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Úvod

Tématem této práce je uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Toto téma je velice
aktuální, neboť společně s novým ZZVZ, který vstoupil v účinnost 1. října 2016, došlo k řadě
nemalých změn v celé oblasti zadávání veřejných zakázek. Uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku je finální část relativně komplikovaného procesu zadávání veřejných zakázek, kdy
vlastnímu uzavření smlouvy na veřejnou zakázku předchází vysoce formalizovaná
předkontraktační fáze a následně i kontraktační fáze, jejímž výsledkem je právě uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku. Na rozdíl od předkontraktační fáze zadávání veřejných
zakázek není finální část kontraktačního procesu, tj. vlastní proces uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku, v ZZVZ upraven, a proto bude zajímavé také zkoumat, zda a případně
jakým způsobem se uplatní obecná úprava obsažená v OZ. Také následný závazek vzniklý ze
smlouvy na veřejnou zakázku se bude podle názoru autora této práce řídit zpravidla OZ,
avšak s jednou důležitou výjimkou, a to je změna uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku.
Cílem této práce je popsat celý proces uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jakož
i obsah a formu takové smlouvy z pohledu současné právní úpravy, kdy svoje úsilí bude autor
této práce soustředit zejména na otevřené zadávací řízení. Dále se v této práci zaměří na
předsmluvní odpovědnost a kontraktační povinnost v právu veřejných zakázek a následně
také na uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku, kdy tato problematika je v současné době
nanejvýš podnětná s ohledem na účinnost ustanovení v ZRS, které sankcionují nesprávné
uveřejnění smluv na veřejnou zakázku jejich neúčinností, resp. zrušením ex tunc.
V neposlední řadě bude autor práce směřovat své úsilí k rozboru institutu změny smlouvy na
veřejnou zakázku, a to zejména s ohledem na skutečnost, že jakákoliv změna takové smlouvy
ve své podstatě taktéž nutně předpokládá a zahrnuje určitý kontraktační proces mezi
zadavatelem a dodavatelem bez ohledu na formu, v níž je příslušná změna smlouvy učiněna.
Takový kontraktační proces má pak zásadní vliv na již uzavřenou smlouvu a v důsledku toho
i na poskytované plnění.
Tato práce bude rozdělena do tří základních částí. Úvodní část bude pojednávat
o pramenech právní úpravy veřejných zakázek, základních zásadách zadávání veřejných
zakázek a ve stručnosti zde budou nastíněny základní pojmy práva veřejných zakázek. Druhá,
klíčová část, bude obsahovat proces samotného uzavření smlouvy. V poslední části se autor
práce zaměří na změnu uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku.
1

V úvodní části bude problematika veřejných zakázek zasazena do systému českého
práva a bude zde podán bližší výklad zásad, jimiž se zadávání veřejných zakázek v ČR řídí,
a to i ve vztahu k judikatuře SDEU. V této části bude také rozebrán vliv práva EU na oblast
veřejných zakázek a nebudou opomenuty ani mezinárodní prameny. Okrajově zde budou
krátce popsány základní pojmy jako je veřejná zakázka a její zadání a zadávací řízení, kdy
vymezení těchto pojmů se jeví jako účelné zejména s ohledem na změnu v terminologii, jež
účinná právní úprava doznala.
V druhé části se hodlá autor práce věnovat vlastnímu tématu práce, a to je uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku. Nejprve zde bude rozebrána fáze předkontraktačního procesu,
majoritně zahájení zadávacího řízení, zadávací podmínky, právní povaha a obsah nabídky,
vázanost nabídkou a hodnocení nabídek. Dále se zaměří na kontraktační proces spolu
s instituty předsmluvní odpovědnosti a kontraktační povinnosti v právu veřejných zakázek.
Následně hodlá autor práce podrobit rozboru vlastní proces uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku, poté se bude věnovat obsahu a formě smlouvy na veřejnou zakázku a konečně se
v této části bude zabývat problematikou uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku.
V poslední části se pak autor práce zaměří na možnosti změny uzavřené smlouvy na
veřejnou zakázku, především na problematiku podstatných a nepodstatných změn a jejich
jednotlivých druhů ve světle účinné právní úpravy. Významná pozornost bude taktéž
věnována judikatuře SDEU, která je východiskem pro současný stav právní úpravy v oblasti
změn smlouvy na veřejnou zakázku.
Cíle této práce se bude její autor snažit dosáhnout pomocí zkoumání české a unijní
legislativy, odborné literatury, judikatury tuzemských i zahraničních soudů a rozhodovací
praxe ÚOHS.
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1.

Prameny právní úpravy a základní pojmy

1.1

Prameny právní úpravy
Právo veřejných zakázek je s ohledem na svůj obsah a účel upraveno nejen

prostřednictvím českého právního řádu. Zásadní vliv na oblast zadávání veřejných zakázek
má právo EU, které zejména prostřednictvím směrnic stanovuje společný základ pro
vnitrostátní úpravu členských států. V neposlední řadě jsou to také mezinárodní dohody,
především ty multilaterální, které působí na vnitrostátní právo veřejných zakázek.
1.1.1

Právo Evropské unie a mezinárodní prameny práva veřejných zakázek
Proces zadávání veřejných zakázek je do značné míry ovlivněn právem EU.

