmětu veřejné zakázky. Takový požadavek nelze považovat 

za opodstatněný, neboť koordinační a manažerské řízení projektu nepochybně 

nevykazuje podstatné odlišnosti od obdobných koordinačních a manažersky 

řízených projektŧ financovaných z jiných zdrojŧ. Zadavatel tedy nesmí stanovit 

podmínky k prokázání kvalifikace tak, aby mohly omezit práva potenciálních 

uchazečŧ o veřejnou zakázku. Zadavatel tím, že požadoval od potenciálních 

uchazečŧ předložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v 

posledních třech letech, které byly spolufinancovány Evropskými strukturálními 

fondy, porušil § 6 zákona o veřejných zakázkách, a to zásadu zákazu diskriminace. 

Zadavatel tímto požadavkem omezil okruh uchazečŧ pouze na ty, které poskytovali 

služby na projektech, které byly spolufinancovány Evropskými strukturálními 

fondy. 

 

Dle mého názoru se příjemce peněžité pomoci z jakéhokoli dotačního programu 

musí projekt řídit, koordinovat a vést jej v souladu se stanovenými podmínkami, 

musí při realizaci projektu a všech jeho aktivitách postupovat v souladu s  právními 

předpisy (např. s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, 

účetnictví, apod.). Nejedná o specifickou činnost, pouze je specifikován přesný 

dokument, dle kterého jsou příjemci stanoveny práva a povinnosti. Každý 

koordinátor, respektive externí administrátor projektu, by tedy měl být schopen 

nastudovat příslušnou příručku, která upravuje práva a povinnosti příjemce peněžité 

pomoci, a poskytovat dle ní své služby. Jednotlivé dotační programy se dle mého 

názoru liší spíše v detailech požadovaných povinností. 

 

V rámci technických kvalifikačních předpokladŧ bych taktéž ráda poukázala na 

rozhodovací praxi ve věci předkládání osvědčení a diplomŧ v cizím jazyce, tedy i 

latinském jazyce. 

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
86

 vyplývá, že „V souvislosti s 

předloženými doklady o vzdělání v latinském jazyce však Úřad neshledal důvody, 

pro které zadavatel mohl považovat tyto doklady za rovnocenné dokladu v českém 

jazyce. Tuto skutečnost nemůže zhojit ani to, že na internetových stránkách dané 
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 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R236/2013/VZ-

9061/2014/310/LPa ze dne 30. 4. 2014, Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S344/2009/VZ-2916/2010/510/Hod 

ze dne 16. 4. 2010. 
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vysoké školy jsou uveřejněna znění v latinském i českém jazyce, neboť tímto 

způsobem nelze nahrazovat splnění požadavku stanoveného jak zákonem, tak 

zadavatelem v zadávací dokumentaci. Z uvedeného vyplývá, že požadavek zákona 

na zpracování nabídky je zcela jednoznačný a nemůže být bagatelizován“. 

Z výše uvedeného rozhodnutí je tedy zřejmé, že dodavatelé musí předkládat úředně 

ověřený překlad vysokoškolského diplomu, který je v latinském jazyce, aby byla 

splněna podmínka obsažená v ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ, přičemž dle gestora 

zákona o veřejných zakázkách
87

 skutečnost, že diplom v latinském jazyce nebyl 

úředně přeložen do českého jazyka, nezhojí ani to, že na internetových stránkách 

dané vysoké školy jsou uveřejněna znění v latinském i českém jazyce. Gestor 

zákona o veřejných zakázkách se tedy ztotožnil s výkladem Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, který je uveden výše. 
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 Portál o veřejných zakázkách a koncesích Ministerstva pro místní rozvoj. Dostupné z: 

http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Info-forum/Otazky-a-odpovedi/CAST-

DRUHA-Zadavaci-rizeni-(§21-§85)?searchmode=anyword&searchfor=diplom . 
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7. POSOUZENÍ KVALIFIKACE 

 

7.1 Posouzení kvalifikace obecně 

 

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladŧ se na rozdíl od hodnocení 

jednotlivých nabídek dle hodnotících kritérií nehodnotí. 

