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Úvod 
 

Zadávání veřejných zakázek představuje formalizovaný proces vedoucí 

k uzavření úplatné smlouvy mezi dvěma subjekty, který byl v nedávné době před 

sepsáním této rigorózní práce upraven zcela novým předpisem a nahradil tak deset let 

starou právní úpravu. Předmětem této rigorózní práce je tedy bližší rozbor odlišných 

aspektů zadávacího řízení, jako specifického procesu vedoucího k uzavření závazkového 

právního vztahu, se kterými se jako advokát administrující veřejné zakázky po přijetí 

nového zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále v práci 

odkazováno jen jako ZZVZ) v právní praxi setkávám.  

 

Ačkoliv se předmětný zákon zabývá i koncesním řízením, rozhodl jsem se v této 

práci rozebrat pouze tématický celek veřejných zakázek, který prodělal nejvíce změn a se 

kterým se v praxi nejvíce setkávám. Celé téma je zpracováno chronologicky jako 

průvodce odlišnostmi v jednotlivých fázích zadávacího řízení. Pro uvedení do tématu 

v práci nejdříve zjišťuji důvody pro přijetí nové právní úpravy, konfrontuji proklamované 

cíle s fakty a dostupnými statistickými údaji. Dále v práci rozvádím a srovnávám základní 

zásady, na kterých je nový ZZVZ založen. Nejvíce prostoru věnuji zásadě přiměřenosti, 

která je pro právní úpravu zadávání veřejných zakázek novinkou a která vychází 

z ústálené evropské judikatury, a dále zásadě rovného zacházení s ohledem na možnost 

vyloučení akciové společnosti bez zaknihovaných akcií ze zadávacího řízení. Právě 

základní zásady jsou naprosto klíčové nejen pro zadávací řízení vedená podle tohoto 

zákona, ale i pro veřejné zakázky malého rozsahu (dále v práci odkazováno jen jako 

VZMR), které se řídí pouze základními zásadami ZZVZ. Na zvláštní režim VZMR 

tematicky navazuji výjimkami týkajícími se právních služeb, úvěrů a tzv. in-house 

zadávání.  

 

Dále se přesunuji k samotnému zadávání a věnuji se zejména odlišným institutům 

zadávacího řízení, které podstatně mění zadávací praxi. Jedná se zejména o zrušení velmi 

podstatné povinnosti uveřejnit předběžné oznámení, nové možnosti při přípravě 

zadávacích podmínek typu předběžné tržní konzultace, vysvětlení zadávací dokumentace, 

změna nebo doplnění zadávací dokumentace a potřebnou kvalifikaci účastníka. 
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Chronologicky z hlediska fáze zadávacího řízení navazuji změnami v posouzení 

a hodnocení nabídek, kde novou právní úpravou došlo ke zmírnění formalismu na straně 

jedné a k navýšení odpovědnosti zadavatele na straně druhé. Při rozebírání novinek 

v posuzování a hodnocení nabídek se věnuji samotným hodnotícím kriteriím, procesu 

hodnocení nabídek, velmi výrazné změně týkající se zrušení dříve obligatorních 

hodnotících komisí a na závěr institutu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 

Po fázi ukončení zadávacího řízení se v práci věnuji významným novinkám 

týkajícím se změn smluvních závazků vzešlých ze zadávacího řízení a nové koncepci 

ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele prostřednictvím námitek a ze strany 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále v práci odkazováno jen jako ÚOHS). Právě 

ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele dostála velmi významných změn. Některé 

změny jsou pozitivního charakteru a některé lze hodnotit jako velmi kontroverzní, proto 

se zejména pro faktických dopad na výklad právní úpravy zadávání veřejných zakázek 

tomuto tématu v práci věnuji velmi rozsáhle. 

 

Rigorózní práce se jako celek zaměřuje na prezentaci nejvýraznějších změn 

oproti původní právní úpravě zadávání veřejných zakázek, obsaženou v zákoně 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále v práci odkazováno jen jako ZVZ) a jejich 

promítnutí do právní praxe.  Tyto dílčí vybrané změny v závěru každé kapitoly této 

rigorózní práce z pohledu administrátora zadávání veřejných zakázek hodnotím, co do 

jejich přínosů a nedostatků pro rychlost, účelnost a transparentnost při zadávání veřejných 

zakázek. Na závěr této rigorozní práce shrnuji efektivitu nových institutů právní úpravy 

zadávání veřejných zakázek po roce její účinnosti a srovnávám své závěry 

s proklamovanými cíly nového zákona zákonodárcem. 
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1. Důvody přijetí nové právní úpravy 
 

Účelem právní úpravy zadávání veřejných zakázek je vytvořit odpovídající 

podmínky a konkurenční, nediskriminační prostředí pro efektivní a účelné uzavírání 

úplatných závazkových vztahů. Zadávací řízení je dle judikatury1 Nejvyššího správního 

soudu civilním kontraktačním procesem, který je s ohledem na nakládání s veřejnými 

prostředky modifikován předpisy závaznými pro veřejné zadavatele a další subjekty. 

Výsledkem řízení je zadání veřejné zakázky, tedy uzavření požadované smlouvy, sepsané 

dle soukromoprávních předpisů, na poskytnutí dodávek, služeb či provedení stavebních 

prací. § 2 ZZVZ vytváří legislativní zkratku, podle které se:  

 

„zadání zakázky pro jeho účely rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi 

zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, 

služby nebo stavební práce.“2  

 

A contrario, postupem zadavatele při zadávání veřejné zakázky tedy není postup, 

na jehož konci nedochází k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky. Na první 

pohled možná absurdní úvaha, ale v praktické rovině se jedná o běžné případy 

tzv. in house zadávání, v ZZVZ označovaném jako vertikální spolupráce, nebo o případy 

prodeje majetku zadavatele či darování.  

 

Celý proces je stižen vyšší mírou formálnosti, která doprovází hospodaření 

a zamýšlenou investici veřejných prostředků, přičemž nad postupem zadavatelů je 

vykonáván dohled specializovaným správním orgánem, tedy ÚOHS, který kontroluje 

dodržování zákona a je způsobilý uložit sankci a nápravné opatření v případě zjištěného 

porušení právních předpisů. V oblasti zadávání veřejných zakázek se tak střetává 

soukromé právo s právem veřejným v rámci řízení sui generis. 

 

 

                                                 
1 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.3.2016, č.j. 5 As 74/2015-56. Dostupné 

z www.nsssoud.cz. 
2 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. In: Sbírka zákonů. 29. 4. 2016.  
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1.1. Struktura ZZVZ 
 

Nový zákon je oproti ZVZ pojat legislativně odlišně a zavádí několik nových 

pojmů, které nahrazují již zažité pojmosloví. Zákon je postaven modulárně od 

nejjednoduššího po složitější, kdy při výkladu je nutné postupovat podle několika částí 

zákona současně a jeden postup zpravidla není upraven uceleně.  

 

V souladu s čl. 25 Legislativních pravidel Vlády ČR je ZZVZ členěn na 15 částí, 

kdy část 1. (Obecná ustanovení) a 10. – 13. (Společná ustanovení, Informační systém, 

Systém certifikovaných dodavatelům a Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele) 

se uplatní vždy, část 2. (Základní ustanovení o zadávacích řízeních) pouze pro zadávací 

řízení a část 3. až 9. (Podlimitní, Nadlimitní a Zjednodušený režim, Zvláštní postupy, 

Postupy pro zadávání sektorových veřejných zakázek, Postup pro zadávání koncesí, 

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti) pro určité fáze zadávacího řízení.3 

 

Ačkoliv se zákonná terminologie měnila jen minimálně, je s novým zákonem 

zpočátku poměrně těžké pracovat a pro jeho správné používání je nutné si nejprve osvojit 

pevné návyky týkající se postupné aplikace obecných ustanovení, která jsou následně 

speciálně modifikována pro určitě situace. 

 

1.2. Cíle ZZVZ stanovené zákonodárcem 
 

Základní právní předpis z hlediska úpravy veřejných zakázek byl po více než deset 

let ZVZ, který byl s účinností ke dni 1.10.2016 nahrazen novým ZZVZ, jehož hlavním 

účelem je dle Portálu o veřejných zakázkách a koncesích Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, komplexně upravit oblast veřejného investování v České republice, a to zejména 

v návaznosti na předpisy Evropské unie (dále v práci odkazováno jen jako EU).  

 

 

                                                 
3 DVOŘÁK, David., Machurek, Tomáš., Novotný, Petr., Šebesta, Milan., a kol. Zákon o zadávání 

veřejných zakázek: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-651-7. 

s.6. 



5 

 

K tomuto se vyjadřuje i důvodová zpráva k zákonu, která k nutnosti přijetí nové 

právní úpravy uvádí následující:  

 

„Rizika zachování současného stavu plynou z nadměrné administrativní 

náročnosti procesu zadávání veřejných zakázek dle stávajícího zákona o veřejných 

zakázkách a netransponování nových evropských směrnic.“4  

 

K nadměrné administrativní náročnosti zákonodárce v důvodové zpráva doplňuje:  

 

„Zadávací řízení je poměrně časově náročné. Proces zadávání zakázky mnohdy 

trvá několik měsíců. Vzhledem k tomu, že nákupy zadavatelů sledují zajištění veřejných 

statků, funkčnosti veřejné správy a jiné veřejné zájmy, mohou být dopady prodlužování 

procesu uzavírání smlouvy velice negativní.“5 

 

ZZVZ tedy představuje harmonizaci tuzemského právního řádu s novou 

evropskou legislativou, konkrétně transponuje směrnici 2014/24 EU ze dne 26.2.2014 

o zadávání veřejných zakázek, směrnici 2014/25/EU ze dne 26.2.2014 o zadávání 

zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy 

a poštovních služeb a směrnici 2014/23/EU ze dne 26.2.2014 o udělování koncesí. Jeho 

proklamovaným cílem je zjednodušit a zefektivnit proces zadávání veřejných zakázek, 

což s sebou nese i požadavek na snížení administrativní zátěže při vedení dokumentace 

k veřejným zakázkám, vyšší flexibilitu, snížení úrovně formalizace a vyšší 

transparentnost. Významná část ustanovení ZZVZ je převzata právě přímo z uvedených 

směrnic, což spolu s doprovodnými dokumenty posiluje jejich pozici mezi výkladovými 

prameny práva nemluvě o faktu, že na všechny příslušné předpisy Evropské unie je 

poukázáno v ustanovení § 1 ZZVZ.  

 

                                                 
4 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k Vládnímu návrhu zákona zákona 

o zadávání veřejných zakázek [online]. Tisk 637 Poslanecké sněmovny, VII. volební období. s.176. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122292.  
5 Důvodová zpráva ZZVZ. s.176.  

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122292
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Zákonem dochází i k zachování nebo zjednodušení pojmosloví, kdy již není 

rozlišováno mezi pojmy jako je dodavatel, uchazeč a zájemce a tyto osoby nově souhrnně 

označuje jednotnými pojmy dodavatel a účastník zadávacího řízení.6 

 

ZZVZ zároveň přináší změnu v úpravě otázky koncesí, tedy koncesního řízení 

a koncesních smluv, která byla až do účinnosti ZZVZ vyčleněna do samostatného 

právního předpisu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 

(tzv. koncesní zákon). I tento právní předpis byl zrušen ZZVZ, který tak nabízí úpravu 

veřejných zakázek a koncesí v rámci jednoho právního předpisu. Ministryně pro místní 

rozvoj Karla Šlechtová poodhalila filozofii ministerstva při přípravě zákona a vyjádřila 

se následovně: „je to zákon psaný pro poctivé zadavatele“7, respektive potvrdila, že se 

nejedná výslovně o protikorupční zákon, což je z velké dispozitivnosti v postupech 

patrné.  

 

1.3. Konfrontace některých cílů s fakty 
 

Zákonodárce často zmiňuje vysokou administrativní náročnost, zdlouhavost 

zadávacího řízení a nutnost harmonizace s novými unijními předpisy. Je však smutnou 

praxí, že uvedené směrnice byly Evropským parlamentem schváleny dne 15.1.2014, 

přičemž jejich transpozice měla být členskými státy provedena do 18.4.2016, 

Česká republika tedy požadované změny nezvládla transponovat včas, jelikož nový 

zákon byl ve sbírce uveřejněn až 29.4.2016 a jeho účinnost nastala s téměř půl ročním 

zpožděním.  

 

Je sice pravdou, že nová pravidla obsažená v ZZVZ přinesla uvolnění dříve dosti 

formálního zadávacího řízení, ale zejména díky velkému množství pozměňovacích 

návrhů se ve finálním znění vyhlásily ve sbírce zákonů lhůty, které proces ne ve všech 

případech urychlí a v některých dokonce i protáhnou. nový ZZVZ stejně jako 

předcházející zákon č. 137/2006 Sb., neobsahuje konkrétní ustanovení specifikující 

                                                 
6 GRULICH, Tomáš. Vybrané problémy nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Právní rozhledy, 

2016, 22(20). ISSN 1210-6410. s.705. 
7 BLAŽEK, Vojtěch., STUCHLÍKOVÁ, Lucie. Hospodářské noviny. Nepsali jsme zákon proti korupci, 

říká o nových pravidlech pro tendry Šlechtová. [online]. 11.3.2017 [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: 

https://ihned.cz/c1-65202640-nepsali-jsme-zakon-proti-korupci. 

https://ihned.cz/c1-65202640-nepsali-jsme-zakon-proti-korupci
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plynutí času. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v práci odkazován jen jako 

OZ), představuje vůči ZVZ a ZZVZ lex generalis, a proto co se počítání času týče, dle 

§ 605 odst. 1 OZ platí, že lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje 

po skutečnosti rozhodné pro její počátek a musí uplynout celá, tudíž až do půlnoci 

rozhodného dne. Z § 36 odst. 5 ZZVZ vyplývá, že všechny lhůty stanovené napevno v 

zákoně jsou lhůty minimální, jelikož délka lhůt musí být ve výzvě k podání nabídek 

stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů. Platí 

tedy, že i v případě, kdy je lhůta stanovena v souladu s § 54 ZZVZ a je vzhledem 

k náročnosti veřejné zakázky patrné, že není možné nabídku, případně žádost o účast ve 

stanovené lhůtě připravit, dojde k porušení zákona.8 

 

Nově je u zjednodušeného podlimitního řízení v § 54 ZZVZ pro lhůtu pro podání 

nabídek vyžadováno minimálně 11 pracovních dnů pro dodávky, služby i stavební práce, 

15 pracovních dnů pro dodávky a služby a 20 pracovních dnů pro stavební práce zadávané 

v otevřeném podlimitním řízení. Pro nadlimitní otevřené řízení zákon vyžaduje lhůtu pro 

podání nabídek minimálně 30 kalendářních dnů pro dodávky, služby i stavební práce. 

 

Pro srování, ZVZ v případě zjednodušeného podlimitního řízení vyžadoval 

minimální lhůtu pro podání nabídek 15 dnů, pro otevřené podlimitní řízení minimálně 

22 dnů a v případě nadlimitních veřejných zakázek 52 dnů v otevřeném řízení a 40 dnů 

v užším řízení. I když se při prvním pohledu může zdát, že paušálně došlo ke zkrácení 

lhůt pro podání nabídek (a žádostí o účast pro vybraná řízení) ve prospěch zadavatele, 

nemusí tomu být u všech typů řízení tak. Například u zjednodušeného podlimitního řízení 

může nastat varianta, kdy nově stanovená 11denní lhůta pro podání nabídek běžící pouze 

v pracovních dnech fakticky delší, než původní lhůta stanovená na 15 kalendářních dní.  

 

Je však nesporné, že ve spojení s nově odpadnutou povinností zadavatele rozesílat 

předběžné uveřejnění dle § 86 ZVZ mohou být při využití nejkratších možných lhůt 

a vhodném načasování úseky od zahájení zadávacího řízení, přes podání nabídek, 

otevření a vyhodnocení nabídek až po marné uplynutí lhůty pro podání námitek značně 

                                                 
8 KRUTÁK, Tomáš., KRUTÁKOVÁ, Lenka., GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s 

komentářem k 1.10. 2016. Olomouc: ANAG, 2016. Právo. ISBN 978-80-7554-040-9. s.193. 
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kratší, než tomu bylo doposud. Obecně se lze ztotožnit s velmi trefně formulovaným 

názorem Jurčíka, jako jednoho z největších expertů na zadávání veřejných zakázek: 

 

„Jedním z cílů přijetí třetí generace nových zadávacích směrnic a návrhu české 

právní úpravy, která je implementuje, je menší formálnost postupu zadavatelů veřejných 

zakázek, kteří mají zadávání veřejných zakázek plně ve své působnosti a pokud si nastaví 

podmínky zadání, mohou fakticky vycházet jen z prohlášení dodavatelů a splnění 

podmínek plnění a kvalifikace požadovat pouze ve vztahu k vítěznému uchazeči v rámci 

součinnosti s uzavřením smlouvy. Postup zadavatele a jeho přístup k zadávání veřejných 

zakázek je tedy klíčový.“9 

 

1.4. Reakce trhu veřejných zakázek 
 

Autor této práce se již v období počátku účinnosti ZZVZ zaobíral otázkou, jaký 

bude mít přijetí zákona vliv na počet zahájených veřejných zakázek. V roce 2016 došlo 

ve srovnání s obdobím let 2012 až 2015 k výraznému propadu celkového trhu veřejných 

zakázek o téměř 100 mld. Kč, viz příloha č. 1 k této práci. Je zajímavé, že objem 

veřejných zakázek zaznamenal takto markantní propad, ačkoliv se počet zahájených 

veřejných zakázek oproti roku 2015 zvýšil o 74910.  

 

Trh klesal jak u veřejných, tak u sektorových zadavatelů, kdy pokles velikosti trhu 

v případě veřejných zadavatelů byl dle dostupných údajů s nejvyšší pravděpodobností 

způsobem snahou dočerpat prostředky z evropských fondů za programové období 2007 - 

2013 a nešlo podle Ministerstva pro místní rozvoj (dále v práci odkazováno jen jako 

Ministerstvo) o pokles z důvodu obav z nové právní úpravy (jelikož účinnost ZZVZ 

nastala až v měsíci říjnu, mohli zadavatelé do té doby z různých důvodů zadávat ještě 

podle ZVZ a tak se dosud potencionálně neznámé právní úpravě vyhnout).11  

                                                 
9 JURČÍK, Radek. Nová právní úprava veřejných zakázek v roce 2016 se zaměřením na zadavatele a menší 

formálnost v jejich akvizičních postupech. Obchodněprávní revue. 2016, 8(1), 321-327. ISSN 1803-6554. 

s.23. 
10 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2016. Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky, odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí. Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR. ISBN 978-80-7538-135-4. s.12. 
11 Výroční zpráva VZ 2016. s.8. 
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Nesrovnalostí k vysvětlení Ministerstva je hned několik. Je minimálně zvláštní, 

že k poklesu velikosti trhu veřejných zakázek došlo i přes zvýšení HDP o 150 mld. Kč, 

zatímco mezi lety 2014 - 2015 se i přes podobné zvýšení HDP velikost trhu veřejných 

zakázek zvýšila o 2 mld. Kč, viz příloha č. 1 k této práci.  

 

Příloha č. 1 

Období 2012 2013 2014 2015 2016 

HDP v mld. 4 060 4 091 4 314 4 555 4 715 

Trh veřejných zakázek v mld. 493 478 581 583 486 

Podíl na HDP v % 12,14 % 11,68 % 13,47 % 12,80 % 10,31 % 

 

Zdroj: Statistika Informačního systému o veřejných zakázkách12 

 

Dále autor této práce zjistil nesoulad mezi poskytnutým vysvětlením Ministerstva, 

a informacemi o zahájených veřejných zakázkách podle měsíců a kvartálů z roku 2016, 

viz příloha č. 2 této práce. Je zcela jasně patrné, že 4. kvartál čítající měsíce říjen, listopad 

a prosinec (tedy období, kdy nabyl účinnosti nový ZZVZ), představuje zcela jednoznačně 

nejmenší podíl zahájených veřejných zakázek za celý rok 2016, konkrétně 14,3 % ze 

všech zahájených veřejných zakázek, což je ve srovnání s každým z předchozích kvartálů 

téměř polovina.  

 

Autor této práce pro ověření své hypotézy, že by očekávání zcela nového a pro 

zadavatele potencionálně neznámého zákona mohlo mít vliv na snahu zadat co nejvíce 

potřebných zakázek ještě v režimu starého ZVZ, srovnal dostupné statistiky 

z předchozího roku, viz příloha č. 3.  

 

 

 

 

                                                 
12 Český statistický úřad, Ministerstvo financí. Makroekonomická predikce - duben 2017, Fiskální výhled 

- listopad 2016. Informační systém o veřejných zakázkách. VŠE Praha. ISSN 1804‐7998. 



10 

 

Na základě provedeného zkoumání došel autor této práce k závěru, že i při 

podstatně nižším počtu (o 749 méně) zahájených veřejných zakázek, došlo ve 4. kvartálu 

roku 2015 k zahájení o 330 veřejných zakázek více, než v roce 2016. Tento rozdíl činí 

téměř polovinu celkového rozdílu zahájených veřejných zakázek mezi rokem 2015 

a rokem 2016. Pro zajímavost, v procentních bodech po přepočtu na počet zahájených 

zakázek v předmětných letech činí tento rozdíl téměř 6 %. 

 

Podrobíme-li jednotlivé měsíce 4. kvartálu roku 2016 detailnímu zkoumání, tak 

zcela nepochybně dojdeme k závěru, že v měsící říjnu (tedy v prvním měsíci účinnosti 

ZZVZ), došlo k poklesu o 206 zahájených zakázek oproti roku 2015. Je tedy velmi 

zajímavé, že i přes již zmíněný vysoký rozdíl v počtu zahájených zakázek za celý rok, 

představuje rozdíl v počtu zahájených veřejných zakázek jen za měsíc říjen roku 2016, 

více než třetinu z rozdílu mezi zahájenými veřejnými zakázkami z let 2016 a 2015.  

 

Je sice pravdou, že 4. kvartál kalendářního roku je zpravidla co do počtu 

zahájených veřejných zakázek z celého roku nejslabší (v roce 2014 bylo zahájeno 21,5 % 

z celkového počtu veřejných zakázek)13, ale propad mezi lety 2016 a 2015 nelze 

(vzhledem k rozdílu 1,4 procentních bodů mezi lety 2015 a 2014) dle názoru autora této 

práce přičítat náhodě.  

 

Autor této práce se tedy na základě prezentovaných statistických údajů domnívá, 

že oficiální vyjádření Ministerstva není zcela v souladu s realitou a přijetí nového ZZVZ 

mělo prokazatelný dopad na počet zahájených zakázek ve 4. kvartálu roku 2016. 

 

                                                 
13 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014. Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky, odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí. Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR. ISBN 978-80-7538-135-4. s.14. 
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Příloha č. 2      Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 201614   Zdroj: Výroční zpráva za rok 201515 

 

Pro rok 2017 lze však dle Ministerstva očekávat opětovný nárůst z důvodu čerpání 

finančních prostředků z programového období 2014+ a velmi dobré situaci veřejných 

rozpočtů, která umožňuje navýšení objemu možných veřejných investic. Na zvýšení 

velikosti trhu veřejných zakázek v roce 2017 ukazuje dle ministerstva i vyšší objem 

                                                 
14 Výroční zpráva VZ 2016. s.12. 
15 Výroční zpráva VZ 2015. s.13. 

Přehled po kvartálech pro rok 2016 

Kvartál Počet VZ Z celého roku 

1. 1 914 23,3 % 

2. 2 429 29,5 % 

3. 2 704 32,9 % 

4. 1 173 14,3 % 

Celkem 8 220 100 % 

Přehled po kvartálech pro rok 2015 

Kvartál Počet VZ Z celého roku 

1. 1 938 25,9 % 

2. 2 205 29,5 % 

3. 1 825 24,4 % 

4. 1 503 20,1 % 

Celkem 7 471 100 % 

Měsíční přehled pro rok 2016 

   Měsíc Počet VZ Z celého roku 

leden 482 5,9 % 

únor 652 7,9 % 

březen 780 9,5 % 

duben 794 9,7 % 

květen 813 9,9 % 

červen 822 10,0 % 

červenec 623 7,6 % 

srpen 707 8,6 % 

září 1374 16,7 % 

říjen 324 3,9 % 

listopad 388 4,7 % 

prosinec 461 5,6 % 

Celkem 8 220 100 % 

 

Měsíční přehled pro rok 2015 

   Měsíc Počet VZ Z celého roku 

leden 600 8,0 % 

únor 563 7,5 % 

březen 775 10,4 % 

duben 733 9,8 % 

květen 677 9,1 % 

červen 795 10,6 % 

červenec 686 9,2 % 

srpen 606 8,1 % 

září 533 7,1 % 

říjen 530 7,1 % 

listopad 481 6,4 % 

prosinec 492 6,6 % 

Celkem 7 471 100 % 
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zadaných zakázek evidovaných během roku 2016 v Informačním systému o veřejných 

zakázkách a velké investice do zadávání stavebních prácí, které mají víceletý charakter.16  

 

Ověření hypotéz Ministerstva a zejména srovnání dostupných statistických údajů 

se 4. kvartálem roku 2017 bude však možné až po vypracování nové výroční zprávy 

v příštím kalendářním roce. 

 

2. Základní zásady ZZVZ 
 

Zákon ukládá zadavateli povinnost postupovat při zadávání veřejných zakázek 

podle jeho základních zásad (tuto povinnost má dokonce i v případech, kdy podle ZZVZ 

zadavatel postupovat nemá, viz VZMR dle § 31 ZZVZ, které jsou rozvedeny dále v této 

práci), tedy obecných principů vycházejících z práva EU. Obecně se jedná o zásadu 

rovného zacházení jako obecné právní zásady EU, konkrétně však o zákaz diskriminace 

na základě státní příslušnosti dle čl. 18 Smlouvy ofungování Evropské unie (dále v práci 

odkazováno jen jako SFEU), právo na volný pohyb zboží dle čl. 34 SFEU, právo na 

usazování dle čl. 49 SFEU a volný pohyb služeb dle čl. 56 SFEU.17  

 

 Interpretace zásad vychází z ustáleného výkladu příslušných rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie (dále v práci odkazováno jen jako SDEU) a interpretační 

činnosti Evropské komise.18  

 

Základní zásady provázející ZZVZ jsou stejně jako v předcházejícím ZVZ 

upraveny v § 6. Toto ustanovení rozděluje podle základní zásady dvojím způsobem podle 

toho, komu je dané chování zadavatele adresované. První skupinou jsou obecné zásady 

postupu zadavatele, kdy zadavatel musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti 

erga omnes. Ve vztahu inter partes k dodavatelům však musí zadavatel dbát na zásady 

rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

                                                 
16 Výroční zpráva VZ 2016. s.9. 
17 Komentář C. H. Beck. s.45. 
18 Rozsudek SDEU C-59/00 ve věci Bent Mousten Vestergaard ze dne 3.12.2001., Rozsudek SDEU C-

92/00 ve věci Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik ze dne 18.6.2002., Rozsudek SDEU C-264/03 ve 

věci Remondis GmbH & Co. KG Region Nord ze dne 20.10.2005., Rozsudek SDEU C-231/03 ve věci 

Coname ze dne 21.7.2005. 
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2.1. Zásada transparentnosti 
 

Zásada transparentnosti je při zadávání veřejných zakázek, jako podstatné činnosti 

při správě věcí veřejných, již zavedeným principem a sleduje povinnost zadavatele 

zdokumentovat jeho postupy a uveřejnit zákonem stanovený okruh informací tak, aby 

bylo možné zpětně jeho kroky řádně přezkoumat.  

 

Tato zásada se však do českého právního řádu dostala až po harmonizaci s právem 

EU, jelikož původní zákon č. 199/1995 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů tuto zásadu explicitně nezmiňoval a jeho ustanovení k ní nikterak 

nesměřovala. Je tedy smyslem této zásady motivovat zadavatele k předcházení jakýmkoli 

formám korupce a zároveň motivovat dodavatele neuchylovat se k tzv. bid riggingu, tedy 

nezákonných dohod s jinými dodavateli ohledně získání veřejné zakázky?19 Nebo se 

naopak jedná o pomyslný bič občanů na každého, kdo o veřejných prostředcích 

rozhoduje, či s nimi jakterak nakládá?  

 

Je pravdou, že legislativní trend se vyvíjí směrem k stále obsáhlejším výjimkám 

z povinnosti uveřejňovat informace, zejména sněmovní čtení novely zákona 

č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv (dále v práci odkazováno jen jako RSml), kdy 

velké veřejné korporace unikly povinnosti uveřejňovat uzavřené smlouvy, vyvolalo 

v občanské společnosti velké pohoršení.  

