
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

Petra Hájková 

 

 

 

 

 

 

Problematické aspekty zadávání veřejných 

zakázek z pohledu obce 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 15. prosince 2015   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, ţe předloţenou diplomovou práci jsem vypracovala samostatně a ţe všechny 

pouţité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, ţe tato práce nebyla vyuţita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 15. prosince 2015   Podpis: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych tímto poděkovala JUDr. Petru Svobodovi, Ph.D. za vedení mé diplomové 

práce. 

Děkuji rovněţ svým rodičům, kteří mi během mých studentských let byli velkou oporou. 



 

 

OBSAH 

Úvod .................................................................................................................................. 1 

1 Obecná část ............................................................................................................... 3 

1.1 Veřejná zakázka .................................................................................................. 3 

1.1.1 Dělení veřejných zakázek podle předmětu ................................................. 5 

1.1.2 Dělení veřejných zakázek podle výše předpokládané hodnoty .................. 6 

1.2 Zadavatel ............................................................................................................ 8 

1.2.1 Obec jako veřejný zadavatel ....................................................................... 8 

1.3 Dodavatel ......................................................................................................... 11 

1.4 Zadávací řízení ................................................................................................. 11 

1.4.1 Druhy a podmínky pouţití zadávacích řízení ........................................... 13 

1.5 Zásady veřejného zadávaní .............................................................................. 15 

1.5.1 Zásada transparentnosti ............................................................................. 15 

1.5.2 Zásada rovného zacházení ........................................................................ 16 

1.5.3 Zásada zákazu diskriminace ..................................................................... 16 

1.5.4 Zásada „3E“ .............................................................................................. 17 

2 Zvláštní část ............................................................................................................ 18 

2.1 Právní úprava veřejných zakázek ..................................................................... 18 

2.1.1 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek .............................................. 21 

2.2 Problematika příslušnosti orgánů obce při zadávání veřejných zakázek ......... 23 

2.2.1 Rada obce .................................................................................................. 24 

2.2.2 Zastupitelstvo obce ................................................................................... 27 

2.2.3 Starosta ...................................................................................................... 28 

2.2.4 Obecní úřad ............................................................................................... 31 

2.2.5 Osoby, které obec pověřila zadavatelskou činností .................................. 32 

2.3 Problematické aspekty ve zpracování zadávací dokumentace ......................... 35 

2.3.1 Nesprávné vymezení předmětu veřejné zakázky ...................................... 35 

2.3.2 Nezákonné dělení předmětu veřejné zakázky ........................................... 38 

2.3.3 Stanovení a specifikace nevhodných hodnotících kritérií ........................ 40 



 

 

2.3.4 Nesprávné nastavení kvalifikačních předpokladů .................................... 43 

2.4 Specifika veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných obcí ...................... 48 

2.4.1 Směrnice obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ................ 48 

2.4.2 Vztah správního řádu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ..... 49 

2.4.3 Přezkum postupu obce v případě zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu  .................................................................................................................. 50 

2.5 Problematické aspekty v průběhu zadávacího řízení a po jeho ukončení ........ 53 

2.5.1 Nesprávný postup při výběru a schvalování členů hodnotící komise ....... 53 

2.5.2 Mimořádně nízká nabídková cena ............................................................ 56 

2.5.3 Vnitřní kontrola procesu zadávání veřejných zakázek ............................. 58 

2.6 Problematické aspekty kontrolního mechanismu veřejných zakázek .............. 60 

2.6.1 Námitkové řízení ....................................................................................... 60 

2.6.2 Správní řízení před ÚOHS ........................................................................ 61 

3 Závěr ....................................................................................................................... 65 

Seznam zkratek ............................................................................................................... 67 

Seznam pouţité literatury a pramenů .............................................................................. 68 

Monografie a odborné články ..................................................................................... 68 

Internetové zdroje ....................................................................................................... 69 

Vnitrostátní právní předpisy ....................................................................................... 69 

Evropské právní předpisy ........................................................................................... 70 

Judikatura vnitrostátních soudů a rozhodovací praxe ÚOHS ..................................... 71 

Judikatura Soudního dvora EU ................................................................................... 72 

Abstrakt ........................................................................................................................... 73 

Abstract ........................................................................................................................... 74 

Klíčová slova/ keywords ................................................................................................. 74 



1 

 

Úvod 

Aktuálnost tématu veřejných zakázek dokazuje fakt, ţe je tento institut 

v posledních letech častým předmětem rozhovorů nejen na úrovni politické, kde je 

prakticky vytvářen jeho právní rámec, na úrovni subjektů, kteří se jako zadavatelé 

či dodavatelé účastní zadávacího řízení, nýbrţ i na úrovni řadových občanů, 

kteří na veřejné zakázky často pohlíţí pouze jako na nástroj slouţící ke zmanipulování 

veřejných prostředků.  

 S ohledem na rozsáhlost zkoumané oblasti není cílem této diplomové práce 

absolutní vyčerpání tématu veřejných zakázek. Naopak, jak napovídá samotný název, 

diplomová práce je zaměřena na analýzu problematických aspektů, 

se kterými se v rámci procesu zadávání veřejných zakázek setkává obec jako veřejný 

zadavatel. Autorka se pokusí vytyčit takové instituty týkající se zadávacího procesu, 

jeţ se z pohledu obce jeví jako zásadní, a poukázat na obtíţe či nejasnosti 

s nimi spojené, které mohou vést k vadnému jednání ze strany obce - zadavatele. 

Na případech z praxe pak budou demonstrována konkrétní pochybení obcí a nabídnuta 

moţná řešení, jak se obdobných situací do budoucna vyvarovat anebo je alespoň 

eliminovat. 

 Předkládaná práce vychází primárně z platných právních předpisů upravujících 

veřejné zakázky a postavení obce, tedy ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných zakázkách“) 

a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „obecní zřízení“). Dále je kladen důraz na judikaturu Soudního dvora Evropské unie 

(dále jen „Soudní dvůr EU“), soudů vnitrostátních, a to Krajského soudu v Brně 

a Nejvyššího správního soudu, a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěţe (dále jen ,,Úřad“, „ÚOHS“ nebo téţ „orgán dohledu“). 

 Autorka při sestavování diplomové práce vycházela také z praktických poznatků 

ohledně daného tématu, které získala během rozhovorů se starostou města Ústí 

nad Orlicí, panem Petrem Hájkem, starostkou obce Libchavy, paní Janou Hodovalovou 
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a Ing. Milošem Popelářem jednatelem a ředitelem společnosti M Projekt CZ s.r.o., 

která se zabývá výkonem zadavatelských činností v rámci výběrových řízení 

a zadávacích řízení v reţimu zákona o veřejných zakázkách.      

Vzhledem k tomu, ţe téma diplomové práce je orientováno na zadávání 

veřejných zakázek, kdy zadáváním je dle ustanovení § 17 písm. m) zákona o veřejných 

zakázkách rozuměn závazný postup zadavatel aţ do uzavření smlouvy nebo do zrušení 

zadávacího řízení, věnuje autorka pouze okrajovou pozornost kontrolnímu mechanismu 

zadávání veřejných zakázek, přestoţe můţe přezkum úkonů obce vést aţ ke zrušení 

celého zadávacího řízení.  

 Diplomová práce je strukturována do tří částí, dále do kapitol a podkapitol. První, 

obecná část, je zaměřena na systematický výklad hlavních pojmů, které se budou celou 

prací prolínat. Druhá, zvláštní část, rozebere problematické aspekty specifické 

pro zadávací řízení uskutečňované obcí a jejich praktické příklady. Autorka v rámci této 

části také poukáţe na podstatné změny, které pro obec z tohoto ohledu přináší nový 

zákon o veřejných zakázkách mající vejít v platnost v dubnu 2016. Závěr bude pojat 

jako zhodnocení a zamyšlení se nad vytyčenou problematikou.    
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1 Obecná část 

 V úvodní části je třeba definovat základní pojmy typické pro oblast zadávání 

veřejných zakázek, se kterými se budeme v rámci diplomové práce setkávat. Pro určení, 

zda vůbec na právní jednání obce, která má v úmyslu uzavřít smlouvu na plnění, 

aplikovat postup dle zákona o veřejných zakázkách a zda bude případné právní jednání 

podléhat reţimu tohoto zákona, je nutné vymezit pojmy veřejná zakázka, zadavatel, 

dodavatel a zadávací řízení. 

 Dále je nezbytné formulovat zásady veřejného zadávání, které je obec 

jako veřejný zadavatel povinna dodrţovat po celou dobu zadávacího procesu, 

a to i v případě, kdy v reţimu zákona o veřejných zakázkách nejedná. 

1.1 Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka je definována v ustanovení § 7 zákona o veřejných zakázkách 

jako „zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více 

dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací.“         

Z citovaného ustanovení vyplývá, ţe obec je zadavatelem za předpokladu, ţe má 

poţadavek na konkrétní splnění, které jí je dodavatel ochoten poskytnout. Aby měl daný 

případ charakter veřejné zakázky, musí na straně obce vzniknout peněţitý závazek, 

který ve svém důsledku bude znamenat výdej veřejných prostředků.
1
 Můţe být veřejnou 

zakázkou ve smyslu zákona o veřejných zakázkách také příjem prostředků obce? Úřad 

                                                 

1Ve smyslu ustanovení § 2 písm. g) ve spojení s písm. a)  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční 

kontrole“)jsou veřejnými prostředky veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty 

patřící územnímu samosprávnému celku. 
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k této otázce konstantně vykládá, ţe případy, kdy obci plyne z uzavřené smlouvy příjem, 

reţimu zákona o veřejných zakázkách ze své podstaty nepodléhají.
2
   

Můţeme se také setkat s případy, kdy obec sice zadává veřejnou zakázku 

s účelem uspokojit vlastní potřeby, ale peníze na její úhradu nejdou přímo z obecního 

rozpočtu. I na takový nákup je nutno pohlíţet jako na veřejnou zakázku zadávanou obcí 

v postavení veřejného zadavatele, který je povinen postupovat v souladu se zákonem. 

Skutečnost, ţe veřejná zakázka nezatěţuje finanční poměry obce, nemá ţádný vliv 

na veřejnou zakázku jako takovou ani na postavení obce jako veřejného zadavatele. 

 

V praxi se případem, kdy obec zadávala veřejnou zakázky, aniţ by peníze na její 

úhradu šly z jejího rozpočtu, zabýval například Krajský soudu v Brně v rozsudku 

sp.zn. 62 Ca 6/2007ze dne 29.11.2007. V dané věci město Bechyně zadávalo v souladu 

v té době účinným zákonem o veřejných zakázkách
3

zakázku na stavební práce, 

přičemţ její realizaci neuhradilo z obecního rozpočtu, ale aţ z finančních prostředků 

získaných jako kupní cenu za vlastní prodané pozemky. Rozpočet města tedy fakticky 

nebyl veřejnou zakázkou přímo zatíţen. 

Soud shledal, ţe se kupní cena po zaplacení stala příjmem rozpočtu města 

Bechyně, a tedy veřejnými prostředky. Veřejná zakázka se pak hradila z městského 

rozpočtu, který byl právě o tuto kupní cenu navýšen, jednalo se tedy o výdej veřejných 

prostředků. Dle závěru soudu není rozhodné, ţe úhrada za realizaci předmětu veřejné 

zakázky fakticky nezatíţila finanční poměry města, protoţe po právní stránce se jednalo 

o veřejné prostředky plynoucí z rozpočtu města. 

 

Pro úplné vyčerpání pojmu, je třeba uvést, ţe veřejnou zakázkou se pro účely 

zákona o veřejných zakázkách rozumí téţ rámcová smlouva. Jedná se o specifický 

smluvní vztah upravující vzájemná práva a povinnosti mezi zadavatelem a jedním 

či více uchazeči týkající se zadávání budoucích dílčích veřejných zakázek pro určitou 

                                                 

2 Viz např. rozhodnutí ÚOHS sp. zn. VZ/S18/05-153/1498/05-Vaze dne 29.3.2005. 

3
 Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
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dobu. Tento institut se pouţívá v případě opakujících se dodávek, sluţeb 

nebo stavebních prací.
4
  

1.1.1 Dělení veřejných zakázek podle předmětu 

Veřejné zakázky se dle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, 

na stavební práce a na sluţby. Toto rozdělení je klíčové pro správné zařazení konkrétní 

veřejné zakázky do stanoveného finančního limitu, na jehoţ základě obec volí druh 

zadávacího řízení.         

Veřejnou zakázkou na dodávky se rozumí pořízení věci prostřednictvím koupě, 

splátek, nájmu či leasingu. Můţe se však jednat částečně i o stavební práce nebo sluţby, 

jejichţ poskytnutí není hlavním účelem veřejné zakázky, aleje nezbytné ke splnění 

veřejné zakázky na dodávky.
5

 Pro nákup a nájem jiţ existujících nemovitostí je 

zadavatel oprávněn vyuţít zákonnou výjimku
6
 a nepostupovat dle zákona o veřejných 

zakázkách. 

Veřejnou zakázkou na stavební práce je v prvé řadě provedení stavebních 

činností uvedených v Příloze 3 zákona o veřejných zakázkách, a to buď samostatně 

nebo společně se související projektovou nebo inţenýrskou činností a zhotovení stavby, 

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

Veřejnou zakázkou na stavební práce jsou rovněţ veškeré dodávky a sluţby nezbytné 

k provedení předmětu veřejné zakázky za předpokladu, ţe jsou poskytovány společně 

se stavebními pracemi, a stavební práce, které zadavatel pořizuje s vyuţitím 

zprostředkovatelských nebo podobných sluţeb.
7
 

  

                                                 

4 Viz § 11 zákona o veřejných zakázkách.  

5 Viz § 8 zákona o veřejných zakázkách.  

6 Viz § 18 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách.   

7
 Viz § 9 zákona o veřejných zakázkách. 
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Veřejná zakázka na sluţby je vymezena negativně. Jedná se o veřejné zakázky, 

které nelze podřadit pod veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na stavební 

práce. Jednotlivé sluţby zákon o veřejných zakázkách definuje v Příloze 1 a v Příloze 2, 

jejich určení je důleţité pro další postup zadavatele při zadání veřejné zakázky. Do této 

tzv. „zbytkové kategorie“ dále řadíme i veřejné zakázky na sluţby, v jejichţ rámci mají 

být poskytnuty dodávky (předpokládaná hodnota sluţby musí představovat více 

neţ 50% předpokládané hodnoty dodávky) a konečně i veřejná zakázka, v jejímţ rámci 

mají být provedeny stavební práce minoritního charakteru.
8
  

1.1.2 Dělení veřejných zakázek podle výše předpokládané hodnoty 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
9

 je rozhodující pro určení, 

zda se v daném případě bude jednat o nadlimitní veřejnou zakázku, podlimitní veřejnou 

zakázku nebo veřejnou zakázku malého rozsahu. Zařazení do jedné ze zmíněných 

kategorií je pro zadavatele důleţité z hlediska moţnosti pouţití konkrétního druhu 

zadávacího řízení, případně některé zákonné výjimky. 

Nařízení vlády
10

 stanoví finanční limity (bez daně z přidané hodnoty) 

pro nadlimitní veřejné zakázky, přičemţ tyto limity se liší dle druhu veřejné zakázky 

(dodávky, sluţby, stavební práce) a dle kategorie zadavatele (veřejný, dotovaný, 

sektorový). S ohledem na téma diplomové práce uvedu pouze finanční limity platné 

pro obce od 1.1.2014. Finanční limit pro veřejné zakázky na dodávky začíná na hranici 

5 244 000,- Kč, u veřejné zakázky na sluţby je minimální výše stanovena 

na 5 244 000,- Kč a u veřejné zakázky na stavební práce je nejniţší hranice 

                                                 

8
 Viz § 10 zákona o veřejných zakázkách. 

9
 Viz § 13 zákona o veřejných zakázkách. 

10
 Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o 

vymezení zboţí pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní 

finanční limit a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou 

měnu (dále jen „nařízení vlády o finančních limitech“). 

file:///C:\Users\user\Desktop\diplomka\Metodika_uprava2014-(5).docx%23Druh_ve�ejn�_zak�zky
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131 402 000,- Kč. 

Podlimitními veřejnými zakázkami jsou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 

zákona o veřejných zakázkách ty veřejné zakázky, které nedosahují finančního limitu 

nadlimitních veřejných zakázek za předpokladu, ţe jejich předpokládaná hodnota 

(bez daně z přidané hodnoty) činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné 

zakázky na sluţby nejméně 2 000 000,- Kč a v případě veřejné zakázky na stavební 

práce nejméně 6 000 000,- Kč. 

 Zakázkami malého rozsahu jsou dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o veřejných 

zakázkách veškeré veřejné zakázky nedosahující výše uvedené hranice podlimitních 

veřejných zakázek. Tento druh veřejných zakázek není zadavatel povinen zadávat 

způsobem dle zákona o veřejných zakázkách. Co se týče veřejného zadavatele, tento 

obvykle přijímá vnitřní předpisy či nařízení upravující způsob zadávání zakázek malého 

rozsahu. I přes určení vlastních pravidel však veřejný zadavatel musí s ohledem 

ustanovení § 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách postupovat v souladu 

se zásadami transparentnosti, rovného zacházení, jakoţ i v souladu se zákazem 

diskriminace.
11

 

Pro doplnění je třeba jmenovat ještě dvě zvláštní kategorie veřejných zakázek, 

s nimiţ jsou spojena specifická pravidla. Jedná se o veřejné zakázky v oblasti obrany 

a bezpečnosti dle ustanovení § 10a zákona o veřejných zakázkách a o tzv. významné 

veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 16a zákona o veřejných zakázkách, 

které mohou být zadávány pouze od určitých finančních limitů. 