Proces posouzení kvalifikace dodavatelŧ musí proběhnout taktéž v souladu se 

zásadami obsaženými v § 6 ZVZ, nicméně ani tyto zásady nelze vykládat příliš 

široce, jako příklad lze uvést situaci, kdy zadavatel v jednom zadávacím řízení 

vyzve dodavatele k doplnění části kvalifikace dle § 59 odst. 4 ZVZ a v jiném třeba 

příští měsíc nikoli, v takovém případě se nejedná o porušení § 6 ZVZ.
88

 Nicméně 

zadavatel by měl vždy mít na mysli také zásady 3E, tudíž pokud se jedná o 

nejvýhodnější nabídky měl by tohoto zadavatele vyzvat k doplnění či objasnění 

kvalifikace, ale není to tedy zadavatelova povinnost, nýbrž možnost.  

 

7.1.1 Změny v kvalifikaci 

Zákon o veřejných zakázkách taktéž upravuje v ustanovení § 58 situaci, kdy dojde 

ke změně v kvalifikaci. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

došlo ke stěžejní změně v kvalifikaci dodavatele, za stěžejní změny dle Komentáře 

k veřejným zakázkám
89

 jsou považovány tak významné změny, které by jinak 

znamenaly nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen oznámit tuto změnu 

zadavateli do 7 pracovních dnŧ ode dne její změny a s tímto nahlášením předložit 

do dalších 10 pracovních dní příslušné dokumenty, kterými zareaguje na změnu v 

kvalifikaci. Pokud by tak neučinil, byl by ze zadávacího řízení vyloučen. 

Jako příklad lze uvést situaci, kdy dodavatel přestane mít z jakéhokoliv dŧvodu 

možnost využít služeb některé z osob, jejichž prostřednictvím prokázal technické 
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 KRUTÁK, T., KRUTÁKOVÁ, L.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. 2. 

vydání, Praha:ANAG, 2013, s. 220-221 
89

 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 613 
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kvalifikační nebo profesní předpoklady, například pokud došlo k ukončení 

pracovního poměru mezi dodavatelem a touto osobou, kterou prokazoval 

kvalifikaci, dodavatel pak musí do 7 pracovních dnŧ, kdy tato skutečnost nastala, 

oznámit ji zadavateli a do 10 pracovních dnŧ zjednat rovnocennou nápravu a 

oznámit to zadavateli, pokud tak neučiní, ze zadávacího řízení bude vyloučen.
90

 

Zadavatel má možnost kdykoli v prŧběhu zadávacího řízení zkoumat kvalifikaci z 

vlastního podnětu, avšak bez možnosti případného zhojení kvalifikace dodavatele 

vyloučí dle ustanovení § 60 odst. 1 ZVZ
91

. 

 

7.1.2 Nesplnění kvalifikace 

Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečŧ a zájemcŧ podle požadavkŧ stanovených 

v oznámení příslušného zadávacího řízení či výzvě k jednání. Dodavatel, který 

neprokáže splnění kvalifikačních předpokladŧ je ze zadávacího řízení vyloučen. 

Je věcí posouzení zadavatele, zda dodavatel kvalifikaci prokázal či nikoliv, 

zadavatel je však sám vázán svými požadavky v zadání veřejné zakázky a právními 

přepisy, přičemž si musí zadavatel uvědomit, že jeho postup mŧže být přezkoumán 

ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
92

 

Zadavatel je povinen informovat bezodkladně písemně všechny uchazeče o jejich 

vyloučení ze zadávacího řízení, a to včetně podrobného zdŧvodnění svého 

rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí zadavatele o vyloučení mŧže uchazeč podat ve 

lhŧtě 15 dní od obdržení tohoto rozhodnutí námitky, a to dle ustanovení § 110 odst. 