 

Autor této práce se však domnívá, že správnou cestou k lepší veřejné kontrole je 

digitalizace a maximální přístup veřejnosti k otázkám veřejné správy, zejména 

k veřejným zakázkám, které jsou často z podezření pro korupční jednání prověřovány ze 

strany orgánů činných v trestním řízení. 

 

 

                                                 
19 PODEŠVA, Vilém., SOMMER, Lukáš., VOTRUBEC, Jiří., FLAŠKÁR, Martin., HARNACH, Jiří., 

MĚKOTA, Jan., JANOUŠEK, Martin.  Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-102-6. s.31. 
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A jaký je vztah zásady transparentnosti obsažené v ZZVZ a zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? Kolman k tomuto v odborné 

literatuře uvádí: 

 

„Zákon o zadávání veřejných zakázek a populární „stošestka“ dle doktríny 

i judikatury nejsou (a ani být z povahy věci nemohou) ve vztahu lex specialis a lex 

generalis, leží de facto vedle sebe. Jinak vyjádřeno žádný z nich nemá aplikační 

přednost.“20  

 

S ohledem na výše uvedené je nutné zmínit § 48 odst. 5 písm. e) ZZVZ, podle 

kterého je mimo jiné možné vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud se neoprávněně 

pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody 

v zadávacím řízení. Na základě uvedeného musí autor této práce souhlasit s Kolmanem 

a dochází k závěru, že ze strany povinného subjektu (tedy zadavatele) nesmí být 

poskytnuta neveřejná informace v režimu § 48 odst. 5 písm. e) ZZVZ, tedy informace 

způsobilé zajistit neoprávněnou výhodu.  

 

Pokud však žádost o poskytnutí informací míří na předmětnou informaci, kterou 

nelze považovat za informaci způsobilou zajistit neoprávněnou výhodu v zadávacím 

řízení (např. ad absurdum dobu, po kterou byla zadávací dokumentace připravována), 

nevidí autor této práce důvod, proč by informace nemohla být poskytnuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 KOLMAN, Petr. Zákon o zadávání veřejných zakázek pod mikroskopem – právní aspekty vyloučení 

účastníka zadávacího řízení. Obchodněprávní revue. 2017, 9(1), 321-327. ISSN 1803-6554. s.19. 
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2.2. Zásada přiměřenosti 
 

Nově tedy mezi základní zásady zadávání veřejných zakázek přibyla zásada 

přiměřenosti, chceme-li proporcionality, která je pro nový právní předpis naprosto 

klíčová. Důvodová zpráva k uplatnění zásady přiměřenosti uvádí: 

 

„Tento regulativ mimo jiné posílí ochranu řádné hospodářské soutěže, která je 

jedním z důležitých prvků protikorupčního rámce zadávacích procesů. Například 

zadávací podmínky nesmí být dle návrhu textu zákona stanoveny tak, aby určitým 

dodavatelům, bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.“21 

 

Nová zásada vychází z transponovaných evropských směrnic a zadavatel musí 

v souladu s ní nastavit parametry zadávacího řízení tak, aby bylo přiměřené povaze 

a předmětu veřejné zakázky. Zásada se nejvíce týká zvolení vhodného druhu zadávacího 

řízení, stanovení náročnosti kvalifikačních požadavků zadavatele, nebo stanovení délky 

lhůt jednotlivých lhůt nad jejich minimální hranici. Bohužel neexistuje žádná relevantní 

judikatura SDEU ani ÚOHS, která by výklad nového právního principu činila snazším. 

 

Zadavatel na základě této zásady nesmí požadovat přemrštěný počet referenčních 

zakázek, příliš vysoký a k zakázce nerelevantní potřebný roční obrat, nesmyslně vysoký 

počet zaměstnanců či jejich kvalifikaci zjevně nepřiměřenou předmětu zakázky. Stejným 

způsobem se zásada týká i zmíněných lhůt pro podání nabídky, kdy stanovení lhůty v její 

minimální délce v případě složitých zakázek, kdy ani účastník jako profesionál ve svém 

oboru nemůže dostatečně kvalitně nabídkovou cenu zpracovat, by také bylo porušení 

zásady přiměřenosti. 

 

 

 

                                                 
21 Důvodová zpráva ZZVZ. s.292. 
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Zakotvením této zásady se dle názoru autora této práce zákonodárce pouští na 

tenký led, kdy i velmi liberálně postavený ZZVZ může být značně omezen tradičně 

zkostnatělým a příliš formalistickým výkladem ÚOHS. Nezbývá než čekat, jak se 

rozhodovací praxe národních a evropských orgánů bude vyvíjet a jakým způsobem 

zásadu přiměřenosti ovlivní. 

 

2.3. Zásada rovného zacházení 
 

Rovným zacházením v zadávacím řízení se dle komentáře k ZZVZ rozumí:  

 

„takový postup zadavatele, kdy je zajištěn stejný, nezvýhodňující přístup 

zadavatele ke všem dodavatelům, tj. zajištění stejných příležitostí pro všechny 

dodavatele.“22 

 

Zásada rovného zacházení se tedy použije při poskytování informací, jakémkoliv 

kontaktu zadavatele s dodavateli nebo při hodnocení nabídek. Co se zásady rovného 

zacházení týče, není možné poskytovat všem účastníkům zadávacího řízení rozdílné 

podmínky v oblastech, jako je přístup k informacím či zákonem nevyžádané obstrukce 

související s právní formou či vlastnickou strukturou účastníka (jelikož zákon připouští 

vyloučení účastníka, který nemá zaknihované akcie podle § 48 odst. 7 ZZVZ, nejedná se 

o porušení této zásady v zájmu zásady transparentnosti).  

 

Mimo zákonem stanovené výjimky však není možné účastníky diskriminovat na 

základě jejich sídla, výše základního kapitálu a jinými záležitostmi, které s předmětem 

veřejné zakázky nesouvisí. Otázkou ale je, zda např. při zadávání veřejné zakázky na 

servisní kapacitu úklidu sněhu z pozemních komunikací nebudou de facto i přes absenci 

expresivně vyjádřeného diskriminačního ustanovení v zadávací dokumentaci 

zvýhodněny domácí účastníci, kteří budou s nejvyšší pravděpodobností schopni 

poskytnout rychlejší reakční dobu na vziklé závady apod.  

 

                                                 
22 Komentář WK. s.32. 
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Dle názoru autora této práce však musí zvítězit výše zmíněná přiměřenost řešení, 

jelikož přeci není možné předpokládat absurdní situaci, kdy v rámci dodržení zásady 

rovného zacházení (kdy v rámci reakční doby jsou účastníci z jiných částí země 

znevýhodněni) budou např. občané Aše čekat několik hodin, až sníh odklidí dodavatele 

se sídlem a servisní kapacitou v Brně. 

 

2.4. Zásada zákazu diskriminace 
 

Zadavatel se vůči dodavatelům musí chovat nejen v souladu se zásadou rovného 

zacházení, ale i v souladu se zásadou zákazu diskriminace, tedy nesmí připustit 

diskriminaci dodavatele z jiných členských států EU či států, které mají s EU nebo Českou 

republikou uzavřenou mezinárodní smlouvu o přístupu na trh veřejných zakázek či 

diskriminace dodavatele na základě jeho právní formy, případně dodavatele na národní 

úrovni.  

 

Zásada zákazu diskriminace je v rámci EU nejčastěji porušovanou zásadou při 

zadávání veřejných zakázek. Zásada představuje zrcadlové pojetí zásady přiměřenosti, 

kdy v případě, že zadavatel stanovení kvalifikační kritéria nepřiměřeně takovým 

způsobem, že by potencionálního dodavatele srovnatelně kvalitního plnění takto skrytě 

znevýhodnil, jednalo by se o porušení zásady zákazu diskriminace ze strany účastníka.23 

Komentář k zákonu příklady porušení rozebírané zásady rozvádí a dále uvádí že:  

 

„dalším typickým případem porušení této zásady je i neoprávněné využití 

jednacího řízení bez uveřejnění, kterým jsou diskriminováni všichni dodavatelé, kteří 

nebyli k jednání vyzváni, a právě v důsledku neoprávněnosti použití jednacího řízení bez 

uveřejněnění je jim znemožněna účast v zadávacím řízení“24 

 

 

 

 

                                                 
23 Komentář WK. s.33. 
24 Komentář WK. s.33. 
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2.5. Zaknihované akcie a popření základních zásad 
 

Kontroverzní novinka, která přišla se ZZVZ, se týká boje proti korupci a legalizaci 

výnosů z trestné činnosti pomocí povinnosti zaknihování akcií pro možnost ucházet se 

o veřejnou zakázku. Zadavatel tedy může nově dle ZZVZ vyloučit účastníka, který je 

akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá 

vydány výlučně zaknihované akcie. Ještě podivnější výjimku tvoří vynětí akciových 

společností, kde je 100 % základního kapitálu ve vlastnictví uzemního samosprávného 

celku.  

 

Autor této práce se na základě jazykového výkladu domnívá, že se de lege jedná 

pouze o způsob, jak se vyhnout kritice např. v rámci politické opozice, ale ač k tomuto 

bude fakticky často docházet, nejedná o zákonem uložený postup. Burešová k tomuto 

v odborné literatuře velmi trefně uvádí následující: 

 

„Nelze považovat za přiměřené takové jednání zadavatele, které vede k vyloučení 

kvalifikovaného dodavatele. Dodavatel nemá v žádné fázi řízení jistotu, zda jej zadavatel 

nevyloučí kvůli jeho formě. Dodavatelé z České republiky a dodavatelé ze zahraničí mají 

stanoveny nerovné podmínky, když zahraniční právnická osoba může předkládat doklady, 

které by mohla předložit i tuzemská akciová společnost. Jí se ale nic takového 

nedovoluje.“25 

 

Klíčovou otázkou je tedy právní jistota a postavení takového účastníka zadávacího 

řízení, který akcie zaknihované nemá a až do podpisu smlouvy si nemůže být i přes 

splnění ostatních kritérií jist, zda nebude z řízení nakonec vyloučen. Podivné je, že 

v ZZVZ není nikde specifikován časový úsek, ve kterém je možné účastníka takovýmto 

způsobem vyloučit.  

 

 

 

                                                 
25 BUREŠOVÁ, Kateřina. Akciová společnost jako účastník zadávacího řízení. Obchodněprávní revue. 

2017, 9(5), 321-327. ISSN 1803-6554. s.147. 
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Autor této práce se při analýze problematiky stejně jako výše opírá o názor 

Burešové, která k tomuto v odborné literatuře uvádí: 

 

„Není přitom jasná vazba na konkrétní okamžik v rámci zadávacího řízení, 

k němuž by měl zadavatel takového uchazeče vyloučit. Z textu by mohlo vyplývat, že to 

bude vlastně v kterékoliv fázi řízení od otevření nabídek do učinění rozhodnutí o výběru 

dodavatele k uzavření smlouvy.“26 

 

Je pochopitelné, že zákonodárce tlačí zadavatele k co možná nejvyšší možné 

transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. Autor této práce se však k tomuto staví 

spíše skepticky, jelikož existuje více možností, jak např. i u společností s ručením 

omezeným skrýt pomocí kmenových listů vlastnickou strukturu, tudíž se mu toto 

ustanovení zdá jako neúčelné. Tento pohled je podpořen i názorem Kolmana, který 

v odborné literatuře uvádí: 

 

„Mám za to, že jde o možnost vyloučení, nikoliv o obligatorní povinnost, jak 

konstatují výše citovaní autoři. I když patrně dojde ve většině případů k vyloučení 

uchazeče, nelze ovšem dovozovat povinnost zadavatele tyto důvody k vyloučení vždy 

automaticky použít. A to zejména proto, že uplatnění těchto důvodů je vázáno na 

prokázání určitých skutečností ze strany zadavatele a nelze na zadavateli spravedlivě 

požadovat, aby tyto důvody uplatnil, pokud je důkazní situace nejasná.“27 

 

Je tedy nesporné, že výše rozebraná zákonná možnost v zájmu zásady 

transparentnosti velmi hrubým způsobem porušuje zásady přiměřenosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. Nadále bude velmi zajímavé sledovat, jak se bude 

vyvíjet výklad předmětného ustanovení a zda nebude ustanovení v nejbližší době 

novelizováno. 

 

                                                 
26 BUREŠOVÁ, Kateřina. Akciová společnost jako účastník zadávacího řízení. Obchodněprávní revue. 

2017, 9(5), 321-327. ISSN 1803-6554. s.142. 
27 KOLMAN, Petr. Zákon o zadávání veřejných zakázek pod mikroskopem – právní aspekty vyloučení 

účastníka zadávacího řízení. Obchodněprávní revue. 2017, 9(1), 321-327. ISSN 1803-6554. s.21. 
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3. Výjimky ze zákona 
 

Oproti ZVZ došlo přijetím ZZVZ k rozšíření výčtu výjimek, kdy zadavatel není 

povinen zadat veřejnou zakázku v klasickém zadávacím řízení. Jedná se tedy o možnost 

zadavatele se postupu dle ZZVZ vyhnout, ale v případě, že zadavatel projeví vůli zakázku 

i přes existující možnost výjimky zadat v režimu zákona, musí podle něj postupovat bez 

jakýchkoli odchylek. Tyto výjimky nalezneme v ustanoveních § 29 ZZVZ až 31 ZZVZ a 

jedná se např. o již předchozímu zákonu známé VZMR, dále o některé právní služby 

poskytované advokátem, osvědčování a ověřování listin notářem, služby civilní obrany, 

ochrany a prevence nebezpečí poskytovaných neziskovými organizacemi nebo 

sdruženími, veřejné služby v přepravě cestujících po železnici nebo metrem a služeb v 

rámci politické kampaně, jsou-li zadávány politickou stranou v rámci volební kampaně. 

 

3.1. Veřejné zakázky malého rozsahu 
 

Výše rozvedené základní zásady ZZVZ mají mimo funkce vůdčích ideí 

zadávacích řízení podle ZZVZ i jiný účel, jelikož dle § 31 ZZVZ se jimi řídí i VZMR, 

které jinak pod působnost ZZVZ nespadají, stejně jako tomu bylo za předchozí právní 

úpravy. VZMR je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota na dodávky nebo služby podle 

§ 27 ZZVZ nepřesahuje 2.000.000,- Kč a na stavební práce 6.000.000,- Kč, kdy pro 

určení předpokládané hodnoty se použije část 1. ZZVZ. 

 

Zejména limitní hodnota pro VZMR byla v posledních letech velmi ožehavým 

tématem, jelikož byly v nedávné minulosti legislativní tendence tyto předpokládané 

hodnoty snížit na polovinu. Významným dokumentem zadavatelů pro zadávání VZMR 

jsou jejich interní směrnice upravující vzájemné vztahy subordinace personální složky 

zadavatele a alespoň částečně tak nahrazují právní předpis pro případ nejasností v postupu 

zadání zakázky.  

 

 

 



21 

 

Zajímavým tématem je i exempce VZMR z dozorové pravomoce ÚOHS, 

v případě, že zadavatel využije předměté výjimky a tyto zakázky zadá mimo zadávací 

řízení. Ačkoliv je zakázka jako taková z dozorové činnosti úřadu vyňata, přezkum 

samotného naplnění předpokladů pro aplikaci této výjimky ze ZZVZ přezkumu ÚOHS 

podléhá.28  

 

VZMR jsou v praxi zadávány hned dvojím způsobem, kdy prvním je přímé zadání 

zakázky. Jedná se, jak už z názvu vyplývá, o přímé zadání zakázky převážně velmi nízké 

hodnoty jedinému oslovenému dodavateli, případně přímé pořízení plnění, typicky 

v obchodě či na obyčejnou objednávku (není-li stanoveno jinak, VZMR nemusí být 

zadána písemnou smlouvou, viz níže). Druhým případem je výběrové řízení provedené 

výzvou uzavřenému okruhu dodavatelů, kde se jedná o více formalizované řízení, kdy je 

vybrán nejvhodnější dodavatel z osloveného okruhu podle předem stanovených 

podmínek a výběrové řízení otevřenou výzvou, kde jediným rozdílem je uveřejnění 

záměru zadat zakázku na profilu zadavatele či webový stránkách.29  

 

V souvislosti s výše uvedenou výjimkou z nutnosti písemného uzavření smlouvy 

je nutné zmínit, že existují dva způsoby uveřejnění smluv na zadané VZMR. První 

povinnost vychází z § 3 odst. 2 RSml, který a contrario k obsažené výjimce vyžaduje, aby 

každá smlouva o hodnotě přesahující 50.000,- Kč bez DPH, byla v registru uveřejněna, 

pokud není v zákoně uvedeno jinak. Druhá povinnost uveřejnit smlouvu vychází 

z § 219 odst. 1 písm. a) ZZVZ, který a contrario k obsažené výjimce požaduje, aby každá 

smlouva o hodnotě přesahující 500.000,- Kč bez DPH, byla uveřejněna na profilu 

zadavatele. Absence explicitního požadavku písemné formy smlouvy na zadanou VZMR 

v ZZVZ je tedy relativní, jelikož na základě zvláštního právního předpisu a zvláštního 

ustanovení ZZVZ musí být smlouvy od výše specifikované hodnoty uveřejněny v registru 

smluv a na profilu zadavatele, tudíž povaha věci písemnou formu implikuje.30 

 

 

                                                 
28 Komentář C. H. Beck. s.161. 
29 Komentář C. H. Beck. s.183. 
30 Komentář C. H. Beck. s.184. 
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3.2. Právní služby 
 

V českém právním řádu i v právu EU nová výjimka týkající se právních služeb 

reflektuje zvláštní povahu vztahu advokáta a klienta, tedy vztah založený na důvěře 

a diskrétnosti při zastoupení zadavatele v rozličných soudních, rozhodčích či správních 

řízení. Poskytováním právních služeb se v českém právním řádu na základě 

§ 1 odst. 2 zákona o advokacii rozumí: 

 

„zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, 

udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy 

právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb 

se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního 

předpisu, je-li vykonávána advokátem.“31 

 

Nová úprava rozlišuje dvojí způsob zadávání veřejných zakázek na právní služby. 

Prvním z nich je zadání zakázky mimo režim ZZVZ, kdy zákon vyčlenil pouze některé 

situace, ve kterých je možné právní služby zadat bez řádné soutěže, což pro zbytek 

členských států může být zpřísnění pravidel, ale v českém právním prostředí se jedná 

o velké uvolnění poměrů. Důvodová zpráva k tomuto uvádí, že § 29 ZZVZ upravující 

obecné výjimky zcela odpovídá rozsahu své předlohy v článku 10 písm. b) směrnice 

2014/24/EU a dále upřesňuje: 

 

„Nová výjimka dopadá i na právní služby ve smyslu poskytování služeb advokátem 

v rámci zastupování nebo obhajoba klienta v rozhodčím či smírčím řízení, ve správním 

řízení nebo v soudním řízení před soudem, tribunálem, veřejným orgánem (a to jak 

v České republice, tak v zahraničí), nebo v řízení před mezinárodními orgány pro řešení 

sporů (např. mezinárodní tribunály) a dále právní služby při přípravě na řízení zde 

uvedená, nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou 

pravděpodobností stane předmětem shora uvedených řízení. V tomto případě je třeba 

upozornit na skutečnost, že předmětná výjimka nedopadá na běžné zastupování klienta 

                                                 
31 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1996.  
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advokátem ve věcech, kde nehrozí vysoká pravděpodobnost shora uvedených sporů (např. 

zpracování běžných smluv).“32  

 

Druhým způsobem je postup podle části 5. ZZVZ, kterým mohou být zadávány 

zbylé právní služby v tzv. zjednodušeném režimu, jelikož dle § 129 odst. 1 ZZVZ se 

v tomto režimu zadávají mimo jiné i zakázky na jiné zvláštní služby dle přílohy 

č. 4 zákona, která mimo jiné obsahuje i služby nespadající do výše uvedené 

výjimky v §29 písm. k) ZZVZ. 

 

Je pravdou, že dřívější pravidla zadávání právních služeb neumožňovaly odlišit 

kvalitní právní poradenství s pozitivní předchozí zkušeností od nízkých nabídkových cen 

za hodinovou sazbu (kde však mimo smluvní úpravy nebyla žádná zákonná pojistka proti 

omezení výsledné fakturace více hodinových sazeb). Zaznívá však kritika, která 

poukazuje na snadnou zneužitelnost systému, klientelismus a korupci. Česká advokátní 

komora se již při zařazení této možnosti do dřívější novely ZVZ (která nebyla ve znění 

komentovaném ČAK schválena, stejné znění bylo schváleno až v novém ZZVZ) 

ztotožnila a kvitovala příklon k pozitivní zkušenosti s advokátem, spokojenosti s kvalitou 

jeho služeb, k čemuž dodala i časový aspekt problematiky:  

 

„formalizovaná pravidla veřejného zadávání neumožňují klientům reagovat na 

okamžité vznikající potřeby v oblasti právní pomoci – například jen stěží si lze představit, 

jak by klienti měli soutěžit formalizovaným způsobem právní služby v okamžiku, kdy čelí 

zásadnímu právnímu sporu nebo jinému naléhavému právnímu problému, a to i u vědomí 

zájmu protistrany na tom, aby klientovi nebyla kvalitní právní služba poskytnuta.“33 

 

Autor této práce se domnívá, že ideálním řešením je uzavírání tzv. rámcových 

smluv na dobu určitou, např. na období 1 kalendářního roku, po které bude advokátní 

kancelář zadavateli poskytovat veškeré právní služby dle aktuální potřeby. Výběrovým 

řízením by v ideáním případě mohla být kombinace kritérií nabídkové ceny a zpracování 

složitého právního problému, které by zadavatel v rámci hodnocení nabídek zohlednil. 

                                                 
32 Důvodová zpráva ZZVZ. s.324. 
33 Česká advokátní komora. Návrh novely zákona o veřejných zakázkách a stanovisko ČAK k němu. 

[online]. 9.12.2014 [cit. 2017-08-15]. Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13765.  

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13765
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Problematické by v tomto případě však bylo, že ne každý zadavatel má vnitřní 

kapacitu takovou zadávací dokumentaci připravit a následně ohodnotit. Nad způsobem 

zadávání právních služeb se pozastavuje i Jurčík, který poukazuje na poměrně přísnou 

úpravu ZVZ v evropském kontextu: 

 

„Z hlediska platného českého práva je třeba úvodem konstatovat, že zákon 

o veřejných zakázkách podrobuje hodnocení veřejných zakázek na právní služby běžnému 

režimu zakázek na služby, a to bez podstatnějších odchylek, což není v evropském kontextu 

běžné. Vnitrostátní právní úprava např. v sousedním Německu, Rakousku, Maďarsku, na 

Slovensku nebo v Polsku pro právní služby stanoví odchylný režim či dokonce možnost 

přímého zadávání těchto zakázek.“34 

 

ÚOHS se ve své publikační činnosti provázející přijetí nového ZZVZ vyjádřil ve 

prospěch restriktivního výkladu výjimky pro zakázky na právní služby, a to následujícím 

způsobem: 

 

„Základním důvodem, proč Úřad volí v případě výkladu výjimky restriktivní 

přístup, plyne ze skutečnosti, že důsledkem aplikace výjimky na konkrétní případ je stav, 

kdy se dané plnění nemusí zadávat v zadávacím řízení podle zákona. Dochází tak 

k situaci, kdy veřejné prostředky, jež budou za toto plnění zaplaceny, nebudou vynaloženy 

na základě otevřené a transparentní hospodářské soutěže, která je základním 

prostředkem k dosažení efektivního, účelného a hospodárného vynakládání veřejných 

prostředků, jež je hlavním účelem a smyslem regulace veřejného zadávání. Restriktivní 

výklad výjimky přitom zaručuje, že z povinnosti zadávat veřejné zakázky v zadávacím 

řízení, tedy způsobem, který je pro dosažení stavu efektivní hospodářské soutěže určen, 

budou vyňaty pouze ty případy, které zákonodárce explicitně vymezil.“35 

 

 

                                                 
34 JURČÍK, Radek. Vztahují se nové směrnice na výběr dodavatelů právních služeb?. Bulletin advokacie. 

2014, 21(9). ISSN 1210-6348. s.44. 
35 KOBZA, Michal. Základní přístupy k aplikaci výjimky uvedené v § 29 písm. k) ZZVZ ze strany 

ÚOHS. Brno: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2016. Informační list 3/2016. s.18. 
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3.3. Úvěry 
 

Obdobným způsobem jako právní služby není nově zadavatel povinen zadávat dle 

ZZVZ zakázky, jejichž předmětem je úvěr či zápůjčka ve smyslu OZ. V případě aplikace 

této výjimky není rozhodující název konkrétního bankovního produktu, ale jeho věcný 

obsah. Zápůjčka je ve smyslu § 2390 OZ zastupitelná věc přenechaná k užívání s tím, 

že po čase bude navrácena věc stejného druhu a úvěr je ve smyslu § 2395 OZ poskytnutí 

peněžních prostředků s tím, že budou navráceny i s úroky. Oba dva instituty lze označit 

za úplatná plnění, a tudíž dle ZVZ bylo nutné využít zadávávacího řízení. Výjimka ZZVZ 

pro tyto finanční produkty tedy poptávání kapitálu u komerčních subjektů zadavatelům 

značně ulehčuje. 

 

3.4. In-house zadávání 
 

Horizontální a vertikální spolupráce, známá i jako tzv. in-house zadávání je 

upravena v § 11 ZZVZ a nově se vztahuje i na případy, kdy je zadavatel od smluvní strany 

sice z hlediska právní formy odlišen, ale tuto jinou právnickou osobu ovládá (vertikální 

spolupráce se vztahu výhradně na právnické osoby, jelikož u fyzických nelze zcela 

logicky naplnit podmínky ovladatelnosti) obdobným způsobem, jako by byla jeho 

součástí, případně když více zadavatelů kontroluje jednu takovouto právnickou osobu. 

V tomto případě nelze ve smyslu ZZVZ vůbec mluvit o zadání veřejné zakázky, což je 

největší rozdíl oproti původnímu ZVZ, který vertikální spolupráci připouštěl pouze jak 

výjimku u určitých typů řízení.  ÚOHS k tomuto uvádí: 

 

„Smysl uvedené výjimky tkví v tom, že pokud má veřejný zadavatel nepochybnou 

možnost vykonávat určitou část svých úkolů ve veřejném zájmu sám, aniž by se obracel 

na „vnější subjekty“ účastnící se hospodářské soutěže, není důvodu, aby musel 

podstupovat zadávací řízení ve fakticky stejné situaci, kdy sice dané úkoly bude vykonávat 

dodavatel formálně od zadavatele odlišný, nicméně reálně v obdobném postavení jako 

jeho organizační jednotka.“36 

 

                                                 
36 FRIČOVÁ, Vítězslava. Vertikální a horizontální spolupráce zadavatelů. Brno: Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, 2016. Informační list 3/2016. s.45. 
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Institut in-house zadávání byl dlouhá léta na evropské úrovni upraven pouze 

v judikatuře SDEU37, a své explicitní úpravy se dočkal až v implementovaných 

zadávacích směrnicích z roku 2014.  

 

Podmínkou pro vertikální spolupráci je již zmíněné kritérium kontroly právnické 

osoby, tedy majetková účast ve smyslu soukromého práva, kdy je vyloučeno, aby se na 

právnické osobě podílely jiné subjekty, než zadavatel či skupina zadavatelů a kontrolní 

činnost zadavatelů nad obchodním vedením právnické osoby stejným způsobem, jako by 

se jednalo o zadavatelovu organizační jednotku. Další podmínka se týká samotné činnosti 

právnické osoby, která musí alespoň 80 % své činnosti vykonávat právě při plnění úkolů 

zadavatele.  

 

V praxi je takto možné se setkat s velkým množstvím obchodních společností ve 

vlastnictví územní samosprávy, které zajišťují péči o veřejné statky jako je osvětlení, 

dodávky energií, správu nemovitostí apod. 

 

V právnické osobě, jíž je zakázka zadána, nesmí mít v žádném případě přímou 

majetkovou účast soukromá osoba. Tato úprava v transponovaných směrnicích z roku 

2014 vychází z nejnovějšího vývoje judikatury SDEU38 týkající se in-house zadávání, 

kdy SDEU odmítl účast soukromého kapitálu i v obecně prospěšných společnostech.   

 

Zajímavá situace by však nastala, když by došlo k nepřímé majetkové účasti této 

soukromé osoby. Touto nepřímou majetkovou účastí je myšlena majetková účast 

soukromé osoby v právnické osobě, která ovládá právnickou osobu, s níž je smlouva 

uzavřena.  