  

                                                 

11
 Na problematiku veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných obcí je zaměřena kapitola 2.4.  
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1.2 Zadavatel 

Základním kritériem pro určení, zda má realizovaná zakázka charakter veřejné 

zakázky, je vymezení subjektu zadavatele, který stojí za rozhodnutím uskutečnit 

zadávací řízení. Zákon o veřejných zakázkách v ustanovení § 2 odst. 1 uvádí tři 

kategorie zadavatelů, kteří jsou povinni postupovat dle tohoto zákona.   

Na prvním místo je tradičně řazen veřejný zadavatel, který je představován 

subjekty či vykonavateli veřejné správy ve formálním či materiálním pojetí. Druhým 

typem je zadavatel dotovaný, kterým je fyzická či právnická osoba za předpokladu, 

ţe na předmět veřejné zakázky vynakládá veřejné prostředky a splňuje další zákonné 

podmínky. Sektorovým zadavatelem je podnikatel, který podniká na základě zvláštního 

či výhradního oprávnění a současně vykonává některou z relevantních činností 

podle ustanovení § 4 zákona o veřejných zakázkách.
12

     

1.2.1 Obec jako veřejný zadavatel    

Ustanovení § 2 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách specifikuje čtyři 

subkategorie veřejného zadavatele, jsou jimi Česká republika, státní příspěvková 

organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níţ funkci 

zřizovatele vykonává územní samosprávný celek a jiná právnická osoba, pokud splňuje 

další podmínky. S ohledem na zvolené téma diplomové práce se budu dále zabývat 

pouze postavením jednoho konkrétního veřejného zadavatele, a to obce.    

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České Republiky, ve znění pozdějších ústavních 

zákonů (dále jen „Ústava“) definuje v čl. 99 obec jakoţto základní územní samosprávný 

celek. Obecní zřízení upravuje právní postavení všech obcí, přičemţ zejména 

dle rozsahu agendy státní správy rozlišuje obce na obce základní, města (zvláštní 

                                                 

12
JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-443-8, s. 211. 
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postavení zaujímají statutární města) a městyse.
13

 

Základní znaky obce vyplývající z Ústavy a obecního zřízení jsou pospolitost 

osob (občanů obce), kteří ţijí na určitém území (územní obce) a spravují své záleţitosti 

(právo na samosprávu). Obec je veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem, 

s nímţ hospodaří samostatně, tedy bez jakékoliv instanční podřízenosti. Obci je svěřeno 

zajišťování určitých veřejných úkolů, které vykonává především prostřednictvím svých 

ze zákona zřízených orgánů.
14

 

Jedná-li se o statutární město nebo hlavní město Prahu, s přihlédnutím 

k ustanovení § 4 odst. 2 obecního zřízení se pro účely zákona o veřejných zakázkách 

veřejným zadavatelem rozumí také městské obvody a městské části, které mají do jisté 

míry analogické postavení jako obec. Na rozdíl od samotné obce však městské obvody 

a městské části nemají právní subjektivitu, nejsou tedy právnickými osobami, jsou 

pouze součástmi daného města se svěřenou působností odvozenou od působnosti města 

jako celku. Rozhodnutí o územním rozdělení statutárního města na menší organizační 

jednotky a následné ustavení jejich orgánů, které vede fakticky ke dvouúrovňové 

organizaci městské správy, je výlučně v dispozici zastupitelstva města prostřednictvím 

statutu přijatého ve formě obecně závazné vyhlášky na základě ustanovení § 130 

obecního zřízení. Statut upravuje vnitřní poměry ve věcech správy města, 

včetně moţnosti samostatně zadávat veřejné zakázky.
15

 

Veřejným zadavatelem rozumíme vţdy přímo obec, nikoliv starostu, 

zastupitelstvo nebo jiný orgán obce. Primárně je třeba vyřešit otázku, který orgán je 

v rámci obce kompetentní k rozhodování o veřejných zakázkách a k jednání jménem 

obce navenek. Pravomoc rozhodovat o úkonech obce, mezi něţ samozřejmě patří 

i uzavírání smluv, jejichţ předmětem je plnění veřejných zakázek, obecní zřízení 

                                                 

13
Postavení hl. města Prahy je upraveno zvláštním zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů. 

14
 VEDRAL, Josef  in: VEDRAL, J., VÁŇA, L., BŘEŇ, J., PŠENIČKA, S. Zákon o obcích (obecní 

zřízení): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-

7179-597-1, s. 2. 

15
 PRŮCHA, Petr in: KOPECKÝ, M., PRŮCHA, P., HAVLAN, P., JANEČEK, J. Zákon o obcích: 

komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-758-4, s. 9-10. 



10 

 

rozděluje mezi radu a zastupitelstvo, tyto orgány však nemohou zastupovat obec 

ve vztahu ke třetím osobám, toto oprávnění náleţí výlučně dle ustanovení § § 103 odst. 

1 obecního zřízení starostovi
 16

        

Pro obec je specifická dělba činností v rámci veřejných zakázek mezi volené 

zástupce, úředníky
17

 a případně i externí osoby specializované na přípravu zadávacího 

řízení, přičemţ je nezbytné koordinovat vzájemné vztahy a postupy mezi těmito orgány. 

V praxi lze identifikovat tři typické modely vnitřní organizace, které vychází zejména 

z velikosti obce, místních zvyklostí nebo stylu vedení. Pro malé obce je charakteristický 

stav, kdy agendu veřejných zakázek zajišťuje jediný úředník v obecním úřadu, který je 

podřízen přímo starostovi, popřípadě tajemníkovi, je-li tato funkce vůbec zřízena. 

Někdy však obec nemá ţádné úředníky (zaměstnance) zařazené v obecním úřadu, kteří 

by se touto náplní mohli zabývat, takţe celý zadávací proces realizuje sám přímo 

starosta. Další moţností je centralizace veřejných zakázek v rukou jednoho většího 

specializovaného odboru (např. odbor majetkoprávní) sloţeného z několika úředníků, 

kteří zajišťují realizaci veřejných zakázek pro všechny ostatní odbory. Centralizace 

znamená větší efektivitu na poli koordinace a kontroly, přináší úspory do obecního 

rozpočtu. Poslední je naopak varianta decentralizace, kdy jsou úředníci specializovaní 

na zadávání rozmístěni do jednotlivých odborů. Výhodou tohoto systému je jeho 

relativní pruţnost.
18

  

  

                                                 

16
Příslušnost orgánů obce v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek bude podrobněji rozebrána 

v  kapitole 2.2. 

17
 Úředníkem se dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku 

podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do 

magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu 

městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, 

do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy. 

18
 JURČÍK, Radek. Specifika obce jako zadavatele veřejných zakázek. Daně a právo v praxi, 2003, č. 8, s. 

44-46. 
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1.3 Dodavatel 

Dodavatelem se dle ustanovení § 17 písm. a) zákona o veřejných zakázkách 

rozumí kaţdá fyzická nebo právnická osoba, která dodává poţadované plnění na zboţí, 

sluţby nebo stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu 

na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. Ve smyslu zákona o veřejných 

zakázkách jsou pojmy uchazeč
19

a zájemce
20

 podmnoţinou pojmu dodavatel.   

1.4 Zadávací řízení  

Zadávací řízení je „zákonem stanovený postup zadavatele směřující k uzavření 

smlouvy mezi zadavatelem na jedné straně a dodavatelem příslušného plnění na druhé 

straně. Zadávacím řízením je tedy třeba rozumět soubor zákonem stanovených 

předkontraktačních a kontraktačních práv a povinností zadavatele, jež mu svědčí 

a jež jej stíhají v době od oznámení zadávacího řízení do okamžiku zveřejnění výsledků 

zadávacího řízení“.
21

 

Jinými slovy řečeno, zadávací řízení je časově ohraničený proces, jehoţ účelem 

je posoudit nabídky podané potenciálními dodavateli a vybrat mezi nimi takovou, 

která je buď ekonomicky nejvýhodnější (jestliţe byla jako základní hodnotící kritérium 

zvolena ekonomická výhodnost nabídky) nebo obsahuje nejniţší nabídkovou cenu 

(jestliţe byla jako základní hodnotící kritérium zvolena nejniţší nabídková cena).
22

 

  

                                                 

19
 Viz § 17 písm. j) zákona o veřejných zakázkách. 

20
 Viz § 17 písm. n) zákona o veřejných zakázkách.  

21
 Viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp.zn. 62 Ca 23/2006-307 ze dne 6.3.2007.  

22
 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-443-8, s. 803. 
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Volba konkrétního druhu zadávacího řízení pro konkrétní veřejnou zakázku je 

zcela v kompetenci obce. Obec je však povinna pouţít druh zadávacího řízení v souladu 

se zákonem, při jeho výběru se řídí předpokládanou cenou veřejné zakázky a splněním 

dalších podmínek, které vyţaduje konkrétní zadávací řízení. Obec podle zákona 

o veřejných zakázkách zadává nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, při zadávání 

zakázek malého rozsahu je povinna pouze dodrţovat zásady uvedené v ustanovení 

§ 6 zákona o veřejných zakázkách.  

Se zadávacím řízením úzce souvisí další základní pojmy definované 

výkladovým ustanovením §17 zákona o veřejných zakázkách. V této diplomové práci 

budou hojně pouţívány zejména následující pojmy:  

zadání, kterým se rozumí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, 

zadávání, kterým se rozumí závazný postup zadavatele podle tohoto zákona 

v zadávacím řízení, jehoţ účelem je zadání veřejné zakázky, a to aţ do uzavření 

smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup 

zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, 

a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové 

smlouvy, 

veřejné zdroje, kterými se rozumí 1. dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, 

z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudrţnosti, 

2. prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu, 3. granty 

Evropské unie, nebo 4. dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných 

rozpočtů a jiných peněţních fondů cizího státu s výjimkou peněţních fondů 

spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. 
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1.4.1 Druhy a podmínky použití zadávacích řízení 

Zákon o veřejných zakázkách rozlišuje v ustanovení § 21 odst. 1 šest druhů 

zadávacích řízení, a to otevřené řízení, uţší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací 

řízení bez uveřejnění, soutěţní dialog, který můţe vyuţít pouze veřejný zadavatel 

a zjednodušené podlimitní řízení, které můţe vyuţít pouze veřejný zadavatel zadávající 

podlimitní veřejnou zakázku.  

V otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona o veřejných zakázkách 

zadavatel na základě oznámení otevřeného řízení vyzývá neomezený počet dodavatelů 

k podání nabídek a prokázání splnění poţadované kvalifikace. Otevřené řízení je 

neomezeným zadávacím řízení, k podání nabídky je tedy oprávněn kdokoliv, 

aniţ by musel ţádat zadavatele o souhlas. 

V užším řízení dle ustanovení § 28 zákona o veřejných zakázkách zadavatel 

na základě oznámení uţšího řízení či jiné informace o zahájení uţšího řízení vyzývá 

neomezený počet dodavatelů k podání ţádostí o účast v tomto řízení a prokázání splnění 

poţadované kvalifikace. Po posouzení kvalifikace dodavatelů a případném omezení 

jejich počtu vyzývá zadavatel kvalifikované zájemce k podání nabídek. Uţší řízení je 

zadávacím řízením omezeným, nabídku mohou podat jen osoby, které k tomu zadavatel 

vyzval na základě jejich ţádosti o účast.   

V jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení § 29 zákona o veřejných 

zakázkách zadavatel na základě oznámení jednacího řízení s uveřejněním či jiné 

informace o zahájení zadávacího řízení vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání 

ţádostí o účast v tomto řízení a prokázání splnění poţadované kvalifikace. Po posouzení 

kvalifikace dodavatelů a případném omezení jejich počtu vyzývá zadavatel 

kvalifikované zájemce k podání nabídek, o nichţ po jejich podání, posouzení 

a předběţném hodnocení jedná s uchazeči o konkrétních podmínkách smlouvy. Tento 

druh zadávacího řízení představuje jednoduší a méně formální způsob zadání veřejné 

zakázky.  

V jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 34 zákona o veřejných 

zakázkách zadavatel vyzývá jednoho či více dodavatelů k jednání, případně 
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i k prokázání splnění poţadované kvalifikace a k podání nabídek. Jednací řízení 

bez uveřejnění je nejjednodušší a nejméně formální druh zadávacího řízení. 

V tomto řízení zadavatel s vybranými dodavateli přímo vyjednává a následně s jedním 

uzavře smlouvu.  

V soutěžním dialogu dle ustanovení § 35 zákona o veřejných zakázkách veřejný 

zadavatel vyzývá na základě oznámení soutěţního dialogu neomezený počet dodavatelů 

k podání ţádostí o účast v tomto řízení a prokázání splnění poţadované kvalifikace. 

Po posouzení kvalifikace dodavatelů a případném omezení jejich počtu vyzývá 

zadavatel kvalifikované zájemce k účasti v soutěţním dialogu za účelem nalezení 

jednoho či více vhodných řešení plnění veřejné zakázky. Po nalezení jednoho či více 

vhodných řešení veřejný zadavatel vyzve k podání nabídek všechny původně vyzvané 

zájemce. 

Ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona o veřejných 

zakázkách veřejný zadavatel vyzývá nejméně pět zájemců k podání nabídky na plnění 

podlimitní veřejné zakázky a prokázání splnění poţadované kvalifikace. 

 

Mimo výše jmenované druhy zadávacích řízení upravuje zákon o veřejných 

zakázkách ještě dvě zvláštní řízení, kterými jsou dynamický nákupní systém 

dle ustanovení § 93 a násl. zákona o veřejných zakázkách a rámcová smlouva 

dle ustanovení § 11, § 89 a násl. zákona o veřejných zakázkách. Jde o řízení sui generis, 

jejichţ cílem je vytvoření právního rámce pro hospodárné a pruţnější zadávání běţných 

veřejných zakázek za zadavatelem nadefinovaných podmínek, které vystihují jeho 

konkrétní potřeby.
23

   

  

                                                 

23
 JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-505-3, s. 288-290. 
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1.5 Zásady veřejného zadávaní 

Zadávání veřejných zakázek musí být podle norem práva EU
24

 v souladu 

se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které byly 

do zákona o veřejných zakázkách transponovány prostřednictvím ustanovení § 6. Obec 

je jako veřejný zadavatel povinna tyto tři základní zásady dodrţovat vţdy při veškeré 

činnosti v rámci zadávacího řízení, a to bez ohledu na stanovené finanční limity 

nebo druh zadávacího řízení, tedy i v případě zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu.  

Obec musí mít na paměti, ţe jmenované principy nelze aplikovat izolovaně, 

naopak je třeba na ně nazírat komplexně, neboť se v mnohých institutech 

a povinnostech vzájemně prolínají. Výše uvedený výčet není taxativní, další zásady 

vyplývají z práva EU, judikatury anebo ze samotného účelu veřejných zakázek.  

1.5.1 Zásada transparentnosti  

Všechny veřejné zakázky musí obec vést transparentním způsobem tak, aby byla 

zaručena co největší průhlednost zadávacího řízení a s tím spojená moţnost jeho 

případné přezkoumatelnosti a kontroly. Na základě závěrů Nejvyššího správního soudu 

lze nesplnění poţadavku transparentnosti interpretovat: „jsou-li v zadavatelově postupu 

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

kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti 

o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Porušení zásady transparentnosti tu 

nastává nezávisle na tom, zda se prokáže konkrétní porušení některé konkrétní zákonné 

povinnosti.“
25

 

                                                 

24
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů 

při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a sluţby. 

25
 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudusp.zn. 1 Afs 45/2010-169 ze dne 15.9.2010.  
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Princip transparentnosti se projevuje například povinností obce pořizovat 

dostatečnou písemnou dokumentaci o všech významných úkonech, jasně 

a v dostatečném předstihu vymezit hodnotící kritéria pro nabídky dodavatelů 

nebo uveřejnit konkrétně vymezené informace, uzavřenou smlouvu a skutečně 

uhrazenou cenu.
26

 

1.5.2 Zásada rovného zacházení 

Zásada rovného zacházení se promítá v povinnosti obce přistupovat ke všem 

dodavatelům stejným způsobem, a to jiţ od okamţiku přípravy zadávacího řízení. 

Ţádný z dodavatelů tedy nesmí být zadavatelem přímo nebo nepřímo, vědomě 

nebo nevědomě zvýhodněn nebo znevýhodněn oproti jiným subjektům v obdobném 

postavení.
27

 

1.5.3 Zásada zákazu diskriminace 

V rámci zadávání veřejné zakázky je zadavatel povinen dbát na to, 

aby se nedopustil neodůvodněné diskriminace
28

ţádného z dodavatelů. Ze zákazu 

diskriminace mimo jiné vyplývá rovné postavení domácích a zahraničních dodavatelů 

nebo skutečnost, ţe veškeré zadávací podmínky omezovacího charakteru 

(např. poţadavky na kvalifikaci, obchodní podmínky) musí podstatným způsobem 

souviset s předmětem veřejné zakázky. 

                                                 

26
 BALÝOVÁ, Lucie. Veřejné zakázky. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2015, Právní praxe. ISBN 978-80-

7400-560-2, s. 47. 

27
 RAUS, David. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. Praha: Linde, 2007, Zákony - komentáře. 

ISBN 978-80-7201-677-8, s. 64. 