4 ZVZ.
93
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 KRUTÁK, T., KRUTÁKOVÁ, L.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. 2.    

    vydání, Praha:ANAG, 2013, s. 218. 
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 JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 613 
92

 Dle Komentáře o veřejných zakázkách (Jurčík) mŧže být vyloučen kterýkoliv poskytovatel služeb, 

který se dopustil vážného zkreslení či neposkytnutí informací, které mohou být pro prokázání 

kvalifikace požadovány, například pokud dodavatel uvede nepravdivé údaje o kvalifikaci je 

sankcionován tím, že je vyřazen z dalšího zadávacího řízení, přičemž dŧsledky takového jednání 

dodavatele se mohou promítnout i do roviny trestněprávní. 
93

 Do 10 dnŧ u zjednodušeného podlimitního řízení. 
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7.2 Posouzení kvalifikace v rozhodovací praxi 

 

 V rámci posouzení kvalifikace musí zadavatel postupovat také dle ustanovení § 6 

ZVZ, stejně tak, jako v celém prŧběhu zadávacího řízení.  

Pochybení, kterého se mŧže lehce dopustit, je vyřčeno v následujícím rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
94 „Zadavatel porušil ustanovení § 6 zákona 

při postupu podle § 59 odst. 4 zákona tím, že nevyzval navrhovatele, aby písemně 

objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace 

prokazující splnění kvalifikace, zatímco ostatní uchazeče ve stejné věci vyzval, 

přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Nelze 

totiž vyloučit, že vyloučený uchazeč mohl vzhledem k výši jeho nabídkové ceny uspět 

při hodnocení nabídek a jeho nabídka mohla být vybrána jako nejvhodnější. Proto 

musel Úřad zrušit posouzení nabídek zadavatelem a rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a všechny následující 

úkony učiněné zadavatelem v zadávacím řízení. Zadavatel nyní musí provést nové 

posouzení nabídek a zohlednit přitom závěry Úřadu vyslovené v tomto rozhodnutí“. 

Posouzení kvalifikace v souvislosti s postupem podle ustanovení § 59 odst. 4 ZVZ 

bylo podrobeno zkoumání ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
95

 i 

v dalších rozhodnutích, přičemž vždy bylo dovozeno, že toto zadavatelovo právo 

musí být využíváno vždy v souladu se základními zásadami zákona o veřejných 

zakázkách. 

Jak jsem již uvedla v kapitole druhé diplomové práce možnost zadavatele 

požadovat písemné objasnění předložené nabídky je fakultativní, a je to 

zadavatelovo právo, avšak pokud tohoto práva využije, musí postupovat striktně 

v souladu s ustanovením § 6 ZVZ. Ovšem toto pravidlo se vždy vztahuje k tomu 

konkrétně k aktuálně konanému zadávacímu řízení, neboť každé zadávací řízení je 

jedinečné. Nelze tedy požadovat po zadavateli, pokud standardně vyzývá uchazeče 

k písemnému objasnění, že tak musí učinit v kterémkoli zadávacím řízení, které 

koná.

                                                 
94

 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S535/2011/VZ-

4234/2012/540/IMa ze dne 16. 3. 2012. 
95

 Např. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS-R65/2012/VZ-

15610/2012/310/Jsi ze dne 20. 8. 2012, Rozhodnutí ÚOHS-R51/2011/VZ-13605/2011/310/EKu.  
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8. KVALIFIKACE U PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

8.1 Kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení 

 

V případě podlimitní veřejné zakázky je zadavatel povinen požadovat prokázání 

splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladŧ, pokud bude 

fakultativně požadovat splnění i technických kvalifikačních předpokladŧ, pak musí 

postupovat v souladu s ustanovením § 56 ZVZ, stejně tak mŧže požadovat i čestné 

prohlášení o ekonomické a finanční zpŧsobilosti dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. 

c) ZVZ. 

Ve zjednodušeném podlimitním řízení
96

 prokazuje dodavatel splnění kvalifikačních 

předpokladŧ předložením čestného prohlášení v písemné formě, z něhož vyplývá, 

že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Je zde 

zvolen tedy jednodušší postup pro splnění kvalifikačních předpokladŧ 

Před uzavřením smlouvy je vítězný uchazeč, resp. uchazeč, se kterým má být 

uzavřena smlouva, povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené 

kopie dokladŧ prokazujících splnění kvalifikace. Pokud uchazeč neposkytne 

zadavateli výše zmíněné dokumenty, je to považováno za neposkytnutí součinnosti 

k uzavření smlouvy a zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se 

umístil jako druhý v pořadí.
97

 

V rámci návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek se zákonodárce snaží dostát 

tomu, aby zjednodušené podlimitní řízení řízení bylo skutečně zjednodušené a 

                                                 
96

 Zjednodušené podlimitní řízení je upraveno v ustanovení § 38 ZVZ následovně: „Ve 

zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně pět zájemcŧ 

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.“ 
97

 Metodika zadávání veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor práva veřejných 

zakázek a koncesí, právní stav k 1. 1. 2014, s. 117. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-

zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska.  