 

 

 

 

 

                                                 
37 Rozsudek SDEU C-107/98 ve věci Teckal ze dne 18. listopadu 1999. 
38 Rozsudech SDEU C-574/12 ve věci Centro Hospitalar de Setúbal a SUCH ze dne 19. 6. 2014. 
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Jde sice o velmi složitý konstrukt, ale komentář k zákonu k němu uvádí 

následující:  

 

„Pokud by tedy existoval veřejný zadavatel s menšinovou majetkovou účastí 

soukromé osoby, který by měl dvě dceřiné společnosti, jež by byly veřejnými zadavateli, 

mohla by v rámci vertikální spolupráce být mimo zadávací řízení uzavřena smlouva: 

- mezi mateřskou společností jako objednatelem a kteroukoliv z dceřiných společností 

jako dodavatelem - mezi dceřinými společnostmi navzájem. V uvedeném případě však 

uzavření smlouvy mezi dveřinou společností jako objednatelem a mateřskou společností 

jako dodavatelem není v rámci vertikální spolupráce možné, neboť v mateřské 

společnosti je přímá majetková účast soukromé osoby.“39 

 

Pro lepší znázornění autor této práce vyhotovil schéma, kde zelené šipky označují 

proveditelnou formu vertikální spolupráce a červené šipky zákonem nedovolenou, jelikož 

by jinak právnická osoba považovaná za veřejného zadavatele s majetkovou účastí 

soukromé osoby nemohla kvůli této majetkové účasti figurovat jako dodavatel. 

 

 

Příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Komentář C. H. Beck. s.70. 

majetková účast  

veřejného zadavatele 

majetková 

účast 

soukromé 

osoby 

PO - veřejný zadavatel 

PO - dceřiná společnost 1 PO - dceřiná společnost 2 

dodavatel -  objednatel objednatel  - dodavatel   dodavatel -  objednatel objednatel  - dodavatel  
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Výše uvedené schéma zobrazuje i tzv. obrácený vertikální in-house vztah, kdy by 

mateřský subjekt byl dodavatelem subjektu dceřiného. Jedná se opravdu o již velmi 

divokou konstrukci, o které současný předseda ÚOHS Rafaj uvádí následující: 

 

„SDEU nikdy neřešil otazku, zdali je možné výjimku aplikovat na situace, kdy 

ovládaná právnická osoba zadává zakázku své „matce“ nebo „sestře“, tedy obrácený 

vertikální vztah in-house. Nové znění směrnice 2014/24/EU to umožňuje v čl. 12 odst. 2. 

Z odkazu na odstavec 1 vyplývá, že i v případě této spolupráce je nutné, aby byly splněny 

požadavky na množství vykonávané činnosti vůči veřejnému zadavateli.“40 

 

Ve vztahu k výše uvedenému odkazuje Rafaj i na možnost, kdy by v opačném 

případě bylo možné, aby byla zakázka zadána sesterskému subjektu, i kdyby tento subjekt 

pro svou matku prováděl méně než 80 % své činnosti.41 Uvedené možnosti jsou v praxi 

velmi těžko představitelné a jedná se spíše o teoretické konstrukty sloužící jako pomocný 

výklad v krajních situacích, kdy by k aplikaci této nové možnosti opravdu došlo. 

 

3.5. Zhodnocení 
 

 

Autor této práce považuje zakotvení in-house zadávání v zadávacích směrnicích 

z roku 2014, které byly transponovány prostřednictvím nového ZZVZ, za pozitivní 

změnu přinášející vyšší míru právní jistoty v případech, kdy zadavatele disponuje 

dostatečným aparátem dceřiných či sesterských subjektů, které dokáží předmět 

potencionální veřejné zakázky naplnit efektivněji či s nižšími náklady.  

 

 

 

 

                                                 
40 RAFAJ, Petr., FRIČOVÁ, Vítězslava. Vztahují se nové směrnice na výběr dodavatelů právních 

služeb?. Bulletin advokacie. 2015, 22(9). ISSN 1210-6348. s.41. 
41 WIGGEN, Janicke. Directive 2014/24/EU: The New Provision on Co-operation in the Public Sector. 

Public Procurement Law Review. 2014, 23(3). s.87-88. 
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Je však nemyslitelné, aby na tomto vztahu mohly profitovat i soukromé subjekty, 

k čemuž se několikrát v rámci předběžné otázky věnoval i SDEU, což se ne zcela správně 

neprojevilo42 v zadávacích směrnicích a transponovaných ustanoveních ZZVZ. Autor 

této práce se však domnívá, že díky judikatuře SDEU bude toto pravidlo stále aplikováno 

a že členské státy budou při transpozici zadávacích směrnic k požadavkům ustálené 

judikatury přihlížet. 

 

4. Odlišné instituty zadávacího řízení podle ZZVZ 
 

Nová právní úprava obsahuje několik zásadních institutů, které jsou způsobilé 

zásadně ovlivnit průběh zadávacího řízení. Hned první velkou změnou z pohledu praxe 

je níže rozvedené zrušení povinnosti uveřejnit předběžné oznámení a odůvodnění veřejné 

zakázky.  

 

Co se procesu předcházejícímu podání nabídek týče, přibyla explicitně zakotvená 

možnost kontaktovat způsobem nezvýhodňujícím žádného potencionálního dodavatele 

odborníka v dané oblasti a konzultovat s ním parametry zakázky, což zadavateli zejména 

v technických záležitostech umožňuje vyvarovat se chyb při zpracování zadávací 

dokumentace, v horším případě poptání nevhodné služby, dodávky či stavební práce 

a promrhání veřejných prostředků. Nastane-li nastíněná situace, kdy zadavatel chybným 

či nejasným způsobem připraví zadávací dokumentaci, případně nepochopí-li 

potencionální dodavatel zadávací dokumentaci, je možné využít institut, který je nově 

označený jako vysvětlení zadávacích podmínek, a to nejpozději ve lhůtě 8 pracovních 

dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

 

K velké změně došlo návratem ekonomické kvalifikace jako relevantního 

referenčního kritéria účastníka, kdy již v zadávacími podmínkami může zadavatel 

vyselektovat ekonomicky nezpůsobilé dodavatele, u kterých by mohly vzniknout 

pochybnosti, že by na plnění předmětu veřejné zakázky neměl dostatek ekonomické síly. 

Nižší míra formálnosti, která prostupuje celý nový zákon se nejvíce promítá ve fázi 

                                                 
42 42 RAFAJ, Petr., FRIČOVÁ, Vítězslava. Vztahují se nové směrnice na výběr dodavatelů právních 

služeb?. Bulletin advokacie. 2015, 22(9). ISSN 1210-6348. s.42. 
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otevírání obálek a hodnocení nabídek, kdy odpadla povinnost zadavatele jmenovat 

komise a posuzovat splnění referenčních kritérií zároveň s nabídkovou cenou, což 

z praktického hlediska značně proces hodnocení nabídky zjednodušuje. Zcela 

přepracován je i následný dozorčí proces ÚOHS, kdy nový zákon vychází ze zásady 

nápravy chyb v místě kde vznikly, tedy nejprve námitkami zadavateli a až posléze 

podnětem k dozorčímu úřadu po složení finanční jistoty.  

 

Veškeré výrazné změny z hlediska praxe zadávání veřejných zakázek 

zadavatelem jsou spolu s názorem autora této práce rozpracovány níže. 

 

4.1. Zrušení povinnosti předběžného oznámení 

a odůvodnění VZ 
 

Novým ZZVZ došlo ke zrušení dřívější povinnosti uveřejnit předběžné oznámení 

spolu s odůvodněním veřejné zakázky, kdy dřívější povinnost nahradila možnost 

zadavatele využít předběžné oznámení jako alternativu umožňující zkrácení lhůt pro 

podání nabídek, případně žádostí o účast. Z legislativního hlediska je možnost zkrácení 

lhůt v ZZVZ upravena přímo v ustanoveních, kterých se v rámci zadávacího řízení týkají, 

což minimálně v praxi vede k nesnadnému vyhledávání v textu zákona.  Uveřejnění 

předběžného oznámení upraveného v § 34 ZZVZ probíhá podle náležitostí obsažených 

v § 212 ZZVZ, tedy prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek a v případě 

nadlimitních veřejných zakázek v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

Dříve byl zadavatel nucen dle § 86 ZVZ uveřejnit formou předběžného oznámení 

nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Zadavatel tak směl zahájit zadávací řízení 

nejdříve 1 měsíc od zveřejnění předběžného oznámení. Plošnou výjimkou bylo 

zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním a pod částečnou výjimku 

i některá jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 ZVZ. 

 

ZZVZ rozlišuje hned dvojí podobu nově fakultativního institutu předběžného 

oznámení, konkrétně oznámení prosté a oznámení zahajující zadávací řízení. V případě 

prostého oznámení zůstává stejná funkce, kterou institut zastával v ZVZ.  
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ÚOHS k účelu předběžného oznámení ve svém rozhodnutí konstatuje následující: 

 

„Účelem zveřejnění předběžného oznámení je dát všeobecně ve známost, že určitý 

zadavatel hodlá v budoucnu zadat veřejnou zakázku určitého obsahu.“43 

 

 Předběžné oznámení, kterým se zahajuje zadávací řízení je zmíněnou druhou 

podobou předběžného oznámení, která obsahuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu 

dodavatelů. Předběžné oznámení takto nahradí oznámení o zahájení zadávacího řízení 

a po uplynutí lhůty pro vyjádření předběžného zájmu, která činí 35 dní pro úžší řízení 

a pro jednací řízení s uveřejněním podle § 58 ZZVZ.44  

 

4.2. Zadávací podmínky a potřebná kvalifikace účastníků 
 

Hlava VIII ZZVZ ve svých ustanoveních § 73 až § 106 obsahuje procesy 

nastavení, vysvětlení, doplnění a změny zadávacích podmínek, včetně zákonem daných 

možností předběžné selekce vhodných dodavatelů pro plnění předmětu veřejné zakázky. 

Jedná se tedy o potřebné nástroje v rukou zadavatele, které slouží nejen k vyspecifikování 

předmětu veřejné zakázky k co možná nejdokonalejšímu uspokojení jeho potřeb, ale 

i k určení kritérií, podle kterých může v souladu s výše rozvedenými základními 

zásadami a jinými požadavky zákona vybírat vhodné dodavatele v rámci zajištění 

předpokladu pro co možná nejkvalitnější provedení služeb, dodávek či stavebních prací, 

které budou předmětem veřejné zakázky. 

 

4.2.1. Předběžná tržní konzultace 
 

Co přesně tržní konzultace jsou a jakou mají mít formu není v ZZVZ nikde 

definováno, jediné vodítko nalezneme v § 33 ZZVZ, který stanovuje:  

 

„Zadavatel je oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem 

připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, 

pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž;“45 

                                                 
43 Rozhodnutí ÚOHS S480/2013 ze dne 26.11.2013. 
44 Komentář C. H. Beck. s.198. 
45 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. In: Sbírka zákonů. 29. 4. 2016. 
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Jedná se o nový právní pojem a všeobecně přijímaný názor je, že se jedná o snahu 

zákonné kvalifikace v praxi běžného jednání, kterého se zadavatelé dopouštěli před 

zahájením zadávacího řízení podle předchozích zákonů a na základě kterého 

přizpůsobovali zadávací dokumentaci. Co se účelu předběžných tržních konzultací týče, 

uvádí v odborné literatuře Kolman následující: 

 

„Smyslem a hlavním účelem předběžných tržních konzultací je rozšíření 

informovanosti zadavatele o předmětu veřejné zakázky a případných jiných způsobech 

řešení jeho potřeb, tak aby byl schopen definovat předmět veřejné zakázky 

nejotevřenějším způsobem, nikoli diskriminační stanovení zadávacích podmínek ve 

spolupráci s možným dodavatelem.“46 

 

Na daném jednání nebylo z hlediska ZVZ či jiných zákonů pravděpodobně nic 

špatného, pokud nedocházelo k porušení zásady transparentnosti, rovného přístupu 

a zákazu diskriminace. Lze však předpokládat, že oslovený dodavatel měl 

v potencionálním zadávacím řízení po této konzultaci již jistou výhodu a mohlo docházet 

k pochybnostem ostatních účastníku ohledně transparentnosti zakázky. Grulich k této 

pochybnosti ve svém článku v odborné literatuře uvádí: 

 

„Již nyní můžeme předpokládat, že jakékoli zapojení dodavatele do přípravy 

zadávacích podmínek bude vyvolávat krajní podezření ze strany ostatních účastníků 

zadávacího řízení, a přičteme-li k tomu i nikoli zanedbatelné riziko vyloučení takto 

angažovaného dodavatele ze zadávacího řízení, lze očekávat, že ochota dodavatelů 

účastnit se případných předběžných tržních konzultací vskutku nebude velká.“47 

 

Autor této práce souhlasí s výše uvedenými pochybnostmi, ale jedním dechem si 

dovoluje dodat, že často není možné z důvodu pochopitelné neodbornosti personálu 

zadavatele bez externí pomoci zakázku vhodně nastavit.  

                                                 
46 KOLMAN, Petr. Zákon o zadávání veřejných zakázek – důležité změny pro zadavatele. 

Obchodněprávní revue. 2016, 8(9), 321-327. ISSN 1803-6554. s.254. 
47 GRULICH, Tomáš. Vybrané problémy nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Právní rozhledy, 

2016, 22(20). ISSN 1210-6410. s.705. 
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Na obhajobu institutu předběžných tržních konzultací ÚOHS ve svém stanovisku 

publikovaném v informačním listu provázejícím přijetí nového ZZVZ však sdělil, že: 

 

„Cílem předběžných tržních konzultací je právě zvýšení informovanosti 

zadavatele o poptávaném plnění veřejné zakázky, popřípadě identifikace jiných způsobů 

řešení, kterými lze splnit jeho potřeby, ve fázi přípravy samotného zadávacího řízení. 

Předběžné tržní konzultace by tedy k formulaci zadávacích podmínek měly pomoci 

zejména těm zadavatelům, kteří se hůře orientují v problematice týkající se poptávaného 

předmětu plnění.“48 

 

Kýženým výsledkem předběžných tržních konzultací má být tedy co možná 

největší možná informovanost zadavatele o relevantním trhu, případně i přehodnocení 

předchozích postojů k možnostem řešení předmětu zakázky. Jakým způsobem a s kým 

však mají být tyto konzultace vedeny?  

 

Jelikož § 33 ZZVZ proces předběžných tržních konzultací blíže nikterak 

nerozvádí, je nutné při výkladu přihlédnout k základním zásadám ZZVZ a k duchu 

transponovaných směrnic. Mezi řádky tak lze vyčíst tři pomyslné základní požadavky 

zákonodárce na chování zadavatele.  

 

Zaprvé, z formulace textu ohledně přípravy zadávacích podmínek plyne, že tyto 

konzultace probíhají výhradně před zahájením zadávacího řízení. Navíc při použití 

argumentu a contrario je takováto komunikace v průběhu zadávacího řízení i při dodržení 

postupu podle § 211 ZZVZ nepřípustná s ohledem na zásadu zákazu diskriminace 

a zásadu rovného přístupu.  

 

 

 

                                                 
48 KOBZA, Michal. Předběžné tržní konzultace. Brno: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2016. 

Informační list 3/2016. s.22. 
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Druhým a zároveň jediným v ZZVZ explicitně vyjádřeným požádavkem je 

realizace předběžných tržních konzultací pouze v případě, že nedojde k narušení 

hospodářské soutěže. Kolman k tomuto v odborné literatuře uvádí: 

 

„Pakliže se na předběžných tržních konzultacích podílel pozdější účastník 

zadávacího řízení, musí zadavatel přijmout příslušná opatření, aby zajistil, že tím nebude 

narušena a oslabena hospodářská soutěž.“49 

 

V zásadě je tedy i dle názoru Kolmana možné vést předběžné tržní konzultace za 

předpokladu, že zadavatel dokáže zajistit, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže 

v navazujícím zadávacím řízení, o kterém předpokládá, že bude po ukončení předběžných 

tržních konzultací zahájeno. Ačkoliv komenář k zákonu a veškerá dostupná literatura 

odkazuje pouze na navazující zadávací řízení, autor této práce se domnívá, že toto 

pravidlo v sobě implikuje jakýkoliv zákaz zvýhodnění dodavatele na základě 

předběžných tržních konzultací v jakémkoli dalším zadávacím řízení, které nutně nemusí 

na předmětnou konzultaci navazovat. 

 

Vzhledem k absenci provádějících ustanovení v ZZVZ není zcela jasné, co 

konkrétně zadavatel při vedení předběžné tržní konzultace smí a co naopak nesmí provést. 

Neexistuje tedy žádný standardizovaný proces, kterého by se mohly zadavatelé držet a je 

tedy velmi pravděpodobné, že diametrálně odlišné procesy budeme vzhledem 

k personálním otázkám pozorovat u malých zadavatelů, např. obecních obchodních 

společností a ministerstev u velkých centrálních zakázek. Dle názoru autora této práce je 

žádoucí, aby zadavatel formou interní směrnice nastavil pravidla potencionální předběžné 

tržní konzultace, které upravují postupy jednotlivých zástupců zadavatele a které obsahují 

instrumenty potřebné k zajištění transparentního a nediskriminačního konání 

předběžných tržních konzultací.  

 

 

                                                 
49 KOLMAN, Petr. Zákon o zadávání veřejných zakázek – důležité změny pro zadavatele. 

Obchodněprávní revue. 2016, 8(9), 321-327. ISSN 1803-6554. s.254. 
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Otázkou je i zahrnutí co možná nejširšího okruhu potencionálních dodavatelů, 

které by mohlo hrozbu porušení zásady zákazu diskriminace eliminovat. Ani toto však 

dle názoru autora této práce nezaručuje, že nedojde k nenarušení hospodářské soutěže 

v zadávacím řízení, může však dojít ke zlepšení informovanosti zadavatele a ke 

kvalitnější přípravě produktu v nabídce účastníků.50 

 

4.2.1.1. Zhodnocení 
 

I v tomto případě nelze hodnotit jinak převážně pozitivní postup zákonodárce 

pouze černobíle. Je nesporné, že jasně zákonem daná možnost zadavatele postupovat před 

zahájením zadávacího řízení takovým způsobem, který mu dovolí kontakt s odborníky na 

trhu a zcela jistě mu pomůže ujasnit priority a ideální cíle, kterými má plněním předmětu 

veřejné zakázky zadavate dosáhnout. Negativně je však nutné hodnotit fakt, že 

zákonodárce neposkytl zadavatelům mimo samotné možnosti žádný univerzální rámec, 

jak předběžné tržní konzultace prakticky provádět. Toto vede ke zvýšení nároků na 

zadavatele, kteří musí vycházet z ustálené judikatury SDEU a snažit se tak konformním 

výkladem postupovat tak, aby těmito předběžnými tržními konzultacemi nedocházelo 

k narušení hospodářské soutěže. Nezbývá než doufat, že nastavený systém ochrany proti 

nesprávnému postupu zadavatele bude efektivní v případech, kdy k takovému porušení 

pricnipů rovného zacházení a zákazu diskriminace dojde na úkor ostatních dodavatelů. 

 

4.2.2. Vysvětlení zadávací dokumentace 
 

Obecně řečeno, zadavatel je povinnen připravit dodavatelům zadávací podmínky 

správně a úplně, tedy s rozsahem a kvalitou informací, které jsou nezbytné pro účast 

dodavatele v zadávacím řízení. Odpovědnost zadavatele za dodržení tohoto pravidla 

nelze přenášet na dodavatele a nese ji tedy vždy zadavatel.51  

 

 

 

                                                 
50 KOBZA, Michal. Předběžné tržní konzultace. Brno: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2016. 

Informační list 3/2016. s.24. 
51 Komentář C. H. Beck. s.592. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace, či její změna nebo doplnění podle § 98 a podle 

§ 99 ZZVZ upravuje situace, kdy je nutné buď z iniciativy zadavatele či na základě 

podmětu účastníka poskytnout dodatečné informace či zásah do zadávací dokumentace 

po jejím prvotním uveřejnění na profilu zadavatele, a to zásadně veřejně na tomto profilu. 

 

4.2.2.1. Srovnání staré a nové právní úpravy 
 

Po srovnání zmíněných ustanovení s § 17 a 28 ZVZ je patrné, že oproti předchozí 

právní úpravě došlo ke změně terminologie předmětných institutů, kdy ZZVZ nově 

nepoužívá původní pojem dodatečná informace k zadávacím podmínkám, nýbrž pojmu 

vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Co se terminologie týče, došlo k nepatrným změnám v předmětné množině 

a zadávacími podmínkami se dříve dle ZVZ rozuměly:  

 

„veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení 

předmětu veřejné zakázky“52,  

 

zatímco zadávací dokumentací dle ZZVZ se nově rozumí: 

 

„veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo 

zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně 

formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.“ 53 

 

Tedy i přes zjevné terminologické změny zůstává předmět poskytování vysvětlení 

nezměněn, jelikož stále míří k vysvětlení nejasných ustanovení zadávací dokumentace 

tak, aby dodavatelé nemohli být v pochybnostech nad tím, co konkrétním ustanovením 

bylo zadavatelem zamýšleno. Oproti ZVZ však došlo ke zkrácení lhůt pro dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám.  

                                                 
52 Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. In: Sbírka zákonů. 19. 4. 2006. § 17 písm. l. 
53 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. In: Sbírka zákonů. 29. 4. 2016. 

§ 28 odst. 1 písm. b). 
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4.2.2.2. Vysvětlení zadávací dokumentace v praxi 
 

Základní povinností zadavatele je dodržovat lhůty stanovené pro vysvětlení 

zadávací dokumentace lišící se podle tří různých situací, které v souvislosti s vysvětlením 

mohou nastat. V případě, že vysvětlení zadávací dokumentace vychází z iniciativy 

zadavatele, činí lhůta dle § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ nejméně 5 pracovních dnů (ačkoliv 

evropské směrnice požadovali lhůtu 6denní, zvolil zákonodárce přísnější úpravu) před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek, žádostí o účast či předběžných nabídek (dále v této 

a následující kapitole souhrnně označováno jen jako podání nabídek) bez ohledu na 

způsob zadávacího řízení (s výjimkou podlimitního řízení, viz následující odstavec). 

Počítání lhůt vychází z judikatury Nejvyššího soudu54, kdy den rozhodný pro stanovení 

lhůty, tedy poslední den lhůty pro podání žádosti o účast nebo nabídek, se do lhůty pro 

uveřejnění informací nepočítá. 

  

Podle následujícího ustanovení § 98 odst. 1 písm. b) ZZVZ činí lhůta nejméně 

4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek v případech zkrácení lhůty pro 

podání nadlimitních nabídek v otevřeném řízení na dodávky nebo služby podle 

§ 57 odst. 2 písm. b) ZZVZ, případně pro nadlimitní zakázky zadávané v užším řízení 

podle § 59 odst. 5 ZZVZ.  

 

V případě, že k vysvětlení zadávací dokumentace dochází na základě podnětu 

účastníka, činí lhůta podle § 98 odst. 3 a odst. 4 ZZVZ alespoň 3 pracovní dny před 

uplynutím lhůty podle § 98 odst. 1 ZZVZ a jedná se co do důsledků o lhůtu dvojí. Prvně 

tato lhůta platí pro případ, kdy je žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace 

doručena zadavateli až po jejím uplynutí. Zadavatel není v tomto případě povinen 

vysvětlení poskytnout a pokud se i tak rozhodne žádosti vyhovět, není vázán lhůtou podle 

odst. 1.  

 

 

 

                                                 
54 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 21 Odo 783/2003. 

Dostupné z: www.nsoud.cz.  

http://www.nsoud.cz/
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Komentář k zákonu ohledně této problematiky uvádí následující: 

 

„Je tedy na zvážení zadavatele, zda vznesený dotaz (žádost) je natolik závažný, že 

by se vysvětlením odstranily nejasnosti, či z povahy této žádosti vyvstává na straně 

zadavatele jiná potřeba či vhodnost takové vysvětlení ještě poskytnout, anebo zda pozdě 

doručenou žádost ponechá bez reakce.“55 

 

V tomto případě je dle autora této práce text ustanovení nelogický, jelikož pro 

případy, kdy se zadavatel rozhodne poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i po 

nedodržení lhůty pro doručení žádosti účastníka je explicitně vyloučena aplikace 

§ 98 odst. 1 ZZVZ, tedy uveřejnění vysvětlení nejpozději 5 pracovních před koncem 

lhůty pro podání nabídek v případě písm. a) tohoto ustanovení, potažmo 4 pracovních dnů 

v případě písm. b) tohoto ustanovení, když by nedodržením těchto lhůt v případě řádného 

doručení mohlo dojít ke znevýhodnění ostatních účastníků a byl by jinak dán důvod pro 

obligatorní prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůty obsažené v § 98 odst. 1 ZZVZ 

se dle názoru autora této práce bezpochyby týkají situace, kdy žádost o vysvětlení pochází 

z iniciativy zadavatele, nikoliv účastníka a mají tak omezit zmatečnost zadavatele. 

V případě, že je žádost o vysvětlení z iniciativy účastníka zadavateli doručena po lhůtě 

obsažené v § 98 odst. 3 ZZVZ a nelze aplikovat ustanovení odst. 1 (tudíž v případě 

řádného doručení je účastníkům poskytnuta vyšší ochrana a paradoxně v případě vadného 

doručení mohou být svévolí zadavatele ostatní účastníci znevýhodněni), se tedy dle 

názoru autora této práce jedná o legislativní absurditu. 

 

Druhým případem 3denní lhůty je lhůta zakotvená v § 98 odst. 4 ZZVZ, který 

pro případ včastného doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatelova 

prodlení s poskytnutím takového vysvětlení přesahujícím 3 pracovní dny, ukládá 

zadavateli povinnost prodloužilt lhůtu pro podání nabídek právě o tolik pracovních dnů, 

o kolik tuto lhůtu přesáhl. Ani tato lhůta není dle názoru autora této práce zákonodárcem 

šťastně zvolena, jelikož v kombinaci s povinností účastníka doručit žádost o vysvětlení 

zadávací dokumentace ve lhůtě ( jak již bylo výše uvedeno, nejpozději do 3 pracovních 

dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek) může položit základy situaci, kdy bude 

                                                 
55 Komentář C. H. Beck. s.596 
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zcela dle zákona v nejzazším možném termínu doručena žádost účastníka i zveřejněno 

vysvětlení zadavatele a některé nabídky již budou podány, případně budou na poslední 

chvíli v termínu již připravené podávány a byly by podány jinak, pokud by účastníkům 

byl znám obsah zveřejněného vysvětlení, čímž by dle názoru autora této práce došlo 

k porušení zásady rovného přístupu a přiměřenosti. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace a související dokumenty se podle obecné 

právní úpravy uveřejňují na profilu zadavatele. Jakým způsobem však postupovat, když 

se vysvětlení týká části zadávací dokumentace neuveřejňované na profilu zadavatele 

z důvodů obsažených v ustanovení § 96 odst. 2 ZZVZ? Kolman k tomuto v odborné 

literatuře uvádí následující: 

 

„zadavatel musí ex lege odeslat nebo předat všem dodavatelům, kteří podali 

žádost o příslušnou část zadávací dokumentace. Pozor, to však nevylučuje, aby v takovém 

případě vysvětlení bylo uveřejněno rovněž na profilu. Uveřejněné vysvětlení zadávací 

dokumentace, jež je odezvou na písemnou žádost dodavatele, musí obsahovat přesné 

a jasné znění žádosti, ale bez identifikace tazatele.“56 

 

4.2.2.3. Zhodnocení 
 

Autor této práce je toho názoru, že u tak důležitého institutu, jako je vysvětlení 

zadávací dokumentace, je třeba naprosto jednoznačné právní úpravy, aby nemohlo dojít 

k nedorozumění či znemožnění účasti dodavatele v zadávacím řízení. Autor této práce 

naráží zejména na žádosti, které jsou zadavateli doručeny po lhůtě a kterým je i přesto 

vyhověno, čímž v případě vadného doručení mohou být svévolí zadavatele ostatní 

účastníci znevýhodněni.  

 

Druhým patrným nedostatkem úpravy vysvětlení zadávací dokumentace je 

potencionální riziko porušení zásady rovného přístupu a přiměřenosti. Jedná se zejména 

o případy dle § 98 odst. 4 ZZVZ, kdy dojde k prodloužení původní lhůty pro podání 

                                                 
56 KOLMAN, Petr. Zákon o zadávání veřejných zakázek – důležité změny pro zadavatele. 

Obchodněprávní revue. 2016, 8(9), 321-327. ISSN 1803-6554. s.255. 
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nabídek a žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je zcela dle zákona v nejzazším 

možném termínu zadavateli doručena, přičemž je i zveřejněno předmětné vysvětlení 

zadavatele, zatímco jsou již některé nabídky podány či připravené k podání. 