28
 Pojem diskriminace je vykládán českou judikaturou jako „rozdílný, jiný přístup k jednotlivci či skupině 

než k celku“. Viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 17/2006 ze dne 4.10.2006. 
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Princip zákazu diskriminace však není absolutní, ustanovení § 101 zákona 

o veřejných zakázkách předpokládá moţnost zvýhodnit dodavatele zaměstnávající 

osoby se zdravotním postiţením. Otázkou zákazu diskriminace dodavatelů 

v jakýchkoliv formách na jakékoli úrovni se v rozhodovací praxi několikrát zabýval 

i Soudní dvůr EU.
29

  

1.5.4 Zásada „3E“ 

Mezi nejdůleţitější, v zákoně o veřejných zakázkách výslovně neuvedené, patří 

zásada hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, neboli zásada „3E“ 30 dovozená nejen 

z judikatury Nejvyššího správního soudu. 31 Poţadavek účelnosti, hospodárnosti 

a efektivnosti vynaloţených prostředků je upraven také v ustanovení § 39 obecního 

zřízení. Povinnost nakládat s veřejnými zdroji tak, aby byla dodrţena kritéria 

„3E“ vyplývá pro obce taktéţ z ustanovení § 2 písm. m), n) a o) zákona o finanční 

kontrole. Smyslem zásady je povinnost obce ekonomicky a smysluplně nakládat 

se svěřenými finančními prostředky tak, aby uspokojily svoje potřeby (účelnost) 

za co moţná nejniţší cenu (hospodárnost), respektive za nejniţší cenu připadající 

na jednotku uţitečnosti (efektivnost).
32

 

 

  

                                                 

29
 Viz např. rozsudek SDEU ve věci C-22/80 Boussac Saint-Fréres SA v. Brigitte Gerstenmeier ze dne 19. 

10. 1980 nebo rozsudek SDEU ve věci C-16/98 Evropská komise v. Francouzská republika ze dne 5. 10. 

2010. 

30
Z anglického „economically”, „effectively”, „efficiently”. 

31
 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. NSS 5 Afs 42/2012 ze dne 11. 1. 2013. 

32
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Metodika zadávání veřejných zakázek. [online] Praha, 2013, 

verze 2014/1 [cit. 2015-11-10].(dále jen „Metodika zadávání MMR“)Dostupné z:http://www.portal-

vz.cz/getmedia/1c881424-caff-4f9f-a83b-6e0aba67c8cf/Metodika_uprava2014.pdf. 
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2 Zvláštní část 

V druhé části diplomové práce se zaměřím na konkrétní problematické aspekty, 

se kterými se obec v pozici veřejného zadavatele v rámci procesu zadávání veřejných 

zakázek nejčastěji potýká, na jejich moţné příčiny a prevenci. Na příkladech pochybení 

v souvislosti se zadávacím řízením konkrétních obcí bude pak demonstrován způsob, 

jak se s takovým vadným postupem obce vypořádává orgán dohledu.     

2.1 Právní úprava veřejných zakázek 

Primárním problematickým aspektem zadávání veřejných zakázek je dle mého 

názoru nepřehlednost a nejasnost současné právní úpravy veřejných zakázek 

a administrativní zátěţ s tím spojená. Samotný zákon o veřejných zakázkách prošel 

za devět let své účinnosti dvěma desítkami větších či menších novelizací, 

přičemţ v mnoha případech byly zavedeny novinky, které byly záhy opět změněny 

či dokonce zrušeny.
33

I kdyţ zákon upravuje poměrně komplexně hmotněprávní 

i procesněprávní aspekty práva veřejných zakázek, orgány zapojené do procesu 

zadávání musí znát celou řadu dalších právních předpisů nezbytných pro zdárné zadání 

zakázky, na které právní úprava veřejných zakázek navazuje. 

Z pohledu obce jako veřejného zadavatele jsou v této souvislosti nejdůleţitější 

zákonné předpisy, které zakotvují právní rámec pro nakládání a hospodaření s majetkem 

obcí. Jedná se o obecní zřízení obsahující zásady, které jsou obce povinny dodrţovat, 

zákon o finanční kontrole, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

                                                 

33
 Např. tzv. technická novela č. 40/2015 zrušila některé instituty, které byly dříve zavedeny 

tzv. transparenční novelou č. 55/2012 Sb. Jednalo se o v praxi značně problematickou povinnost zrušit 

zadávací řízení v případě, ţe byla podána nebo pro hodnocení zbyla jen jedna nabídka. Dále došlo 

dokonce ke zrušení institutů, které nabyly účinnosti aţ 1.1.2015, a to seznamu hodnotitelů či vypuštění 

povinnosti předkládat u významných veřejných zakázek státu ke schválení vládě oponentní posudky.  



19 

 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů. Archivace veřejných zakázek se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Mezi nejvýznamnějšími podzákonnými předpisy jmenuji na prvním místě 

jiţ zmíněné nařízení vlády o finančních limitech. Mezi vyhláškami Ministerstva 

pro místní rozvoj jsou těmi nejpodstatnějšími:  

 vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu ve-

řejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 

a sluţeb s výkazem výměr,  

 vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné za-

kázky na stavební práce,  

 vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřej-

né zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, 

 vyhláška č. 171/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňo-

vání vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náleţitostech profilu 

zadavatele,  

 vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek 

pro účely zákona o veřejných zakázkách či vyhláška č. 328/2006 Sb., kte-

rou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

pro účely zákona o veřejných zakázkách. 

Dále je třeba brát na v potaz judikaturu Soudního dvora EU, Nejvyššího 

správního soudu a Krajského soudu v Brně a nesmíme opomenout ani obsáhlou 

rozhodovací praxi Úřadu, která řadu ustanovení zákona o veřejných zakázkách vykládá. 

Z nastíněného výčtu je zřejmé, ţe oblast veřejných zakázek vytváří ve svém 

souhrnu komplikovaný a provázaný celek, který se neustále vyvíjí a proměňuje. 

Starostové, členové zastupitelstev a rad obcí a v neposlední řadě úředníci, 

kteří se na procesu zadávání veřejných zakázek podílí, se tedy musí orientovat 
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ve velkém mnoţství předpisů a pravidelně se seznamovat s jejich častými novelizacemi. 

V praxi není neobvyklé, ţe ze strany uvedených osob dochází k nepochopení právních 

předpisů vedoucí k vadám zadávacího řízení, které mohou vést k jeho pozdrţení 

a v krajních případech vyústit aţ v jeho zrušení. V obecním zájmu je samozřejmě 

předcházet takovým situacím, neboť ve svém důsledku přináší negativní finanční dopad 

na běţný chod a hlavně rozpočet obce.  

Pro omezení aplikačních a interpretačních problémů spojených se sloţitou 

právní úpravou jsou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na Portálu o veřejných 

zakázkách a koncesích
34

pravidelně uveřejňovány metodiky a stanoviska, které mají 

za cíl případným chybám zamezit.
35

 Tyto materiály jsou sice právně nezávazné, 

nicméně vytváří podpůrný prostředek nejen pro zadavatele a dodavatele, 

ale i pro ostatní subjekty, které se na veřejných zakázkách nějakým způsobem podílejí. 

Nejdůleţitější z nich, Metodika zadávání MMR, je zaměřena na výklad ucelených 

institutů a upřesnění postupů zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dokument, 

jehoţ smyslem je vyplnit mezeru mezi legislativním textem a pouţitím zákona v praxi. 

Jako vhodně zvolený způsob, který má úředníkům a dalším osobám zajistit lepší 

orientaci v problematice veřejných zakázek, povaţuji vydávání vnitřních směrnic, 

kterými obec upřesňuje pravidla a jednotlivé kroky vykonávané v rámci zadávacího 

řízení.
36

Další moţností, jak předcházet pochybením v zadávacím řízení, je vysílání 

starostů anebo úředníků na různá školení a praktické semináře zaměřené na aktuální 

změny v oblasti veřejných zakázek, které pořádá samotné Ministerstvo pro místní 

                                                 

34 Dostupné z:  

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicke-pokyny 

35
„Metodickým pokynem se obecně rozumí pomocný dokument instruktážního, návodného či technického 

charakteru k řešení dílčího problému. Závaznost metodického pokynu je závislá na formě, v níž je 

vydán.“ Viz ÚŘAD VLÁDY ĆESKÉ REPUBLIKY. Legislativní helpdesk. [online] Praha, 2015 [cit. 

2015-15-12]. 

Dostupné z https://help.odok.cz/vykladovy-slovnik/-

/wiki/V%C3%BDkladov%C3%BD%20slovn%C3%ADk/Metodick%C3%A9%20pokyny.   

36
 K vnitřním směrnicím obce o pravidlech zadávání veřejných zakázek a jejich právní povaze blíţe 

viz kapitola 2.4.1. 

https://help.odok.cz/vykladovy-slovnik/-/wiki/V%C3%BDkladov%C3%BD%20slovn%C3%ADk/Metodick%C3%A9%20pokyny
https://help.odok.cz/vykladovy-slovnik/-/wiki/V%C3%BDkladov%C3%BD%20slovn%C3%ADk/Metodick%C3%A9%20pokyny
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rozvoj nebo jím akreditované soukromé subjekty. 

2.1.1 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

Pro další čerpání evropských dotací je Česká republika jakoţto členský stát EU 

povinna do 18. dubna 2016 transponovat do vnitrostátního právního řádu tři evropské 

směrnice regulující oblast veřejného zadávání.
37

 Jelikoţ směrnice obsahují mnoho 

zásadních změn, jejichţ transpozice do stávajícího zákona by vedla k nepřehlednosti 

a nesrozumitelnosti právní úpravy, vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj nový 

zákon o zadávání veřejných zakázek, který vláda schválila dne 5.10.2015 a který prošel 

prvním čtením v Poslanecké sněmovně dne 26. 11. 2015. Po devíti letech se tedy jedná 

o zcela nový zákon, který nahradí nejen stávající zákon o veřejných zakázkách ale také 

zákon č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách (koncesní zákon), 

čímţ dojde ke sjednocení problematiky veřejných zakázek a koncesí do jednoho zákona.  

         Smyslem nového zákona o zadávání veřejných zakázek je kultivace 

a zjednodušení zadávání veřejných zakázek zvláště s ohledem na starosty obcí. Nové 

pojetí slibuje především sníţení administrativní zátěţe, které by mělo vést k urychlení 

procesu zadávacího řízení. Zadavatelům zákon poskytne větší prostor pro rozhodování, 

zároveň na ně bude ale kladena větší míra odpovědnosti. 

 Konkrétně nový zákon o zadávání veřejných zakázek zavádí tyto novinky: 

 zadavatele bude oprávněn vyloučit ze zadávacího řízení dodavatele, kte-

rý se v minulosti neosvědčil tím, ţe se v posledních 3 letech dopustil závaţných 

nebo trvalých pochybení při plnění veřejné zakázky, anebo má vůči němu dluhy, 

                                                 

37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí, 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných 

zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „směrnice 2014/24/EU“), směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních sluţeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES. 
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 zadavatel bude oprávněn dopředu v zadávacích podmínkách určit finanční část-

ku, kterou bude povaţovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu,  

 zadavatele bude oprávněn dopředu v zadávacích podmínkách vyhradit moţnost 

zrušení zadávacího řízení, 

 k hodnocení nabídek bude mít zadavatel k dispozici řadu dalších nových kritérií 

jako je nejvýhodnější poměr nabídkové ceny nebo nákladů ţivotního cyklu 

a kvality nebo sociální hodnotící kritéria,  

 dojde k navýšení limitu pro dodatečné stavební práce, dodávky a sluţby na 50% 

v souhrnu.   
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2.2 Problematika příslušnosti orgánů obce při zadávání veřejných 

zakázek 

Pro obec jako základní jednotku územní samosprávy je charakteristická její 

ekonomická samostatnost, která se mimo jiné projevuje svobodným rozhodováním 

o vydávání finančních prostředků za účelem uspokojování vlastních potřeb 

prostřednictvím zadávání veřejných zakázek. Specifické postavení obce 

jako veřejnoprávního subjektu má vliv na tvorbu vůle a rozhodování v souvislosti 

se zadáváním veřejných zakázek. Problematika procesu tvorby vůle a vymezení 

pravomocí jednotlivých orgánů obce zákonem o veřejných zakázkách blíţe upravena 

není, na tyto otázky je třeba aplikovat obecní zřízení. Ve vztahu k obci obsahuje zákon 

o veřejných zakázkách pouze základní kritéria týkající se poradních orgánů zadavatele, 

kterými jsou komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení 

a hodnocení nabídek.
38

O ustanovení konkrétních členů těchto komisí 

však při respektování zákonných poţadavků
39

 rozhoduje sama obec.  

Na zadávání veřejných zakázek se v obci podílejí i fakultativně zřízené orgány 

zastupitelstva obce (iniciativní a kontrolní výbory)
40

 a rady obce (iniciativní a poradní 

komise)
41

 jednotliví úředníci, kteří jsou do procesu zadávání aktivně zapojeni v rámci 

plnění svých pracovních úkolů, a ve většině případů nadlimitních a podlimitních 

veřejných zakázek i externí zadávací specialisté. 

  

                                                 

38
 K problematice hodnotící komise blíţe viz podkapitola 2.5.1.  

39 Viz § 71 a 74 zákona o veřejných zakázkách. 

40 Viz § 117 obecního zřízení. 

41 Viz § 122 obecního zřízení. 
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           Výchozím problémem v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek obcí je 

dle mého názoru vyřešení následujících základních otázek: 

1. Jaký orgán obce je formálně příslušný k rozhodnutí o vypsání veřejné zakázky 

a k dalším právním jednáním, ke kterým v rámci zadávacího řízení dochází?
42

 

2. Jakým způsobem vzniká vůle obce zadat veřejnou zakázku z materiálního hle-

diska?  

3. Jaké je vymezení orgánů obce,
43

 které se na procesu zadávání fakticky podílejí, 

a subjektů odlišných od obce, které se na veřejných zakázkách mohou podílet 

jako tzv. externí zadávací specialisté?   

2.2.1 Rada obce 

Rada obce je kolegiální orgán tvořený starostou, místostarostou (místostarosty) 

a radními, které volí zastupitelstvo z řad svých členů. Radě obce přísluší výkon 

samostatné působnosti, při němţ odpovídá zastupitelstvu obce, a stanoví-li tak zákon 

přísluší jí i rozhodování v oblasti přenesené působnosti.
44

Jestliţe počet členů 

zastupitelstva obce nepřesahuje 15, rada obce není volena. V takovém případě vykonává 

její pravomoci zásadně starosta, s výjimkou taxativně vyjmenovaných kompetencí, 

které jsou svěřeny zastupitelstvu obce.
45

 

Ustanovení § 102 odst. 2 obecního zřízení přiznává radě obce v samostatné 

působnosti tzv. vyhrazené pravomoci, jedná se zejména o zabezpečování hospodaření 

obce podle schváleného rozpočtu, vydávání nařízení obce či rozdělování pravomocí 

                                                 

42
 Např. rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky, vyloučení dodavatele, zrušení řízení, rozhodnutí o způsobu 

vyřízení námitek, uzavření smlouvy atd. 

43
 Orgány obce jsou dle § 5 odst. 1 obecního zřízení zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad 

a zvláštní orgány obce. 

44
 Viz § 99 obecního zřízení. 

45
 Viz § 102 odst. 4 obecního zřízení.  
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v obecním úřadu. Oblast veřejných zakázek však v tomto taxativním výčtu nenalezneme, 

marně bychom ji hledali i v jiných ustanovení obecního zřízení, popřípadě zákona 

o veřejných zakázkách. Z faktu, ţe obecní zřízení o úkonech týkajících se zadávání 

veřejných zakázek mlčí a výslovně je nesvěřuje ani radě obce ani zastupitelstvu obce, 

vyplývá, ţe spadají do kategorie tzv. zbytkových pravomocí v samostatné působnosti 

obce, které jsou v kompetenci rady obce
46

 a pokud rada v obci není volena 

v kompetenci starosty.
47

 Obecní zřízení nevyţaduje pro rozhodování o veřejných 

zakázkách ţádné zvláštní postupy či formality. Rada obce se o veřejných zakázkách 

usnáší stejným způsobem, jako o jiných běţných záleţitostech, tedy na neveřejných 

zasedáních formou usnesení, které podepisuje starosta, k platnému usnesení je potřeba 

souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
48

 

Jako orgán primárně příslušný k procesu schvalování smluv, jejichţ předmětem 

je plnění veřejných zakázek, jsme v předchozím odstavci vyvodili radu obce.
49

 Nyní 

musíme posoudit, zda rada obce můţe svoji pravomoc ohledně zadávání delegovat 

na jiný orgán. Jazykovým výkladem ustanovení § 102 odst. 3 obecního zřízení (Rada 

obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti 

obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce 

nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování 

v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) 

a m)dovodíme, ţe rada obce můţe část svých nevyhrazených pravomocí, mezi něţ patří 

i zadávání veřejných zakázek, zcela nebo zčásti svěřit jiným orgánům obce, 

a to konkrétně starostovi nebo obecnímu úřadu. Argumentem a contrario dovodíme, 

ţe rozhodování o vyhrazených pravomocech dle ustanovení § 102 odst. 2 obecního 

zřízení rada obce na jiný orgán kromě dvou vymezených případů - § 102 odst. 2 písm. k) 

                                                 

46
 Viz § 102 odst. 3 věta první obecního zřízení.  

47
 Viz § 101 odst. 1, 2 a 3 obecního zřízení. 

48
 Viz § 99 odst. 2 obecního zřízení.  

49
Z tohoto důvodu je rada obce v této diplomové práci zkoumána mezi orgány obce přednostně, 

i kdyţ podle obecního zřízení je nejvyšším orgánem obce zastupitelstvo. 
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a m) obecního zřízení delegovat nesmí.
50

 

Rozhodnutí rady obce o tom, ţe pověřuje starostu nebo obecní úřad 

rozhodováním o veřejných zakázkách má formu výslovného usnesení, v němţ musí být 

jasně a přesně vymezen rozsah a trvání delegace tak, aby se předešlo případným 

kompetenčním sporům mezi orgány obce. Můţe se jednat o delegaci obecného významu 

(pro budoucnost), tzn. k zakázkám určitého druhu, nebo o delegaci ad hoc k určité 

zakázce nebo k určitému úkonu. 