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska
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oproti ostatním druhŧm zadávacího řízení bylo časově i administrativně 

jednodušší.
98

  

Z dŧvodové zprávy pak vyplývá zadavateli možnost, „aby si případně zvolil z 

nadlimitních postupů takové, které se mu osvědčily nebo je považuje za důležité pro 

řádný průběh řízení či následného plnění smlouvy. Zadavatel může odkazovat na 

jednotlivá pravidla nebo jejich skupiny nebo komplexní instituty. Zadavatel tak 

může například požadovat kvalifikaci či jakoukoli její část, pokud si to vyhradí. 

Zadavatel může kromě obecných důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení 

pouze v tomto řízení stanovit i jiné důvody k vyloučení a kritéria kvalifikace pokud 

mají objektivní charakter a neporušují základní zásady. Takovým příkladem kritéria 

může být neexistence závazku po splatnosti vůči zadavateli nebo stanovení jiných 

kritérií ekonomické kvalifikace než je obrat dodavatele.“
99

  

Zadavatel tedy s ohledem na znění dŧvodové zprávy není povinen ve 

zjednodušeném podlimitním řízení požadovat prokázání splnění kvalifikačních 

předpokladŧ, a to ani základních, nicméně zadavatel bude asi chtít dostat kvalitní 

plnění, proto si požadavky na kvalifikační předpoklady stanoví tak, aby si zajistil 

bezproblémové plnění veřejné zakázky.
100

 

 

8.2 Kvalifikace u podlimitních veřejných zakázek mimo 

zjednodušené podlimitní řízení 

 

V případě podlimitní veřejné zakázky se splnění základní kvalifikačních 

předpokladŧ prokazuje předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného 

prohlášení musí být dle ustanovení § 62 odst. 2 ZVZ zřejmé, že dodavatel splňuje 

základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, přičemž v oznámení či 

                                                 
98

 ŘÍČNÝ, D., MAREČKOVÁ, E. : Zjednodušené podlimitní řízení podle nového zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/zjednodusene-podlimitni-rizeni-

podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-99394.html 
99

 Dŧvodová zpráva k návrhu zákona o zadávacích řízeních. Sněmovní tisk 637/0. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0 
100

 ŘÍČNÝ, D., MAREČKOVÁ, E. : Zjednodušené podlimitní řízení podle nového zákona o 

zadávání veřejných zakázek. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/zjednodusene-podlimitni-

rizeni-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-99394.html 

 

http://www.epravo.cz/top/clanky/zjednodusene-podlimitni-rizeni-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-99394.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zjednodusene-podlimitni-rizeni-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-99394.html
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0
http://www.epravo.cz/top/clanky/zjednodusene-podlimitni-rizeni-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-99394.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zjednodusene-podlimitni-rizeni-podle-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-99394.html
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výzvě o zahájení zadávacího řízení mŧže zadavatel stanovit povinnost dodavatele 

prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladŧ doklady uvedenými 

v ustanovení § 53 odst. 3 ZVZ. 

 

8.3 Kvalifikace u podlimitních veřejných zakázek v rozhodovací 

praxi 

 

Pro podlimitní veřejné zakázky je tedy zvolen zvláštní zpŧsob pro prokázání 

kvalifikačních předpokladŧ, kdy se splnění kvalifikačních předpokladŧ ověřuje až 

před uzavřením smlouvy, ovšem i tento postup je postupem značně 

formalizovaným, takže se na něj vztahuje taktéž Rozsudek Krajského soudu
101

, 

který judikoval, že „Pokud jde o postup zadavatele po podání nabídek, ten se 

skutečně rozpadá do několika dílčích kroků, jež je třeba podle ZVZ realizovat 

v předepsané posloupnosti.“  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabýval 

prokazováním kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení, a jeho 

posloupností, například v rozhodnutí č. j. R216/2014/VZ-4946/2015/322/KHo ze 

dne 20. 2. 2015.  