 

4.2.3. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
 

§ 98 odst. 5 ZZVZ týkající se výše rozebíraného institutu vysvětlení zadávací 

dokumentace odkazuje na následující ustanovení, tedy § 99 ZZVZ týkající se změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace. Zákonodárce nám tímto sděluje, že v rámci výše 

rozebraného procesu lze podle § 98 odst. 5 ZZVZ podmínky zadávacího řízení změnit 

nebo doplnit, případně tak může učinit samostatně mimo proces vysvětlení zadávací 

dokumentace podle § 99 ZZVZ. Obecně řečeno by však vysvětlení zadávací dokumentace 

nemělo mít charakter podstatné změny zadávacích podmínek. 

 

Ustanovení § 99 ZZVZ je obecnou výjimkou ze zákazu obsaženém v ustanovení 

§ 36 odst. 7 ZZVZ, který zakazuje měnit zadávací podmínky a opravňuje tak zadavatatele 

měnit či doplňovat zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, a to za 

předpokladu, že ještě nedošlo k uplynutí lhůty pro podání nabídek.57 Tento požadavek je 

naprosto logický, jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek by již nebylo možné 

účastníky tuto změnu v již podané nabídce jakkoliv reflektovat a došlo by tím k porušení 

snad všech základních principů zadávání veřejných zakázek. Autor této práce si dovoluje 

podotknout, že změna závazku ze smlouvy, a tedy ex post změna zadávacích podmínek 

(jelikož smlouva je v zadávacím řízení do zadávací dokumentace vložena jako příloha 

k výzvě k podání nabídek) je rozebrána v samostatné kapitole dále v této práci.  

 

Oproti předchozí právní úpravě došlo k podstatné změně v otázce prodlužování 

lhůt v případě doplnění či změny zadávací dokumentace. Podle ZVZ a navazující 

rozhodovací praxe ÚOHS muselo k prodloužení lhůty pro podání nabídek dojít vždy, tedy 

i v případech minimálních či formálních změn, kdy prodloužení lhůty nemohlo být 

v zájmu ani zadavatele, ani uchazečů. Obecně lze k evropským transponovaným 

směrnicím říci, že ve vztahu k přijetí nových účastníků na základě učiněných podstatných 

                                                 
57 Komentář WK. s.419. 
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změn spíše předpokládají zrušení zadávacího řízení a zahájení nového, ale zákonodárce 

v novém ZZVZ spíše inklinuje k prodloužení stávajcího zadávacího řízení bez jeho 

zrušení.58 Z uvedeného lze vyvodit, že v případě podstatných změn je z hlediska 

zadavatele vhodnější i přes časovou nepřízeň zadávací řízení zrušit a zahájit nové, 

ale v případě formulních či nepodstatných změn nemusí lhůtu pro podání nabídek zbyteně 

prodlužovat, což mu dle názoru autora této práce jistě značně ulehčí procesy zadávání. 

 

4.2.3.1. Zhodnocení 
 

V případě změn nebo doplnění zadávací dokumentace nejsou patrná žádná 

explicitní legislativní pochybení. V praxi však může být problematický výklad 

abstraktního pojmu podstatné změny zadávacích podmínek, u kterého si lze představit, 

že bude každým zadavatelem interpretován rozdílně. Nezbývá tedy než doufat, že 

ustálená rozhodovací praxe ÚOHS nastaví jasná kritéria, podle kterých budou moci 

zadavatelé postupovat bez hrozby protiprávního postupu. 

 

4.2.4. Kvalifikační kritéria 
 

Prokazování a posuzování kvalifikace účastníka představuje zásadní okamžik 

zadávacího řízení. Za tímto účelem stanoví zadavatel kritéria, jejichž splnění je 

nezbytným předpokladem pro prokázání způsobilosti dodavatele plnit veřejnou zakázku. 

Hlavním cílem zadavatele při prokazování kvalifikace je ubezpečit se, že v zadávacím 

řízení bude vybrán dodavatel, který je schopen náležitě splnit předmět veřejné zakázky.59  

ZZVZ ve svém ustanovení § 73 určuje, kterou kvalifikaci musí zavadatel po účastnících 

požadovat a kterou nad rámec povinného ze své iniciativy požadovat může. 

 

Způsobilostí se rozumí, že je dodavatel schopen provést veřejnou zakázku řádně, 

včas a v potřebné kvalitě. Jedná se jedinou část zadávací dokumentace, která se týká 

výhradně osoby účastníka, a nikoliv předmětu plnění veřejné zakázky. Kvalifikační 

kritéria lze nově rozdělit na způsobilost a kvalifikaci. Konkrétně v ZZVZ nalezneme 

                                                 
58 Komentář C. H. Beck. s.603 
59 KRUTÁK, Tomáš., KRUTÁKOVÁ, Lenka., GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s 

komentářem k 1.10. 2016. Olomouc: ANAG, 2016. Právo. ISBN 978-80-7554-040-9. s.239. 
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základní a profesní způsobilost, které účastník nemůže nikterak ovlivnit a na technickou 

a ekonomickou kvalifikaci, kterou naopak účastník přímo ovlivnit může. 

 

4.2.4.1. Základní způsobilost 
 

Dříve nazývaná základní kvalifikace, nově základní způsobilost, spočívá 

v rozvolnění dřívějšího požadavku na neexistenci nedoplatků a nedoplatků na daních 

a veřejném zdravotním a sociálním pojištění. Novinkou oproti ZVZ, kdy byla kvalifikace 

považována za neprokázanou, pokud se v potvrzení od příslušného orgánu objevil 

nedoplatek s odloženou splatností, je přístup opačný, kdy základní způsobilost není 

prokázána pouze v případě, že se jedná o nedoplatek splatný. Základní způsobilostí se 

rozumí obecné požadavky na osobu účastníka zadávacího řízení, které musí být mimo 

výjimky stanovené v § 75 odst. 2 ZZVZ bezpodmínečně splněny. Jedná se zejména 

o podmínky bezúhonosti ve smyslu trestněprávním a daňovém, dále ve smyslu sociálního 

zabezpečení a insolvenčního řízení jak u osoby účastníka, tak u jejich statutárních orgánů, 

jde-li o právnickou osobu. 

 

4.2.4.2. Profesní způsobilost 
 

Profesní způsobilost, stejně jako výše rozvedená způsobilost základní, patří 

k zákonem stanoveným požadavkům, jejichž prokázání musí zadavatel u nadlimitních 

veřejných zakázek vyžadovat vždy (nikoliv u jednacího řízení bez uveřejnění a volitelně 

i u podlimitních a VZMR), pokud jde o část profesní způsobilost dle § 77 odst.1 ZZVZ, 

tedy výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence.  

 

Dále zákon zadavateli umožňuje nadstandartní volbu parametrů v případě, že pro 

plnění předmětu veřejné zakázky je třeba specifických vlastností, zejména zákonných 

požadavků na výkon takovéto činnosti. Výčet obsažený v § 77 odst. 2 ZZVZ pokrývá 

oblasti činností, pro které může zadavatel požadovat doklad o potřebném živnostenské 

oprávnění, případně potvrzení o členství v samosprávné komoře či osvědčení o osobě, 

která tuto odbornou způsobilost zabezpečuje. Co se zahraničních účastníků týče, nemusí 

profesní způsobilost dokládat v případě, že právní předpisy v zemi jejich sídla obdobnou 

profesní způsobilost nevyžadují. Toto ustanovení je však z hlediska praxe velmi 
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problematické, jelikož zejména na základě zvláštních zákonů je pro činnost na území 

České republiky nutné uznání odborné kvalifikace. Mohou tak nastat absurdní situace, 

kdy bude účastník v rámci zadávacího řízení profesně kvalifikován, podá nejvýhodnější 

nabídku a bude zadavatelem pro plnění veřejné zakázky vybrán, ačkoliv není podle 

právního řádu České republiky způsobilý tuto činnost vykonávat.60 

 

Oproti předchozí právní úpravě došlo ke změně pojmosloví a struktury 

předmětného institutu, kdy dnes nazývaný institut profesní způsobilosti byl dříve nazýván 

jako profesní kvalifikační předpoklady. Nejpodstatnější strukturální změna 

v prokazování profesní způsobilosti tedy spočívá ve fakultatizaci dřívější povinnosti 

požadovat oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a ke 

zmírnění režimu pro zahraniční účastníky. 

 

4.2.4.3. Ekonomická kvalifikace 
 

ZZVZ opětovně zavádí novelizací v roce 2012 zrušenou možnost veřejného 

zadavatele požadovat ekonomickou kvalifikaci. Ustanovení § 78 ZZVZ taxativně 

vymezuje, jakou ekonomickou kvalifikaci může zadavatel po účastnících zadávacího 

řízení požadovat. V rámci zákonného rámce lze požadovat pouze celkový obrat 

dodavatele nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období, nejde tedy o obrat 

dosažený u zakázek, které jsou obdobné předmětné veřejné zakázce (toto lze po 

účastníkovi požadovat v rámci prokázání technické kvalifikace).  

 

Limitem této nově zákonem dané možnosti zadavatele je v § 78 odst. 2 ZZVZ 

stanovená podmínka, která zakazuje požadovat minimální výši ročního obratu přesahující 

dvojnásobek předpokládané hodnoy veřejné zakázky. Pomyslnou výjimku z výjimky 

tvoří § 78 odst. 3 ZZVZ, který připouští obejití limitu obsaženém v předchozím odstavci 

v zadavatelem odůvodněných případech, kterými jsou zejména zvláštní rizika vyplývající 

z povahy dodávek, služeb nebo stavebních prací.61 

 

 

                                                 
60 Komentář C. H. Beck. s.480. 
61 Komentář C. H. Beck. s.482-483. 
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Zajímavý je předchod od dřívějšího bezzubého kompromisu, kdy pro prokázání 

dostatečné finanční síly stačilo pouhé čestné prohlášení, které již ze své povahy nešlo 

nikterak zadavatelem přezkoumat či ověřit s fakty. Důvodová zpráva k zákonu ohledně 

znovuzavedení ekonomické kvalifikace uvádí následující: 

 

„cílem právní úpravy by mělo být umožnění využití ekonomické kvalifikace jako 

nástroje pro ověření, zda je dodavatel dostatečně finančně zdravý a neexistuje tak vysoké 

riziko, že zakázku nedokončí.“62 

 

Důvodová zpráva dále počítá s tím, že budou zpracovány metodiky k používání 

této kvalifikace tak, aby se předcházelo diskriminaci menších subjektů. Oproti předchozí 

právní úpravě tak není možné požadovat obrat částečný v souvislosti s předmětem veřejné 

zakázky, ani relevantní údaje z účetní závěrky. Ohledně autorem této práce zmíněné 

obavy z diskriminace menších subjektů v zadávacích řízení uvádí důvodová zpráva 

následující: 

 

„Ekonomická kvalifikace by neměla primárně sloužit k upřednostnění velkých 

dodavatelů před malými. Ztohoto pohledu se např. jeví jako problematické plošné využití 

obratu, neboť výše obratu o finančním zdraví společnosti příliš nevypovídá.“63 

 

Využití tohoto ukazatele by tedy dle názoru zákonodárce mohlo být přípustné 

pouze ve výjimečných případech, kdy se jedná o velkou zakázku, kterou nelze 

v nejlepším zájmu zadavatele rozdělit na menší celky a u které je nutné zajistit, aby 

vybraný dodavatel měl náležitou kapacitu zakázku řádné zrealizovat i bez dalšího 

rozdělení předmětu zakázky mezi poddodavatele.  

 

 

 

 

 

                                                 
62 Důvodová zpráva ZZVZ. s.222. 
63 Důvodová zpráva ZZVZ. s.222. 
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4.2.4.4. Technická kvalifikace 
 

Ustanovení § 79 ZZVZ obsahuje taxativní výšet možností zadavatele požadovat 

prokázání technické kvalifikace, která směřuje k lidským a technickým zdrojům 

účastníka, jeho odborným schopnostem a zkušenostem pro zajištění řádného plnění 

veřejné zakázky. Kritéria k prokázání technické kvalifikace účastníka zahrnují z hlediska 

rozsahu prokazovaných skutečností nejširší okruh dokládaných informací, které je 

zadavatel v zadávacím řízení oprávněn po dodavatelích požadovat.  

 

Oproti prokazování základní a profesní způsobilosti, včetně ekonomické 

kvalifikace jde o dokládání informací, které jsou nejvíce spojeny se schopností dodavatele 

plnit požadovaný předmět veřejné zakázky v řádné kvalitě a rozsahu. Překvapivou 

změnou obsaženou v ZZVZ je způsob prokazování referencí, kdy je zadavatel oprávněn 

požadovat osvědčení o realizaci reference pouze u stavebních prací, přičemž u služeb 

a dodávek zákonodárci stačí pouze uvedení informací v seznamu referencí. 

 

ZZVZ se snaží řešit současné nejasnosti týkající se referenční doby, tedy 

předmětného období, ve kterém byla dokládaná referenční zakázka realizována. ZZVZ 

blíže upravuje nejen určení její minimální a maximální délky, ale i počátku a konce. Nově 

je v ZZVZ výslovně stanoveno, že referenční doba u stavebních prací může být delší než 

základní referenční období 5 let, případně u služeb a dodávek delší než 3 roky, pokud je 

to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže (tedy v případech, kdy 

jsou požadované reference na trhu ojedinělé, či jejich realizace trvá delší dobu). 

  

ZZVZ nově řeší i dřívější nekonzistentní rozhodovací praxi ÚOHS týkající se 

okamžiku, od kterého se referenční doba počítá. ZZVZ explicitně stanovuje, že referenční 

doba se počítá od okamžiku zahájení zadávacího řízení.  
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Dříve však ÚOHS prosazoval, že se tato lhůta měla počítat od okamžiku podání 

nabídky,64 podle jeho pozdějších rozhodnutí se měla odlištně počítat od okamžiku 

zahájení zadávacího řízení65, nebo dokonce lhůty pro podání nabídek,66 k čemuž 

důvodová zpráva k zákonu uvádí: 

 

„Pokud jde o dobu prokazování referencí, vyskytly se v praxi výkladové nejasnosti 

ohledně okamžiku expirace referencí. Docházelo k situacím, kdy si zadavatelé nebyli jisti, 

zda mohou akceptovat reference za poslední 3 roky (resp. 5 let) zpětně již k okamžiku 

samotného zahájení zadávání veřejných zakázek, nebo ke dni skutečného podání nabídky 

nebo k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Stejně není jisté, zda je zadavatel 

oprávněn požadovat reference za období delší, než které stanoví ZVZ (tzn. za období delší 

než 3, resp. 5 let, odůvodňuje-li to předmět zakázky). Jednotný přístup nepřinesla ani 

judikatura orgánu dohledu, která v minulosti připustila více variant. Problémy se 

projevovaly např. v případech posunu lhůt pro podání nabídek/žádostí o účast.“67 

 

ZZVZ dále v § 79 odst. 3 výslovně stanoví, že referenční zakázka se uznává pouze 

v případě, pokud byla v požadované referenční době dokončena. U zakázek pravidelné 

povahy naopak stanovuje, že je rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu dané 

referenční doby. Velkým přínosem nové právní úpravy je možnost zadavatele si flexibilně 

v zadávací dokumentaci stanovit odchylná pravidla (objektivně odůvodnitelná 

a nediskriminační). 

 

Podstatnou změnou je i způsob prokazování referencí realizovaných několika 

subjekty společně. Pokud tuto možnost zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně 

nevyloučí, reference realizované společně ve sdružení s jinými dodavateli bude moci 

každý dodavatel použít v plném rozsahu zakázky, což je krok zákonodárce proti 

dosavadní rozhodovací praxi ÚOHS, dle které mohl každý člen sdružení použít pouze tu 

část referenční zakázky, kterou sám realizoval.  

                                                 
64 Rozhodnutí ÚOHS S217/2009 ze dne 24.8.2009, Rozhodnutí ÚOHS S59/2010 ze dne 12.3.2010. 
65 Rozhodnutí ÚOHS S463/2011 ze dne 20.10.2011. 
66 Rozhodnutí ÚOHS S32/2013 ze dne 25.1.2013. 
67 Důvodová zpráva ZZVZ. s.225. 
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Naopak, zakázky realizované v pozici poddodavatele jsou nově uznávány pouze 

v takovém rozsahu, v jakém se na plnění referenční zakázky poddodavatel skutečně 

podílel, tedy nedošlo k žádné změně oproti dosavadní rozhodovací praxi ÚOHS. 

 

4.2.4.5. Zhodnocení 
 

Rozšíření možností zadavatele vhodně nastavit podmínky pro účast dodavatele 

v zadávacím řízení lze hodnotit veskrze pozitivně. Možností vytřídit dodavatele, kteří 

mají dostatečné zkušenosti potřebné pro plnění veřejné zakázky prostřednictvím profesní 

způsobilosti a návratem kritéria ekonomické kvalifikace se spolu s technickou kvalifikací 

se však v rukou zadavatele koncentruje poměrně velká moc, která však nesmí být využita 

šikanózním způsobem. V tomto případě je velmi těžké nastavit objektivní kritéria, která 

by zabránila tendenčnímu nastavování podmínek způsobilosti a kvalifikace a nezbývá než 

věřit v systém námitek proti zadávací dokumentaci a následný přezkum ze strany ÚOHS. 

 

4.3. Změny v posouzení a hodnocení nabídek 
 

Průběh celého zadávacího řízení je upraven jak v zákoně obsaženými pravidly, 

tak v mezích zákona zadávací dokumentací.  Může se jednat o pravidla v zákoně 

formulovaná pozitivně, tedy pravidla stanovující, co je zadavatel oprávněn či povinen, 

nebo naopak negativně, tedy zákon výslovně stanovuje, co zadavatel činit nesmí. 

Všechny postupy zadavatele jsou však testovány všemi zásadami obsaženými 

v § 6 ZZVZ. 

 

4.3.1. Hodnotící kritéria 
 

§ 39 odst. 2 ZZVZ upravuje postup zadavatele v zadávacím řízení a stanovuje, že 

v jeho průběhu zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na 

základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (tedy výše rozebraných 

kvalifikačních kritérií), snížení počtu účastníků zadávacího řízení (případně snížení počtu 

předběžných nabídek nebo řešení) a hodnocení nabídek. § 39 odst. 4 ZZVZ zadavateli 

umožňuje provést posouzení nabídky až po hodnocení nabídek, což značně usnadňuje 

administrativní postup, jelikož proces posouzení nabídky může být proveden až 
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u nejvýhodnější nabídky na základě doložených čestných prohlášení účastníka (před 

zadáním zakázky však musí vybraný dodavatel veškeré kvalifikační doklady doložit 

v originále). Zároveň se však zadavatel vystavuje nebezpečí, že po procesu hodnocení 

podaných nabídek a interním schvalovacím procesu zadavatele vyjde najevo, že vybraný 

dodavatel nesplňuje kritéria pro účast v zadávacím řízení a bude nutné jej vyloučit, což 

celý proces zadání zakázky prodlouží.68  

 

Proto je dle názoru autora této práce záhodno, aby zejména zakázky se složitějším 

systémem hodnocení byly koncipovány tak, že v rámci časové úspory dojde nejdříve 

k posouzení kvalifikace účastníka a až následně k hodnocení. 

 

Zákon v obecné úpravě hodnocení nabídek (tedy v nadlimitním režimu) obsažené 

v § 114 ZZVZ stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 

výhodnosti. Zadavatel je povinen tuto skutečnost uvést v zadávací dokumentaci. 

Hodnocením ekonomické výhodností se rozumí hodnocení skutečností, které bude 

účastník zadávacího řízení nabízet, tedy nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality, 

nejvýhodnější poměr nákladů životního cyklu a kvality, nejnižší nabídková cena, nejnižší 

náklady životního cyklu. Zákon dále výslovně zakazuje hodnotit pouze nejnižší 

nabídkovou cenu v řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovačním partnerství, 

nebo v případě veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku 

jednotného klasifikačního systému, nebo v kategorii 1 nebo 5 podle přílohy č. 4 k ZZVZ. 

 

Hlavní odlišnosti v nové právní úpravě plynou ze změn v systematice, kdy ZVZ 

neobsahoval žádné centrální ustanovení týkající se hodnocení a tato pravidla byla 

roztříštěna mezi ustanovení týkající se jiných institutů. ZZVZ zároveň výslovně připouští 

hodnocení kvalifikace zadavatele.  

 

Pro srovnání, předchozí právní úprava zakazovala, aby kvalifikace dodavatelů 

byla předmětem hodnocení, ale naopak umožnila zadavatelům zvolit jedno ze dvou 

hodnotících kritérií, tedy nejnižší nabídkovou cenu, nebo ekonomickou výhodnost 

nabídky, přičemž v druhém případě ZVZ nabízel demonstrativní výčet podkritérií, které 

                                                 
68 Komentář C. H. Beck. s.241-242. 
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byly zadavatelům k dispozici. U dílčích hodnotících kritérií musiel dle ZVZ existovat 

vzájemný poměr užitné hodnoty a ceny. Důvodová zpráva k ZZVZ k novému pojetí 

hodnocení nabídek uvádí: 

 

„Správné nastavení hodnotících kritérií v praxi způsobuje nemalé problémy, a to 

i zkušeným zadavatelům. Ve velkém rozsahu se používá hodnocení podle kritéria nejnižší 

ceny, a to přestože současné znění zákona tuto možnost (oproti hodnocení ekonomické 

výhodnosti nabídek) nijak nepreferuje. Hodnocení pouze na základě nejnižší ceny s sebou 

v řadě případů nese negativní důsledky tam, kde je namísto kvality preferována cena, 

avšak nejedná se o plně zaměnitelné plnění (problematické je to zejména u intelektuálních 

služeb). Nekvalitní plnění takové veřejné zakázky pak ve svém důsledku vede 

k nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků.“69 

 

4.3.1.1. Zhodnocení 
 

Je otázkou, zda považovat novou možnost zahrnutí prokázané kvalifikace 

dodavatele do procesu hodnocení za pozitivní či negativní. Je nesporné, že ze strany 

zadavatelů se konečně jedná o v zákoně explicitně upravený nástroj, jak zohlednit kvalitu 

a dobrou zkušenost v procesu hodnocení. Na druhou stranu je nutné podotknout, že se 

tento institut může stát prostředkem značně netransparentním. Proto se autor této práce 

domnívá, že je předem v zadávací dokumentaci nutné jasně stanovit postup pro 

hodnocení nabídek. Autor této práce se však domnívá, že nová úprava pomůže zadavateli 

za předem stanovených podmínek lépe vybrat nejvhodnější nabídku a tím eliminovat 

riziko levných a nekvalitních služeb, dodávek a stavebních prací. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Důvodová zpráva ZZVZ. s.249. 
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4.3.2. Hodnocení nabídek 
 

Samotný proces hodnocení nabídek je nutné považovat za nejzásadnější fázi 

zadávacího řízení, jelikož je v ní rozhodován o nejvýhodnější nabídce a s největší 

pravděpodobností o vítězném účastníkovi zadávacího řízení, který se stane vybraným 

dodavatelem.70  

 

 Jak již bylo výše v této práci uvedeno, zadavatel musí předem v zadávací 

dokumentaci jednoznačně a srozumitelně stanovit, jak bude podané nabídky mezi sebou 

vzájemně hodnotit. § 114 ZZVZ uvádí k ekonomické výhodnosti čtyři způsoby 

hodnocení, a to konkrétně hodnocení na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny 

a kvality, dále na základě nejvýhodnějšího poměru nákladů životního cyklu a kvality, 

případně hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny a na závěr hodnocení podle nejnižších 

nákladů životního cyklu. Dále § 115 ZZVZ ukládá zadavateli předem v zadávací 

dokumentaci stanovit kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých 

kritériích a přisuzovanou váhu nebo jiný matematický vztah mezi stanovenými kritérii. 

 

 Z uvedeného tedy vyplývá, že zákon umožňuje zadavateli využít poměrně širokou 

paletu nástrojů, které může při hodnocení nabídek využít. Zadavatel však musí přesně 

vymezit předmět hodnocení, čímž se rozumí veškeré skutečnosti, které budou 

v zadávacím řízení ve vztahu k předmětu veřejné zakázky hodnoceny. Tento předmět je 

třeba přesně specifikovat zejména v případech, kdy kritéria jsou spíše abstraktní povahy 

a nejsou číselně vyjádřitelná, případně jsou číselně vyjádřitelná, ale toto vyjádření je 

možné hned několika způsoby, které nelze srovnat. Dále musí zadavatel stanovit metodu, 

kterou bude vymezená kritéria hodnotit a srovnávat mezi sebou. Zejména v případech 

složité ceny, skládající se z více dílčích položek různé váhy, je nutné předem stanovit 

model, podle kterého bude zadavatel při hodnocení postupovat.  

 

 

 

                                                 
70 Komentář C. H. Beck. s.687. 
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S tímto souvisí i stanovení váhy či vzájemného vztahu jednotlivých kritérií, které 

budou do hodnotícího modelu dosazeny. Je logické, že takto složitý postup nebude 

aplikován u zakázek, kde je jediné hodnotící kritérium, ale v případě složitých či 

technicky náročných zakázek, u kterých je nutné zohlednit např. i dobu plnění, náklady 

a externality se jedná o záležitost, která byla v minulosti zadavateli, byť často 

nevědomky, značně podceňována. 

 

4.3.2.1. Zhodnocení 
 

Novou právní úpravu procesu hodnocení nabídek považuje autor této práce za 

velmi zdařilou. Pozitivně lze hodnotit zejména odbourání nutnosti kompletního 

posuzování nabídek zároveň při hodnocení u nabídek, které nebyly vybrány jako vítězné. 

Z praktického hlediska tak lze vyhodnotit pouze vítěznou nabídku, což ušetří spoustu 

času jinak stráveného procházením nabídek a protokolováním jednotlivých kritérií, které 

měli dodavatelé splnit. 

 

4.3.3. Hodnotící komise 
 

Hodnotící komise byl dle dřívější právní úpravy obligatorně předem jmenovaný 

orgán zadavatele, který jeho jménem prováděl úkony posuzování a hodnocení nabídek 

u většiny druhů zadávacích řízení. Úloha hodnotící komise byla v rámci zadávání 

veřejných zakázek podle ZVZ zcela zásadní. Hlavním úkolem hodnotící komise je 

posoudit splnění zadávacích podmínek a na základě stanovených hodnotících kritérií 

zadavateli k výběru doporučit nejvhodnější nabídku. ZVZ kogentně předepisoval 

požadavky na složení a počet členů hodnotících komisí podle druhu zadávacího řízení 

a upravoval procesní náležitosti jejího jednání.71 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Komentář C. H. Beck. s.267. 



52 

 

4.3.3.1. Srovnání staré a nové právní úpravy 
 

V ZZVZ došlo k fakultatizaci institutu hodnotících komisí vyjma případů, kdy je 

předpokládaná hodnota zakázky vyšší 300.000.000,- Kč, ve kterých je zadavatel povinen 

ustanovit alespoň 5členou komisi složenou z většiny odborníky z oboru. V souvislosti 

s významnými veřejnými zakázkym došlo k nepatrné změně, která má však velmi 

podstatný dopad na povinnost jmenování hodnotících komisí. ZVZ významné zakázky 

označoval jako ty, jejichž hodnota činí 300.000.000,- Kč a více, zatímco ZZVZ za 

významné považuje jen ty, které tuto částku převyšují. 

 

Z pohledu zákonodárce však bylo nejvíce problematické dělení kompetencí mezi 

hodnotící komisi a zadavatele, včetně nejasné odpovědnosti zadavatele za jednání 

komise. Dále při transpozici jiných požadavků z evropských směrnic došlo ke zpětnému 

zhodnocení celého značně formalizovaného a rigidního institutu hodnotících komisí a nad 

rámec směrnic došlo k jeho revizi. V souladu s proklamovaným cílem snížit značnou 

administrativní náročnost zadávacího řízení související se zajištěním jmenování a jednání 

hodnotící komise dospěl zakonodárce k závěru, že fakultatizací hodnotících komisí dojde 

ke zjednodušení zejména menších zakázek a v případě, že zadavatelé budou z opatrnosti 

chtít komise jmenovat tento institut v zákoně ponechá.72  

 

Zákonodárce k tomuto zjednodušení zadávacího řízení v důvodové zprávě uvádí: 

 

„Regulace jednotlivých procesů vedla k tomu, že se zadavatel často soustředil na 

formální naplnění ustanovení ZVZ upravujících jednání a obsazení hodnotící komise. 