V kontextu delegace je radními v praxi často diskutována otázka, zda mohou být 

tzv. nepojmenované (nevyhrazené) pravomoci v samostatné působnosti svěřeny 

téţ komisi rady obce. Přestoţe obecní zřízení tuto variantu přímo nezakazuje, je třeba 

mít na paměti, ţe obec je v prvé řadě subjekt veřejného práva, a proto na ni nelze 

v plném rozsahu aplikovat zásadu „Co není výslovně zakázáno, je dovoleno.“
51

 Rada 

obce tedy nemůţe rozhodovací kompetence delegovat libovolně na jiný orgán, 

neţ obecní zřízení dovoluje podle výslovného ustanovení § 102 odst. 3 věta druhá 

obecního zřízení. Navíc komise rady obce není orgánem obce ve smyslu ustanovení 

§ 5 odst. 1 obecního zřízení, nýbrţ pouze iniciativním a poradním orgánem rady obce 

bez jakýchkoliv rozhodovacích oprávnění, smyslem jejich činnosti je pouze předkládání 

stanovisek a námětů radě obce. Delegace rozhodovacích pravomocí můţe být na komisi 

rady obce delegována jen v oblasti přenesené působnosti na základě § 122 odst. 2 

obecního zřízení. Argumentem a contrario tudíţ lze dovodit, ţe delegace rozhodovacích 

oprávnění v oblasti samostatné působnosti, kam veřejné zakázky spadají, není přípustná. 

Jelikoţ jsme rozhodování v rámci zadávání veřejných zakázek správně zařadili 

do samostatné působnosti obce, bylo by jednání komise v této oblasti neplatné 

pro nedostatek pravomoci k takovým úkonům.
52

 

                                                 

50
 Srov. PRŮCHA, Petr in: KOPECKÝ, M., PRŮCHA, P., HAVLAN, P., JANEČEK, J. Zákon o obcích: 

komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-758-4, s. 214. 

51
 Srov. čl. 2 odst. 4 Ústavy. 

52
 MINISTERSTVO VNITRA. Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy č. 7/2009. [online] 

Praha, 2009 [cit. 2015-13-10].  

Dostupné z: file:///C:/Users/user/Downloads/stanovisko_%C4%8D._7_2009%20(2).pdf 
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2.2.2 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce, jediný orgán obce zakotvený na ústavní úrovni, je to 

kolegiální orgán, který získává svou demokratickou legitimitu prostřednictvím 

pravidelných voleb. Nejen díky tomuto aspektu zaujímá v oblasti samosprávy 

nadřazenou pozici nad ostatními orgány obce. Zastupitelstvu obce je obecním zřízením 

vyhrazeno spravovat nejdůleţitější záleţitosti v samostatné působnosti obce jako je 

schvalování základních dokumentů rozvoje obce, schvalování rozpočtu a závěrečného 

účtu, specifická majetkoprávní jednání a další záleţitosti, které jsou v zájmu obce 

a jejích občanů.
53

  

Mimo pravomoci výslovně uvedené v ustanovení § 84 odst. 2, 

příp. § 85 obecního zřízení je zastupitelstvu obce dána moţnost atrahovat si do své 

výlučné působnosti další pravomoci v samostatné působnosti obce, které zákonodárce 

svěřil jiným orgánům obce,
54

 s výjimkou těch, které obecní zřízení výslovně vyhrazuje 

radě obce, respektive, které jsou radě obce svěřeny zvláštními zákony.
55

 V rámci tohoto 

zmocnění si zastupitelstvo obce můţe formou usnesení vyhradit i rozhodování o všech 

veřejných zakázkách, o určitém druhu veřejných zakázek nebo ad hoc o konkrétní 

veřejné zakázce. Jedná se zejména o významné veřejné zakázky, které mají mimořádný 

dosah na obecní rozpočet a rozvoj obce, a proto je ţádoucí, aby byly projednány 

v širším plénu. Pokud si zastupitelstvo obce atrahuje pravomoc zadávání veřejných 

zakázek, nesmí rada obce v této oblasti činit ţádné úkony po dobu trvání výhrady. 

V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek náleţí zastupitelstvu obce ještě 

jedna důleţitá pravomoc. Ustanovení § 84 odst. 5 obecního zřízení opravňuje 

zastupitelstvo obce rozhodnout o zrušení usnesení rady obce týkající se veřejné zakázky, 

jehoţ výkon byl pozastaven starostou z důvodu nesprávnosti. Pokud zastupitelstvo obce 

předloţené usnesení zruší, rada obce se můţe danou záleţitostí opětovně zabývat 

                                                 

53
 Viz § 84 odst. 2 obecního zřízení 

54
 Viz § 84 odst. 4 obecního zřízení. 

55
 Srov. § 102 odst. 2 písm. p) obecního zřízení. 
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a přijmout nové usnesení. Zastupitelstvo obce si po zrušení usnesení můţe také vyhradit 

rozhodování v dané věci a znovu rozhodnout samo. Jestliţe zastupitelstvo obce 

předmětné usnesení rady povaţuje za správné, rozhodne o nevyhovění/zamítnutí návrhu 

starosty, usnesení potvrdí nebo v dané věci nepřijme vůbec ţádné usnesení. V tomto 

případě zůstane usnesení rady v platnosti, pozastavení jeho výkonu skončí a bude 

moţno jej vykonat. Změna pozastaveného usnesení s ohledem na dikci obecního zřízení 

moţná není.
56

  

2.2.3 Starosta  

Starosta zaujímá v procesu zadávání veřejných zakázek význačnou pozici, 

neboť je to osoba, která materiálně vytváří vůli zadat konkrétní veřejnou zakázku. 

Starosta totiţ obecně připravuje plán akcí, které se mají realizovat v následujícím roce 

či volebním období, z nichţ potřeba uskutečnit veřejnou zakázku vychází. Role starosty 

ještě více vyniká v obcích, kde vykonává také funkci rady obce, protoţe tato není vůbec 

volena, nebo protoţe na něj rozhodování o veřejných zakázkách delegovala. V těchto 

případech starosta rozhoduje o vypsání veřejné zakázky, zajišťuje administrativní 

průběh zadávacího řízení a nakonec i vybírá dodavatele.  

Výlučně starostovi je svěřeno oprávnění zprostředkovávat vůli obce navenek.
57

 

Starosta však nemá povahu statutárního orgánu právnické osoby, kdyţ o obsahu 

právního jednání rozhoduje zastupitelstvo obce, nebo v mezích jeho usnesení či v rámci 

svých pravomocí rada obce. Obec je veřejnoprávní korporací, jejíţ vnitřní poměry jsou 

upraveny normami práva veřejného, jejichţ porušení nemůţe být bez následků.
58

 Funkcí 

                                                 

56
 Srov. VEDRAL, Josef  in: VEDRAL, J., VÁŇA, L., BŘEŇ, J., PŠENIČKA, S. Zákon o obcích (obecní 

zřízení): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-

7179-597-1, s. 480. 

57
 Viz § 103 odst. 1 obecního zřízení. 

58
 Viz PŠENIČKA, Stanislav in: VEDRAL, J., VÁŇA, L., BŘEŇ, J., PŠENIČKA, S. Zákon o obcích 

(obecní zřízení): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova edice komentované zákony. ISBN 

978-80-7179-597-1, s. 540. 
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starosty je tak pouhé sdělování a projevování vůle obce, nikoliv její vlastní tvorba, 

ta přísluší výhradně zastupitelstvu obce či radě obce. K platnosti právního jednání 

starosty je vţdy třeba předchozí projednání a rozhodnutí zastupitelstva obce nebo rady 

obce. Právní jednání učiněné starostou bez schválení příslušného orgánu obce by nebylo 

způsobilé zakládat jakákoliv práva ani povinnosti, neboť by na něj bylo nazíráno 

jako na jednání absolutně neplatné od samého počátku.
59

  

Tento závěr potvrzuje i Nejvyšší soud ČR rozsudkem sp.zn. 30 Cdo 3328/2014 

ze dne 28.1.2015, ve kterém se vyjadřuje následovně: „Právní úkon starosty vyžadující 

schválení zastupitelstvem obce (a obdobně obecní radou) provedený bez takového 

předchozího schválení, je od počátku neplatný podle § 41 odst. 2 zákona o obcích 

Poněvadž starosta obce nemůže (ohledně základních náležitostí, případně i dalších 

náležitostí právního úkonu, pokud takovou vůli projevilo zastupitelstvo obce) nijak 

„dotvářet“ či „pozměňovat“ projevenou (a dosud navenek v rámci právního úkonu 

obce formálně právně nevyjádřenou) vůli zastupitelstva obce, která (jako jediná) je 

relevantní pro vznik, změnu či zánik příslušného právního vztahu, pak právní úkon, 

který starosta obce učinil, aniž by tím vyjádřil vůli zastupitelstva své obce, je ve smyslu 

§ 41 odst. 2 zákona o obcích od samého počátku absolutně neplatný. Jinými slovy 

řečeno, k takové absolutní neplatnosti právního úkonu dojde nejen tehdy, pokud starosta 

obce uzavřel s druhou smluvní stranou (s přihlédnutím k posuzované otázce prodeje 

obecního nemovitého majetku) za obec příslušnou převodní smlouvou, ačkoliv takový 

právní úkon zastupitelstvo obce předem neschválilo, ale i v případě, 

pokud o některé z podstatných náležitostí právního úkonu zastupitelstvo obce vůbec 

nerozhodlo, když vůli obce (o podstatných náležitostech právního úkonu) nelze 

dovozovat např. z chování zastupitelů při hlasování, či z obsahu diskuze předcházející 

vlastnímu usnesení zastupitelstva.“
60

    

  

  

                                                 

59
 Srov. § 41 odst. 2 a 3 obecního zřízení.  

60
 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3130/2005 ze dne 14.6.2006 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 350/2007 ze dne 19.12.2007. 
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Ani dodatečné schválení zastupitelstvem obce nebo radou obce by absolutní 

neplatnost jednání nebylo způsobilé zhojit.
61

Pokud by na základě takového jednání 

došlo k poskytnutí plnění, jednalo by se o bezdůvodné obohacení ve smyslu ustanovení 

§ 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).  

Procesu tvorby vůle obce se v rozhodovací praxi věnuje taktéţ Ústavní soud, 

který judikaturu Nejvyššího soudu doplňuje tak, ţe „starosta obce nemůže sám vytvářet 

vůli obce, to přísluší výhradně zastupitelstvu obce či radě obce. Pokud však již vůle 

obce v zásadních bodech vytvořena byla, je starosta oprávněn jednat v intencích 

takto vytvořené vůle.“ Starosta tak dle konstantního názoru Ústavního soudu můţe 

v rámci právního jednání obce, které dříve schválilo zastupitelstvo obce či rada obce 

sjednat ve prospěch obce např. smluvní pokutu. Závěr o neplatnosti takového jednání 

starosty by byl dle Ústavního soudu „přehnaně formalistický a rozporný s ústavně 

zaručeným právem obce na samosprávu dle čl. 8, čl. 100 odst. 1 a 101 odst. 4 Ústavy 

České republiky.“
62

    

Obecní zřízení svěřuje starostovi moţnost vyuţít několika kontrolních 

mechanismů, jestliţe povaţuje určité usnesení rady obce v oblasti zadávání veřejných 

zakázek nesprávné nebo nezákonné. První moţností je opětovné projednání usnesení 

rady obce. Jestliţe starosta povaţuje určité usnesení rady obce ve věci veřejných 

zakázek za nesprávné, můţe na nejbliţším zasedání rady obce navrhnout jeho opětovné 

projednání. Pokud s jeho návrhem rada obce souhlasí, zařadí tento bod na program 

jednání. Starosta pak můţe v rámci opětovného projednání pouze uvádět námitky, 

které proti přijatému usnesení má, sám ţádnou rozhodovací pravomocí nedisponuje. Je 

zcela na radě obce, jak dané usnesení posoudí, zda jej zruší, změní nebo na něm setrvá. 

Ustanovení § 105 obecního zřízení dává dále starostovi moţnost pozastavit výkon 

usnesení rady obce má-li za to, ţe je nesprávné. O své vůli by měl starosta neprodleně 

informovat nejen radu obce, ale i obecní úřad, který zpravidla plnění usnesení přijatých 

orgány obce zabezpečuje. Pozastavené usnesení starosta předloţí zastupitelstvu obce, 

                                                 

61
 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Odo 1747/2010 ze dne 9.2.2011. 

62
 Viz nález Ústavního soudu I.ÚS 2574/14 ze dne 25.8.2015. 
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které na svém nejbliţším zasedání rozhodne o jeho zrušení či ponechání v platnosti.
63

 

2.2.4 Obecní úřad 

Obecní úřad představovaný starostou, místostarostou, tajemníkem a zaměstnanci 

obce zařazenými do obecního úřadu zajišťuje ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 písm. 

a) č. 1 výkon těch úkonů v oblasti veřejných zakázek, které mu uloţilo zastupitelstvo 

obce nebo rada obce. Vnitřní organizační rozčlenění obecního úřadu je právem nikoliv 

povinnost náleţející radě obce.
64

 Ta má v této souvislosti volné uváţení v mezích 

základního zákonného rámce, a sice označení a druhů vnitřních organizačních útvarů 

(jednotek) – rada tak můţe zřizovat odbory a v jejich rámci oddělení. Podle některých 

názorů však je moţné vytvářet oddělení i bez zřízení odborů nebo oddělení podřízená 

přímo starostovi stojící mimo odbory.
65

  

Organizace a realizace procesu zadávání veřejných zakázek tak v různých obcích 

spadá do kompetence různých odborů či oddělení. Pro ilustraci, Statutární město 

Liberec má zřízen Odbor právní a veřejných zakázek, v jehoţ rámci existuje Oddělení 

veřejných zakázek,
66

 v městské části Praha - Zbraslav je agenda veřejných zakázek 

svěřena Odboru místního hospodářství.
67

 

                                                 

63
 SAMKOVÁ, Pavla. Zrušení nebo změna usnesení rady obce. [online] 2013 [cit. 2015-13-10].  

 Dostupné z http://moderniobec.cz/zruseni-nebo-zmena-usneseni-rady-obce/ 

64
 Viz § 109 odst. 2 obecního zřízení. 

65
KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, s. 208. 

66
 Viz Příloha č. 1 směrnice 1RM - Organizační struktura Magistrátu města Liberec. [online] Liberec, 

účinnost verze od 1.10.2015 [cit. 2015-12-09]. Dostupné z http://www.liberec.cz/cz/magistrat-

radnice/organizacni-rad/.   

67
 Viz Příloha číslo 1 Organizačního řádu Úřadu městské části Praha – Zbraslav. [online] Praha - Zbraslav, 

účinnost verze od 1.1.2010 [cit. 2015-12-09].  Dostupné http ://docplayer.cz/7279430-Organizacni-rad-

uradu-mestske-casti-praha-zbraslav.html . 

http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/organizacni-rad/
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/organizacni-rad/
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2.2.5 Osoby, které obec pověřila zadavatelskou činností 

„Zadavatel může přípravou zadání veřejné zakázky pověřit podnikatele 

s příslušným oprávněním k podnikání s tím, že určité úkony musí učinit zadavatel sám 

či prostřednictvím hodnotící komise. Činnost osoby zastupující zadavatele spočívá 

zpravidla v přípravných krocích a následném zajištění organizační činnosti 

administrativní povahy ve vztahu k zahájení, průběhu a ukončení zadávacího řízení.“
68

 

Obec je podle § 151 zákona o veřejných zakázkách oprávněna nechat se v rámci 

zadávacího řízení zastoupit. Jelikoţ se jedná o zastoupení soukromoprávní povahy, obec 

nese v plné míře odpovědnost za řádný průběh zadávacího řízení a dodrţení zákona 

o veřejných zakázkách. V případě pochybení zástupce, bude mít obec právo poţadovat 

od něj náhradu škody, příp. jiné smluvní nároky.
69

 

Pokud se jedná o zakázky malého rozsahu, obec ve většině případů realizuje celý 

zadávací proces sama bez pomoci třetích osob. Právo nechat se zastoupit osobami 

vykonávajícími zadavatelskou činnost hojně vyuţívají malé obce, které nemají 

se zadáváním zkušenosti a chybí jim vlastní odborný aparát pro přípravu a realizaci 

veřejné zakázky. Obce, ve kterých sice odbor nebo oddělení specializované na veřejné 

zakázky existuje, vyuţívají sluţeb administrátorů veřejných zakázek, jedná-li 

se zejména o nadlimitní veřejné zakázky, nebo o případy, kdy je veřejná zakázka 

hrazena zcela nebo zčásti z poskytnuté dotace a chybné zadávací řízení by způsobilo 

ohroţení čerpání takové dotace. 

 Obec se můţe nechat zastoupit jakoukoliv právnickou či fyzickou osobou, 

ani zákon o veřejných zakázkách ani zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 

(ţivnostenský zákon) neklade nároky na zvláštní způsobilost k této činnosti. Zástupce 

musí pouze splňovat podmínky nepodjatosti a nesmí se sám zúčastnit zadávacího řízení. 

                                                 

68
 Rozhodnutí ÚOHS sp.znS303/2013/VZ-776/2014/514/MPr ze dne 13.1.2014. 

69
 KRUTÁK, Tomáš a Lenka KRUTÁKOVÁ. Zákon o veřejných zakázkách: s komentářem a příklady 

právní stav k 1.4.2013. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2013, Právo (Anag). ISBN 9788072637782. s. 

406. 
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Smluvní vztah mezi obcí a jejím zástupcem má nejčastěji podobu příkazní smlouvy 

dle ustanovení § 2430 NOZ, ve které je vhodné upravit i ujednání o smluvní pokutě 

v případě uloţení sankce ze strany ÚOHS nebo odebrání dotace. 