V tomto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že „od této 

předepsané posloupnosti dílčích kroků zadavatele není důvodu se odchýlit ani v 

případě zjednodušeného podlimitního řízení, ve kterém zákonodárce, za účelem 

zjednodušení podmínek účasti umožnil uchazečům prokázat splnění kvalifikačních 

předpokladů předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 zákona, přičemž 

povinnost předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 

vypočtené v § 53 odst. 3, § 54 a § 56 zákona vzniká pouze vybranému uchazeči, a to 

až před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku.“ v tomto konkrétním případě 

prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele a jeho následná kontrola ze strany 

zadavatele.  

Dále z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že: „Podle § 62 

odst. 3 věty druhé a třetí zákona odsunuta až do fáze před uzavřením smlouvy a týká 

se v prvé řadě vybraného uchazeče, a pokud tento požadované doklady řádně 

                                                 
101

 Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 36/2013-65 ze dne 9. 7. 2014. 
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nepředloží, i dalších uchazečů v pořadí. Zadavatelé tedy jsou povinni posoudit, zda 

jsou doklady předložené před uzavřením smlouvy v souladu se zákonem, a zda je 

jimi prokázáno splnění kvalifikačních předpokladů. Děje se tak však v případě 

zjednodušeného podlimitního řízení až ve fázi před uzavřením smlouvy“.  

Právo veřejných zakázek, resp. zadávání veřejných zakázek je tedy formalizovaný 

proces, ve kterém zákon přesně stanoví zadavatelŧm, co mají, v jaké fázi 

zadávacího řízení činit. Pro zjednodušené podlimitní řízení tedy platí jiný postup 

než např. pro otevřené řízení, neboť se jedná o postup jednodušší, protože tímto 

druhem zadávacího řízení se dle § 25 ZVZ zadávají podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky nebo podlimitní veřejné zakázky na služby, nebo podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 000 000 Kč 

bez daně z přidané hodnoty. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce nebyl dŧsledný popis kvalifikačních předpokladŧ, nýbrž 

bližší přiblížení vybraných problematických oblastí, které jsou dále vykládány 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně Krajskými soudy či Nejvyšším 

správním soudem a nastínění nejčastějších pochybení, kterých zadavatelé dopouští 

při stanovení kvalifikačních předpokladŧ. Cíl, kterým bylo přiblížení, kam až mŧže 

zadavatel při stanovení kvalifikačních předpokladŧ zajít, aby byly dodrženy 

všechny zákonné náležitosti a nehrozila sankce za jejich porušení, neboť dle 

Výroční zprávy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014 patří 

nepřiměřeně (diskriminačně) nastavené kvalifikační předpoklady mezi nejčastěji 

konstatovaná pochybení, byl dle mého názoru splněn, a to v rozsahu, které 

podmínky kladené na obsah diplomové práce dovolují.  

Oblast práva veřejných zakázek je velmi nestálá a neustále se vyvíjející, neboť 

reflektuje i vývojovou tendenci Evropské unie. Zákon o veřejných zakázkách byl 

nesčetněkrát novelizován, což komplikuje situaci jak zadavatelŧm, tak i 

dodavatelŧm, kteří se uchází o plnění veřejných zakázek. Je nutné sledovat nejenom 

vývoj a neustálé změny zákonné úpravy, ale i vývoj rozhodovací praxe, která 

sleduje tyto změny a taktéž se vyvíjí, přičemž její výkladová funkce je 

nepostradatelnou pomocí při zadávání veřejných zakázek, neboť její znalost 

minimalizuje riziko případných sankcí za porušení zákonných ustanovení. 

Účastníci procesu zadávání veřejných zakázek se mohou poučit z chyb svých 

kolegŧ, které jsou odhalovány v rámci kontrolního dozoru, který zajišťuje Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže, a neopakovat je taktéž ve svých zadávacích řízeních. 