Některé úkony nebo i zadávací řízení jako celek byly následně rušeny pouze z důvodu 

pochybení méně zásadního charakteru, která ve svém důsledku neměla podstatný vliv na 

posouzení a hodnocení nabídek.“73 

 

 

 

                                                 
72 Důvodová zpráva ZZVZ. s.250. 
73 Důvodová zpráva ZZVZ. s.253. 
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ZZVZ tak nově nechává úpravu jmenování, složení a postupů hodnotící komise 

mimo zmíněné výjimky pro zakázky, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje částku 

300.000.000,- Kč, výhradně na zadavateli. ZZVZ také jasně stanovuje, že odpovědnost 

za jednání hodnotící komise zůstává výhradně na zadavateli. 

 

4.3.3.2. Postup hodnotící komise v praxi 
 

Úkony hodnotící komise považuje ZZVZ za úkony zadavatele, ať už je složena 

z personálu zadavatele či externistů. Hodnotící komise může rozhodovat i na základě 

přizvaných odborníků, kteří původně do komise jmenováni nebyli, typicky znalci 

z oboru, viz rozebráno níže u problému mimořádně nízkých nabídkových cen. Jak již bylo 

uvedeno výše, je na zadavateli, aby zvážil, zda komisi pro hodnocení, případně otevírání 

nabídek jmenovat. Lze si představit situace, kdy je vzhledem ke specifičnosti a vysokým 

nárokům na odbornost vhodné komisi jmenovat. Představíme-li si jako zadavatele 

např. město, jehož záměr je vysoutěžit dodávky energie pro jeho příspěvkové organizace, 

typicky školy, školky a veřejně prospěšné instituce, je dle názoru autora této práce vhodné 

jmenovat hodnotící komisi složenou z představitelů příslušných odborů Městkého úřadu 

(např. školství, správy majetku atd., kanceláře tajemníka), případně z přestavitelů městem 

kontrolované společnosti zajišťující technickou správu městského majetku či organizace 

sdružující tato školská zařízení. 

 

Jmenování, postupy a jiné procesní otázky týkající se takto dobrovolně stanovené 

komise se řídí vnitřními předpisy zadavatele (typicky organizačním řádem) a nikoliv 

ZZVZ, tudíž jejich nedodržením nedojde k porušení zákona, pokud se toto jednání 

nedotkne ZZVZ upravených oblastí hodnocení nabídek a základních zásad zákona, za 

které plně odpovídá zadavatel. Jediným korektivem stanoveným v zákoně je ustanovení 

§ 44 ZZVZ týkající se střetu zájmů. Zadavatel je povinen v souladu s tímto ustanovením 

po členech komise, přizvaných odbornících či smluvních zástupců v zadávacím řízení 

požadovat čestné prohlášení týkající se střetu zájmů. Za střet zájmů ZZVZ považuje 

situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení, nebo mají nebo 

by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ohrožují v zadávacím řízení jejich 

nestrannost nebo nezávislost.  
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Jak již bylo výše uvedeno, zadavatel je povinen jmenovat hodnotících komisi 

v případech, kdy předpokládaná hodnota zakázky je vyšší než 300.000.000,- Kč. Tato 

komise se musí skládat alespoň z 5 členů, z kterých musí být většina s odbornou 

způsobilostí ve vztahu k oboru předmětné veřejné zakázky. Co je však tato odborná 

způsobilost ve ztahu k oboru veřejné zakázky? Musí být komise veřejné zakázky na 

stavbu dálnice obsazena jen stavebními inženýry, nebo mají v komisi místo i odborníci 

na životní prostředí, urbanistiku či ekonomové? A jak postupovat v případech, kdy takto 

významná veřejná zakázka bude hodnocena pouze podle nejnižší nabídkové ceny?  

 

ÚOHS poskytuje vysvětlení zohledňující velkou rozmanitost plnění, které jsou 

předmětem veřejných zakázek, což vylučuje použití taxativního výčtu potřebných 

odborníků, bez kterých se hodnotící komise neobejdou a ve svém rozhodnutí konstatuje: 

 

„Nutnost zajistit příslušnou odbornost hodnotící komise tedy nastává v případě, 

kdy předmětem veřejné zakázky jsou natolik specifické činnosti, že k řádnému posouzení 

a hodnocení nabídek je třeba odborného vzdělání, nebo praxe v oboru přímo souvisejícím 

s činnostmi prováděnými při realizaci veřejné zakázky. Podle názoru Úřadu je taková 

potřeba zvláště markantní v případě veřejných zakázek na stavby, kde je třeba posoudit 

nabídky z pohledu např. užitých technologických postupů, kvality použitých materiálů, 

harmonogramu výstavby díla apod.“74 

 

V případech, kdy se významné veřejné zakázky hodnotí pouze podle nejnižší 

nabídkové ceny (pokud tak není vyloučeno v § 114 odst. 3 ZZVZ), je úkol obligatorně 

stanovené hodnotící komise poněkud absurdní, jelikož je dle dikce zákona nutné ji 

z většiny obsadit odborníky, přičemž jejím jediným úkolem je posoudit potřebnou 

kvalifikaci a seřadit nabídky podle výše nabídkové ceny, případně posoudit, zda se 

nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

 

 

 

                                                 
74 Rozhodnutí ÚOHS S67/2011 ze dne 16.6.2011. b.31. 
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4.3.3.3. Zhodnocení 
 

Nová právní úprava přinesla fakultatizaci hodnotících komisí mimo taxativně 

určené případy, kdy je zadavatel povinen tyto komise jmenovat. Autor této práce tuto 

změnu hodnotí veskrze pozitivně, jelikož je možné v případě zájmu komisi jmenovat i pro 

zakázky, které nejsou taxativně vyjmenované, nebo komisi nezřizovat. Autor této práce 

se v praxi častokrát setkával zejména s nezájmem jmenovaných zástupců zadavatele, 

kteří v komisích působili a kteří by se byli spokojili s jakýmkoliv závěrem, který jim 

administrátor poskytl. V případě nejmenování komise je však zvýšená odpovědnost 

zadavatele za hodnocení nabídek a výběr dodavatele, čímž vzniká vnitřní poptávka 

komise jmenovat a vykonávat její činnost řádně a svědomitě, potažmo se jejím 

jmenováním v případě nezájmu nezabývat. 

 

4.3.4. Mimořádně nízká nabídková cena 
 

Notoricky známý institut mimořádně nízké nabídkové ceny, upravený 

v § 113 ZZVZ, slouží dle ustálené rozhodovací praxe ÚOHS především k ochraně 

zadavatelů před nabídkami dodavatelů, které by s ohledem na nabídnutou cenu 

představovaly riziko, že dodavatel nebude schopen za nabízenou cenu zakázku splnit. 

Mimořádně nízkou nabídkovou cenou má tedy dle § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ být 

nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako 

mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Grulich k této poměrně vágní 

zákonné formulaci uvádí: 

 

„Toto poněkud pleonastické vyjádření, podle něhož je mimořádně nízkou 

nabídkovou cenou taková cena, která se jeví jako „mimořádně nízká“, je patrným 

dokladem jisté přetrvávající bezradnosti nad jasným uchopením tohoto důležitého 

institutu, neboť informační hodnota takovéto definice je – eufemisticky řečeno – velmi 

nízká.“75 

 

                                                 
75 GRULICH, Tomáš. Vybrané problémy nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Právní 

rozhledy, 2016, 22(20). ISSN 1210-6410. s.706. 
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4.3.4.1. Srovnání staré a nové právní úpravy 
 

Nová právní úprava stanovuje, že zadavatel je oprávněn v zadávací dokumentaci 

určit cenu, kterou bude považovat za mimořádně nízkou, případně způsob jejího určení. 

Dále nová právní úprava ukládá zadavateli povinost požadovat po dodavatelích, aby 

vysvětlili cenu či náklady navržené v jejich nabídce v případě, kdy se nabízená cena ve 

vztahu k požadovanému předmětu plnění jeví jako mimořádně nízká. Zadavatel musí 

takto poskytnuté informace v případě podezření posoudit a pokud předmětná nabídka 

opravdu mimořádně nízkou cenu obsahuje, musí zadavatel vyzvat účastníka k jejímu 

zdůvodnění.76 

 

Zajímavou změnou oproti předchozí právní úpravě, kdy zadavatel musel takovou 

nabídku odmítnout vždy, když vyžádané doklady uspokojivě neodůvodňovaly nízkou 

úroveň navrhovaných cen či nákladů, je formulace § 48 odst. 4 ZZVZ, která toto považuje 

jako pouhé právo zadavatele, nikoliv povinnost. Z pohledu autora této práce je 

nejpodstatnějším rozdílem možnost zadavatele určit předem v zadávací dokumentaci, 

jakou cenu bude považovat za mimořádně nízkou, čímž může předejít následným 

problémům při pozdějším hodnocení nabídek, což bylo jádrem většiny problémů původní 

právní úpravy. Důvodová zpráva k novému zákonu ohledně výše zmíněných problémů 

praví následující: 

 

„Posouzení nabídkových cen a odhalení mimořádně nízké nabídkové ceny 

vyžaduje nejen podrobnou znalost předmětu zakázky, ale také hlubokou znalost trhu 

spožadovaným plněním. Mimo výše uvedeného je důsledné posuzování nabídkových cen 

z hlediska toho, zda jsou nebo nejsou mimořádně nízké, důležité i z hlediska 

hospodárnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků.“77 

 

Otázkou zůstává, zda lze po zadavateli spravedlivě požadovat, aby takové hluboké 

znalosti trhu vůbec v rámci své organizační struktury měl a musel mít. V souvislosti 

rozvojem elektronizace veřejných zakázek a transparentních internetových platforem, 

                                                 
76 Komentář C. H. Beck. s.677. 
77 Důvodová zpráva ZZVZ. s.228. 
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jako jsou profily zadavatelů a rozličné aplikace pro vyhledávání a srovnávání veřejných 

zakázek je však nutné podotknout, že v případě běžně zadávaných zakázek není nikterak 

složitou záležitostí vyhledat obvyklou soutěženou cenu. Opačnou situací však může být 

soutěžení nikdy dříve neaplikovaného komplexního řešení, jako např. elektronické 

náramky pro kontrolu osob ve výkonu alternativního trestu domácího vězení či různá 

řešení tzv. chytrých měst, případně inovativní mýtné systémy, u kterých lze obvyklou 

cenu určit jen velmi těžko, vzhledem k aplikaci těchto služeb, dodávek či stavebních prací 

na míru zadavateli. 

 

Dle důvodové zprávy k zákonu je třeba stále pamatovat na fakt, že je to právě 

zadavatel, kdo by měl být na základě svých interních postupů schopen posoudit, zda se 

jedná o cenu, za kterou již není možné plnit předmět veřejné zakázky.78 Autor této práce 

se domnívá, že toto je důvodem pro výše zmíněnou přeměnu povinnosti vyloučit 

účastníka na pouhou možnost, jelikož v případě natolik složitého plnění, u kterého není 

možné obvyklou cenu odhadnout, by mohlo mylně dojít k  identifikaci mimořádně nízké 

nabídkové ceny, což by dříve ex lege vedlo k vyloučení účastníka. 

 

4.3.4.2. Postup posuzování nabídkové ceny v praxi 
 

Nejdříve je k povinnosti posouzení nabídky z hlediska mimořádně nízké 

nabídkové ceny vhodné podotknout, že zadavatel tak v každém zadávacím řízení musí 

činit obligatorně. ZZVZ však připouští značnou diskreci zadavatele ohledně fáze 

zadávacího řízení, ve které má toto posouzení fakticky provést. Vzhledem k tomu, 

že ustanovení § 113 ZZVZ žádné takové limity posuzování neobsahuje, lze za použití 

prosté logiky a selského rozumu vzhledem k obecným principům právní úpravy 

hodnocení nabídek vyvodit, že takové posouzení nabídky je možné pouze po otevření 

obálek a v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Dále ze zákona vyplývá, že takové 

hodnocení je nutné pouze vůči nabídce, která je zadavatelem vyhodnocena jako 

nejvýhodnější, u které je také nejvyšší pravděpodobnost nízké ceny (dle názoru autora 

této práce lze analogicky aplikovat ustanovení § 39 odst. 4 ZZVZ).  

                                                 
78 Důvodová zpráva ZZVZ. s.228. 
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Co se časového hlediska týče, je situace podobná a dle autora této práce lze nalézt 

pouze jedinou takovou časovou hranici, která opět analogicky vyplývá z ustanovení 

§ 123 ZZVZ a kterou je oznámení o výběru dodavatele.  

 

Jak však v praxi mimořádně nízkou nabídkovou cenu poznat, pokud tak není 

zadavatelem předem stanoveno v zadávací dokumentace? Existují určité všeobecně 

přijímané indicie, jako je očividný rozdíl nabídkové ceny takového účastníka oproti 

ostatním nabídkám, dále podstatný rozdíl v ceně oproti výsledné ceně realizace 

podobného předmětu v předchozím období či podstatně nižší cena než zadavatelem 

předpokládaná hodnota. V případě, že dochází k takové identifikaci na základě předem 

stanovených podmínek, poskytuje komentář k zákonu značně matoucí vysvětlení, 

konkrétně:  

 

„není možné aplikovat matematické či jiné kritérium, na jehož základě by 

automaticky došlo k vylučování účastníků z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.“79 

 

Autor této práce si předmětné ustanovení § 113 odst. 2 ZZVZ s ohledem na 

citovaný komentář vykládá tak, že mimo pevné stanovení limitu, který je již za 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu považován, lze v zadávací dokumentaci nastavit 

pouze pomocná kritéria, a nikoliv přesný vzorec výpočtu takové částky. Tento názor 

zastávají i autoři konkurenčního80 komentáře k ZZVZ. 

 

Jak má však zadavatel postupovat, když na mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

narazí? § 113 odst. 4 ZZVZ je nekompromisní a zadavatel tak nemá jinou možnost než 

vyzvat účastníka ke zdůvodnění způsobu jejího stanovení.  

 

 

 

 

 

                                                 
79 Komentář C. H. Beck. s.680. 
80 Komentář WK. s.469. 
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Z této výzvy musí být patrné, proč se zadavatel domnívá, že předmětná nabídka 

vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, a které části nabídky má účastník 

vysvětlit. K tomuto ÚOHS uvádí:  

 

„zadavatel musí být schopen  v případě pochybností o výši konkrétní nabídkové 

ceny uchazeči v žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny sdělit, které části 

jeho nabídkové ceny vykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, jaké důvody vedly 

zadavatele k pochybnostem o výši nabídkové ceny a zejména jaké podklady s ohledem na 

zvolenou metodu posouzení bude od uchazeče pro potřeby posouzení zdůvodnění jeho 

nabídkové ceny vyžadovat tak, aby toto posouzení mohlo kvalifikovaně a transparentně 

proběhnout.“81 

 

 Dle ÚOHS tedy nesmí nastat taková situace, ve které hodnotící komise 

(v předmětném případě přizvaný odborný poradce), nemohla pro nedostatek podkladů 

zdůvodňujících nabídkovou cenu účastníka kompletně posoudit zejména proto, že 

vyzvaný účastník nevěděl, jaké konkrétní podklady pro posouzení nabídkové ceny má 

zadavateli předložit. Tato výzva může směřovat jak k celé nabízené částce, tak 

i k jejím jednotlivým částem, jsou-li tyto jednotlivé části podstatné ke stanovení celé 

nabízené ceně. Posouzení, zda zkoumaná nabídka opravdu obsahuje mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu, případně zda je zdůvodnění této ceny dostatečné, je plně v kompetenci 

zadavatele, ÚOHS pouze dohlíží na dodržování zákonného rámce. Kolman 

k problematice žádostí o vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny uvádí: 

 

„Mám za to, že žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny je třeba 

pokládat za žádost podle § 46 ZZVZ, tedy za takovou žádost, již může zadavatel činit 

i opakovaně! V žádosti případně stanovenou lhůtu může rovněž prolongovat (prodloužit) 

nebo její zmeškání odpustit. Na rozdíl od předchozí úpravy zákona o veřejných zakázkách 

č. 137/2006 Sb. již zákon o zadávání veřejných zakázek neupravuje eventualitu pozvání 

účastníka zadávacího řízení, který nabídl mimořádně nízkou nabídkovou cenu, na jednání 

hodnoticí komise.“82 

                                                 
81 Rozhodnutí ÚOHS S324/2011 ze dne 23.12.2011. b.48. 
82 KOLMAN, Petr. Zákon o zadávání veřejných zakázek pod mikroskopem – právní aspekty vyloučení 

účastníka zadávacího řízení. Obchodněprávní revue. 2017, 9(1), 321-327. ISSN 1803-6554. s.18. 
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§ 113 odst. 6 ZZVZ upravuje situace, které v případě posuzování mimořádné 

nízké nabídkové ceny vedou automaticky k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, 

jako je porušování právních předpisů, obdržení veřejné podpory či nedoložení opaku 

takových tvrzení. Jak má však zadavatel postupovat v případech, kdy po prvotním 

předpokladu, že jde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu dojde k závěru, že mimořádně 

nízká není, případně že účastníkem poskytnuté vysvětlení nabídkové ceny je dostatečné? 

Může zadavatel rovnou pokračovat postupem podle § 123 ZZVZ a oznámit výběr 

dodavatele? K tomuto ÚOHS konstatuje, že: 

 

„aby mohla být naplněna zásada transparentnosti v § 6 odst. 1 zákona, měl 

zadavatel, resp. hodnotící komise, ve zprávě o posouzení a hodnocení (případně 

v protokolech z jednání hodnotící komise případně v jiném dokumentu vyhotoveném 

zadavatelem, resp. hodnotící komisí v rámci posouzení nabídek) uvést, proč v nabídkách 

výše uvedených uchazečů, které se výrazným způsobem lišily od předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky, mimořádně nízkou nabídkovou cenu neshledal a neshledal tedy důvod 

pro to, aby tyto uchazeče vyzval ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.“83 

 

Autor této práce se domnívá, že správným postupem je analogicky v protokolu 

o hodnocení nabídek odůvodnit i případy, kdy účastníkem poskytnuté vysvětlení 

nabídkové ceny považuje za dostatečné a dostát tak své povinnosti postupovat 

v zadávacím řízení transparentně. 

 

4.3.4.3. Zhodnocení 
 

 Mimo ochranu zadavatele před výběrem dodavatele, který není schopen zakázku 

za nabízenou cenu splnit se jedná se o nástroj zákonodárce předaný do rukou zadavatelů 

a sloužící k ochraně hospodářské soutěže dumpingovými cenami. I přes velmi vágní 

zákonnou definici jsou však nastaveny takové postupy, které by měly předejít libovůli 

zadavatelů při vylučování účastníků zadávacího řízení právě z důvodu mimořádně nízké 

nabídkové ceny. Velmi záleží na realizačním týmu připravujícím a administrujícím 

                                                 
83 Rozhodnutí ÚOHS S541/2015 ze dne 20.1.2015. b.36. 
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zadávací řízení, aby mimořádně nízkou nabídkovou cenu rozpoznal. Je přirozené, že je 

v zadavatelově nejlepším zájmu ušetřit co nejvíc prostředků na plnění zakázky, ale je 

nutné v rámci zdravého rozumu rozlišovat situace, kdy je cena opravdu podezřele nízká. 

Dle názoru autora této práce si představit dvě základní situace, kdy první představuje 

nezkušenost dodavatele při stanovení nabídkové ceny svědčí o jeho nevhodnosti pro 

realizaci předmětu veřejné zakázky. Druhou takovou situací může být podáním nabídky 

ekonomicky silným subjektem, který může z různých důvodů také usilovat o získání 

veřejné zakázky i s předpokladem ekonomické ztráty (např. nekalé obchody praktiky 

s cílem vyřadit konkurenci, udržení zaměstnanosti, získání referencí v novém oboru atd.). 

Nezbývá než zhodnotit, že i nové změny v úpravě boje s mimořádně nízkou nabídkovou 

cenou budou i nadále vycházet z bohaté rozhodovací praxe ÚOHS a do budoucna zajistí 

kvalitní ochranu zadavatelů i hospodářské soutěže. 

 

4.4. Změny smluvního závazku 
 

Účelem možnosti změny smluvního závazku za určitých podmínek je zajištění 

efektivního a hospodárného využití veřejných prostředků při plnění původně 

zamýšleného cíle veřejné zakázky v případech, kdy by nebylo hospodárné v původním 

plnění za stávajících podmínek pokračovat a zároveň není účelné plnění ukončovat 

a zahajovat nové zadávací řízení. I tato nová právní úprava vychází z ustálené judikatury 

SDEU84, která sice není natolik obsáhlá, ale na druhou stranu je velmi podrobně upravena 

v zadávacích směrnicích. Zadavatel si podle nové právní úpravy obsažené v ustanovení 

§ 100 prováděným § 222 ZZVZ, § 64 ZZVZ a 66 ZZVZ, může v zadávací dokumentaci 

vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou podmínky pro tuto 

změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky. Největší novinka spočívá v možnosti zadavatele změnit za předem daných 

podmínek dodavatele v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky. Došlo také 

k nepatrným změnám v možnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí 

nových služeb nebo nových stavebních prací vybraným dodavatelem.85  

 

                                                 
84 Rozsudek SDEU C-496/99 ve věci CAS Succhi di Fruta SpA ze dne 29.4.2004. 
85 Komentář C. H. Beck. s.1078. 
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4.4.1. Srovnání staré a nové právní úpravy 
 

Tato nová právní úprava si od novelizace změn smluvních závazků slibuje 

zejména zajištění ekonomicky efektivnějších realizací projektů a snížení administrativní 

zátěže. Původní ZVZ uceleně změny ze smluvního závazku neupravoval a umožňoval 

měnit smlouvu na plnění veřejné zakázky pouze v případech změn nepodstatného 

chrakteru.86 Takovéto nepodstatné změny zákon vymezoval negativně a to tak, že šlo 

o všechny ostatní změny než ty, které byly taxativně uvedeny v ustanovení 

§ 82 odst. 7 ZVZ. Jako podstatné ZVZ uváděl zejména ty změny, které rozšiřovali 

předmět veřejné zakázky, umožňovali účast jiných dodavatelů, které mohli ovlivnit výběr 

nejvhodnější nabídky, a ty které měnily ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch 

vybraného uchazeče.  

 

Tato definice se do ZVZ dostala tzv. transparenční novelou v roce 2012 přepisem 

požadavků z dříve revolučního rozhodnutí SDEU a předcházející judikatury87. V případě 

původního ZVZ šlo pomocí argumentu a contrario dovodit, že nepodstatné jsou ty změny 

smluvních závazků, které nespadaly pod výše taxativně uvedené zákonné znaky, což do 

značné míry zadavatelům přinášelo právní nejistotu z potencionálního zásahu ze strany 

ÚOHS. 

 

Implementované směrnice požadovaly zavedení i dalších případných změn 

smluvních závazků, které mohou během plnění předmětu veřejné zakázky nastat. 

Konkrétně se jedná o typizované změny, které dosud nebyly v tuzemské právní úpravě 

regulovány, nazvané jako změny nepatrného rozsahu nebo změny v osobě dodavatele. 

ZZVZ však v případně změn nepatrného rozsahu nepřevzal terminologii danou 

směrnicemi a tyto nové instituty zapracoval do ustanovení § 222 ZZVZ. Toto ustanovení 

stále pracuje s dřívějším pojmem podstatné změny závazku a je postaveno na principu 

přípustných výjimek. 

                                                 
86 Důvodová zpráva ZZVZ. s.252. 
87 Rozsudek SDEU C-454/06 ve věci Pressetext Nachrichtenagentur GmbH ze dne 19.6.2008. b.35., 

Rozsudek SDEU C-337/98 ve věci Rennes Railway ze dne 5.10.2000., Rozsudek SDEU C-496/99 ve věci 

CAS Succhi di Fruta SpA ze dne 29.4.2004. Rozsudek SDEU C-91/08 ve věci Wall AG ze dne 13.4.2010. 
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Není-li tedy v § 222 ZZVZ a souvisejících ustanoveních § 64 ZZVZ a 66 ZZVZ 

stanoveno jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení.  

 

Obecně lze novou úpravu změn závazků se smlouvy rozdělit na ty změny, které 

vyžadují pro futuro výhradu obsaženou v zadávací dokumentaci a na ty, které mohou být 

v průběhu zadávacího řízení bez ohledu na výhradu uplatněny ex lege.  

 

Do první zmíněné skupiny lze zařadit dále v této práci rozvedené vyhrazené 

změny závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ a opční právo zadané v jednacím řízení bez 

uveřejnění podle § 100 odst. 3 ZZVZ a prováděné dle § 66 ZZVZ. Druhou skupinu tvoří 

změny posuzované podle výše zmíněné judikatury SDEU, v současnosti obsažené 

v ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, tzv. změny „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ, 

dodatečné služby, dodávky a stavební práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ, změny vycházející 

z nepředvídatelných důvodů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, záměna v položkových soupisech 

stavebních prací dle § 222 odst. 7 ZZVZ a dodatečné dodávky zadávané v jednacím řízení 

bez uveřejnění podle § 64 písm. b) ZZVZ.88  

 

Autor této práce si všiml, že autoři citovaného komentáře v roztřídění zcela 

opominuli změnu v osobě dodavatele, kterou lze podle situace rozřídit do obou kategorií. 

V případě změny na základě uplatněné výhrady v zadávací dokumentaci dle  

§ 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ, jedná se o první skupinu a v případě 

právního nástupnictví dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ se jedná o skupinu druhou.  

Pro lepší orientaci ve výčtu jednotlivých institutů a podmínek jejich užití si autor této 

práce dovolil zpracovat na první pohled složitý systém do níže uvedené přehledné 

tabulky. 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Komentář C. H. Beck. s.1081.  
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Příloha č. 5 

Nutná výhrada v zadávací dokumentaci Změny umožněné ex lege 

• změny závazku § 100 odst. 1 ZZVZ  

• změna dodavatele § 100 odst. 2 ZZVZ 

• opční právo zadané v jednacím řízení 

bez uveřejnění § 100 odst. 3 ZZVZ 

a § 66 ZZVZ 

• kritéria SDEU § 222 odst. 3 ZZVZ 

• změny de minimis § 222 odst. 4 ZZVZ 

• dodatečné plnění § 222 odst. 5 ZZVZ 

• nepředvídatelné důvody § 222 odst. 6 

ZZVZ 

• záměna v položkových soupisech 

stavebních prací § 222 odst. 7 ZZVZ 

• dodatečné dodávky v jednacím řízení 

bez uveřejnění § 64 písm. b) ZZVZ 

• změna dodavatele § 222 odst. 10 písm. 

b) ZZVZ 

 

Co se opčních plnění (tzv. vícepráce) týče, původní znění ustanovení 

§ 23 odst. 7 písm. a) ZVZ bývalo spojováno s komplikacemi, kdy zákon pro změnu 

smluvního závazku vyžadoval tzv. absolutní míru objektivní nepředvídatelnosti. Jurčík 

k tomuto uvádí: 

 

„To např. u dodatečných stavebních prací znamená, že přípustný důvod pro 

dodatečné stavební práce existuje pouze v tom případě, že zadavatel nemohl v žádném 

případě předvídat situaci zapříčiněnou např. jinou strukturou podloží, než napovídaly 

provedené průzkumy. Předmětem zkoumání pak je právě hledání naplnění míry 

objektivnosti. V praxi to znamená spor, zda zadavatel mohl předvídat tuto skutečnost a do 

jaké míry provedl důkladný průzkum, či zejména, zda neměl provést průzkum podrobnější. 

Obdobná situace nastává v případě, kdy zadavatel použije projektovou dokumentaci 

zpracovanou externí autorizovanou osobou a u dokumentace předpokládá její věcnou 

správnost. V průběhu stavebních prací se ale zjistí, že v projektu je věcná chyba, která 

vyžaduje změnu rozsahu prací provedenou prostřednictvím dodatečné práce.“89 

 

                                                 
89 JURČÍK, Radek. Nová právní úprava veřejných zakázek v roce 2016 se zaměřením na zadavatele a menší 

formálnost v jejich akvizičních postupech. Obchodněprávní revue. 2016, 8(1), 321-327. ISSN 1803-6554. 

s.21. 
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Uvedené skutečnosti tak vybízejí k otázce, zda se má zadavatel na správnost 

připravené projektové dokumentace spoléhat, či zda ji má pro jistotu podrobit 

oponentnímu zkoumání a zda je takový proces efektivní.  

 

4.4.2. Změny závazku ze smlouvy v praxi  
 

Mezi nejvýraznější práva týkající se změn závazku patří právo zadavatele si podle 

obecných pravidel obsažených v § 100 ZZVZ vyhradit v zadávací dokumentaci podle 

§ 100 odst. 1 ZZVZ změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (případně rámcové 

dohody), pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny 

a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu 

dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických 

podmínek.90  

 

Zadavatel má dále výrazné právo si předem v zadávací dokumentaci vyhradit 

změnu dodavatele v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, pokud jsou podmínky pro 

tuto změnu a způsob určení tohoto nového dodavatele předem v této zadávací 

dokumentaci jednoznačně vymezeny.  