 Osoby vykonávající poradenskou a konzultační činnost mohou organizovat celé 

zadávací řízení (připravit zadávací dokumentaci, vystupovat vůči třetím osobám, 

vypracovat smlouvu) nebo mohou provádět jen jednotlivé dílčí úkony, a to včetně jejich 

podpisu (správa profilu zadavatele, oznámení o zadání zakázky). Určité úkony ale musí 

obec učinit sama nebo prostřednictvím hodnotící komise. Specializovaný zadavatel 

tak nikdy nemůţe být obcí zmocněn k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele 

z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení 

soutěţe o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Zástupce vţdy jedná jménem 

obce a na její účet, odpovědnost za jednání však nese samotná obec, na rozdíl 

od realizace zadávacího řízení prostřednictvím centrálního zadavatele dle ustanovení 

§ 3 zákona o veřejných zakázkách.
70

   

V praxi se nezřídka objevují případy, kdy administrátor veřejných zakázek jedná 

za obec nad rámec moţného zmocnění, kdyţ činí úkony, které dle zákona o veřejných 

zakázkách musí činit obec sama nebo prostřednictvím hodnotící komise. V takovém 

případě dochází k nezákonnému postupu v zadávacím řízení, který můţe ovlivnit výběr 

nejvhodnější nabídky a zmařit účel zadávacího řízení. Kroky takto učiněné budou 

Úřadem zrušeny. Z tohoto hlediska je dle mého názoru ţádoucí, aby obec v příkazní 

smlouvě jasně a určitě vymezila úkony, ke kterým bude zmocněnec oprávněn.   

 

Rozhodnutím sp.zn. S303/2013/VZ-776/2014/514/MPr ze dne 13.1.2014 shledal 

Úřad v souvislosti se zastoupením dle ustanovení § 151 zákona o veřejných zakázkách 

nezákonný postup v zadávacím řízení ve věci zadavatele Statutárního města Jihlava. 

Jako opatření k nápravě orgán dohledu zrušil posouzení výše nabídkových cen uchazečů 

včetně ţádostí o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, dále všechny úkony 
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 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-443-8, s. 308-310. 
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zadavatele související s posouzením a hodnocením nabídek uchazečů, které jsou 

zaznamenány ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, a konečně i rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 

V předmětné věci se Statutární město Jihlava nechalo při výkonu práv 

a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit administrátorem veřejných 

zakázek. Tento externí zadavatel, mimo jiných úkonů, také zaslal uchazečům ţádosti 

o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, ačkoliv dle ustanovení§ 77 odst. 1 

zákona o veřejných zakázkách tato povinnost náleţí hodnotící komisi. S ohledem 

na charakter institutu mimořádně nízké nabídkové ceny Úřad shledal, ţe není moţné, 

aby se zadavatel, resp. hodnotící komise nechala zastoupit ani při určování, zda je 

nabídková cena konkrétního uchazeče o veřejnou zakázku mimořádně nízká, 

ani při následném zaslání ţádosti o zdůvodnění. Orgán dohledu nicméně nevyloučil, 

aby hodnotící komise své závěry zaloţila právě na podkladě zjištění a doporučení 

externího zadavatele. 
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2.3 Problematické aspekty ve zpracování zadávací dokumentace 

„Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky.“
71

 

Ze zákonné definice vyplývá, ţe zadávací dokumentace je hlavním prostředkem, 

kterým obec dává najevo svou vůli obstarat konkrétní plnění a zároveň rozhodujícím 

podkladem, na jehoţ základě dodavatelé zpracovávají své nabídky. Jednoduše řečeno 

zadávací dokumentace specifikuje poţadavky obce na konkrétní plnění a stanoví 

podmínky zadávacího řízení. Obec se při vymezení zadávacích podmínek musí 

vyvarovat stanovení podmínek znevýhodňujících některé dodavatele.  

V zájmu obce je kvalitní a bezchybné zpracování zadávací dokumentace, 

neboť vadná zadávací dokumentace je způsobilá ovlivnit počet i obsah podaných 

nabídek a ve svém důsledku tak ohrozit samotný průběh zadávacího řízení a výběr 

nejvhodnější nabídky. Zadávací dokumentace musí být úplná a správná, jasná 

a srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby si jakýkoliv potenciální dodavatel 

po jejím prostudování dokázal udělat představu o předmětu veřejné zakázky a o své 

schopnosti zúčastnit se daného zadávacího řízení. Za správnost a úplnost 

v ní uvedených údajů nese plnou odpovědnost obec, a to i v případě, ţe pro ni zadávací 

dokumentaci připravila externí zadávací firma.           

2.3.1 Nesprávné vymezení předmětu veřejné zakázky 

Při vymezování předmětu veřejné zakázky vychází obec ze svých aktuálních 

potřeb, časového horizontu, finančních moţností apod. Přesná kritéria pro určení 

předmětu plnění zákon o veřejných zakázkách neuvádí, mimo základní principy 

                                                 

71
 Viz § 44 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. 
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zadávání by měla obec brát na zřetel zejména schválený rozpočet pro daný kalendářní 

rok, nabídku na trhu ze strany dodavatelů, provozní poţadavky, bezpečností a jiná 

rizika.
72

 

Správné vymezení předmětu veřejné zakázky je naprosto zásadní, neboť právě 

na jeho základě se potenciální dodavatelé rozhodují, zda vůbec mají zájem 

se o veřejnou zakázku ucházet. V souladu s ustanovením § 17 písm. l) zákona 

o veřejných zakázkách je obec povinna určit předmět plnění v zadávacích podmínkách. 

Předmět veřejných zakázek je nejprve stručně specifikován v dokumentech, 

jimiţ se zahajuje zadávací řízení, a to buď v oznámení o zahájení zadávacího řízení
73

, 

nebo ve výzvě o zahájení zadávacího řízení.
74

 Obec můţe v určitých případech zveřejnit 

předmět plnění prostřednictvím předběţného oznámení před samotným zahájením 

zadávacího řízení. V podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je předmět 

veřejné zakázky vymezen v zadávací dokumentaci. 

Při vymezování předmětu veřejné zakázky se obec musí vyvarovat jeho příliš 

širokému vymezení ve smyslu rozsudku Krajského soudu v Brně sp.zn. 62 Af 7/2010-

135 ze dne 2.3.2010. Uvedený judikát říká, ţe pokud zadavatel poţaduje obecné 

a specifické vzájemně nesouvisející plnění, dopouští se skryté diskriminace, 

neboť omezuje počet dodavatelů a konkurenčního prostředí mezi nimi. Takto široce 

vymezeným předmětem plnění totiţ zadavatel z veřejné zakázky předem vylučuje 

potenciální dodavatele, kteří nejsou schopni nabídnout všechna spolu vzájemně 
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 JURČÍK, Radek. Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2007, Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 978-80-7179-575-9, s. 81 
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 Za oznámení o zahájení zadávacího řízení se dle ust. § 26 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách 

povaţuje (a) oznámení otevřeného řízení, uţšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěţního 

dialogu veřejným zadavatelem, (b) oznámení otevřeného řízení, uţšího řízení nebo jednacího řízení s 

uveřejněním sektorovým zadavatelem, (c) pravidelné předběţné oznámení sektorového zadavatele, pokud 

je pouţito jako způsob zahájení uţšího řízení či jednacího řízení s uveřejněním, a (d) zjednodušené 

oznámení v případě zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému. 
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 Za výzvu o zahájení zadávacího řízení se dle ust. § 26 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách povaţuje 

(a) písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, (b) písemná výzva k podání nabídek ve 

zjednodušeném podlimitním řízení, a (c) písemná výzva k podání nabídek v řízení na základě rámcové 

smlouvy. 
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nesouvisející plnění, a přitom v případě, ţe by poţadovaná plnění byla poptávána 

samostatně, nabídku by podat mohli. 

Další chybou, které se obce v praxi při vymezování předmětu veřejné zakázky 

mohou dopustit, je zvýhodnění určitého dodavatele pouţitím konkrétních označení, 

která jsou právě pro něj příznačná (uvedení obchodní firmy, specifického označení 

zboţí a sluţeb, které platí pro určitou osobu, patenty na vynálezy atd.). Předmět veřejné 

zakázky má být popsán dostatečně obecným způsobem tak, aby nedošlo 

k upřednostnění jednoho či více dodavatelů a vyloučení ostatních dodavatelů. Zákon 

o veřejných zakázkách sice konkrétní odkazy výjimečně připouští za podmínek 

uvedených v ustanovení § 44 odst. 11, ale pouze odůvodňuje-li to předmět veřejné 

zakázky, a pokud by popis předmětu veřejné zakázky stanovený technickými 

podmínkami plnění byl nepřesný a nesrozumitelný. V takovém případě ale obec musí 

připustit jakékoliv jiné obdobné řešení vyhovující jejím poţadavkům na plnění 

předmětu veřejné zakázky. Obec tedy při pouţití konkrétních označení musí uvést 

dostatečné argumenty, které odkazy zdůvodňují, jinak se neoprávněným zvýhodněním 

určitého dodavatele dopouští diskriminačního jednání, které zakládá správní delikt 

podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. 

 

V souvislosti s nesprávným vymezením předmětu veřejné zakázky lze citovat 

rozhodnutí Úřadu sp.zn. VZ/S060/05-154/2019/05-RP ze dne 11.5.2005, kterým orgán 

dohledu shledal, ţe zadavatel město Planá porušil zákon
75

 tím, ţe při zadávání veřejné 

zakázky s názvem „Dodávka požárního automobilu CAS 16“ nevymezil její předmět 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a naopak neoprávněně vymezil 

některé části veřejné zakázky odkazem na konkrétní výrobek určité značky (konkrétně 

uvedl „podvozek MAN 10.185 4 x 4“ a „kombinované čerpadlo Ziegler 8/8 - 2H“) 

a neumoţnil pouţití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Orgán dohledu 

uloţil městu Planá zrušit otevřené zadávací řízení na šetřenou veřejnou zakázku.   

                                                 

75
 Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 

Sb. 
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2.3.2 Nezákonné dělení předmětu veřejné zakázky 

Obec má právo definovat předmět veřejné zakázky dle vlastního uváţení 

a připouští-li to povaha předmětu, můţe veřejnou zakázku rozdělit na jednotlivé části.
76

 

Při dělení předmětu veřejné zakázky je však obec povinna postupovat v souladu 

s ustanovením § 13 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách a nesmí předmět veřejné 

zakázky rozdělit tak, aby došlo ke sníţení předpokládané hodnoty pod zákonné finanční 

limity. Pokud případné rozdělení předmětu veřejné zakázky dopad do zákonných 

finančních limitů nemá, je ponecháno na rozhodnutí obce, jestli celkový předmět 

veřejné zakázky spočívající v témţe nebo obdobném plnění bude plněn vcelku 

nebo po částech. Stručně řečeno, obec smí rozdělit např. jednu podlimitní veřejnou 

zakázku na dvě podlimitní veřejné zakázky, ale nikoliv na tři veřejné zakázky malého 

rozsahu.  

Právě porušení principu zákazu dělení předmětu veřejné zakázky pod zákonné 

finanční limity je častým pochybením, kterého se obec při zpracování zadávací 

dokumentace dopouští. K nezákonnému dělení můţe dojít z důvodu neznalosti právní 

úpravy a nevědomosti z hlediska povinnosti sčítat předpokládané hodnoty vzájemně 

souvisejících plnění, nebo účelově ve snaze obejít zákon, tak, aby došlo ke  sníţení 

předpokládané hodnoty a obec se vyhnula přísnějšímu zadávacímu reţimu. 

S problematikou dělení veřejných zakázek úzce souvisí vymezení, co je moţné 

povaţovat za jedinou veřejnou zakázku. Zákon o veřejných zakázkách ţádná kritéria 

pro určení, jestli se jedná o jedinou veřejnou zakázku nebo o několik samostatných 

veřejných zakázek nestanoví. Při posuzování toho, zda v konkrétním případě jde 

o jednu nebo více veřejných zakázek má obec dle rozhodovací praxe ÚOHS a ustálené 

judikatury vycházet z věcných, geografických a časových souvislostí a rovněţ 

ze skutečnosti, ţe předmět plnění veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek.
77
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 Viz § 98 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. 

77
 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudusp. zn. 2 Afs 55/2010-173 ze dne 15.12.2010 

nebo rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 68/2011-50 ze dne 7.3.2013. 
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Záměrem obce je bezesporu vyhnout se nepříznivým následkům nezákonného 

dělení předmětu veřejné zakázky. Pro naplnění tohoto účelu povaţuji za vhodné, 

aby obec vţdy pečlivě naplánovala své aktuální potřeby pro dané období a zohlednila 

při tom jejich vazby z hlediska místa, času a předmětu plnění. Pokud by i přesto měla 

obec pochybnosti o tom, jaký druh zadávacího řízení zvolit, doporučila bych volbu 

přísnějšího reţimu, čímţ se omezí riziko případných pochybení.   

 

Jako příklad nevhodného postupu obce při dělení veřejných zakázek uvádím 

rozhodnutí ÚOHS sp.zn. S55/2015/VZ-5482/2015/531/JDO ze dne 25.2.2015, 

ve kterém Úřad rozhodl, ţe se obec Jinín jako zadavatel dopustila správního deliktu 

podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona o  veřejných zakázkách tím, ţe uměle 

a v rozporu se zákonem rozdělila předmět plnění do tří samostatných veřejných zakázek, 

čímţ došlo k nezákonnému sníţení limitů. V důsledku toho obec Jinín nezadala 

předmětnou veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacích řízení uvedených 

v ustanovení § 21 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, přičemţ tento postup mohl 

podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Obci Jinín byla uloţena pokuta ve výši 

30 000,- Kč. 

V dané věci se jednalo o tyto veřejné zakázky na stavební práce spočívající 

v opravě místních komunikací – „Obnova místních komunikací po přívalovém dešti 

na p.č.kat. 598/2 k.ú. Jinín a p.č.kat. 552 k.ú.Zorkovice“, „Oprava škod po přívalovém 

dešti na p.č.kat. 590/1, 590/2 k.ú. Jinín“a „Oprava škod po přívalovém dešti na p.č.kat. 

604 k.ú. Jinín“, přičemţ všechny tři případy byly zadávány jako veřejné zakázky 

malého rozsahu na základě výzvy k podání nabídky ze dne 19.11.2010. 

Orgán dohledu shledal předmětné veřejné zakázky ve vzájemné souvislosti, 

neboť byla prokázána jejich místní souvislost (stavební práce byly prováděny 

na katastrálním území obce Jinín), časová souvislost (výzvy k podání nabídky byly 

datovány ke stejnému dni, k plnění předmětu veřejných zakázek došlo v jednom 

účetním období) a věcná souvislost (totoţný předmět plnění). Úřad tedy dospěl k závěru, 

ţe šetřené veřejné zakázky malého rozsahu společně tvořily předmět jedné veřejné 

zakázky a obec Jiníntak měla povinnost zadat je v odpovídajícím zadávacím řízení jako 

jedinou veřejnou zakázku. 
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2.3.3 Stanovení a specifikace nevhodných hodnotících kritérií 

Základní hodnotící kritéria jsou měřítka, na jejichţ základě zadavatelé hodnotí 

jednotlivé nabídky. Zákon o veřejných zakázkách definuje v ustanovení § 78 odst. 1 dva 

druhy základních hodnotících kritérií, a to kritérium ekonomické výhodnosti nabídky 

a kritérium nejniţší nabídkové ceny. V případě základního hodnotícího kritéria nejniţší 

nabídkové ceny obec v zásadě hodnotí celkovou výši nabídkové ceny. Rozhodne-li 

se obec pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické 

výhodnosti nabídky, stanoví vţdy dílčí hodnotící kritéria, která musí skutečně 

vyjadřovat ekonomickou výhodnost nabídky. Dílčí kritéria mohou být objektivní 

(např. doba dodání) nebo subjektivní povahy (např. estetický vzhled), přičemţ obec 

předem stanoví jejich jednotlivou váhu v procentech. Volba dílčích kritérií je plně 

v kompetenci obce, nesmí však být diskriminační a znevýhodňovat určité dodavatele, 

za diskriminační kritérium je povaţováno např. kritérium vzdálenosti závodu 

dodavatele od místa plnění veřejné zakázky. Obec musí zvolit takové základní hodnotící 

kritérium, které se v daném případě jeví vhodné z hlediska druhu a sloţitosti veřejné 

zakázky a uvede je jiţ do zadávací dokumentace.
78

      

Dle mého názoru významnou koncepční změnou, kterou zavedla směrnice 

2014/24/EU a do zákona o veřejných zakázkách transponovala tzv. technická novela 

č. 40/2015 Sb. bylo zmírnění striktního zákazu v ustanovení § 50 odst. 5 zákona 

o veřejných zakázkách, který platil bez výjimky od počátku platnosti zákona, pouţít 

jako hodnotící kritérium kvalifikaci dodavatele. Technická novela přináší moţnost 

pouţít jako dílčí hodnotící kritérium organizaci, kvalifikaci a zkušenosti osob 

zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění. 

Toto dílčí hodnotící kritérium však bude moţno pouţít pouze na tzv. intelektuální 

sluţby konzultantů, architektů či projektantů. Z pohledu obcí je v tomto směru 

technická novela vítaným posunem, neboť jiţ nejsou nuceny zadávat např. veřejné 

zakázky na právní sluţby či projekční práce jen na základě nejniţší nabídkové ceny. 
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 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-443-8, s. 635-636. 



41 

 

Pro úplnost je třeba dodat, ţe v praxi toto dílčí hodnotící kritérium nepřináší jen výhody, 

ale zároveň na obce klade poměrně značné nároky. Toto kritérium totiţ nelze vyjádřit 

číselně, a proto je nezbytné, aby obec v zadávacích podmínkách co nejpečlivěji 

definovala, k čemu bude při posuzování nabídek přihlíţet.
79

 

Při evaluaci kaţdé nabídky musí obec postupovat nejen formálně správně, 

tedy transparentně, rovným zacházením a nediskriminačně, nýbrţ musí brát v potaz 

i jiţ zmíněné principy „3E“. Kritérium hospodárnosti je přímo obsaţeno v ustanovení 

§ 78 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách v kritériu nejniţší nabídková cena. 

