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Abstrakt 

Způsob zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, je soukromoprávním kontraktačním procesem s vysokou mírou 

formalizace a právní regulace. Tím se odlišuje od obecného kontraktačního procesu 

v civilním právu. 

První kapitola této práce se věnuje rozboru problematiky zadávání veřejných 

zakázek z pohledu zasazení do právního rámce. Dochází k závěru, že se jedná o 

soukromoprávní kontraktaci se subsidiárním použitím předpisů civilního práva, zejména 

pak občanského zákoníku. 

Druhá kapitola se zabývá způsobem uzavření smlouvy ve veřejné zakázce, tedy 

kontraktačním procesem. Kontraktační proces je zde rozdělen na fázi předkontraktační a 

fázi kontraktační, a to tak, že do fáze předkontraktační spadají ty části zadávacího řízení, 

během kterých dochází k vyjasnění obsahu závazku a okruhu smluvních partnerů. Do 

fáze kontraktační pak spadá samotné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Kapitola 

popisuje specifičnosti kontraktačního procesu ve veřejné zakázce od vyhlášení 

výběrového řízení zadavatelem až po uzavření smlouvy. Tyto specifičnosti jsou 

představeny ve vztahu k otevřenému řízení zadávanému v nadlimitním režimu. Na konci 

kapitoly je pak uvedeno srovnání s ostatními druhy řízení a jsou uvedeny odlišnosti od 

otevřeného řízení. Kapitola si pokládá i několik zajímavých otázek a snaží se na ně nalézt 

odpovědi. Jednou z takových otázek je např. povaha smlouvy z pohledu adhezního 

způsobu uzavření smlouvy. 

Třetí kapitola rozebírá možnosti změny smlouvy uzavřené ve veřejné zakázce. 

Navazuje tak na kontraktační proces analyzovaný v druhé kapitole a rozvíjí jej o možnosti 

změn po uzavření smlouvy. Jelikož právní vývoj možnosti změny smlouvy probíhal 

zejména na úrovni judikatury SD EU, jsou nejprve představeny stěžejní rozsudky této 

rozhodovací instituce a jejich význam pro právní teorii. Následně pak je představena 

současná právní úprava této problematiky na úrovni EU. V neposlední řadě se kapitola 

též zabývá vývojem možnosti změny smluv ve veřejné zakázce v českém právním 

prostředí, a to od 90. let až do současné podoby zákona o zadávání veřejných zakázek. 



78 

Téma práce je zpracováváno pohledem v současnosti platné právní úpravy, tj. 

zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadávacích směrnic 

z roku 2014. Na několika místech ale dochází ke srovnání současné právní úpravy 

s úpravou historickou. 
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