 

Zadavatel je také oprávněn využít jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí 

nových služeb nebo nových stavebních prací původně vybraným dodavatelem za 

předpokladu, že podmínky pro nové služby nebo nové stavební práce odpovídají 

podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 ZZVZ, předpokládaná 

hodnota těchto nových služeb nebo nových stavebních prací nepřevyšuje 

30 % předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky a v zadávací dokumentaci 

k tomuto novému plnění uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 

nebo nových stavebních prací.  

 

 

 

                                                 
90 Komentář C. H. Beck. s.611. 
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Jaké jsou však konkrétní limity těchto obecně formulovaných práv a povinností 

zadavatele v případě změny závazku ze smlouvy? Za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje již výše rozebrané uplatnění vyhrazených 

změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích 

podmínek podle § 100 odst. 1. ZZVZ. Definice podstatné změny závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku navazuje na dřívější úpravu obsaženou v ZVZ a je za ni dle 

§ 222 odst. 3 ZZVZ považována taková změna smluvních podmínek, která by umožnila 

účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 

řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

případně měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.91  

 

Výjimku k výše rozvedenému ustanovení tvoří § 222 odst. 7 ZZVZ, podle kterého 

se změna závazku ze smlouvy na zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních 

prací, nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo 

více položkami. Předpokladem je, že nové položky soupisu stavebních prací ve vztahu 

k nahrazovaným položkám představují srovnatelný druh materiálu nebo prací, cena podle 

nových položek soupisu stavebních prací je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou 

podle nových položek soupisu stavebních prací kvalitativně stejné nebo vyšší. Zadavatel 

zároveň vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 

stavebních prací s vymezením položek způvodního soupisu, které jsou takto nahrazovány, 

spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním.92 

 

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se ex lege dle 

§ 222 odst. 4 ZZVZ nepovažuje tzv. „de minimis“ změna, která nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 

a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku 

ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.  

 

                                                 
91 Komentář C.H. Beck. s.612. 
92 Komentář WK. s.835. 
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Zákon také stanovuje, že v případě více změn závazku ze smlouvy je rozhodný 

celkový součet hodnot všech těchto změn. Pro tento případ změny uvádí komentář 

k zákonu velmi zdařilý názorný příklad: 

 

„V případě veřejné zakázky na dodávky (na pořízení kancelářského nábytku – 

10 kusů stolů) je příkladem povolené změny změna spočívající ve výměněn 1 kusu stolu 

za 1 židli za předpokladu, že cena za pořízení 1 židle nepřekročí 10 % hodnoty ceny 

veřejné zakázky. Rozhodně však není možné, aby zadavatel v případě veřejné zakázky na 

dodávky, jejímž cílem bude pořízení dopravních prostředků – automobilů, umožnil změnu, 

která by spočívala v záměně 1 automobilu za 1 loď, a to ani tehdy pokud by podmínky 

podle § 222 odst. 4 byly splněny (v takovém případě by se jednalo o nepovolenou 

podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3 a o porušení zásad podle § 6).“93  

 

V případě opčních plnění (tzv. víceprací), kdy není možná změna v osobě 

dodavatele (z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 

v požadavcích na slučitelnost nebo kompabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 

instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení), případně by taková 

změna způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota 

dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek zároveň nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku, se za podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ nepovažují 

nezbytné dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné 

zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Příkladem takové změny může být 

např. stavba podzemní dráhy městské hromadné dopravy, kdy vybraný dodavatel měl 

předmětný vysoutěžený úsek podle původního závazku postavit za nabídkovou cenu 

10.000.000,- Kč za 10 měsíců a vyšlo najevo, že projektová dokumentace obsažená 

v zadávací dokumentaci zakázky byla chybně zpracována a zpevnění nestabilní horniny 

v daném úseku zabere o 5 měsíců a 5.000.000,- Kč práce navíc. Autor této práce v tomto 

příkladu sice využil nereálné hodnoty a ideální případ kombinace časové a finanční 

náročnosti, ale je nesporné, že pro obdobné případy technicky náročných řešení 

představuje toto nové ustanovení značné usnadnění situace. 

 

                                                 
93 Komentář C. H. Beck. s.1078. 



68 

 

Podobnou situací je změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která zároveň nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. Pokud hodnota takové změny také nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku, je možné ji dle § 222 odst. 6 ZZVZ také považovat za nepodstatnou. 

Analogicky si lze případ představit, kdy při stavbě podzemní dráhy městské hromadné 

dopravy, došlo po živelné katastrově ke značným sesuvům půdy, a vybraný dodavatel by 

byl nucen na již započaté technické řešení vynaložit práci a finanční prostředky navíc. 

 

Pravděpodobně nejzásadnější novinkou v oblasti změn smluvních závazků je 

explicitní úprava možnosti změny dodavatele v průběhu plnění předmětu veřejné 

zakázky. Ustanovení § 222 odst 10 ZZVZ označuje takovouto změnu za podstatnou, ale 

připouští, že za splnění určitých podmínek je nahrazení dodavatele jiným dodavatelem 

možné. Tato změna je možná v případě, že zadavatel uplatní předem v zadávací 

dokumentaci stanovenou výhradu podle § 100 odst. 2 ZZVZ, nebo v důsledku právního 

nástupnictví souvisejícího s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho 

závodu, popřípadě části závodu. Tato změna v osobě dodavatele je vyloučena, pokud 

takovýto nový dodavatel nesplňuje veškeré podmínky zadané veřejné zakázky v takovém 

rozsahu, jako splňoval původně vybraný dodavatel.  

 

Příkladů může být hned několik, v případě uplatnění výhrady může být důvodem 

změny v osobě dodavatele, fyzické osoby podnikající její pozbytí podnikatelského 

oprávnění či pravomocné odsouzení pro trestný čin způsobený podnikatelskou činností 

a v případě důvodů ex lege její smrt. V případě právnických osob může být vyhrazeným 

důvodem zahájení její likvidace, pravomocné odsouzení pro trestný čin související 

s podnikatelskou činností (mimo ex lege zánik trestem zákazu účasti na veřejných 

zakázkách) a změnou ex lege jejím rozdělením, fůzí atd. 
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4.4.3. Zhodnocení 
 

Autor této práce pozitivně hodnotí, že v případě těchto nových výše definovaných 

změn není nezbytně nutné realizovat nová zadávací řízení. Na druhou stranu je však 

vhodné uvést, že v minulosti bylo samotné jednací řízení bez uveřejnění na opční plnění 

spíše formalitou a často z časových důvodů doplňovanou až ex post.  

 

V případech nutnosti opčního plnění bylo pouze důležité důkladně posoudit, zda 

byly naplněny všechny formální podmínky pro uplatnění potřebné změny. Toto 

posouzení a samotné provedení jednacího řízení bez uveřejnění však v praxi činilo 

problémy i v případech, kdy byly změny v závazku odůvodnitelné a z hlediska 

hospodárnosti účelné.  

 

Pokud by nedošlo k přijetí těchto nových možností zadavatele do ZZVZ, byl by 

zadavatel nucen provést zadávací řízení i v případech, kde by to nemuselo nutně být 

z důvodu hospodárného vynakládání veřejných prostředků nezbytné. Náklady vzniklé 

složitým procesem změn smluv by v případě nepřijetí deformalizačních změn byly 

zadavateli vynakládány oproti současnému právnímu stavu zbytečně, nehledě na 

nezpochybnitelnou cenu práce, která je s tímto procesem spojena.  

 

Obecně lze říci, že nová právní úprava reflektuje celkový smysl nových 

zadávacích směrnic a minimálně v praktické rovině poskytuje větší míru právní jistoty 

spojenou s administrativně snažším procesem, což lze ze současného pohledu hodnotit 

z hlediska efektivity jen pozitivně. Otázkou však zůstává, jak se nové instituty osvědčí 

v dlouhodobější praxi, jak se bude vyvíjet rozhodovací praxe ÚOHS a zda nebude nově 

nabyté volnosti zadavateli zneužíváno. 
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4.5. Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele 
 

Jak vyplývá z výše rozvedených novelizovaných institutů, nová právní úprava 

veřejných zakázek z podstatné části změnila dosud zažitá práva a povinnosti subjektů 

zadávacího řízení, čímž si dává za cíl zajistit méně formální a zároveň účelnější 

hospodaření s veřejnými prostředky. V roce 2016 bylo prostřednictvím veřejných 

zakázek proinvestováno zhruba 486 mld. korun94, což sice oproti konstantnímu růstu 

mezi lety 2012 až 2015 znamená propad v objemu téměř 100 mld. korun, ale stále se 

jedná o téměr půl bilionu korun z veřejných prostředků a je nutné zajistit efektivní 

odbornou i veřejnou kontrolu nad jejich přerozdělením. 

 

V zadávacím řízení se střetává hned několik protichůdných zájmů, které je nutné 

vhodnou právní úpravou vzájemně vyvažovat. Dodavatel má přirozenou motivaci 

v zadávacím řízení uspět a zakázku získat za co největší finanční obnos s minimálními 

investicemi. Zadavatelův zájem je opačný, tedy získat co nejkvalitnější plnění za co 

nejméně finančních prostředků. Mezi tento střet křivek nabídky a poptávky je však nutné 

vložit ještě třetí faktor, a to zájem státu na rovném a nediskriminačním přístupu ke všem 

potenciálním dodavatelům ze strany zadavatele a zajištění zdravého konkurenčního 

a transparentního prostředí.  

 

K nastolení a udržení takového prostředí dlouhodobě cílí legislativa EU, které na 

základě zásad primárního práva EU poskytuje prostřednictvím sekundárního práva EU 

členským státům prostředky ochrany dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele 

a zároveň dozorové nástroje členských států nad trhem jako takovým. Zmíněné nástroje 

byly součástí kontrolních mechanismů obsažených v ZVZ a nyní je v nové podobě 

nalezneme v ZZVZ. Tyto kontrolní a dozorové nástroje umožňují veřejný dohled nad 

přerozdělováním společných prostředků a mají tak zamezit zadavateli v protizákonném 

postupu při zadávání veřejných zakázek, případně odstranit nezákonný stav formou 

nápravných opatření. 

 

 

                                                 
94 Statistické údaje VZ 2016. 
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4.5.1. Námitkové řízení 
 

Možnost podat námitky tvoří základní institut poskytující ochranu před 

nesprávným postupem zadavatele. Námitky představují první a méně formální postup pro 

řešení sporu mezi stěžovatelem a zadavatelem, který je však nezbytným předpokladem 

pro následný formalizovaný postup podnětu k ÚOHS. Nezbytným předpokladem pro 

podání námitek je vznik nebo hrozba újmy dodavateli či účastníkovi zadávacího řízení. 

Co se okruhu situací, kdy je možné námitky podat týče, lze je namířit proti všem aktivním 

úkonům či pasivním opomenutím zadavatele, ale i proti volbě samotného zadávacího 

řízení a zadávání zakázek mimo zadávací řízení. ZZVZ rozlišuje i rozdílná oprávnění 

jednotlivých subjektů, kteří mohou námitky podat. Proti postupům zadavatele 

v zadávacím řízení může podat námitku pouze účastník zadávacího řízení. Naopak 

v ostatních případech, jako je stanovení zadávacích podmínek, volba druhu zadávacího 

řízení, režimu veřejné zakázky a postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky 

mimo zadávací řízení, může námitku podat kterýkoliv dodavatel, kterému tímto vznikla 

či hrozí újma.95 

 

Hlavní ideou institutu námitek je včasné a bezplatné předcházení či náprava 

porušení právní úpravy zadávání veřejných zakázek primárně v místě, kde byly porušeny 

(tedy u zadavatele). Autoremedurním postupem zadavatele lze dojít k rychlému 

a účinnému narovnání situace tak, aby bylo možné řádné zadání veřejné zakázky. 

V novém ZZVZ je kladen důraz na řádné, tedy odůvodněné a přezkoumatelné vypořádání 

námitek zadavatelem. 

 

Námitky je však možné podat pouze v taxativně uvedených případech, tedy při 

zadávání podlimitní veřejné zakázky, nadlimitní veřejné zakázky (také při zadávání 

koncesí s výjimkou koncesí malého rozsahu a při uzavírání rámcové dohody, 

v dynamickém nákupní systému a v soutěži o návrh).96 

 

 

 

                                                 
95 Komentář C. H. Beck. s.1143. 
96 Komentář WK. s.879. 
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4.5.1.1. Srovnání staré a nové právní úpravy 
 

Definice přípustnosti námitek zůstává v novém ZZVZ stejná, tedy podmínkou je 

skutečnost, že stěžovateli vznikla nebo hrozí újma. Z výše rozvedených základních 

principů ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele je zejména díky prodloužení 

lhůty k vypořádání námitek čitelný záměr zákonodárce přesunout těžiště řešení 

takovýchto situací k samotnému zadavateli, který podle tvrzení stěžovatele pochybil, a to 

takovým způsobem, aby způsob vyřízení takového sporu byl v případě nesprávnosti 

přezkoumatelným ze strany ÚOHS. Nová právní úprava z části upouští od nutnosti 

zaručeného elektronického podpisu námitek a zároveň zpřesňuje některé dřívější 

nejasnosti.   

 

Ustanovení § 241 odst. 2 a odst. 3 ZZVZ explicitně uvádí, že předmětem námitek 

stěžovatele může být jak komisivní jednání, tak omisivní jednání (nečinnost), ale 

i samotný způsob volby zadávacího řízení, zadání zakázky mimo režim ZZVZ či jaký 

okruh námitek je oprávněn podat pouze účastník zadávacího řízení.97 

 

Další podstatnou změnou je zrušení často zneužívaného práva stěžovatele podat 

námitky proti zadávacím podmínkám ještě pět dnů po skončení lhůty pro podání nabídek 

podle § 110 odst. 3 ZVZ.98 Stěžovatelé tohoto institutu v praxi často zneužívali za účelem 

způsobení obstrukcí a docházelo ke zbytečným průtahům v řízení. Příkladem takovéto 

legislativní kličky je možnost uchazečů v zadávacím řízení podle ZVZ, spočívající 

v účasti na otevírání obálek s podanými nabídkami ihned po skončení lhůty pro podání 

nabídek, a získat tak informace o nabídkové ceně a dalších údajích z nabídek ostatních 

uchazečů. Následně se tak mohl uchazeč zneužitím institutu námitek domoci i zrušení 

zadávacího řízení a překazit tak v případě pochybení zadavatele konkurenci obchodní 

záměr. 

 

 

 

                                                 
97 Komentář C. H. Beck. s.1147. 
98 Komentář C. H. Beck. s.1153. 
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Jednou z méně viditelných, ale dle názoru autora této práce užitečných změn je 

zrušení původní povinnosti zadavatele písemně informovat všechny účastníky 

zadávacího řízení o podaných námitkách a rozhodnutích o nich, což svědčí všeobecnému 

legislativnímu trendu ZZVZ, kterým je snížení administrativního zatížení celého procesu 

zadávání veřejných zakázek.  

 

Je však otázkou, zda tato nová právní úprava příliš nesnižuje transparentnost 

zadávacího řízení. Je pravdou, že dle předchozí právní úpravy měli dodavatelé poněkud 

větší přehled o základních atributech odmítnutých či připuštěných námitek jiných 

stěžovatelů, nicméně z hlediska obsahu se jednalo o informace značně stručné. Co se týče 

těchto informací, nebylo jejich předmětem, čeho se stěžovatelé svými námitkami 

domáhali a jakým způsobem zadavatel své rozhodnutí o námitkách odůvodnil. Je proto 

sporné, zda by ponechání institutu informovat o námitkách v rozsahu obsaženém v ZVZ 

transparentnosti námitkového řízení pomohlo, či nikoliv. 

 

Změnou prošel také zákaz uzavření smlouvy v případě, že zadavatel námitkám 

nevyhoví a stěžovatel včas podá svůj návrh k ÚOHS. Dle ZVZ nesměl zadavatel ve lhůtě 

45 dnů ode dne doručení námitek uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu. Na první 

pohled bezproblematické a jasné ustanovení zákona však skrývalo značnou problematiku 

při počítání lhůty pro přezkum.  Jelikož se do této lhůty musely započítat i lhůty pro 

vyřízení námitek, pro odeslání návrhu k ÚOHS a stejnopisu návrhu zadavateli a pro další 

procesní úkony, zůstala výsledná lhůta velmi krátká.  

 

V takto fakticky zkrácené lhůtě muselo být v některých případech velmi náročné 

vydat výsledné rozhodnutí o nápravném opatření v případě, že zadavatel svým postupem 

porušil zákon. Pokud zároveň došlo k podání návrhu na vydání předběžného opatření 

a pokud ÚOHS tento návrh zamítl, mohl zadavatel v souladu se ZVZ smlouvu uzavřít 

a neexistoval žádný další procesní prostředek ochrany. Zákonodárce tedy v ZZVZ 

prodloužil lhůtu pro zákaz uzavřít smlouvu na 60 dnů ode dne zahájení řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele, což zabraňuje výše rozvedenému nežádoucímu stavu, 

kdy je lhůta fakticky zkracována.  
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Díky této změně dochází k jakési obdobě předběžného opatření ex lege a ÚOHS 

díky tomu zůstane celých 60 dnů na posouzení věci a vydání rozhodnutí o nápravných 

úkonech. Důvodová zpráva k tomuto uvádí: 

 

„Cílem je odstranění zvláštní úpravy předběžných opatření, o nichž by bylo 

rozhodováno jen výjimečně po uplynutí této lhůty. To umožní jednak nezmaření řízení 

o tomto návrhu v tom smyslu, že by došlo k uzavření smlouvy, čímž by se jinak řízení 

o návrhu stalo bezpředmětným, jednak se Úřad může ihned po obdržení návrhu na 

zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zaměřit na přípravu rozhodnutí o věci 

samé. Odpadne tím řada úkonů jako posuzování důvodnosti návrhu na nařízení 

předběžného opatření (to musel Úřad činit jak na návrh, tak i z moci úřední), chystání 

stanovisek Úřadu k případně podanému rozkladu proti rozhodnutí o nařízení 

předběžného opatření či zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření 

(§ 88 správního řádu), rozhodování o rozkladu, posuzování podmínek pro zrušení 

nařízeného předběžného opatření (§ 61 odst. 3 správního řádu) atd.“99 

 

4.5.1.2. Lhůty v námitkovém řízení 
 

Ustanovení týkající se námitek proti nesprávnému postupu zadavatele patří 

k nejstriktnějším z celého nového ZZVZ a celý tento opravný proces je značně formální. 

Zajímavostí je, že nově je námitky možné podávat ve smyslu ustanovení 

§ 211 odst. 3 ZZVZ pouze elektronicky, tedy prostřednictvím elektronického nástroje, 

datové schránky, e-mailu či fyzicky na datovém nosiči.100 Lze chápat zájem na 

elektronizaci zadávacího řízení, ale autor této práce považuje za zvláštní, že námitky 

podané prostřednictvím elektronického nástroje a datové schránky vyžadují zaručený 

elektronický podpis stěžovatele, zatímco e-maily a datové nosiče takto být podepsány ve 

smyslu ustanovení § 211 odst. 5 ZZVZ nemusí. Lhůty pro podání námitek se řídí 

ustanovením § 242 ZZVZ. Toto ustanovení určuje základní lhůtu 15 dní (kalendářních) 

ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona zadavatelem.  

                                                 
99 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k Vládnímu návrhu zákona 

zákona o zadávání veřejných zakázek [online]. Tisk 637 Poslanecké sněmovny, VII. volební období. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122292. s.431. 
100 Komentář WK. s.885. 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122292
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V případě námitek proti zadávací dokumentaci je nutné tyto námitky zadavateli 

doručit nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek (v případě jednacího řízení 

s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli 

nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek).  

 

Pro případ námitek proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu 

podle § 212 odst. 2 ZZVZ, činí tato lhůta 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Při 

nedodržení takto stanovených lhůt musí zadavatel námitky pro jejich opožděnost 

odmítnout.101  

 

Potencionálním problémem může být určení rozhodného okamžiku a následné 

počítání lhůty pro námitky proti zadávací dokumentaci. Lze za rozhodný považovat 

konkrétní den, kdy se zadávací dokumentace dostala do sféry vlivu stěžovatele? ZZVZ 

pracuje s individuálním počátkem běhu lhůty pro podání námitek, jelikož většina 

zadávacích dokumentací je značně obsáhlá a narazit na pochybení zadavatele (pokud se 

na něj stěžovatel vyloženě nesoustředí) nemusí být jednoduchou záležitostí. Co se 

okamžiku podání námitek týče, je nezbytně nutné, aby účastníci či dodavatelé reagovali 

na porušení zákona bez zbytečného odkladu a nelze vzhledem ke smyslu institutu námitek 

připustit, aby si v případě zjištění takové skutečnosti námitky nechávali pouze pro případ 

jejich vyloučení ze zadávacího řízení. Jak již bylo výše uvedeno, námitky proti zadávací 

dokumentaci je nutné podat ve lhůtě pro podání nabídek a nikoliv později, což může vést 

k různým problémům v praxi. Naprosto typický příklad z praxe může být situace, ve které 

zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. 

Stěžovatel (vyloučený účastník) v takovém případě již nemůže svou námitku uplatit 

s tvrzením, že zadavatel stanovil zadávací podmínky diskriminačním způsobem. 

 

Poměrně nelogická je i kombinace možnosti zadavatele změnit zadávací 

dokumentaci před koncem lhůty pro podání nabídek (aniž by respektoval svou zákonou 

povinnost přiměřeně tuto lhůtu prodloužit) a povinnosti stěžovatele svou stížnost doručit 

zadavateli nejpozději do uplynutí původní lhůty, čímž je o tuto možnost nadobro 

připraven. Je sice pravdou, že se tímto zadavatel dopouští správního deliktu a vystavuje 

                                                 
101 Komentář C. H. Beck. s.1149. 
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se tak zahájení řízení u ÚOHS z moci úřední, ale tato legislativní mezera není zcela 

v souladu s předpokladem zákonodárce, že těžištěm většiny sporů by mělo být námitkové 

řízení u zadavatele, který pochybení způsobil. V praxi by sice došlo ke zrušení takto 

vadného úkonu nápravným opatřením ÚOHS a udělením pokuty zadavateli, ale 

minimálně dle názoru autora této práce došlo ke značnému oslabení práv stěžovatele, 

které vede k jeho faktickému vyloučení z řádného procesu nápravy, jelikož mu 

v následném řízení u ÚOHS nesvědčí kritérium dříve řádně podané námitky. Jak je již 

rozvedeno níže v této práci, řízení z moci úřední má několikero úskalí, která se 

v předmětném případě mohou projevit tak, že je stěžoval nucen složit poplatek ve výši 

10.000,- Kč a pouze doufat, že ÚOHS řízení z moci úřední zahájí. 

 

Možnou nápravou legislativního pochybení by dle autora této práce bylo zavedení 

institutu obligatorního klouzavého prodloužení lhůty pro podání námitek např. o násobek 

dnů chybějících do uplynutí lhůty, či pevně stanovené náhradní lhůty použitelné v těchto 

krajních případech, kdy zadavatelé nerespektují ustanovení zákona. 

 

Účastník zadávacího řízení má právo vzdát se svého práva na podání námitky, 

a to včetně účastníka vítězného. Podstatou je urychlení procesu zadávacího řízení, kdy 

zadavatel nemusí čekat na uplynutí lhůty pro podání námitek. Pokud se další účastníci 

vzdají práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele, zadavatel může 

s vítězným účastníkem dříve uzavřít smlouvu. Nejčastěji se však právě v praxi podávají 

námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele 

o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.  Vzdání se práva na podání námitek může být 

efektivní např. v jednacím řízení bez uveřejnění v případě, že nabídku podá pouze jeden 

dodavatel. Smí se však jednat pouze o situaci, kdy předmět veřejné zakázky může být 

opravdu splněn jedině konkrétním dodavatelem. Typicky se jedná o vysoce sofistikovaná 

technická řešení (IT, strojírenství atd.), která má pod patentovou ochranou pouze jediný 

dodavatel či zcela jedinečná umělecká díla (např. pro vybavení reprezentativních prostor 

velvyslanectví atd.). Naopak v situaci, kdy je na trhu více dodavatelů schopných 

poskytnout předmětné plnění, a kteří jsou zároveň k podání námitky v jednacím řízení 

bez uveřejnění legitimováni, by vzdání se takového práva vedoucího k předčasnému 

uzavření smlouvy bylo správním deliktem.  
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4.5.1.3. Způsoby nápravy nesprávného postupu zadavatele 
 

Za způsob nápravy chybného postupu zadavatele lze považovat i takové úkony 

zadavatele, kterými z vlastní vůle i bez podání námitek přijímá nezbytná nápravná 

opatření, pokud sám zjistí, že v zadávacím řízení porušil zákon. Jedná se o žádoucí 

autoremedurní proceduru, kterou zadavatel napravuje svá předchozí pochybení a předejde 

tak pravděpodobnému podání námitek, čímž by došlo ke zbytečným průtahům či zrušení 

zadávacího řízení. 

 

Z hlediska formy a rozsahu těchto nápravných úkonů zadavatele velmi záleží na 

druhu pochybení ve vztahu k předpokládané hodnotě, druhu řízení a potencionálního 

dopadu na účastníky či dodavatele. Vždy však musí být tyto nápravné úkony v souladu 

s podmínkami nezbytnosti a přiměřenosti. K těmto nápravným opatřením dochází 

v prostřednictvím výše rozvedených institutů vysvětlení zadávacích podmínek, či 

změnou nebo doplněním zadávací dokumentace, v praxi nejčastěji formou číslovaného 

dodatku zadávací dokumentace či úpravou nastavených parametrů zadávacích podmínek, 

což je doplněno přimeřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek. 

 

K takovýmto autoremedurním úkonům může dojít buď z vlastní činnosti 

zadavatele, nebo z podnětu k výše rozvedeným institutům vysvětlení zadávacích 

podmínek, či změnou nebo doplněním zadávací dokumentace podle § 98 a 99 ZZVZ. 

Druhým zmíněným případem může být situace, kdy zadavatel stanovil v zadávacích 

podmínkách taková kvalifikační kritéria, že jsou vzhledem k předmětu veřejné zakázky 

nepřiměřená či absolutně nesplnitelná. Dodavatel může zadavatele na toto pochybení 

prostřednictvím svého podmětu upozornit a zadavateli následně nezůstane jiná možnost 

než zadávací podmínky náležitě upravit.  

 

Pokud však dojde k řádnému podání námitek účastníkem či dodavateli, zadavatel 

musí námitky vypořádat v 15denní lhůtě podle § 245 odst. 1 ZZVZ. V ZZVZ došlo 

k prodloužení lhůty k vyřízení námitek z 10 na 15 (kalendářních) dnů, což zadavateli 

poskytuje podstatně více času pro jejich řádné vyřízení. Zadavatel následně ve svém 

rozhodnutí o námitkách musí uvést, zda vzneseným námitkám vyhovuje a dále se 
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podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem namítaným skutečnostem. V případě, že 

zadavatel shledá namítaná pochybení jako důvodná a vyhoví jim, musí rovněž sdělit 

jakých opatření využije k nápravě. 

 

Z dikce ustanovení vyplývá, že se zadavatel musí odůvodněním námitek velmi 

pečlivě zabývat a není přípustné, aby argumenty stěžovatele odbyl jako neopodstatněné 

a dále se jimi nezabýval (nehledě na to, že by takové rozhodnutí bylo ze strany ÚOHS 

následně zrušeno pro jeho nezákonnost). Pokud zadavatel opravdu neshledá důvody pro 

vyhovění, námitky odmítne. Za odmítnutí je dle § 245 odst. 2 ZZVZ třeba považovat 

i částečné vyhovění námitkám, tedy situaci, kdy je část namítaných pochybení 

zadavatelem uznána a zároveň část nikoliv, případně je-li užito jiného nápravného 

opatření, než stěžoval ve své námitce požadoval. Zajímavostí je, že proti tomuto postupu, 

kdy zadavatel k nápravě užije jiného než navrhovaného opatření, lze stěžovatelem 

uplatnit nové námitky. 