Efektivnost a účelnost výslovně uvedeny nejsou, lze je však vyvodit z dílčích kritérií, 

která dle ustanovení § 78 odst. 4 povinně ve svém souhrnu vytváří kritérium 

ekonomické výhodnosti nabídky. Princip efektivnosti je obsaţen např. v návratnosti 

nákladů, princip účelnosti např. v kritériích estetických a funkčních vlastností.
80

  

Dlouhodobé srovnání vývoje pouţitých hodnoticích kritérií dokazuje pokračující 

trend spočívající v tom, ţe zadavatelé stále častěji hodnotí nabídky na základě nejniţší 

nabídkové ceny. V roce 2014 tvořil podíl zadávacích řízení se základním hodnoticím 

kritériem nejniţší nabídkové ceny 82%. Zadavatelé volí kritérium nejniţší nabídkové 

ceny především z obavy, ţe by nebyli schopni nastavit dílčí hodnotící kritéria dostatečně 

objektivně a transparentně a zadávací řízení by neobstálo případnému přezkumu 

ze strany ÚOHS.
81
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 DVOŘÁK, David. Zřejmě poslední novela zákona o veřejných zakázkách nabyla účinnosti. Moderní 

obec, 2015, č. 4, s. 57-58. 
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 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Metodika hodnocení veřejných zakázek s ohledem na 

kritérium 3E, Příloha č. C1 Dokumentu „Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost 

aúčelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek“ [online]. Praha, 2008 [cit. 2015-11-15].  
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Z předchozího odstavce je zřejmé, ţe definování dílčích hodnotících kritérií je 

dalším problematickým aspektem, se kterým se obec při zadávání veřejných zakázek 

musí vypořádat. V praxi obec často volí nevhodná hodnotící kritéria k danému předmětu 

veřejné zakázky nebo význam některých kritérií přeceňuje na úkor toho nejdůleţitějšího 

– výše nabídkové ceny. Nesprávně nastavená kritéria znehodnocují objektivní výběr 

mezi nabídkami, vzbuzují pochyby, zda se ze strany obce nejedná o záměr takovým 

způsobem ovlivnit výsledek zadávacího řízení a mohou vést aţ ke zrušení zakázky 

či uloţení pokuty ze strany ÚOHS.  

Za nevhodná kritéria jsou rozhodovací praxí Úřadu povaţovány zejména vágní 

pojmy jako celková výhodnost nabídky, komplexnost nabídky, výhodnost smlouvy o dílo, 

platební podmínky, kvalita předložené nabídky nebo podmínky návrhu na uzavření 

smlouvy.
82

 Takto nejasně specifikovaná hodnotící kritéria jsou netransparentní, 

kdyţ z nich není dostatečně zřejmé, co konkrétně zadavatel zamýšlí pod těmito pojmy 

hodnotit. Protoţe potenciální dodavatelé mají zájem zpracovat svou nabídku 

tak, aby v jednotlivých dílčích kritériích uspěli co nejlépe, musí obec kritéria hodnocení 

volit tak, aby z nich bylo bezpochyby patrné, na co se mají soutěţící dodavatelé zaměřit 

při sestavování nabídky zaměřit a co bude doopravdy pod kaţdým kritériem 

hodnoceno.
83

   

      

Rozhodnutím sp.zn. S169/2010/VZ-8695/2010/520/ABr ze dne 20.9.2010 Úřad 

stanovil, ţe se zadavatel město Roudnice nad Labem dopustil správního deliktu 

podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, kdyţ v zadávací 

dokumentaci jednak neuvedl způsob hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících 

kritérií a jednak stanovil dílčí hodnotící kritérium záruční podmínky a celková úprava 

zajištění způsobem, který zadavateli při hodnocení nabídek neumoţnil dodrţet zásadu 

transparentnosti, přičemţ tyto postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější 
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 Viz např. rozhodnutí ÚOHS sp.zn.S 207/2000-153/494/01-Po ze dne 2.2.2001 nebo rozhodnutí ÚOHS 

sp.zn. S 195/2000-153/4163/2000-ŠT ze dne 5.12.2000. 
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nabídky. Městu Roudnice nad Labem byla v dané věci uloţena pokuta ve výši 70 000,-

Kč.  

Orgán dohledu v předmětném rozhodnutí shledal, ţe zadavatel jednal 

neprůhledně a tedy v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, neboť předem neurčil 

způsob přidělování bodů za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria. Způsob přidělování bodů 

uvedla hodnotící komise aţ v tabulkách hodnotícího systému. Úřad dále uvedl, 

ţe zadavatel nikde v zadávací dokumentaci nevymezil údaje, které budou hodnoceny 

pod částí hodnotícího kritéria celková úprava zajištění. Vzhledem ke skutečnosti, 

ţe institut zajištění závazků
84

 je pojem značně různorodý, nemohli mít potenciální 

dodavatelé jasnou představu o tom, jaký význam a důleţitost bude zadavatel 

jednotlivým druhům zajištění přičítat.  

 

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek přináší další dle mého názoru 

uţitečná kritéria pro hodnocení nabídek, která budou ze strany obcí vyuţívána. Mimo 

jiţ zmíněný nejvýhodnější poměr nabídkové ceny nebo nákladů ţivotního cyklu 

a kvality se jedná o hodnocení dopadů nabídky na ţivotní prostředí, sociální hodnotící 

kritéria (např. zapojení nezaměstnaných do plnění zakázky apod.).  

2.3.4 Nesprávné nastavení kvalifikačních předpokladů  

Kvalifikační předpoklady jsou podmínky nebo vlastnosti, které musí splnit 

kaţdý dodavatel ucházející se o plnění veřejné zakázky. Zadavatel prostřednictvím 

těchto kritérií zjišťuje, zda má podaná nabídka právní a ekonomický podklad, 
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 Institut zajištění závazků byl v době předmětného rozhodnutí upraven v ustanovení § 544 a násl. 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a pro obchodní vztahy 

v ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů. 

Kromě forem zajištění uvedených ve zmíněných zákonech (zástavní právo, smluvní pokuta, ručení, 

bankovní záruka atd.) mohli potenciální zadavatelé zvolit i další výslovně neupravené zajišťovací 

instrumenty. 
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jinak řečeno, zda je dodavatel schopen splnit předmět veřejné zakázky. Pokud dodavatel 

poţadovanou kvalifikaci nesplní, nastupuje nevyvratitelná právní domněnka, ţe je 

k plnění veřejné zakázky nezpůsobilý.
85

 

Kvalifikační předpoklady se dělí na 4 skupiny. Jedná se o základní kvalifikační 

předpoklady (beztrestnost, absence úpadku, hrozícího úpadku a likvidace, absence 

daňových nedoplatků atd.), profesní kvalifikační předpoklady (oprávnění k podnikání, 

odborná způsobilost atd.), ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku 

a technické kvalifikační předpoklady (seznam dodávek provedených za poslední tři roky, 

vzorky výrobků atd.).  

V případě zadávání veřejnými zadavateli reguluje zákon o veřejných zakázkách 

poţadavky na kvalifikaci poměrně detailně v ustanovení § 50 a násl. Z dikce zákona 

vyplývá povinnost obce poţadovat ve všech případech prokázání splnění základních 

a profesních kvalifikačních předpokladů, u nadlimitních veřejných zakázek také čestné 

prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a v závislosti 

k povaze předmětu veřejné zakázky má dále obec právo poţadovat technické 

kvalifikační předpoklady. Obec můţe specifikovat jen takové poţadavky na kvalifikaci, 

které jsou přiměřené rozsahu veřejné zakázky a bezprostředně s jejím předmětem 

souvisí. 

Nesprávné nastavení kvalifikačních předpokladů můţe obci způsobit komplikace 

v průběhu zadávacího řízení, které mohou vyústit aţ v sankce ze strany ÚOHS ve formě 

pokuty, zákazu uzavřít vysoutěţenou smlouvu, či dokonce zákazu plnit jiţ uzavřenou 

smlouvu. Marně vynaloţené finanční náklady na přípravu zadávacího řízení a ztrátu 

času jsou pak samozřejmostí.  

 

Jako méně závaţné pochybení v souvislosti s nastavováním kvalifikačních 

předpokladů je povaţováno opomenutí poţadavku obce na splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů. Dle stanoviska Úřadu obsaţeném ve výsledku šetření 
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podnětu postupu zadavatele – města Český Těšín ze dne 15.10.2012 (ÚOHS-

P844/2012/VZ-17348/2012/710AZa) zakládá takové jednání pouhé formální porušení 

zákona a nemůţe jít k tíţi dodavatelům. V předmětné věci orgán dohledu šetřil, 

zda obec Český Těšín postupovala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 

kdyţ v zadávacím řízení nepoţadovala prokázání profesního kvalifikačního 

předpokladu, ač je k tomu jako veřejný zadavatel povinna.  

Stěţovatel namítal, ţe dodavatel, se kterým obec Český Těšín uzavřela smlouvu, 

příslušné osvědčení nedoloţil a měl být proto v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 

zákona o veřejných zakázkách z účasti v zadávacím řízení vyloučen. ÚOHS shledal, 

ţe vybraný dodavatel splnil kvalifikaci v poţadovaném rozsahu a nemohl být vyloučen 

z důvodu nedoloţení osvědčení, které zadavatel opomenul poţadovat (vybraný 

dodavatel navíc takovým osvědčením disponoval). K neprokázání profesního 

kvalifikačního předpokladu tedy došlo z důvodu pochybení na straně obce Český Těšín, 

která nedodrţela zákonem stanovený postup. Dle závěru Úřadu však tato vada nastavení 

kvalifikačních předpokladů není způsobilá podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější 

nabídky, a proto v šetřené věci správní řízení z moci úřední nezahájil.
86

   

           

 Při nastavování kvalifikačních předpokladů obce nejvíce chybují ve vymezení 

technických kvalifikačních předpokladů, jejichţ smyslem je zajistit, ţe zadavatel uzavře 

smlouvu na veřejnou zakázku pouze s dodavatelem, který je technicky schopný splnit 

předmět takové smlouvy řádně, kvalitně a včas. Správným nastavením technických 

kvalifikačních předpokladů je minimalizováno riziko, ţe dojde ke zmaření primárního 

účelu zadávacího řízení, kterým je řádná a efektivní realizace plnění, jeţ je předmětem 

veřejné zakázky.        

Obec má právo od dodavatelů v rámci technických kvalifikačních předpokladů 

poţadovat doklady a informace výčtem uvedené v ustanovení § 56 odst. 1 aţ 3 

zákona o veřejných zakázkách. Aby nastavení technických kvalifikačních předpokladů 

bylo úplné, musí obec zákonné poţadavky blíţe specifikovat stanovením jejich rozsahu, 

uvedením způsobu jejich prokázání a vymezením jejich minimální úrovně, 
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tak aby odpovídala druhu, rozsahu a sloţitosti předmětu plnění veřejné zakázky. 

Při vymezování technických kvalifikačních předpokladů musí obec pečlivě zváţit, 

zda je konkrétní kvalifikační předpoklad odůvodněný, odpovídá předmětu veřejné 

zakázky a zda není nastaven diskriminačním způsobem tak, aby je mohl splnit jen úzký 

okruh dodavatelů z těch, kteří by jinak byli schopni řádně splnit předmět veřejné 

zakázky.
87

   

          

 Nesprávné nastavení technických kvalifikačních předpokladů lze ilustrovat 

na rozhodnutí ÚOHS sp.zn. S503/2014/VZ-26177/2014/553/RHr/MKn ze dne 

9.12.2014. Zadavatel – obec Loučná nad Desnou obdrţel od Úřadu pokutu ve výši 

30 000,- Kč za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona 

o veřejných zakázkách, kdyţ vymezil minimální úroveň technického kvalifikačního 

předpokladu tak, ţe neodpovídal druhu, rozsahu a sloţitosti předmětu plnění veřejné 

zakázky, přičemţ tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky 

a uzavřel dne 30. 8. 2012 smlouvu na veřejnou zakázku.     

Obec Loučná nad Desnou zadávala ve zjednodušeném podlimitním řízení 

veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II. Etapa“, 

s předpokládanou hodnotou ve výši 6 000 000,- Kč, přičemţ k prokázání splnění 

technických kvalifikačních předpokladů poţadovala předloţení seznamu stavebních 

prací realizovaných dodavatelem za posledních 5 let obsahující minimálně 7 staveb, 

jejichţ předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba komunikace v intravilánu obce 

nebo města minimálně ve finančním objemu 3.000.000,- Kč bez DPH za kaţdou 

uvedenou veřejnou zakázku.        

Reference na 7 takto vymezených zakázek v celkovém objemu 21 000 000,- Kč 

představovaly 3,5 násobek předpokládané hodnoty zadávané veřejné zakázky. 

S ohledem na předmět veřejné zakázky (vybudování 3 parkovacích pásů s celkem 39 

parkovacími místy) a konkrétní okolnosti posuzovaného případu shledal orgán dohledu 

takto nastavený technický kvalifikační předpoklad jako nepřiměřený.  
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Dle závěru Úřadu spočívala nepřiměřenost nastavení v kombinaci poţadavků 

na počet referenčních zakázek, na jejich hodnotu a v limitaci na stavby realizované 

pouze v intravilánu obce. Úřad shledal jednání zadavatele jako diskriminační, 

neboť způsob vymezení rozsahu technických kvalifikačních předpokladů vedl 

k omezení počtu dodavatelů, kteří by byli schopni podat nabídku a účastnit 

se zadávacího řízení.  
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2.4 Specifika veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných obcí 

Zakázky malého rozsahu představují mezi veřejnými zakázkami specifickou 

výjimku. Dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách jsou z působnosti 

tohoto zákona vyloučeny, z toho vyplývá, ţe obec není povinna zadávat je v reţimu 

zákona. Jako veřejný zadavatel má však obec uloţenou povinnost dodrţet při jejich 

zadávání základní zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Veřejným zakázkám malého rozsahu je věnována celá podkapitola, neboť jde 

o nejčastější typ veřejných zakázek, které obec zadává. Zejména menší obce realizují 

téměř všechny své záměry jako veřejné zakázky malého rozsahu, pouze výjimečné 

investiční akce pak zadávají prostřednictvím podlimitních nebo nadlimitních veřejných 

zakázek, které pro ně připravují externí zadávací specialisté.          

Ačkoli obec při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nemusí postupovat 

podle zákona o veřejných zakázkách a nemá tedy ani povinnost vyhlášení, je 

přesto dle mého názoru vhodné, aby proces zadávání zahájila uveřejněním informace 

o veřejné zakázce malého rozsahu na profilu zadavatele. Tímto postupem se sníţí riziko 

případné diskriminace dodavatelů, zejména těch zahraničních, kteří nemají přístup 

na vnitrostátní trh.   

2.4.1 Směrnice obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Vzhledem k absenci právní úpravy zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

přijímá valná většina obcí, ačkoliv zákon o veřejných zakázkách ani obecní zřízení tuto 

povinnost nestanoví, jako svůj vnitřní předpis
88

 směrnice či pravidla upravující postupy 

                                                 

88
 „Vnitřní předpisy jsou abstraktní akty vydávané v rámci určité organizační struktury nadřízeným vůči 

podřízeným, a to právě na základě vztahu nadřízenosti a podřízenosti; nemají povahu pramenů práva, 

zavazují pouze podřízené.“ Viz SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. 

Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2013, ISBN 978-80-7478-002-8, s. 76. 
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pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.   

Právo regulovat interní postup obce v souvislosti se zadáváním veřejných 

zakázek spadá (stejně jako všechny úkony týkající se veřejných zakázek) do zbytkových 

pravomocí v samostatné působnosti obce. K vydání směrnice je tedy kompetentní rada 

obce, a pokud není rada v obci volena starosta. Nelze opomenout zastupitelstvo obce, 

které si můţe pravomoc vydávat pravidla pro přidělování veřejných zakázek vyhradit 

a v případě, ţe nesouhlasí s obsahem jiţ vydané směrnice, můţe přijmout nová pravidla 

dle vlastních představ.  

Ve směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu je moţné vymezit konkrétní 

osobu (např. vedoucího příslušného odboru), která připravuje a nese odpovědnost 

za způsob zadání, formulaci zadávací dokumentace, stanovení poţadavku na prokázání 

kvalifikace dodavatelů a určení kritérií pro hodnocení nabídek. Dále v ní lze vymezit 

finanční limity, do kterých lze zadat veřejnou zakázku přímo, či moţnost navrhnout radě 

obce spolupráci s externím zadávacím specialistou. 

2.4.2 Vztah správního řádu k zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řešily územní samosprávné celky otázku, 

zda se bude vztahovat i na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

kdyţ tento postup není na rozdíl od zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných 

zakázek upraven zákonem o veřejných zakázkách. 

Dle ustanovení § 1 odst. 1 správního řádu se tento zákon pouţije na postup 

orgánů územních samosprávných celků pouze tehdy, pokud vykonávají působnost 

v oblasti veřejné správy. Při zadávání veřejných zakázek však územní samosprávné 

celky veřejnou moc nevykonávají. Naopak, s dodavateli jsou v rovnoprávném postavení 

na rozdíl od případů, kdy vystupují podle správního řádu jako správní orgány 

v nadřazeném postavení ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám.  
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Z výše uvedeného vyplývá, ţe se správní řád na zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu nevztahuje. Navíc negativní vymezení působnosti správního řádu 

v ustanovení § 1 odst. 3 výslovně stanoví, ţe se tento zákon nepouţije pro právní 

jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhoţ územního 

samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti. Smlouvy na plnění předmětu 

veřejných zakázek se tedy řídí předpisy soukromoprávními a obec vystupuje 

při jejich uzavírání jako právnická osoba podle soukromého práva.
89

 

2.4.3 Přezkum postupu obce v případě zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu 

Otázka věcné příslušnosti k přezkumu postupu obce při zadání veřejných 

zakázek malého rozsahu není na úrovni zadávacích směrnic řešena, odvisí 

proto od výkladu vnitrostátní úpravy veřejných zakázek. Hlavním problémem v této 

souvislosti je vymezení orgánu, který je k přezkumu veřejných zakázek malého rozsahu 

příslušný. 