Rozhodovací praxe má tedy v oblasti veřejných zakázek dŧležité místo. 

Diplomová práce se proto týká této rozhodovací praxe, nikoli ovšem jako celku, ale 

pouze oblasti kvalifikace. Kvalifikace totiž slouží zadavatelŧm k prověření a 

ověření schopnosti jednotlivých zadavatelŧ splnit předmět plnění veřejné zakázky, 

přičemž zadavatelé stanoví minimální požadavky, které je nutné splnit, aby se 
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dodavatel mohl zúčastnit dalších fází zadávacího řízení. Pokud zadavatel tyto 

minimální požadavky nesplní, je z účasti v zadávacím řízení vyloučen. 

Ovšem není jen na libovŧli zadavatele, jakým zpŧsobem stanoví tyto kvalifikační 

předpoklady, musí postupovat plně v souladu se zákonnými požadavky, stejně tak i 

s ohledem na aktuální vývoj rozhodovací praxi, která dotváří výklad těchto 

zákonných ustanovení. 

Nejčastějším pochybením zadavatelŧ je fakt, že si neuvědomují, že celý proces 

zadávání veřejných zakázek stojí na zásadách rovného zacházení, zákazu 

diskriminace a transparentnosti, na což jsem se snažila poukázat ve všech 

kapitolách diplomové práce, ať už se jednalo o prokazování kvalifikace základními 

kvalifikačními předpoklady, profesními kvalifikačními předpoklady či technickými 

kvalifikačními předpoklady.  

V rámci ekonomických a finančních předpokladŧ, které se nyní prokazují formou 

čestného prohlášení dodavatelŧ, neboť zadavatelé stanovovali před transparentní 

novelou požadavky na prokázání ekonomických a finančních předpokladŧ 

diskriminačním zpŧsobem, jsem poukázala na změnu, která je navrhována v rámci 

nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který je právě v legislativním 

procesu, a má být účinný nejpozději od 18. 4. 2016 a který reflektuje nové evropské 

zadávací směrnice. 

Domnívám se, že správné nastavení kvalifikačních předpokladŧ pŧsobí problémy, 

neboť zadavatelé se dŧsledně nezamýšlí nad tím, co vlastně chtějí pomocí 

kvalifikace prokázat, resp. nemají dostatečně dobře definovaný předmět veřejné 

zakázky, na základě kterého se kvalifikační předpoklady stanovují, tak aby byly 

přiměřené, pomineme-li požadavky na kvalifikaci, které jsou stanovené přímo 

zákonem. 

Pokud bych měla dát zadavatelŧm radu, jak postupovat při nastavení kvalifikačních 

předpokladŧ tak, aby nebyl sankcionován, pak bych doporučila přemýšlet 

v následující posloupnosti. Ještě před vyhlášením veřejné zakázky a před přípravou 

zadávacích podmínek si dŧsledně definovat předmět plnění, který zadavatel 

poptává, dle takto stanoveného předmětu zvolit druh zadávacího řízení. Teprve poté 

určit ke vztahu tohoto předmětu plnění požadavky na prokázání kvalifikace, a to 
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tak, aby je nastavil takovým zpŧsobem, aby byly v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách, ale současně vyřadily ze zadávacího řízení ty dodavatele, kteří by nebyli 

schopni splnit veřejnou zakázku kvalitním, řádným a včasným zpŧsobem, což je pro 

zadavatele taktéž velmi dŧležité, neboť je nucen při vynakládání veřejných 

prostředkŧ postupovat hospodárně, efektivně a účelně. 

Teprve poté mŧže zadavatel stanovit, na základě jakého hodnotícího kritéria bude 

nabídky hodnotit. 

Závěrem bych chtěla pouze podotknout, že dle mého názoru je nezbytné sledovat 

vyvíjející se rozhodovací praxi v oblasti veřejných zakázek, neboť pokud zadavatel 

při stanovení kvalifikačních předpokladŧ vychází z již překonané rozhodovací 

praxe, mŧže si tím přivodit značné komplikace, jako příklad lze uvést problematiku 

nedodání seznamu subdodavatelŧ v rámci podané nabídky, na kterou jsem 

upozornila v podkapitole 4.2. 
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RESUMÉ ČJ 

Z výroční zprávy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014 vyplývá, že 

mezi nejčastější pochybení zadavatelŧ patří nepřiměřené (diskriminační) nastavení 

kvalifikačních předpokladŧ  

Cílem mé diplomové práce je tedy přiblížení vybraných problematických oblastí, 

které řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, případně Krajské soudy či Nejvyšší 

správní soud a nastínění nejčastějších pochybení, kterých se zadavatelé dopouští při 

stanovení kvalifikačních předpokladŧ. 