 

Zákon v § 245 odst. 3 ZZVZ uvádí taxativní důvody, kdy je zadavatel naopak 

povinen námitky odmítnout. Jedná se o případy, kdy jsou námitky podané neoprávněnou 

osobou, dále se jedná o po lhůtě podané námitky a námitky s chybějícími formálními 

náležitostmi dle § 244 ZZVZ. V odmítavém rozhodnutí je rovněž nutné poučit stěžovatele 

o možnosti podání návrhu k přezkumnému řízení před ÚOHS ve lhůtě 10 dnů od jeho 

doručení, a o povinnosti ve stejné lhůtě doručit stejnopis návrhu zadavateli podle 

§ 244 odst. 4 ZZVZ. Zajímavé je, že i přes absenci zmíněného poučení je nutné lhůtu 

10 dnů dodržet a neplatí fikce prodloužení této lhůty, jak jsme z jiných právních odvětví 

zvyklí.102  

 

V případě, že zadavatel v zákonné 15denní lhůtě o námitkách nerozhodne, nastává 

dle § 245 odst. 5 ZZVZ fikce, že zadavatel námitkám nevyhověl a odmítl je. Následně 

nezbývá stěžovateli kvůli nečinnosti zadavatele nic jiného než podat návrh k ÚOHS. Ve 

správním řízení může dojít k nápravě mající podobu zrušení některého z úkonů, proti 

němuž původní námitky stěžovatele směřovaly a všech následných úkonů zadavatele 

                                                 
102 Komentář C. H. Beck. s.1167. 
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učiněných v předmětném zadávacím řízení. Ze strany ÚOHS však může dojít 

i k nejkrajnějšímu řešení, kterým je zrušení celého zadávacího řízení.  

 

Dále je vzhledem k vyřizování námitek zadavatelem a ochraně stěžovatele, jehož 

námitky byly odmítnuty, nutné zmínit institut tzv. blokační lhůty, který spočívá v zákazu 

uzavření smlouvy zadavatele s jiným dodavatelem. V nové právní úpravě je tento institut 

upraven v § 246 ZZVZ, kde je nazýván jako zákaz uzavření smlouvy. Základní délka 

trvání takového zákazu se liší podle úkonu, proti kterému stěžovatelovi námitky 

směřovaly. Základní délka takového zákazu uzavřít smlouvu odpovídá dle 

§ 246 odst. 1 písm. a) a b) ZZVZ lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení 

účastníka, o výběru dodavatele nebo proti úkonu dobrovolného oznámení o záměru 

uzavřít smlouvu, případně do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li 

námitky podány, před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud podané námitky odmítl.103  

 

Druhým určením délky takové lhůty je dle § 246 odst. 1 písm. d) a odst. 2 ZZVZ 

stanovení pevných 60 (kalendářních) dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele, pokud byl návrh na zahájení takového řízení podán včas, případně ode dne 

zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední.104 

 

4.5.2. Dozorová činnost 
 

Dozorová činnost ÚOHS umožňuje nestranně posoudit, zda je třeba zjednat 

nápravu v případech, kdy k tomuto nedošlo prostřednictvím podaných námitek 

zadavateli. V nové právní úpravě zadávání veřejných zakázek se uplatňuje pomyslný 

třístupňový model nápravných prostředků (ačkoliv komentář k zákonu vysvětlení 

vztahuje pouze na správní řízení a uvádí, že se jedná o model dvoustupňový)105, kdy po 

podání námitek zadavateli a přezkumném řízení u ÚOHS zbývá ještě možnost podání 

rozkladu k předsedovi ÚOHS proti prvostupňovému rozhodnutí vydaného Úřadem. 

 

                                                 
103 KRUTÁK, Tomáš., KRUTÁKOVÁ, Lenka., GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s 

komentářem k 1.10. 2016. Olomouc: ANAG, 2016. Právo. ISBN 978-80-7554-040-9. s.616. 
104 Komentář WK. s.900-901. 
105 Komentář C. H. Beck. s.1178. 
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Působnost ÚOHS je zakotvena zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. ZZVZ jako lex specialis ve 

svém ustanovení § 248 konkretizuje pravomoci ÚOHS ve vztahu k veřejným zakázkám.  

Předmětné ustanovení obsahuje taxativní výčet úkonů, které spadají do okruhu záležitostí 

dozorovaných ÚOHS v oblasti veřejných zakázek a v následujících ustanoveních 

poskytuje procesní úpravu pro samotnou dozorovou činnost.106 

 

4.5.2.1. Srovnání staré a nové právní úpravy 
 

Novým ZZVZ došlo ke změně terminologie, kdy dříve ÚOHS vykonával dohled, 

zatímco dle § 248 ZZVZ vykonává dozor nad dodržováním zákona. Jedná se však 

o změnu zcela formálního charakteru. Velký rozruch v nové právní úpravě způsobilo 

vyčlenění dozorové činnosti nad VZMR z působnosti ÚOHS mimo řízení, ve kterém se 

určuje, zda byl zadavatel oprávněn zakázku zadat v tomto režimu. Tudíž může docházet 

k situacím, kdy nejsou dodrženy základní zásady ZZVZ, kterými se VZMR řídí a nelze 

u ÚOHS domáhat uložení nápravného opatření.  

 

V právním státě však není možné, aby přerozdělování veřejných prostředků 

nebylo podřízeno jakékoliv kontrole. Nejedná se sice o jednoduchý a přehledný systém, 

ale nápravných opatření je možné dosáhnout obecným postupem kontroly hospodaření 

veřejné správy. Jediným zmíněným způsobem nápravy je ve smyslu usnesení 

Nejvyššího správního soudu107 postup zcela mimo ZZVZ, tedy dle ustanovení 

§ 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nebo v případě municipalit dle 

§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příslušnou 

nápravu tedy může sjednat ministerstvo dozorující hospodaření vyššího územně 

samosprávného celku, krajský úřad dozorující hospodaření nižšího územně 

samosprávného celku a v případě zakázek zadávaných státem Národní kontrolní úřad. 

 

 

                                                 
106 Komentář C. H. Beck. s.1179. 
107 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2016, č. j. 9 As 195/2015-55.  

Dostupné z: www.nsssoud.cz. 

http://www.nsssoud.cz/
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Je evidentní, že dohledovou působnost ÚOHS by dodavatelé jistě přivítali, jelikož 

takto omezená práva na ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele jsou vzhledem ke 

značné procesní uvolněnosti VZMR zarážející (zejména pokud zadavatel v zadávacích 

podmínkách nepřipustí podávání námitek). Je však namístě se zamyslet nad otázkou, zda 

je i vzhledem k nízkým hodnotám těchto zakázek přezkum ze strany ÚOHS efektivní. 

Autor této práce se domnívá, že i VZMR, jejichž proinvestované hodnoty jsou sice proti 

velikým podlimitním a zejména nadlimitním zakázkám velmi malé, představují 

v přepočtu na čistý výdělek průměrného občana velké prostředky a není žádoucí, aby 

alibisticky docházelo k jejich vynakládání bez stejné míry veřejné kontroly.108   

 

Dalším kontroverzní změnou je zpoplatnění podnětů k zahájení přezkumného 

řízení z úřední povinnosti, které bývá minimálně ze strany neziskových organizací 

zabývajícími se transparentností a efektivním přerozdělováním veřejných prostředků, 

intenzivně kritizováno. Dalším pomyslným utažením šroubů je zvýšení poměrné částky 

ze složené kauce, která připadne do státního rozpočtu při zpětvzetí návrhu na zahájení 

přezkumného řízení navrhovatelem ještě před vyhlášením rozhodnutí. 

 

Z hlediska postihu hrozícího za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek 

došlo v ZZVZ také k několika podstatným změnám. Důvodová zpráva k tomuto uvádí: 

 

„Je otázkou, do jaké míry se institut správního deliktu dodavatele v praxi osvědčil. 

Aktuálně spíše dochází ke zneužití zákonné úpravy deliktů dodavatelů v rámci 

konkurenčního boje na trhu (k tomu více viz tzv. black list dále). Předkladatel je toho 

názoru, že by úprava správních deliktů dodavatelů mohla být z nového zákona vypuštěna, 

nicméně zadavatel musí mít v takovém případě možnost vyloučit dodavatele, který se 

v rámci nabídky dopustí podvodného jednání (předloží falešná osvědčení, čestně prohlásí 

nepravdivé skutečnosti apod.), z účasti v zadávání veřejných zakázek.“109 

 

 

                                                 
108 Komentář C. H. Beck. s.1180. 
109 Důvodová zpráva ZZVZ. s.275. 
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Nová právní úprava tedy upustila od koncepce správního trestání dodavatelů, 

které bylo dle důvodové zprávy k ZZVZ zneužíváno a upřednostňuje vyloučení 

dodavatele ze zadávacího řízení jako hlavní postih za porušení zákonem daných 

povinností.  

 

Za pozornost stojí změna obsažená v § 268 odst. 1 písm b) ZZVZ, která jako 

správní delikt označuje jakýkoliv rozpor zadávacích podmínek se zákonem, a tudíž 

ÚOHS již nemusí prokazovat spojitost nezákonného stanovení zadávacích podmínek 

s výběrem nejvhodnější nabídky. Doposud bylo nutné prokázat potencionalitu vlivu 

zadavatelem nastavených zadávacích podmínek na výběr nejvhodnější nabídky, aby 

takové jednání mohlo být prohlášeno za správní delikt.  

 

Nová právní úprava také za správní delikt nepovažuje zrušení zadávacího řízení 

zadavatelem v rozporu se zákonem, přičemž ÚOHS již nemůže zadavateli udělit pokutu, 

když zruší zadávací řízení, aniž by naplnil obligatorní nebo fakultativní důvody upravené 

v § 127 ZZVZ. Je pravdou, že ÚOHS může v tomto případě reagovat uložením 

nápravného opatření ve smyslu ustanovení § 263 odst. 2 ZZVZ. Toto opatření spočívá ve 

zrušení zadávacího řízení ve správním řízení zahájeném z moci úřední.  

 

4.5.2.2. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 
 

Přezkumné řízení vedené ÚOHS je speciální správní řízení, které lze dle teorie 

správního práva z hlediska způsobu jejich zahájení rozlišit na řízení návrhová a řízení 

zahájená z moci úřední. Obě řízení však sledují stejný účel, tedy kontrola dodržování 

zákona zadavatelem veřejné zakázky. V řízení zahájených na písemný návrh se však 

zpravidla jedná o zajištění nápravných opatření ve prospěch stěžovatele, který tvrdí, že 

byl jednáním zadavatele zkrácen na svých právech. V případě řízení zahájených z moci 

úřední pak zpravidla jde o uložení pokuty zadavatelům, kteří při zadávání veřejné zakázky 

spáchali správní delikt.110 

 

 

                                                 
110 Komentář C. H. Beck. s.1184. 
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A/ Přípustnost návrhu na zahájení správního řízení 

 

Demonstativní výčet úkonů i opomenutí zadavatele, proti kterým lze návrh na 

zahájení řízení podat, je obsažen v ustanovení § 250 ZZVZ. Tyto návrhy mohou mířit 

proti zadávacím podmínkám, dobrovolnému oznámení, vyloučení účastníka zadávacího 

řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele, volbě druhu zadávacího řízení, nebo postupu 

zadavatele, který směřuje k zadávaní veřejné zakázky mimo zadávací řízení. Takové 

řízení je pak zahájeno dnem, kdy byl návrh doručen ÚOHS. Jak již bylo uvedeno výše 

v této práci, dodavatel musí před podáním návrhu na zahájení řízení ÚOHS využít výše 

rozebraného institutu podání námitek, jinak ÚOHS zahájené řízení usnesením zastaví.111 

 

Jedinou přípustnou výjimku je možné nalézt v ustanovení § 250 odst. 2 ZZVZ, 

která upravuje možnost podání návrhu k ÚOHS i bez předchozího podání námitek,112 

týkající se podání návrhu na uložení zákazu plnění ze smlouvy. Tento výjimečný postup 

může navrhovatel zvolit pouze v případě, že zadavatel předmětnou smlouvu již uzavřel 

a zároveň mu svědčí podmínky v provádějícím ustanovení § 254 ZZVZ. Těmito 

podmínkami jsou např. situace, kdy je smlouva uzavřena v blokační lhůtě, případně 

zadavatel smlouvu uzavřel bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího 

řízení atd. 

 

B/ Lhůty pro zahájení řízení 

 

Co oproti původní právní úpravě zůstalo stejné, je lhůta pro doručení takového 

návrhu, která dle dle ustanovení § 251 odst. 2 ZZVZ činí i v nové právní úpravě 10 dnů 

(kalendářních) na doručení takového návrhu. Tato lhůta se začínát počítat ode dne, v němž 

stěžovatel obdržel zamítavé rozhodnutí ohledně jím podaných námitek. V případě fikce 

zamítavého vyřízení námitek se stěžovatali tato lhůta prodlužuje na 25 dní ode dne 

odeslání jejich námitek zadavateli.  

 

                                                 
111 Komentář WK. s.911. 
112 Komentář C. H. Beck. s.1189. 
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Zde je zajímavé připomenout kuriozitu113, která se týká výhradně výkladové praxe 

ÚOHS a která bývala kritizována na mnoha konferencích týkajících se veřejných 

zakázek. Tímto má autor této práce na mysli svérázný výklad114 pravidel pro doručování 

prostřednictvím datové schránky, kdy ÚOHS nepovažoval doručení stejnopisu návrhu 

prostřednictvím datové schránky jako úkon srovnatelný s úkonem podání návrhu 

k ÚOHS, ve kterém se uplatňuje veřejnoprávní zásada, jež staví okamžik dodání na roveň 

okamžiku doručení. Tímto však docházelo k výkladu, který byl zcela v rozporu 

s ustanovením § 18a odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, který za okamžik doručení považoval až moment, 

kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Následně došlo k novelizaci zmíněného 

zákona o elektronických úkonech a následná judikatura již vycházela ze zcela odlišné 

právní úpravy, což vedlo k ještě větším nejasnostem. Tento trvající střet veřejnoprávních 

a soukromoprávních lhůt vyřešil zákonodárce v § 211 odst. 6 ZZVZ, kde explicitně 

stanovil, že dokument je doručen dodáním do datové schránky adresáta. 

 

C/ Účast na řízení 

 
Z hlediska účastenství je dle § 256 ZZVZ z logiky věci zadavatel účastníkem 

vždy, zatímco navrhovatel pouze v případech, kdy bylo přezkumné řízení zahájeno na 

návrh. Jedná-li se však o řízení zahájené z moci úřední na základě podnětu, není osoba 

podávající podnět účastníkem. Pokud se jedná o řízení přezkoumávající rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele 

o výběru nejvhodnějšího návrhu, je přirozeně účastníkem řízení vždy také vybraný 

dodavatel nebo vybraný účastník soutěže o návrh. V řízení o spáchání správního deliktu 

jsou osoby podezřelé ze spáchání správního deliktu. V řízení o uložení zákazu plnění 

smlouvy je účastníkem navrhovatel a strany smlouvy. ZZVZ také ve výše odkazovaném 

ustanovení nově výslovně upravuje účastenství v řízení o návrhu na uložení zákazu plnění 

smlouvy, kdy je nově v souladu s dosavadní aplikační praxí ÚOHS upraveno, že 

účastníky takového řízení jsou zadavatel a strany smlouvy. 

 

                                                 
113 HARNACH, Jiří. Doručování námitek do datové schránky – návrat do pravěku?. Veřejné zakázky v 

praxi: aktuality, rady, názory a užitečné informace. 3(5). ISSN 1805-8523. s.42-45. 
114 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.4.2013, č. j. 1 Afs 2/2013-46. 

Dostupné z: www.nsssoud.cz. 

http://www.nsssoud.cz/
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D/ Náležitosti návrhu 

 

Náležitosti týkající se obsahu návrhu vychází z ustanovení § 251 ZZVZ a patří 

mezi ně označení zadavatele, dále popis tvrzeného porušení zákona (na základě kterého 

navrhovateli vznikla nebo hrozí újma), návrhy na provedení důkazů a čeho se navrhovatel 

domáhá. Zbytečně formalistický se zdá být autorovi této práce přístup k problematice 

nepřiložení dokladu o doručení námitek, což je považováno za neodstranitelnou vadu 

řízení. Autor této práce si naopak dovoluje pozitivně ohodnotit postupující elektronizaci 

zadávání veřejných zakázek, který se týká i příklonu k elektronické komunikaci s ÚOHS 

prostřednictvím datových schránek. Toto však přináší další povinnosti související 

s vhodnou komprimací zákonem požadovaných příloh, jelikož současná kapacita datové 

schránky činí pouhých 20 MB, což vzhledem k možnému rozsahu dokumentace není 

příliš mnoho. V praxi tak může jednoduše dojít k situaci, kdy navrhovatel nedostojí své 

povinnosti uvést a doložit všechny rozhodné skutečnosti v podaném návrhu (tedy přiložit 

veškeré jemu dostupné důkazy dle § 251 odst. 1 ZZVZ), kterou je zadavatel povinen 

doručit ÚOHS spolu s návrhem.  

 

V případě, že navrhovatel opomene některou z obligatorních náležitostí návrhu 

(ať už vlastním přičiněním, či překročením limitu datové schránky), není dle 

§ 251 odst. 4 ZZVZ přípustné, aby jako v případě řízení před soudy svévolně skutečnosti 

doplnil. Jelikož je v případě jakéhokoliv řízení v dikci ÚOHS, jako správního úřadu, 

ZZVZ ve vztahu lex specialis vůči SŘ, musí navrhovatel dle § 45 odst. 2 SŘ vyčkat na 

výzvu k doplnění. Další povinností navrhovatele zamítaného rozhodnutí o námitkách, je 

mimo samotného výše rozebraného zaslání návrhu k ÚOHS, rovněž doručení stejnopisu 

návrhu zadavateli dle § 251 odst. 2 ZZVZ, a to v 10denní lhůtě ode dne obdržení 

zamítavého rozhodnutí. Je však nutné zohlednit i tzv. koncentraci řízení, kdy je 

navrhovatel povinen sdělit všechny skutečnosti již v námitkách, protože později ve 

správním řízení před ÚOHS k dalším uvedeným skutečnostem není přihlíženo.  
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K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým 

v původních námitkách přihlíží ÚOHS jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které 

navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli. Krč k této problematice v odborné literatuře 

uvádí: 

 

„Zadavatel však při rozhodování a námitkách není v pozici správního orgánu. 

Znamená to, že plná koncentrace se předsouvá daleko před rozhodování v prvním stupni, 

a to do momentu, kdy stěžovatel podává námitky zadavateli. Námitky by samozřejmě 

neměly být v zřejmém nesouladu s návrhem, obecná povinnost sdělit všechny skutečnosti 

v námitkách však dopadá pouze na stěžovatele, u zadavatele takové omezení v zákoně 

nenalezneme (např. že by nemohl tvrdit další skutečnosti nad rámec rozhodnutí 

o námitkách), což vyvolává otázku dodržení zásady rovnosti stran v řízení.“115 

 

E/ Postavení zadavatele v přezkumném řízení 

 

Na druhé straně pomyslné barikády je s podaným návrhem spojena celá řada 

souvisejících povinností zadavatele. Především je zadavatel dle § 252 ZZVZ povinnen 

doručit ÚOHS své vyjádření k předmětnému návrhu, a to výhradně prostřednictvím své 

datové schránky! S tímto vyjádřením zašle ÚOHS v desetidenní lhůtě od doručení 

stejnopisu návrhu navrhovatelem dokumentaci o zadávacím řízení. Lhůtu pro doručení 

vyjádření k obdrženému návrhu je ÚOHS na základě žádosti zadavatele oprávněn dle 

§ 39 odst. 2 SŘ přiměřeně prodloužit. Je však nutné podotknout, že takové prodloužení 

lhůty se netýká druhého případu, tedy lhůty pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení 

(nebo soutěže o návrh).  

 

Pokud tak zadavatel v dané lhůtě neučiní, dopouští se správního deliktu 

upraveného zbytkovou klauzulí v ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) ZZVZ. Přísný postih 

vychází z faktu, že zaslaná dokumentace k předmětné veřejné zakázce je podkladem pro 

nápravné opatření, kterým ÚOHS ruší přezkoumávaný úkon nebo celé zadávací řízení. 

 

                                                 
115 KRČ, Robert. Neodstranitelné vady návrhu a koncentrace řízení v přezkumu veřejných zakázek. 

Obchodněprávní revue. 2016, 8(11-12), 321-327. ISSN 1803-6554. s.326. 
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F/ Složení kauce a stanovení její výše 

 

Se zahájením řízení na návrh je spojována kontroverzní povinnost složení kauce 

na účet ÚOHS. Jako důvod pro nutnost zavedení propadných kaucí je eliminace 

nedůvodných návrhů, jelikož takto složená kauce se vrací pouze v případě meritorního 

přezkumu zadavatele a pouze v případě důvodnosti tohoto návrhu. Ačkoliv je 

proklamováno, že má institut propadné kauce zabránit tzv. sudičství a chránit tak 

zadavatele proti nesmyslným návrhům, může na první pohled běžnému občanovi 

připadat, že se jedná o alibistický projev zneužití veřejné moci a ztížení přístupu ke 

spravedlnosti. Dle názoru autora této práce lze u řízení na návrh tuto praxi pochopit, ale 

velmi podivné je zpoplatnění samotných podnětů pro zahájení řízení z úřední povinnosti. 

Zavedení tohoto poplatku bývá odbornou veřejností částo označováno jako pokus 

o odlehčení práce již přetíženého ÚOHS na úkor přístupu ke spravedlnosti.  

 

ZZVZ předpokládá připsání kauce na účet ÚOHS ještě před podáním návrhu, 

jelikož potvrzení o jejím složení je uvedené jako potřebná příloha takového návrhu. 

ÚOHS je ex lege povinen správní řízení zastavit, pokud není kauce složena ve stanovené 

lhůtě na jeho účet. Jedná se o naprosto klíčovou změnu v právní úpravě správního řízení 

vedeném u ÚOHS, jelikož dle ZVZ, pokud nebyla složena kauce na účtu, ÚOHS vyzval 

navrhovatele k jejímu složení. ZZVZ tak nesložení kauce zjevně považuje za 

neodstranitelnou vadu návrhu, kterou nelze pozdějším uhrazením dodatečně zhojit. Krč 

k této problematice v odborné literatuře uvádí:  

 

„Pochybuji o přiměřenosti této neodstranitelné vady, neboť analogicky dle 

zákona o poplatcích lze poplatek zaplatit na základě výzvy, a ještě společně s podáním 

opravného prostředku proti rozhodnutí o zastavení. Kauce sice není poplatek, ale měl 

fungovat stejný princip placení vžitý v oblasti poplatků, neboť může dojít ke sporu o částce 

kauce. V případě nezaplacení kauce se může jednat o šikanózní návrhy uchazečů, kteří si 

takto vyřizují účty se zadavatelem, avšak v důvodové zprávě není uvedeno, o jak častý 

fenomén se statisticky jedná, a zda tedy byla nutná novelizace.“116  

                                                 
116 KRČ, Robert. Neodstranitelné vady návrhu a koncentrace řízení v přezkumu veřejných zakázek. 

Obchodněprávní revue. 2016, 8(11-12), 321-327. ISSN 1803-6554. s.325. 
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Výše takové kauce je v § 255 ZZVZ určena na 1 % z nabídkové ceny navrhovatele 

za celou dobu plnění veřejné zakázky, v případě smluv na dobu neurčitou z prvních čtyř 

let plnění. V ZZVZ je zároveň určena i její minimální, která činí 50.000,- Kč a hranice 

maximální, která čini 100.000.000,- Kč.117  

 

Z praktického hlediska je však přesné stanovení výše požadované kauce občas 

velmi problematické. V některých případech, kdy navrhovatel není objektivně schopen 

určit celkovou nabídkovou cenu, je výše kauce stanovena paušální částkou 100.000,- Kč, 

což se týká hlavně návrhů proti zadávacím podmínkám. V těchto případech, kdy 

dodavatel ještě samotnou nabídku nepodal, po něm není možné požadovat zpracování 

nabídkové ceny jen pro účely stanovení výše kauce. V případech, kdy si dodavatel či 

účastník není jistý výší potřebné kauce, může složit kauci vyšší, což dle judikatury118 není 

proti ničemu a nemůže se stát, že by takový přeplatek byl považován jako důvod pro 

zastavení řízení ze strany ÚOHS. V praxi se tak částo stává, že pokud si navrhovatelé 

nejsou ohledně výše kauce jisti a raději na účet ÚOHS složí kauci vyšší, případně tak 

vysokou částku, o které může s jistotou prohlásit, že je dostatečná. Není však tato praxe, 

ve které dochází k fakticky velmi malé právní jistotě z hlediska základních principů 

právního státu nežádoucí? Autorovi této práce praxe ÚOHS připomíná přístup 

středověkých feudálů, kdy vyšší kauce poskytuje větší záruku, že bude věc projednána.  

 

Jaký je postup v případě, pokud zamítavé rozhodnutí ÚOHS nabyde právní moci, 

ÚOHS rozhodne o zastavení řízení, nebo navrhovatel vzal návrh zpět poté, co bylo 

nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí jeho návrhu? Jak již bylo naznačeno výše, složená 

kauce propadne a stává se příjmem státního rozpočtu. V případě zpětvzetí návrhu 

navrhovatelem, které je ÚOHS doručeno ještě před vydáním rozhodnutí, propadne státu 

pouze 35 % z celkové výše kauce (nejména však 30.000,- Kč).  

 

 

 

                                                 
117 Komentář C. H. Beck. s.1208. 
118 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2010, č. j. 62 Ca 11/2009. 
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Jak však naložit s výše uvedenými případy, kdy navrhovatelé kauci přeplatí? Bylo 

by již opravdu příliš, kdyby měla státnímu rozpočtu propadnout celá částka. Proto dojde 

zpětně k vyměření správné výše kauce a o navrácení přeplatku musí navrhovatel zvlášť 

zažádat v samostatném správním řízení, případně následně prostřednictvím správního 

soudnictví119. V ostatních případech se vrací kauce navrhovateli v plné výši. 

 

G/ Zpoplatnění podání podmětu 

 
Alternativním řešením nápravy protiprávního stavu je podání podnětu, kdy stejně 

jako u výše rozebraného návrhu na zahájení řízení musí dodavatel nejprve využít institutu 

námitek. I přes to, že se jedná o pouhý podnět zahájení řízení z moci úřední a podavatel 

nemá žádnou jistotu, že bude řízení zahájeno, je s účinností ZZVZ podání podle 

§ 259 ZZVZ zpoplatněno 10.000,- Kč za každou veřejnou zakázku, pro kterou je 

v podnětu uvedeno pochybení.120 Dle názoru autora této práce je toto ustanovení 

problematické zejména kvůli konfliktu s Listinou základních práv a svobod, která ve 

svém čl. 18 zaručuje práva každého obracet se s návrhy a stížnostmi na příslušné orgány 

veřejného práva. Je sice pravdou, že zmíněný článek nestanovuje, že takové právo musí 

být bezplatné a že se vztahuje na každý projev vůle směřovaný vůči orgánu veřejné moci, 

ale z postavení Listiny základních práv a svobod v systému práva a smyslu podnětu je 

zřejmé, že tato úprava není úplně ideální.  

 

Absurdita zavedení poplatku je názorně vidět i v případech, kdy ÚOHS nemůže 

rozlišovat jednotlivé subjekty a musí tak vyžadovat jeho zaplacení i od orgánů veřejné 

moci, např. Policie ČR, orgánů exekutivy atd.121 Naprosto nesmyslnou novinkou je však 

zejména absolutní nevratnost poplatku i v případě, že ÚOHS shledá podnět jako důvodný 

a řízení zahájí. Mají tedy nově stěžovatelé v praxi zadávání veřejných zakázek nahrazovat 

kontrolní činnost ÚOHS a současně nepřímo přispívat na jeho činnost? 

 

 

 

                                                 
119 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.6.2014, č. j. 1 As 61/2014-42. 

Dostupné z: www.nsssoud.cz. 
120 Komentář C. H. Beck. s.1220. 
121 Komentář WK. s.948. 

http://www.nsssoud.cz/
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Ačkoliv si autor této práce za svým názorem stojí, autoritativní výklad 

v rozhodnutí krajského soudu na základě žaloby Transparency International prosazuje 

opačné stanovisko a nedomnívá se, že by poplatek spojený s podáním podnětu měl mít 

protiústavní charakter.122 Bývalá vysoce postavená úřednice ÚOHS a nyní advokátka 

specializující se na právo veřejných zakázek Pelikánová Schelleová se domnívá, že: 

 

„Takto radikální odklon od obecné právní úpravy správního řádu bude vést 

k demotivaci subjektů v souvislosti s podáváním podnětů, což může mít zásadní vliv na 

právní prostředí zadávání veřejných zakázek,“123 

 

 Transparency International k tomuto uvedla, že proti rozhodnutí podá kasační 

stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a nezbývá tedy než čekat, jak se tento zajímavý 

spor bude vyvíjet. 