Dohled nad postupem zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěţi 

o návrh vykonává v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách 

ÚOHS. Vzhledem ke skutečnosti, ţe při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

není obec povinna postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, není tímto zákonem 

přímo zakotven, a ani nelze dovodit, dohled Úřadu nad postupem obce při zadávání 

těchto zakázek. Samotný Úřad se v rozhodovací praxi opakovaně vyjadřuje, 

ţe pokud předmět veřejné zakázky nespadá do reţimu zákona o veřejných zakázkách, 

není jeho věcná příslušnost k vedení správního řízení dána. Na tom nic nemění 

ani případná volba zadavatele zadávat zakázku postupem podle zákona o veřejných 

zakázkách, neboť věcná příslušnost Úřadu nemůţe být zaloţena subjektivním 

rozhodnutím zadavatele. Z pohledu orgánu dohledu je tedy zcela irelevantní, 

                                                 

89
 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-443-8, s. 132-133. 
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jestli zadavatel provede úkony, které budou formálně odpovídat postupu podle zákona 

o veřejných zakázkách.
90

 

Výše uvedeným ale není vyloučena příslušnost Úřadu k dohledu nad povinností 

zadavatele stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a nad postupem při jejím 

rozdělení, který by mohl vést k neoprávněnému uţití některé z výjimek či mírnějších 

reţimů pro zadávání veřejných zakázek.   

Kontrola zadávání veřejných zakázek malého rozsahu můţe být uskutečněna 

několika způsoby. A to buď v reţimu zákona o finanční kontrole, v rámci přezkoumání 

hospodaření obce krajským úřadem či auditorem nebo auditorskou společností, 

kontrolou ze strany Ministerstva vnitra, případně zapojením vnitřních kontrolních 

orgánů.
91

 

Dle ustanovení § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je územním samosprávným celkům 

dána povinnost po celý rozpočtový rok vykonávat kontrolu svého hospodaření 

podle zákona o finanční kontrole. Část čtvrtá zákona o finanční kontrole stanoví obcím 

povinnost zajistit fungování vnitřního kontrolního systému, kdy zejména v rámci 

předběţné řídící kontroly při řízení veřejných výdajů před vznikem závazků jsou 

příslušní vedoucí zaměstnanci povinni prověřit zvláště nezbytnost připravované operace, 

její správnost ve vztahu k dodrţení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

a k postupu a podmínkám stanoveným pro zadávání veřejných zakázek.  

Specifická moţnost kontroly postupu obce při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu je upravena zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 

předpisů. Dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) je zadávání a uskutečňování veřejných 

zakázek malého rozsahu předmětem přezkoumání, které je kaţdoročně prováděno 

krajským úřadem či auditorem nebo auditorskou společností. Tento proces je ovšem 

                                                 

90
Viz např. rozhodnutí ÚOHS sp.zn. ÚOHS-R205/2008/02-2483/2009/310/Jha ze dne 27.2.2009 

nebo rozhodnutí ÚOHS sp.zn. R119/2014/VZ-4542/2015/322/IJU ze dne 19.2.2015. 

91
 K zapojení vnitřních kontrolních orgánů více viz kapitola 2.5.3. 
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prováděn v rámci přezkoumávání hospodaření obce, jehoţ primárním účelem je zpětné 

provedení kontroly rozpočtu a hospodaření obce za předcházející kalendářní rok. 

Kontrola vykonávaná Ministerstvem vnitra je limitována moţností kontrolovat 

pouze zákonnost postupu jednotlivých orgánů obce při zadávání veřejných zakázek, 

tedy zda příslušné orgány obce rozhodly o jednotlivých krocích v souladu 

s jejich kompetencemi dle obecního zřízení (např. zda v dané záleţitosti měla 

rozhodnout a rozhodla rada obce či zastupitelstvo obce).
92

 

  

                                                 

92
 MINISTERSTVO VNITRA. Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 

1/2013.[online].Praha, 2012Verze 2014/1 [cit. 2015-11-26].  

Dostupné z file:///C:/Users/user/Downloads/1-2013nov%C3%BD_.pdf 
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2.5 Problematické aspekty v průběhu zadávacího řízení a po jeho 

ukončení 

V této podkapitole se bude autorka věnovat nejčastějším pochybením, 

kterých se obec můţe dopustit v samotném průběhu zadávacího řízení a po jeho 

ukončení. S ohledem na to je třeba vymezit pojem ukončení zadávacího řízení. Zákon 

o zadávání veřejných zakázek uvádí dva způsoby ukončení zadávacího řízení, 

a to zadání veřejné zakázky (výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy)
93

 

a zrušení zadávacího řízení.
94

 

2.5.1 Nesprávný postup při výběru a schvalování členů hodnotící ko-

mise 

Hodnotící komise je jakoţto kolegiální orgán zřízený k poradě obce jedním 

ze zásadních institutů rozhodujících o řádném zadání veřejné zakázky. Hodnotící 

komise se do zadávacího řízení zapojuje po fázi otevírání obálek, kdy hodnotí 

a posuzuje předloţené nabídky z hlediska jejich souladu s poţadavky dle zadávací 

dokumentace a doloţení všech poţadovaných dokladů. Úkolem hodnotící komise je 

pouze doporučit obci konkrétní nabídku, sama výběr neprovádí. O výběru nejvhodnější 

nabídky rozhoduje vţdy k tomu příslušný orgán obce, přičemţ ten můţe rozhodnout 

i odlišně od doporučení hodnotící komise.
95

 

Z  dikce ustanovení § 74 zákona o veřejných zakázkách vyplývá následující. 

Úkony hodnotící komise vůči dodavatelům jsou činěny jménem zadavatele, je tedy 

v zájmu obce pečlivé zváţení jejího obsazení, neboť za případné porušení právních 

                                                 

93
 Viz § 82 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách.  

94
 Viz § 84 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. 

95
 BALÝOVÁ, Lucie. Veřejné zakázky. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2015, Právní praxe. ISBN 978-80-

7400-560-2, s. 117. 



54 

 

předpisů je sankcionován zadavatel. Minimální počet členů hodnotící komise je 5, a je-

li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně jedna třetina členů 

příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
96

 Alespoň jedním členem 

hodnotící komise musí být zástupce obce, nejčastěji půjde o někoho z radních, 

zastupitelů nebo vedoucích pracovníků.  

Povaţuji za důleţité zdůraznit, ţe hodnotící komise je orgán zřizovaný obcí 

ad hoc na základě zákona o veřejných zakázkách, který stojí zcela mimo soustavu 

orgánů obce. Zejména pro větší obce je typické ustanovení jedné stálé hodnotící komise 

sestávající nejčastěji z vedoucích pracovníků, radních či zastupitelů a externích 

zadávacích specialistů, není ovšem neobvyklé ani individuální jmenování pro kaţdou 

veřejnou zakázku zvlášť.  

Dle ustanovení § 102 odst. 3 obecního zřízení spadá povinnost sestavovat 

hodnotící komisi do tzv. nepojmenovaných pravomocí v samostatné působnosti, 

které jsou svěřeny radě obce, a pokud rada obce není volena, starostovi. Rada obce 

můţe hodnotící komisi zřídit jako zvláštní komisi tak, jak předpokládá zákon 

o veřejných zakázkách, nebo můţe zřídit další svoji komisi jako poradní orgán rady, 

kterému funkci hodnotící komise svěří svým usnesením. Pravomoc ustanovit hodnotící 

komisi si můţe dle ustanovení § 84 odst. 4 obecního zřízení atrahovat zastupitelstvo 

obce, které si na úkor rady obce vyhradí jen schvalování členů hodnotící komise 

navrţených radou obce, nebo i jejich výběr. 

Úřad se vyjadřuje, ţe zákon o veřejných zakázkách v ţádném ustanovení 

neukládá obci povinnost zdůvodňovat výběr konkrétních členů hodnotící komise. 

Ve volné dispozici obce je taktéţ rozhodnutí o zrušení stávající hodnotící komise 

a jmenování komise nové, rovněţ bez nutnosti odůvodnění takového jednání.
97

 

  

                                                 

96
 Poţadavky na hodnotící komisi jsou zvýšeny u nadlimitních a významných veřejných zakázek. Viz § 

74 odst. 5, 6 zákona o veřejných zakázkách. 

97
 Viz rozhodnutí ÚOHS R372/2012/VZ-4087/2013/310/DBa ze dne 5.3.2013. 
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K příslušné odbornosti jedné třetiny členů hodnotící komise ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky uvádím rozhodnutí Úřadu sp.zn.S311/2012/VZ-

19506/2012/512/Jma ze dne 17.10.2012. V uvedeném rozhodnutí orgán dohledu 

rozhodl, ţe se zadavatel město Broumov dopustil správního deliktu podle ustanovení 

§ 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, kdyţ nedodrţel postup ke sloţení 

hodnotící komise stanovený v § 74 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, coţ mohlo 

podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Městu Broumov byla uloţena pokuta 

ve výši 60 000,- Kč. 

Zadavatel v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výběr zhotovitele 

projektové dokumentace na stavbu SPORTCENTRUM PIVOVAR BROUMOV“ sestavil 

sedmičlennou hodnotící komisi, dle jeho názoru bylo moţno členy „z hlediska své 

dosavadní činnosti, zkušeností z obdobných řízení, vzdělání a vysokého morálního 

kreditu jako zastupitelů a zaměstnanců územního správního celku, subjektu veřejné 

správy, považovat za dostatečně fundované k posouzení předmětu plnění zakázky 

a splnění požadavků zadavatele ve vztahu k nabídkám ve fázi posouzení.“ 

Podle závěrů Úřadu nastává potřeba zajistit příslušnou odbornost hodnotící 

komise, pokud jsou předmětem veřejné zakázky tak specifické činnosti, ţe k řádnému 

posouzení a hodnocení nabídek je nezbytné odborné vzdělání, nebo praxe v oboru 

přímo souvisejícím s činnostmi prováděnými při plnění veřejné zakázky. Odbornost 

hodnotící komise je nutná zejména, jedná-li se o veřejné zakázky na projektové práce 

a související činnosti, jako studie, dokumentace k územnímu i stavebnímu řízení, 

inţenýrská činnost včetně relevantních průzkumů. Nabídky v těchto případech je třeba 

posoudit z pohledu např. navrhovaného vypracování projektové dokumentace 

o umístění stavby, vlivu stavby na ţivotní prostředí, zajištění a provedení souvisejících 

inţenýrských činností.  

Orgán dohledu shledal, ţe zadavatel neprokázal odbornost hodnotící komise, 

kdyţ pouze jeden její člen, vedoucí odboru investic a rozvoje městského úřadu, 

disponoval odborným vzděláním stavebního směru. Co se týče ostatních jmenovaných 

členů, nelze zkušenost s obdobnými výběrovými řízeními ani účast v jiných hodnotících 

komisích uznat jako příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 
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Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ruší povinnost zadavatele sestavovat 

hodnotící komisi. Tímto se dle mého názoru sice můţe obcím ulevit od některých 

poměrně zbytečných administrativních kroků ohledně výběru a jmenování jejích členů, 

celý proces posuzování a hodnocení nabídek ale bude pouze na radě obce 

(nebo starostovi, příp. zastupitelstvu obce), která se nebude moci při výběru opřít 

o doporučení hodnotící komise, jak byla doposud zvyklá. Je tedy otázkou, do jaké míry 

obce tuto moţnost v praxi doopravdy vyuţijí.   

2.5.2 Mimořádně nízká nabídková cena 

Institut mimořádně nízké nabídkové ceny má zabránit situacím, kdy dodavatel 

uvede ve své nabídce nereálnou cenu, která je během realizace veřejné zakázky 

navyšována. Jako vodítko pro zjištění, zda se v daném případě jedná o mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu, mohou slouţit nabídkové ceny ostatních dodavatelů. Výsledek 

porovnání nabídkových cen však nelze brát automaticky za správný, protoţe ostatní 

nabídkové ceny mohly být cíleně nadceněny a posuzovaná cena je tak reálná.
98

 

Jestliţe má hodnotící komise dojem, ţe nějaká nabídka obsahuje mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu, je povinna vyţádat si od příslušného dodavatele písemné 

zdůvodnění. Vzhledem ke skutečnosti, ţe zákon o veřejných zakázkách pro takové 

jednání nevymezuje ţádný určitý časový úsek, můţe si hodnotící komise vyţádat 

zdůvodnění v jakékoliv fázi zadávacího řízení, a to aţ do rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky. 

Při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny se nelze spoléhat pouze 

na matematickou kalkulaci spočívající v propočtu odlišení ceny od ceny předmětu 

veřejné zakázky. Naopak je třeba brát v potaz i objektivní skutečnosti jako výrobní 

metody, pouţití levnější technologie, prokázané slevy u subdodavatelů, objevnost 

                                                 

98
KRČ, Robert. Zákon o veřejných zakázkách: s komentářem a judikaturou. Praha: Linde Praha, 

2013.ISBN 978-80-7201-888-8, s. 685. 
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technického řešení apod. Důkazní břemeno odůvodněnosti výše ceny je samozřejmě 

na dodavateli. 

Pokud hodnotící komise shledá, ţe je posuzovaná nabídka podhodnocená 

a proto hrozí její neuskutečnění příp. zvýšení finanční zátěţe pro obec, 

nebo, ţe dodavatel nebude schopen dostát svým závazkům, musí obec daného 

dodavatele z účasti na zadávacím řízení vyloučit. Při rozhodování o vyřazení musí 

hodnotící komise postupovat transparentně, především musí v odůvodnění rozhodnutí 

o vyloučení uvést konkrétní důvody, proč tvrzení uváděná dodavatelem ve zdůvodnění 

neakceptovala.
99

 

V souvislosti s problematikou mimořádně nízké nabídkové ceny bych obcím 

doporučila, aby v zadávacích podmínkách vţdy přísně nastavily sankce pro případ, 

ţe plnění předmětu veřejné zakázky nebude realizováno řádně a včas. Tento postup 

předem odradí nepoctivé dodavatele, kteří by jinak svoji nabídku podhodnotili 

za účelem prodluţování realizace veřejné zakázky a s tím spojeným navyšováním 

výdajů. Dále je dle mého názoru ţádoucí, aby obec jasně definovala cenovou hranici, 

jejíţ překročení bude z její strany povaţováno za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 

a metodu, jakou budou případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu posuzovat.
100

 

 

Fakt, ţe obce často v posuzování výše nabídkové ceny chybují, lze demonstrovat 

na rozhodnutí Úřadu sp.zn. S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt ze dne 18.5.2012. 

V předmětné věci orgán dohledu shledal, ţe zadavatel obec Vranovice nedodrţel postup 

stanovený v ustanovení § 77 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 6 zákona o veřejných 

zakázkách, kdyţ posoudil výši nabídkové ceny uchazeče ve vztahu k předmětu veřejné 

zakázky netransparentně, přičemţ tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější 

nabídky. Jako opatření k nápravě Úřad zrušil posouzení a hodnocení nabídek, 

                                                 

99
 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-443-8, s. 623-624. 
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 Fakt, ţe dodavatel v nabídce uvede cenu pod takto stanovenou hranicí, nemůţe znamenat jeho 

automatické vyřazení z účasti v zadávacím řízení. Viz např. rozsudek SDEU ve spojené věci C-147/06 

a C-148/06ze dne 15. 5. 2008. 
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rozhodnutí o vyloučení uchazeče i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

ÚOHS rozhodl, ţe obec Vranovice nepostupovala při posouzení nabídkové ceny 

kvalifikovaně a transparentně, neboť v ţádosti o písemné zdůvodnění nabídkové ceny 

nespecifikovala, z jakých důvodů je nabídková cena povaţována za mimořádně nízkou, 

jaké mají být k jejímu obhájení doloţeny kalkulace a podklady ani jakým způsobem má 

být zdůvodnění nabídkové ceny v jednotlivých poloţkách provedeno. Jelikoţ nebyly 

dodavateli známy konkrétní námitky, které hodnotící komise proti jeho nabídkové ceně 

měla, nemohl se k nabídkové ceně dostatečně určitě vyjádřit, v důsledku čehoţ byl 

zadavatelem neoprávněně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 

 

Co se týče institutu mimořádně nízké nabídkové ceny, nový zákon o zadávání 

veřejných zakázek výslovně zavádí moţnost stanovit v rámci zadávací dokumentace 

cenu nebo náklady, které bude obec povaţovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 

nebo způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny. Není vyloučena ani moţnost, 

aby zadavatel posoudil nabídkovou cenu nebo náklady jako mimořádně nízké i v jiných 

případech, bude tedy na obci, jak bude nakonec tuto otázku řešit. 

2.5.3 Vnitřní kontrola procesu zadávání veřejných zakázek 

Dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěţi 

o návrh svěřuje ustanovení § 112 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Úřadu. Orgánu 

dohledu náleţí výhradní pravomoc zasahovat do průběhu procesu zadávání veřejných 

zakázek, konat správní řízení podle zákona o veřejných zakázkách a případně ukládat 

sankce či realizovat jiná opatření podle tohoto zákona. Tím však není vyloučena 

působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních 

předpisů (např. Nejvyšší kontrolní úřad) ani moţnost fungování vnitřních kontrolních 

mechanismů zadavatele. Je zcela na vůli obce, neboť právě ona je odpovědná 

za zákonnost zadávacího řízení, zda v rámci vnitřního auditu pověří své vlastní 

kontrolní orgány prověřováním zadávání veřejných zakázek a jaké konkrétní 

mechanismy za tímto účelem zvolí. 
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Takovým orgánem dohledu je v rámci obce kontrolní výbor zřízený a pověřený 

zastupitelstvem obce podle ustanovení § 117 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 119 

odst. 3 písm. c) obecního zřízení. Kontrolní výbor je zastupitelstvem obce pověřen 

kontrolou veřejných zakázek jak v průběhu zadávacího řízení, tak po jeho skončení. 