Práce je s ohledem na výběr tématu rozdělena do několika celkŧ.  

V první části diplomové práce jsou nastíněny základní pojmy a instituty veřejných 

zakázek, které úzce souvisí s následným vymezením kvalifikačních předpokladŧ, 

přičemž je zmíněna i základní rozhodovací praxe. 

V následujících kapitolách diplomové práce jsou popsány jednotlivé druhy 

kvalifikačních předpokladŧ. Jedná se o základní kvalifikační předpoklady, profesní 

kvalifikační předpoklady, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické 

kvalifikační předpoklady. U každé kapitoly je pak obsažena i základní rozhodovací 

praxe, pomocí které jsou blíže přiblíženy některá pochybení zadavatelŧ při stanovení 

kvalifikačních předpokladŧ ve veřejných zakázkách. 

Poslední dvě kapitoly diplomové práce mají za cíl přiblížit proces posouzení 

kvalifikace a prokazování kvalifikačních předpokladŧ v rámci podlimitních veřejných 

zakázek s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi. 

V samém závěru diplomové práce zmiňuji nejčastější dŧvod pochybení zadavatelŧ při 

stanovení kvalifikačních předpokladŧ. Tímto dŧvodem je dle mého názoru skutečnost, 

že si zadavatelé neuvědomují, že celý proces zadávání veřejných zakázek stojí na 

zásadách rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti, na což jsem se 

snažila poukázat ve všech kapitolách diplomové práce, ať už se jednalo o prokazování 

kvalifikace základními kvalifikačními předpoklady, profesními kvalifikačními 

předpoklady či technickými kvalifikačními předpoklady, resp. celý proces zadávání 

veřejných zakázek stojí na jejich striktním dodržování.  



 

 

 

RESUMÉ AJ 

„Decision-making practice of the Office for the Protection of Competition in 

cases of proving qualification requirements in public tenders“ 

The annual report of the Office for the Protection of Competition for the year 2014 

comes to a conclusion that the most frequent mistake of a contracting authority is 

stipulation of disproportional (discriminating) qualification requirements. 

The objective of my paper is shedding light on selected contentious areas that are dealt 

with by the Office for the Protection of Competition, by regional courts or by the 

Supreme Administrative Court respectively, thus illustrating the most frequent 

mistakes committed by contracting authorities when  stipulating qualification 

requirements. 

The paper is structured into several chapters for addressing the selected topic. 

The first part of the paper introduces the basic concepts and the institute of public 

tenders closely related to subsequent setting of qualification requirements while also 

referring to elementary judiciary practice. 

The subsequent chapters describe particular categories of qualification requirements 

like elementary qualification requirements, vocational qualification requirements, 

economical and financial qualification requirements, as well as technical qualification 

requirements. Each chapter showcases elementary judiciary practice thus illustrating 

some common mistakes made by contracting authorities when stipulating qualification 

requirements in public tenders. 

The last two chapters of the paper have the ambition of clarifying the process of 

qualification assessement and the process of proving qualification requirements met 

within the framework of sublimit public tenders with regard to the existing judiciary 

practice.  

At the very conclusion of the paper I mention the most frequent cause of mistakes 

made by the contracting authorities when setting qualification requirements. On my 

opinion the very reason is that the contracting authorities are not aware of the 

elementary principles upon which the whole public tendering process is based, e.g. 



 

 

equal treatment, non-discrimination and trasparency. I strived to make that clue 

obvious throughout all chapters of the paper, whether dealing with demostration of 

elementary qualification requirements, vocational qualification requirements or 

technical qualification requirements, since the whole process of public tendering is 

based on their strict observation on the first place. 

 