 

H/ Průběh řízení 

 

 ÚOHS při své činnosti postupuje podle obecné úpravy SŘ, podle které má na 

základě § 71 odst. 3 SŘ 30 dnů pro vydání rozhodnutí a v případě zvlášť složitých případů 

je možné lhůtu prodloužit na celkovou délku 60 dnů pro vydání rozhodnutí. Dle ustálené 

rozhodovací praxe124 je však každé řízení vedené ÚOHS považováno jako zvlášť složité, 

ačkoliv se ÚOHS honosí průměrnou délkou prvostupňového řízení 31,5 dne125. Lhůta pro 

vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření zadavatele 

a dokumentace o zadávacím řízení (nebo soutěže o návrh) podle § 252 odst. 2 ZZVZ. 

 

 

                                                 
122 Transparency International. Za prověření zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se bude 

dál platit 10 tisíc. TI se snaží o změnu. [online]. 14.6.2017 [cit. 2017-09-13]. Dostupné z: 

https://www.transparency.cz/za-provereni-zakazky-uradem-pro-ochranu-hospodarske-souteze-se-bude-

dal-platit-10-tisic-ti-se-snazi-o-zmenu/. 
123 Česká justice. Soud vyhověl ÚOHS ve sporu o zaplacení poplatku za podnět. [online]. 9.6.2017 [cit. 

2017-09-13]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2017/06/soud-vyhovel-uohs-ve-sporu-zaplaceni-

poplatku-za-podnet/.  
124 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2008, č. j. 62 Ca 69/2008. 
125 CHÝLE, Josef., FLORIAN, Mojmír. Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele v novém zákoně 

o zadávání veřejných zakázek. Brno: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2016. Informační list 

3/2016. s.11. 

https://www.transparency.cz/za-provereni-zakazky-uradem-pro-ochranu-hospodarske-souteze-se-bude-dal-platit-10-tisic-ti-se-snazi-o-zmenu/
https://www.transparency.cz/za-provereni-zakazky-uradem-pro-ochranu-hospodarske-souteze-se-bude-dal-platit-10-tisic-ti-se-snazi-o-zmenu/
http://www.ceska-justice.cz/2017/06/soud-vyhovel-uohs-ve-sporu-zaplaceni-poplatku-za-podnet/
http://www.ceska-justice.cz/2017/06/soud-vyhovel-uohs-ve-sporu-zaplaceni-poplatku-za-podnet/
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ZZVZ ve svém ustanovení § 257 rozšiřuje ve vztahu lex specialis k § 66 SŘ 

úpravu důvodů pro zastavení správního řízení vedeného ÚOHS (důvody obsažené v SŘ 

jsou však stále aplikovatelné, např. zpětvzetí návrhu). Takto speciálně upravené důvody 

definitivně odstraňují nejasnosti, které mohly v minulosti při výkladu zákona nastat. 

ÚOHS v minulosti řešil otázku, zda je správní řízení vedené o návrhu podaném před 

uzavřením smlouvy (směřujícím k nápravnému opatření odlišnému od uložení zákazu 

plnění smlouvy) nutné zastavit v situaci, kdy zadavatel v průběhu správního řízení uzavře 

smlouvu. Nejvyšší správní soud nakonec potvrdil126 původní postup ÚOHS, který 

předmětné správní řízení místo meritorního zamítnutí zastavil.  

 

CH/ Rozklad 

 
Navrhovatel může v případě potřeby využít řádného opravného prostředku, tedy 

rozkladu směřujícímu proti prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS, o kterém rozhoduje 

předseda ÚOHS.  

 
Právní úpravu rozkladů nalezneme z největší části ve SŘ, kterou však ve vztahu 

lex specialis modifikuje úprava obsažená v § 262 ZZVZ. Zmíněné ustanovení upravuje 

tři situace, za kterých je podání rozkladu proti prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS 

nepřípustné. První z nich je nepřípustnost podání rozkladu proti usnesení, kterým se 

upravuje vedení správního řízení, dále není možné podat rozklad, pokud byla stanovena 

lhůta k provedení úkonu, nebo byly opraveny zřejmé nesprávnosti, netýká-li se oprava 

výroku rozhodnutí. Na odborných konferencích byly často na adresu zákonodárce 

vznášeny otázky, zda se nejedná o další prípad zkrácení procesních práv stěžovatelů.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2015 sp. zn. 4 As 249/2014. 

Dostupné z: www.nsssoud.cz. 

http://www.nsssoud.cz/
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Autor této práce však musí souhlasit s argumentací zástupců Ministerstva pro 

místní rozvoj a ÚOHS, jelikož se domnívá, že jde na rozdíl od zavedení poplatků za 

podněty o pouhou snahu odlehčit nepopiratelné administrativní zátěži ÚOHS. Samotný 

ÚOHS k tomuto uvádí: 

 

„rozklady proti těmto do značné míry standardizovaným procesním úkonům byly 

podávány s vysloveně obstrukčními cíli, kdy typicky v rozkladu proti usnesení, kterým byly 

např. stanoveny lhůty pro provedení určitých procesních úkonů, byly vznášeny meritorní 

námitky (typu zpochybňování skutečnosti, že účastníkovi řízení vůbec svědčí postavení 

zadavatele), které však nemohly být v této souvislosti řešeny.“127 

 
Nad rámec uvedeného je nutné podotknout, že stěžovatelé mají v případě, kdy 

nesouhlasí s vydaným rozhodnutím možnost bránit se proti postupu zadavatele 

prostřednictvím správního soudnictví, kdy prvoinstančním soudem věcně a místně 

příslušným pro napadnutí rozhodnutí ÚOHS je Krajský soud v Brně. 

 

I/ Správní delikty zadavatele 

 

Jak již bylo výše uvedeno, nová právní úprava obsažená v ZZVZ upustila od 

koncepce správního trestání dodavatelů, kterého bylo zneužíváno v rámci nekalého 

konkurenčního boje mezi dodavateli a umožňuje tak potrestat dodavatele za porušení jeho 

zákonných povinností vyloučením ze zadávacího řízení. 

 

ÚOHS rozhoduje o správních deliktech upravených v § 268 až 270 ZZVZ pouze 

v případě provinění, kterých se zadavatel dopustil při zadávání nadlimitních 

a podlimitních veřejných zakázek, popřípadě koncesí, nikoliv však v případě VZMR. 

Správní delikty zadavatele lze dělit na dvě kategorie, kdy první z nich je taxativní výčet 

pochybení v § 268 ZZVZ spolu s peněžitým vyjádřením pokut, které za ně může ÚOHS 

uložit.  

                                                 
127 CHÝLE, Josef., FLORIAN, Mojmír. Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele v novém zákoně 

o zadávání veřejných zakázek. Brno: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2016. Informační list 

3/2016. s.10. 
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Druhou kategorií jsou správní delikty spáchané při uveřejňování, které jsou 

upraveny v § 269 ZZVZ a také jsou spojeny s peněžitým vyjádřením pokut, které za ně 

může ÚOHS uložit.128 

 

Podle § 268 odst. 1 ZZVZ je za správní delikt považováno jakékoliv nedodržení 

pravidel stanovených v zákoně, která ovlivní nebo mohou ovlivnit výběr dodavatele 

(nebo návrh v soutěži o návrh), na základě čehož zadavatel zadá veřejnou zakázku (nebo 

ukončí po výběru soutěž o návrh). Jak bylo již výše v této práci uvedeno, nová právní 

úprava považuje za správní delikt i jakékoliv stanovení zadávací podmínky v rozporu se 

zákonem a dále i nepořízení nebo neuchování dokumentace o zakázce. Výše v této práci 

bylo také zmíněno, že vyřízení námitek v rozporu se zákonem je také považováno za 

správní delikt, stejně jako porušení povinností uvedených ve zbytkové klauzuly 

v odst. 1 písm. b) rozebíraného ustanovení. 

 

Podle § 269 odst. 1 a 2 ZZVZ se za správní delikt považuje neodeslání 

k uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky (nebo rámcové smlouvy), oznámení 

o zrušení zadávacího řízení, oznámení o změně smlouvy, oznámení o změně doby trvání 

dynamického nákupního systému či neuveřejnění písemné zprávy zadavatele, a nakonec 

neuveřejnění uzavřené smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Komentář C. H. Beck. s.1250. 
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4.5.2.3. Zhodnocení 
 

 

Má-li autor této práce chronologicky zhodnotit účelnost nové právní úpravy 

ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele (potažmo i dodavatele), je nutné znovu 

připomenout, že pouze prostředky zaručující rychlou a účinnou nápravu při porušení 

zákona zadavatelem mohou být považovány jako efektivní.  

 

Z toho důvodu je nutné hodnotit úpravy námitek jako první a zároveň z hlediska 

rychlosti a účinnosti jako nejefektivnější nástroj dodavatele ke zjednání nápravy, který je 

navíc na rozdíl od dalších nástrojů nápravy zcela zdarma. V jejich prospěch hovoří 

zejména nízké formální nároky dané tím, že jejich vyřízení má na starosti sám zadavatel 

a nikoliv ÚOHS, který se jako úřad řídí SŘ (čímž není vyloučen interně nastavený proces 

pro vyřízení námitek v rámci organizační struktury zadavatele).  

 

Dalším velkým pozitivem je dle názoru autora této práce krátká lhůta pro jejich 

vyřízení (i přes její prodloužení novou právní úpravou lze považovat 15 dní od doručení 

námitek za poměrně krátkou lhůtu). Pozitivem je tedy oboustranná výhodnost řešení 

problému v námitkovém řízení, jelikož dodavatel se může rychle domoci svého práva 

a zadavatel může téměř neformálně vyřešit své pochybení bez intervence ÚOHS. Jako 

nevýhodu námitek považuje autor této práce možný rozpor idealistické představy řešení 

námitek, zatímco se v praxi bude jednat pouze o jakési nezávazné kolo, ve kterém 

zadavatel ve většině případů námitkám nevyhoví, nápravu nezjedná a je tudíž nutné se 

obrátit s návrhem či podmětem k ÚOHS.  

 

V souvislosti s tímto je nutné zdůraznit, že zadavatel má povinnost veškerá svoje 

rozhodnutí řádně zdůvodnit, aby se vyhnul následnému přezkumu ze strany ÚOHS. 

Nezbývá než doufat, že se do budoucna nebude vývoj ubírat tímto směrem a opravdu 

dojde k zákonem předpokládaným účinkům, tedy přesunutí kvalifikované nápravy 

chybných postupů zcela v gesci zadavatelů a dodavatelů. 
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Co se dozorové činnosti ÚOHS týče, konkrétně řízení zahájených na návrh, jedná 

se o řízení značně formálnější, co se lhůt týče delší, a navíc zatížené propadnou kaucí, 

jejíž výši nebývá často snadné určit.  Mezi největší problémy již výše rozvedené situace 

při určování lhůty, kdy zadavatel poruší svou zákonnou povinnost a o námitkách 

nerozhodne. Náhradní 25 ti denní lhůta od odeslání námitek však může být nedostatečná, 

zejména podcení-li stěžovatel přípravu na tuto situaci a její běh si řádně neuhlídá, čímž 

je defacto dodavatel perzekuován za pochybení zadavatele a jeho nezájem situaci řešit. 

Kritérium efektivity je u řízení zahájených na návrh velmi těžké posoudit, zejména kvůli 

závažnosti zkoumaných pochybení zadavatele.  

 

Je nesporné, že z pohledu navrhovatele mohou být uplatněná nápravná opatření 

ze strany ÚOHS jedinou nadějí po již proběhlém námitkovém řízení, ačkoliv časová 

náročnost a samotné zpracování podnětu poměr rychlosti a účinnosti značně ovlivňují. 

Autor této práce si však nedokáže představit situaci, kdy by nebylo možné se na 

specializovaný úřad typu ÚOHS obrátit s návrhem na zahájení řízení, a pro který by 

takový úřad neměl povinnost řízení zahájit.  

 

Jinou otázkou je však nevhodně nastavený systém určování výše kaucí, které je 

potřeba na účet ÚOHS složit, aby mohlo být takové řízení zahájeno. Jak je patrné z kritiky 

obsažené v odstavcích výše, považuje autor této práce proces stanovení výše kauce za 

nedostatečný a následný proces matoucí. Jistě by zpřehlednění systému kaucí pomohla 

např. tabulka, která by podle předpokládaných hodnot, druhu zvoleného řízení, případně 

i podle doloženého ročního obratu navrhovatele stanovila minimální či maximální výše 

kaucí. 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Řízení zahájená z moci úřední na základně podnětů jsou s účinností nového ZZVZ 

zpoplatněna částkou 10.000,- Kč za každou zakázku, na jejíž vadnost podnět upozorňuje. 

Autor této práce považuje takovýto podnět, zejména po jeho zpoplatnění za naprosto 

nepřijatelný nástroj z hlediska poměru jeho rychlosti a účinnosti. Efektivita takového 

podnětu je v důsledku formálního a dlouhého řízení ve spojení s nevratným poplatkem 

naprosto mizerná. Zákonodárce tímto naprosto rezignoval na roli státu jako garanta 

dodržování práva a naprosto demotivuje k iniciativě ze strany dodavatelů ÚOHS 

upozorňovat na nežádoucí porušování zákona. 

 

Nová úprava správních deliktů je dle názoru autora této práce vhodně 

konstruovaná jako ex post satisfakce dodavatele. Poměrně značné finanční pokuty jsou 

významnou motivací zadavatelů dodržovat při zadávání veřejných zakázek zákonné 

postupy. Dále došlo dle názoru autora této práce k pozitivní změně eliminací správních 

deliktů dodavatele ve prospěch institutu vyloučení účastníka zadávacího řízení (který se 

zdá naprosto dostačující, zejména s ohledem na snížení administrativní zátěže ÚOHS), 

které nesloužily zcela svému účelu. 

 

Co se rozkladů, jako řádných opravných prostředků týče, není si autor této práce 

jistý, zda je možné tento obecný institut správního práva podrobit testu efektivity. Je však 

pravdou, že tento nezpoplatněný opravný prostředek (pokud je přípustný) je podmínkou 

následného podání správní žaloby, a ačkoliv podáním rozkladu dochází k prodloužení 

celého řízení, může dojít ještě v rámci ÚOHS k vyhovění rozkladu a věc se obejde bez 

podání žaloby správnímu soudu. 
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Závěr 
 

Jak je z celé práce patrné, nová právní úprava zadávání veřejných zakázek zcela 

nepochybně přináší celou řadu rozdílně vnímaných změn. Osobně se domnívám, že 

z pohledu zadavatele se jedná o právní úpravu v celku povedenou, ačkoliv ne zcela 

vhodně zasazenou do jejího funkčního rámce. Nová právní úprava dle subjektivně 

recentní metody interpretace cílila zejména na menší formálnost při používání zákona 

a odbourání administrativních kroků zatěžujících zadavatele. Takto neformální postupy 

prostupují celý zadávací proces a zároveň typizují zvláštní druhy méně formálních řízení, 

jako jsou VZMR, zakázky na právní služby, úvěry a in-house zadávání.  

 

Mám-li změny krátce shrnout, tak došlo zejména k rozšíření pravomocí zadavatele 

ve spojení s jeho následnou odpovědností za porušení zákona, které umožnily větší 

flexibilitu a přiblížení k právnímu postavení běžného podnikatele v obchodním styku. 

Mezi tyto změny podporující flexibilitu zadavatele patří pomyslná oblast předcházející 

přípravu zadávací dokumentace, tedy předběžné tržní konzultace a zároveň samotný 

proces přípravy zadávacích podmínek, který zadavateli umožňuje výběr vhodnějších 

kritérií způsobilosti a kvalifikace. Změnou prošel i systém hodnocení podaných nabídek, 

který nejvíce cílí na odbourání administrativní zátěže a rychlost hodnocení, stejně tak 

posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny. Z hlediska kontrakčního procesu došlo 

k širší úpravě nepodstatných změn smluv a větším možnostem při zadávání tzv. víceprací. 

K největším změnám došlo v rámci ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele, tedy 

v námitkovém řízení a v následném řízení před ÚOHS, které nemohu hodnotit jinak než 

negativně. 

 

V této rigorózní práce jsem se však zaměřil zejména na problémy, které nastávají 

s aplikací nového zákona jak z pohledu zadavatele, tak i z pohledu dodavatelů a účastníků 

zadávacího řízení. Naznačoval jsem, že ze strany zákonodárce došlo k nevhodnému 

zařazení zákona do jeho funkčního rámce. Zákonodárce pokračoval v trendu transpozice 

evropských směrnic prostřednictvím značně dispozitivních právních úprav navazujících 

na nový občanský zákoník. Faktem však zůstává, že úprava veřejných zakázek, které jsou 

příkladem stále nevyjasněného střetu práva veřejného a práva soukromého, nemůže být 
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dle mého názoru postavena na takto rozsáhlé dispozitivnosti nepodpořené vyšší mírou 

participace veřejného dohledu. Je nesporné, že s vyšší mírou oprávnění zákon přisuzuje 

zadavatelům také vyšší míru odpovědnosti. Problémem se však implicitně stává faktická 

vymahatelnost této odpovědnosti, která je značně postižena okleštěnými právy a 

povinnostmi dozorového ÚOHS.  

 

Dle mého názoru zákon sice zatím splňuje své proklamované cíle, tedy odstranil 

některé dosavadní nejasnosti ve výkladu, snížil administrativní náročnost a značnou 

formálnost zadávacího řízení, ale není možné souhlasit s prohlášením ministryně pro 

místní rozvoj, že se jedná o zákon psaný pro poctivé zadavatele. Domnívám se, že ze 

strany státu jako suveréna v tvorbě a vynucování práva se jedná o přístup zbytečně 

liberální a značně alibistický, který v případě potencionálních sporů v praxi spíše 

přidělává problémy. Dle mého názoru není možné, aby takový objem veřejných 

prostředků byl rozdělován s pouhou důvěrou státu, že budou všichni zadavatelé 

postupovat poctivě. Zároveň musím podotknout, že některá ustanovení (např. nově 

stanovené zadávací lhůty ve spojení s porušením povinnosti zadavatele tyto lhůty 

v případě zákonem požadovaných okolností prodloužit) dávají prostor pro 

netransparentní postupy.  

 

Největší problém spatřuji v nové úpravě ochrany dodavatele proti nesprávnému 

postupu zadavatele. Právní úprava námitkového řízení poskytuje v případě porušení 

zákonné povinnosti zadavatele možnost pro odstřižení postiženého dodavatele z možnosti 

podat řádné námitky a nechává ho napospas placenému podnětu k zahájení řízení z moci 

úřední.  

 

Samotné zpoplatnění podání podnětu a stále nevyjasněné podmínky výpočtu 

složené zálohy pro zahájení řízení na návrh jsou dle mého názoru nejkontroverznější 

změny, kterou nová právní úprava přinesla. Nepochopitelný je zejména fakt, že 

i v případě oprávněného podnětu propadá poplatek ve výši 10.000,- Kč státu. 
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Z pohledu administrátora zadávání veřejných zakázek hodnotím ZZVZ jako velmi 

povedený celek, který zejména při přípravě zadávacích podmínek, posuzování 

a hodnocení podaných nabídek značně ulehčuje administrativní proces a zároveň 

eliminuje šikanózní podávání námitek a podmětů k ÚOHS. Není však možné posuzovat 

zákon jednostranně a je nutné reflektovat hlavní účel právní úpravy zadávání veřejných 

zakázek, tedy transparentní a efektivní přerozdělování veřejných prostředků, které je 

prováděno rovným a nediskriminačním jednáním s dodavateli, což zákon zcela evidentně 

nezaručuje. 
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Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 

Období 2012 2013 2014 2015 2016 

HDP v mld. 4 060 4 091 4 314 4 555 4 715 

Trh veřejných zakázek v mld. 493 478 581 583 486 

Podíl na HDP v % 12,14 % 11,68 % 13,47 % 12,80 % 10,31 % 

 

Zdroj: Statistika Informačního systému o veřejných zakázkách129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Český statistický úřad, Ministerstvo financí. Makroekonomická predikce - duben 2017, Fiskální výhled 

- listopad 2016. Informační systém o veřejných zakázkách. VŠE Praha. ISSN 1804‐7998. 
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Příloha č. 2      Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2016130   Zdroj: Výroční zpráva za rok 2015131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Výroční zpráva VZ 2016. s.12. 
131 Výroční zpráva VZ 2015. s.13. 

Přehled po kvartálech pro rok 2016 

Kvartál Počet VZ Z celého roku 

1. 1 914 23,3 % 

2. 2 429 29,5 % 

3. 2 704 32,9 % 

4. 1 173 14,3 % 

Celkem 8 220 100 % 

Přehled po kvartálech pro rok 2015 

Kvartál Počet VZ Z celého roku 

1. 1 938 25,9 % 

2. 2 205 29,5 % 

3. 1 825 24,4 % 

4. 1 503 20,1 % 

Celkem 7 471 100 % 

Měsíční přehled pro rok 2016 

   Měsíc Počet VZ Z celého roku 

leden 482 5,9 % 

únor 652 7,9 % 

březen 780 9,5 % 

duben 794 9,7 % 

květen 813 9,9 % 

červen 822 10,0 % 

červenec 623 7,6 % 

srpen 707 8,6 % 

září 1374 16,7 % 

říjen 324 3,9 % 

listopad 388 4,7 % 

prosinec 461 5,6 % 

Celkem 8 220 100 % 

 

Měsíční přehled pro rok 2015 

   Měsíc Počet VZ Z celého roku 

leden 600 8,0 % 

únor 563 7,5 % 

březen 775 10,4 % 

duben 733 9,8 % 

květen 677 9,1 % 

červen 795 10,6 % 

červenec 686 9,2 % 

srpen 606 8,1 % 

září 533 7,1 % 

říjen 530 7,1 % 

listopad 481 6,4 % 

prosinec 492 6,6 % 

Celkem 7 471 100 % 
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Příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 5 

Nutná výhrada v zadávací dokumentaci Změny umožněné ex lege 

• změny závazku § 100 odst. 1 ZZVZ  

• změna dodavatele § 100 odst. 2 ZZVZ 

• opční právo zadané v jednacím řízení 

bez uveřejnění § 100 odst. 3 ZZVZ 

a § 66 ZZVZ 

• kritéria SDEU § 222 odst. 3 ZZVZ 

• změny de minimis § 222 odst. 4 ZZVZ 

• dodatečné plnění § 222 odst. 5 ZZVZ 

• nepředvídatelné důvody § 222 odst. 6 

ZZVZ 

• záměna v položkových soupisech 

stavebních prací § 222 odst. 7 ZZVZ 

• dodatečné dodávky v jednacím řízení 

bez uveřejnění § 64 písm. b) ZZVZ 

• změna dodavatele § 222 odst. 10 písm. 

b) ZZVZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majetková účast  

veřejného zadavatele 

majetková 

účast 

soukromé 

osoby 

PO - veřejný zadavatel 

PO - dceřiná společnost 1 PO - dceřiná společnost 2 

dodavatel -  objednatel objednatel  - dodavatel   dodavatel -  objednatel objednatel  - dodavatel  
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Shrnutí 

Tato rigorózní práce se zabývá změnami v právní úpravě zadávání veřejných zakázek 

po přijetí zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména bližším 

rozborem odlišných aspektů zadávacího řízení z pohledu zadavatele, který je však 

konfrontován se zájmy dodavatelů a zájmy občanů na efektivní a transparentní 

přerozdělování veřejných prostředků. 

Práce je systematicky rozčleněna do čtyř základních kapitol, které jsou podle potřeby 

pro přehlednost děleny na podkapitoly. Jádrem celé rigorózní práce je čtvrtá kapitola, 

která, zpracovává změny v samotném procesu zadávání veřejných zakázek, zatímco 

předchozí tři kapitoly nastiňují změny spíše v obecné rovině.  

Tématem první kapitoly rozdělené na čtyři podkapitoly je objasnění důvodů přijetí 

nové právní úpravy, prezentace proklamovaných cílů a jejich konfrontace s dostupnými 

fakty a statistickými údaji, které reflektují následný vývoj trhu veřejných zakázek. Druhá 

kapitola obsahuje ve svých pěti podkapitolách analýzu základních zásad, na kterých nová 

právní úprava stojí, jejich srovnání a nejpalčivější problémy při jejich aplikaci. Třetí 

kapitola dělená do pěti podkapitol se věnuje výjimkám z působnosti nového zákona, tedy 

veřejným zakázkám malého rozsahu, právním službám, poskytování úvěrů a institutům 

horizontální a vertikální spolupráci, tedy tzv. in-house zadávání. Čtvrtá a nejobsáhlejší 

kapitola se věnuje změnám a následným odlišnostem v samotném zadávacím procesu, 

plnění veřejné zakázky a případném následném přezkumu zákonnosti. Tato kapitola se 

člení na pět podkapitol prvního stupně, třináct podkapitol druhého stupně a čtyřiadvacet 

podkapitol třetího stupně. V hlavních podkapitolách jsou rozvedeny nejpodstatnější 

instituty, tedy zrušení povinnosti předběžného oznámení, novinky týkající se zadávacích 

podmínek, změny v posouzení a hodnocení nabídek, následné změny smluvního závazku 

a nejvíce prostoru je věnováno podstatným změnám v ochraně dodavatele proti 

nesprávnému postupu zadavatele. 

V závěru této práce je obsaženo zhodnocení nové právní úpravy a konfrontace 

zjištěných závěrů s osobními názory autora. 
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Název práce 

 
Zásadní rozdíly při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb.  

z pohledu praxe. 

Abstrakt 
 

Tato rigorózní práce se zabývá zejména změnami v právní úpravě zadávání 

veřejných zakázek po přijetí zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 

zakázek. V této rigorózní práci se autor zabývá bližším rozborem odlišných aspektů 

zadávacího řízení z pohledu zadavatele, popřípadě administrátora veřejné zakázky, který 

je však konfrontován s názory podporujícími zájmy dodavatelů a zájmy občanů na 

efektivní a transparentní přerozdělování veřejných prostředků. V úvodu se práce zabývá 

legislativní konstrukcí nového zákona, jeho cíly a konfrontací těchto cílů s dostupnými 

fakty a statistickými údaji. Dále práce rozvádí a srovnává základní zásady, na kterých je 

nový zákon postaven. Práce se také krátce věnuje výjimkám nového zákona, tedy 

veřejným zakázkám malého rozsahu, zadávání právních služeb, úvěrů a tzv. in-house 

zadávání. Práce dále věnuje pozornost samotnému procesu zadávání a odlišnostem, které 

podstatně mění zadávací praxi. Nejdříve práce rozebírá novou úpravu tvorby zadávacích 

podmínek a procesy bezprostředně předcházejí. Práce dále chronologicky pokračuje 

změnami v posouzení a hodnocení nabídek, zejména rozebírá novinky týkající se 

hodnotících kriterií, procesu hodnocení nabídek a fakultatizací dříve obligatorních 

hodnotících komisí, kdy tématický okruh práce úzavírá institutem mimořádně nízké 

nabídkové ceny. Práce se po uzavření tématu týkajícího se fáze ukončení zadávacího 

řízení zabývá významnými novinkami týkajícími se změn smluvních závazků vzešlých 

ze zadávacího řízení a novou koncepcí ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele 

prostřednictvím námitek a ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V závěru 

této práce jsou změny v právní úpravě zhodnoceny co do jejich vhodnosti, účelnosti 

a efektivity a zároveň konfrontovány se subjektivním názorem autora. 
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Thesis title 

 
Major differences in public procurement process governed by the Act No. 134/2016 Sb. 

in legal practice. 

Abstract 
 

This thesis follows up major differences in tender procedures governed by a new 

Public Procurement Act No. 134/2016 Sb. Main objective of the thesis is to analyze major 

legal differences from public authorities perspective a confront the output with arguments 

supporting contractors and general public perspective. The opening part of this thesis is 

focused on legislative technique of the new Public Procurement Act and confronts its 

claimed goals with availible facts and tenders market statistical data. After opening part 

unraveling needs for new tender legislation, the thesis goes through basic principles of 

the new act No. 134/2016 Sb. and points out major exceptions from the new act like minor 

tenders, legal services, loans and so called in-house tender procedures.  Main content of 

the next chapter of the thesis is procurement proceeding itself and relevant differences 

affecting the whole process. At first, the chapter consists of new possibilities in 

establishing tender conditions and preliminary market research. The chapter continues 

chronologicaly with tender evaluation methods, including optional establishing 

evaluating commities. The topics is beeing closed by the low-priced tenders topic. After 

finishing the tender procedure topic, the thesis follows new options in possible changes 

of closed contracts including so called extra expenses. Final topic of the thesis presents 

significantly changed concept of objections and market supervision authority of the 

Office for the Protection of Competition as availible legal instruments in tender review 

process. The thesis is being closed with evaluation of the new Public Procurements 

legislation regarding its suitability, expediency and efficiency with confrontation of the 

authors personal comments and opinions on the matter. 
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