Jeho členové se mohou např. zúčastnit otevírání obálek nebo jednání hodnotící komise. 

Tento orgán zastupitelstva obce ale nemůţe zasahovat do výhradní pravomoci Úřadu 

a realizovat sankční opatření ani jinak zasahovat do probíhajícího procesu zadávání 

veřejných zakázek. Kontrolní výbor je při výkonu dohledu omezen na pouhé 

prověřování postupů a jednotlivých navazujících kroků a jejich popis. Své závěry 

pak shrne do zápisu o provedené kontrole, kde uvede případné zjištěné nedostatky, 

a tento předloţí zastupitelstvu obce.
101

 

Povaţuji za nutné zdůraznit, ţe tento způsob kontroly je spíše alternativní a má 

význam pro zpětnou vazbu dovnitř dané obce. Kontrolní výbor nedisponuje ţádnými 

skutečnými prostředky k nápravě případných nezákonností a je zcela limitován úkony, 

kterými ho pověřilo zastupitelstvo obce. Povaţuji proto za ţádoucí, aby zastupitelstvo 

obce jasně vymezilo podmínky a rozsah kontroly, jakoţto i stanovilo povinnost 

mlčenlivosti a nepodjatosti pro členy kontrolního výboru, neboť za porušení povinnosti 

mlčenlivosti by nesla odpovědnost opět obec. 
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2.6 Problematické aspekty kontrolního mechanismu veřejných zaká-

zek 

Přezkumné řízení veřejných zakázek rozděluje zákon o veřejných zakázkách 

do dvou fází. První má podobu námitkového řízení u zadavatele, v podstatě jde 

o základní ochranu proti namítanému nesprávnému postupu zadavatele.
102

 Druhá má 

podobu správního řízení u Úřadu, kdy jde o dohled nad dodrţováním zákona 

o veřejných zakázkách.
103

 

2.6.1 Námitkové řízení 

V situaci, kdy se dodavatel domnívá, ţe obec porušila v průběhu zadávání 

nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek zákon k jeho újmě, přichází na řadu 

nejprve námitkové řízení. Jedná se o fázi, ve které dodavatel v zákonných 

lhůtách
104

adresuje obci námitky k jejím konkrétním postupům či úkonům a ţádá, 

aby ona sama zjednala ve věci nápravu. Povaţuji za důleţité zdůraznit, ţe řádné podání 

námitek je obligatorní podmínkou pro pozdější podání návrhu na přezkoumání úkonů 

obce ve stejné věci před ÚOHS. 

Obec musí podané námitky přezkoumat a rozhodnout, zda jim vyhovuje 

či nikoliv, do 10 dnů od jejich obdrţení. Rozhodnutí o námitkách se skládá z výroku, 

odůvodnění a poučení o moţnosti podat návrh k Úřadu. Jedná se rozhodnutí sui generis, 

neboť nejde o správní rozhodnutí ve smyslu správního řádu a podnět k přezkoumání 

rozhodnutí nelze chápat jako odvolání podle správního řádu.
105

 

  

                                                 

102
 Viz § 110 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. 

103
 Viz § 112 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách.. 

104
 Viz § 110 odst. 2 aţ 5 zákona o veřejných zakázkách.  

105
 Viz rozhodnutí předsedy ÚOHS sp.zn. 3R 1/99-Ku. 
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V souvislosti s vypořádáním se s námitkami obce v praxi někdy chybují tak, 

ţe o nich nechají rozhodnout osobu, kterou pověřily zadavatelskou činností. 

Z ustanovení § 151 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách však jasně vyplývá, 

ţe rozhodnutí o námitkách je výlučná kompetence obce, ke které nesmí být zmocněn 

někdo jiný. Je moţné a běţné, aby se externí zadávací specialista k podaným námitkám 

vyjádřil, příp. připravil obci podklady a doporučení k rozhodnutí o nich, ale je naprosto 

vyloučeno, aby o námitkách sám rozhodl, takový úkon by pro rozpor se zákonem 

o veřejných zakázkách Úřadem zrušen.    

2.6.2 Správní řízení před ÚOHS 

Dohled nad postupem obce při zadávání veřejných zakázek a soutěţi o návrh, 

náleţí Úřadu. Dohled je nutno chápat v co moţná nejširším slova smyslu, a to jako 

„obecný monitoring procesů (zde může zahájit přezkum z moci úřední na základě 

vlastních poznatků či na základě např. zprávy v médiích), šetření předložených podnětů 

a šetření v rámci obdržených návrhů.“
106

 

Dle ustanovení § 112 odst. 1 a 2 zákona o veřejných zakázkách je ÚOHS 

oprávněn vydávat předběţná opatření (zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení 

nebo pozastavení zadávacího řízení nebo soutěţe o návrh), rozhodovat, zda zadavatel 

postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ukládat nápravná opatření 

(zrušení zadávacího řízení nebo soutěţe o návrh nebo jednotlivého úkonu obce, zákaz 

plnění uzavřené smlouvy), kontrolovat úkony zadavatele podle zákona č. 552/1991 Sb., 

o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů a konečně projednávat správní delikty 

a ukládat sankce za jejich spáchání. 

Přezkumné řízení úkonů obce v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek 

se děje prostřednictvím zvláštního správního řízení, ve kterém se subsidiárně k zákonu 
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o veřejných zakázkách, jakoţto zvláštnímu procesnímu předpisu, pouţije správní řád, 

jakoţto obecný právní předpis. Nejvýznamnější rozdílem, který toto správní řízení 

odlišuje od ostatních je fakt, ţe zde existuje jediný subjekt provádějící řízení, 

a to ÚOHS. I v oblasti veřejných zakázek je uplatněna zásada dvouinstančnosti 

správního řízení, kdy v prvním stupni rozhoduje příslušní odbor dohledu 

nad dodrţováním veřejných zakázek a ve druhém předseda Úřadu na základě 

doporučení rozkladové komise zřízené jako poradní orgán podle správního řádu.
107

 

Obec má jako zadavatel v rámci přezkumného řízení vţdy pozici účastníka řízení, 

bez ohledu na to, zda bylo řízení zahájeno na návrh, nebo z moci úřední. 

Navrhovatel se můţe dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách 

domáhat správního přezkumu téměř jakýchkoliv úkonů zadavatele, 

které podle něj vylučují anebo jsou reálně schopné vyloučit transparentnost, rovné 

zacházení a nediskriminační charakter zadávacího řízení a zároveň mu způsobily újmu 

na jeho právech nebo jsou způsobilé mu ji způsobit. Ustanovení § 114 odst. 2 zákona 

o veřejných zakázkách dále uvádí demonstrativní výčet úkonů, které lze napadnout 

i po uzavření smlouvy, v těchto případech je moţno se domáhat pouze uloţení zákazu 

plnění smlouvy.  

Slabinou dohledu nad zadáváním veřejných zakázek je jeho zneuţívání ze strany 

nepoctivých navrhovatelů. Neúspěšní dodavatelé často vyuţívají široce vymezená práva 

ve správním řádu, čímţ cíleně zdrţují přezkumné řízení, a tím i celý zadávací proces. 

Častým jevem jsou situace, kdy např. dodavatel, který veřejnou zakázku nevyhrál, 

podává šikanózní návrh k ÚOHS jen proto, aby způsobil obstrukce a zmařil účel 

zadávacího řízení. Mnohé jsou i případy, kdy se neúspěšný dodavatel snaţí svým 

návrhem tlačit na dodavatele, který byl první v pořadí, aby mu tento přenechal část 

veřejné zakázky výměnou za to, ţe návrh vezme zpět a umoţní tak plnění smlouvy. 

Z pohledu obce je šikanózní zneuţívání institutu dohledu zvláště problematické, 

neboť v důsledku přezkumého řízení a jeho účelového protahování dochází k odkladu 

plnění předmětu veřejné zakázky i na několik měsíců. Představme si situaci, kdy obec 
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zadává veřejnou zakázku na akutní opravu důleţité místní komunikace a neúspěšný 

dodavatel podává nejdříve námitky obci, poté návrh na zahájení přezkumného řízení 

k ÚOHS, kde v případě neúspěchu samozřejmě podává i rozklad k jeho předsedovi, 

poté vyčká právní moci rozhodnutí a napadne ho ţalobou ke Krajskému soudu v Brně, 

který můţe ve věci vydat předběţné opatření na odloţení vykonatelnosti správního 

rozhodnutí příp. i kasační stíţností k Nejvyššímu správnímu soudu. Je jasné, 

ţe demonstrovaná situace představuje pro obec výrazné komplikace, které se mohou 

promítnout do běţného chodu obce, která je v případě nemoţnosti pouţívat místní 

komunikaci zcela paralyzována. Pokud je navíc veřejná zakázka hrazena z dotace, 

která má stanovené datum limitující její poskytnutí, dojde časovou prodlevou 

k nemoţnosti jejího čerpání, coţ negativně ovlivní rozpočet obce a tím i další plánované 

akce v obci. 

Omezení obstrukčních návrhů přinesla dle mého názoru tzv. technická novela 

č. 40/2015 Sb., jeţ zvýšila horní hranici kauce, kterou je vţdy povinen sloţit na účet 

Úřadu navrhovatel, z původních 2 000 000,- Kč na 10 000 000,- Kč. Dále tzv. technická 

novela zavedla nové pravidlo ohledně vracení kauce pro případy, kdy navrhovatel 

vezme návrh zpět před vydáním rozhodnutí ve věci samé, nově se mu vrací kauce 

poníţená o 20% (dříve se vracela plná částka).    

 

Jako příklad šikanózního jednání neúspěšného dodavatele, který se svými 

námitkami a návrhem snaţil pouze prodlouţit zadávací řízení a znemoţnit plnění 

předmětu veřejné zakázky uvádím veřejnou zakázku s názvem „Zhotovitel stavby 

na akci Splašková kanalizace Libchavy“ zadávanou obcí Libchavy v roce 2010.  

Dne 14.9.2010 oznámila obec Libchavy svůj záměr zadat v otevřeném 

podlimitním řízení shora uvedenou veřejnou zakázku a následně dne 15.12.2010 

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Dne 14.1.2011 zahájil Úřad na návrh účastníků 

sdruţení „Sdruţení Libchavy“ – společnosti Praţské silniční a vodohospodářské stavby, 

a. s. a společnosti SYNER VHS Vysočina, a. s. (dále jen „navrhovatel“) správní řízení 

z důvodu nevyhovění jeho námitkám proti vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. 

O dva týdny později podal navrhovatel návrh na vydání předběţného opatření, 

kterým by bylo zadavateli zakázáno uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemţ Úřad 
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návrhdne 8.2.2011 zamítl, proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel dne 23.2.2011 

rozklad. Obec Libchavy tak mohla dne 4.3.2011 uzavřít smlouvu s vybraným 

uchazečem.  

Správní řízení pokračovalo dále tak, ţe bylo dne 2.5.2011 Úřadem zastaveno, 

neboť návrh na jeho zahájení nesměřoval proti postupu, který je zadavatel povinen 

dodrţovat podle zákona v zadávacím řízení, i proti rozhodnutí o zastavení řízení podal 

dne 10.5.2011 navrhovatel rozklad. Jelikoţ bylo navrhovateli zřejmé, ţe se s podanými 

rozklady nebude úspěšný, vzal dne 26.5.2011 návrh na zahájení správního řízení zpět. 

Vzhledem k této skutečnosti Úřad řízení zastavil dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) 

správního řádu a zároveň zastavil řízení o rozkladu ze dne 10.5.2011.
108

 

 

V současné době je obec v případě prokázání vadného jednání v rámci zadávání 

veřejných zakázek spolufinancovaných z Evropské unie trestána poněkud nelogicky 

dvakrát, a to tak, ţe dostane pokutu od Úřadu a navíc přijde i o poskytnutou dotaci.  

Vhodné řešení této situace přináší nový zákon o zadávání veřejných zakázek, jeţ tuto 

duplicitu sankce ruší. Do budoucna jiţ obec nebude ze strany ÚOHS pokutována, pokud 

bude veřejná zakázka i jen z části hrazena z prostředků Evropské unie, bude obci 

udělena pouze pokuta formou krácení příslušné dotace. 

  

                                                 

108
 Rozhodnutí ÚOHS R47/2011/VZ-8866/2011/310/JSl  ze dne 16.6.2011. 



65 

 

3 Závěr 

Předkládaná diplomová práce bezesporu prokázala, ţe veřejné zakázky vytváří 

dynamickou oblast, v níţ se střetává nejen právo veřejné a soukromé, ale i rovina 

teoretická a praktická. Tématem diplomové práce byla prezentace vybraných 

problematických aspektů, se kterými se v rámci zadávacího řízení obec jako veřejný 

zadavatel nejčastěji střetává. 

V obecné části byly systematicky probrány základní pojmy, jejichţ vymezení 

bylo nezbytné pro pochopení zvláštní části práce. Mimo pojmů definovaných zákonem 

o veřejných zakázkách byl kladen důraz zejména na vymezení právního postavení obce 

dle Ústavy a obecního zřízení. Dále bylo přihlédnuto k principům transparentnosti, 

rovného zacházení, zákazu diskriminace a principu „3E“, které musí obec při zadávání 

veřejných zakázek vţdy dodrţovat bez ohledu na to, zda postupuje podle zákona 

o veřejných zakázkách či nikoliv.    

Zvláštní část se věnovala nejprve současné právní úpravě, která se obcím jeví 

jako nepřehledná a komplikovaná, a novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, 

který slibuje přílišnou sloţitost a administrativní náročnost procesu odstranit. Značný 

prostor byl ponechán otázkám týkajícím se příslušnosti orgánů obce k materiálnímu 

a formálnímu rozhodnutí zadat veřejnou zakázku a moţné delegaci této pravomoci, 

jakoţto i způsobu projevu vůle obce navenek. Dále byly rozebrány konkrétní 

problematické aspekty ve zpracování zadávací dokumentace, v průběhu zadávacího 

řízení a po jeho ukončení. Samostatné kapitoly se soustředily na specifika veřejných 

zakázek malého rozsahu zadávaných obcí a na kontrolní mechanismus veřejných 

zakázek.      

Diplomová práce na příkladech prokázala, ţe v průběhu zadávacího řízení 

ze strany obce dochází k častým pochybením, která mohou být způsobena špatným 

výkladem právní úpravy, nezkušeností či nedbalostí, úmysl obejít zákon samozřejmě 

ţádná obec dobrovolně nepřizná. Jednotlivá rozhodnutí Úřadu ukázala, jak se k vadám 

v zadávacím řízení způsobeným jednáním obce staví orgán dohledu a jaké sankce 

za ně ukládá.      
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Lze shrnout, ţe pro zdárné zadání veřejné zakázky je nejprve nutné, a to nejlépe 

prostřednictvím směrnice obce, jasně vymezit kompetence obecních orgánů. 

Jinak řečeno určit, zda je k jednotlivým krokům zadávacího řízení příslušná rada obce či 

zda si celou agendu veřejných zakázek nebo její určitou část atrahuje zastupitelstvo 

obce. Dále je ţádoucí, aby se úředníci, kteří se na zadávání veřejných zakázek podílí 

v rámci plnění svých úkolů, důkladně obeznámili s platnou právní úpravou a Metodikou 

MMR a pravidelně se účastnili seminářů k aktuálním změnám. Při zadávání veřejných 

zakázek, při nichţ jsou vynakládány značné veřejné zdroje, doporučuji vţdy vyuţít 

moţnost spolupracovat s externím zadavatelem, který je specialistou v daném oboru. 

Zanedlouho by měl vstoupit v účinnost tolik očekávaný nový zákon o zadávání 

veřejných zakázek. Aţ následná praxe prokáţe, zda-li skutečně obcím přinese slibované 

zjednodušení zadávacího procesu a ulehčení od stávajícího administrativního náporu.     
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Abstrakt  

Cílem této práce je prezentace některých problémů spojených se zadáváním veřejných 

zakázek veřejným zadavatelem – obcí. Tato práce je rozdělena do tří částí. První část 

představuje obecný úvod do problematiky. Tato část vymezuje základní pojmy 

a principy spojené se zadáváním veřejných zakázek, pozornost je zaměřena 

také na definici územního samosprávného celku. Úvodem druhá část specifikuje právní 

rámec veřejných zakázek a stručný pohled na budoucí úpravu. Nejdůleţitější úsek této 

části popisuje orgány obce a jejich kompetence spojené se zadáváním veřejných 

zakázek. Dále se zabývá chybami a nedostatky, které mohou vzniknout v průběhu 

zadávacího řízení ze strany obcí. V této části jsou popsány a analyzovány konkrétní 

situace vycházející z praktických zkušeností obcí, včetně uvedení moţných dopadů 

na obec. Pozornost je věnována i aktuální judikatuře a rozhodovací praxi Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěţe. Závěrečná část práce shrnuje závěry předcházejících 

kapitol.   
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Abstract 

The problematic aspects of awarding of public procurement from the perspective 

of the municipality.  

The aim of this thesis is a presentation of certain problems associated with awarding of 

public procurement by public authority - the municipality. This thesis is divided into three 

parts. The first part provides a general introduction to the topic. This part defines the basic 

terms and principles associated with public procurement, attention is also focused on 

a definition of local government units. At the beginning of the second part a legal 

framework of public procurement and a brief view of the future legislativ is presented. The 

most important section of this part describes bodies of the municipality and their 

competences associated with awarding of public procurement. Thereafter it deals with 

mistakes and shortcomings which may arise during the tender process from the part of 

municipalities. In this part specific situations coming from the practical experience of 

municipalities are described and analysed, including a list of potential impacts on 

municipalities. Attention is also paid to current jurisdiction and decision making practices of 

the Office for Protection of Competition. The final part of this thesis summarizes the 

conclusions drawn in the previous chapters.   
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