V primárním právu EU se sice nesetkáme s ustanoveními přímo regulujícími oblast veřejných
zakázek, nicméně v SFEU nalezneme základní principy, které se zprostředkovaně uplatní i při
zadávání veřejných zakázek na území EU. Jde především o čtyři základní svobody vnitřního
trhu EU, tj. svoboda volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Dále je to princip
nediskriminace na národnostním základě, který má zabezpečit možnost ucházet se o veřejnou
zakázku dodavateli i z jiného členského státu EU. Tyto principy se uplatní bez ohledu na
hodnotu veřejné zakázky, a to vzhledem k povaze a postavení SFEU.1 Jediným limitujícím
faktorem je zde tzv. přeshraniční prvek. Uvedené závěry potvrzuje i judikatura SDEU.2
Naproti tomu v sekundárním právu EU leží jádro evropské právní regulace oblasti
zadávání veřejných zakázek. S výjimkou např. prováděcího nařízení Komise (EU) ze dne
11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení
v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU)
č. 842/2011, jde zejména o směrnice, které upravují oblast zadávání veřejných zakázek.
Důvod, proč jsou to právě směrnice, tkví v odlišnosti právních systému jednotlivých
členských států EU a z povahy směrnic, kdy ta sama o sobě stanoví pouze právní rámec,
resp. soubor pravidel, který je nutno respektovat a je ponecháno na členských státech, jakým
způsobem směrnici do svého právního řádu implementují. Směrnice upravující oblast
zadávání veřejných zakázek lze v zásadě rozdělit do dvou výchozích skupin, a to směrnice
1

JURČÍK, Radek. Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. Praha: C. H. Beck, 2007, ISBN
978-80-7179-575-9, s. 28
2
Srov. např. rozhodnutí SDEU ze dne 3. prosince 2001, věc řízení C-59/00 Bent Mousten Vestergaard v Spøttrup
Boligselskab nebo rozsudek SDEU ze dne 20. října 2005, věc řízení C-264/03 Komise proti Francouzské republice.
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zadávací a směrnice přezkumné.
Zadávací směrnice neboli hmotněprávní směrnice „stanoví společná pravidla pro
zadávání nadlimitních veřejných zakázek na úrovni EU (především s cílem vytvoření
jednotného vnitřního trhu a odstranění překážek přeshraničního plnění veřejných zakázek
v rámci EU)“.3 Mezi současně účinné zadávací směrnice, které byly transponovány do ZZVZ,
se řádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, dále Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty
působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
a o zrušení směrnice 2004/17/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze
dne 26. února 2014 o udělování koncesí a Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek
na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně
směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Přezkumné směrnice „stanoví celoevropsky jednotnou míru obrany dodavatelů
u nadlimitních veřejných zakázek proti domnělému porušování zadávacích směrnic
zadavatelem. Jednotná míra ochrany je důležitým předpokladem pro dosahování cílů
zadávacích směrnic“.4 Přezkumné směrnice, které byly implementovány do ZZVZ, jsou
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce
(89/665/EHS), Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. Února 1992 o koordinaci právních
a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy
a telekomunikací a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince
2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti
přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek.
Zbytkovou kategorii pak tvoří Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU
ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávaní veřejných zakázek, která není
považována za součást skupiny zadávacích ani přezkumných směrnic. Tato směrnice se
promítla zejména do § 221 ZZVZ.
Dlužno poznamenat, že výše uvedené právní předpisy se týkají pouze zadávání
3

DVOŘÁK, David, et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. Velké
komentáře. ISBN 978-80-7400-651-7, s. 5.
4
Tamtéž, s. 5.
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tzv. nadlimitních veřejných zakázek, tj. veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota je
rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády5 implementujícím příslušné
právní předpisy.6 U veřejných zakázek nedosahujících výše uvedeného finančního limitu,
tzv. podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu, ponechávají zadávací
směrnice prostor každému členskému státu EU pro vlastní úpravu pro jejich zadávání.7
Další úrovní právní úpravy oblasti zadávání veřejných zakázek je mezinárodní právo
veřejné. I když se toto právní odvětví primárně věnuje jiným právním oblastem, existuje i celá
řada bilaterálních a multilaterálních dohod týkající se oblasti veřejných zakázek, které fungují
na principu vzájemnosti. Nejznámější a patrně i nejdůležitější z těchto dohod je multilaterální
mezinárodní Dohoda o veřejných zakázkách neboli GPA – Government Procurement
Agreement. Jedná se o mezinárodní dokument uzavřený mezi některými členy Světové
obchodní organizace nebo jejich uskupeními, který má v současné době 19 signatářů,
zahrnujících 47 členů Světové obchodní organizace. ČR přistoupila k GPA dne 1. května
2004, tedy ve stejný den, kdy vstoupila do tehdejšího Evropského společenství. GPA
obsahuje základní principy a zásady, jimiž by se zadávání veřejných zakázek ve státech
vázaných GPA mělo řídit. Hlavním zamýšleným přínosem GPA mělo být odstranění
diskriminace zahraničních zadavatelů a dále posílení transparentnosti celého procesu zadávání
veřejných zakázek. Ustanovení GPA se později plně promítla do zadávacích směrnic, a právě
i s ohledem na tuto skutečnost můžeme tuto mezinárodní dohodu hodnotit velice kladně.8
1.1.2

Vnitrostátní prameny práva veřejných zakázek
Základním pramenem práva veřejných zakázek je ZZVZ, který představuje již čtvrtý

právní předpis upravující zadávání veřejných zakázek v ČR.
Prvním z uvedených právních předpisů byl zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, který nabyl účinnosti 1. ledna 1995. „Jeho značná odlišnost od tehdejšího
evropského práva veřejných zakázek byla dána tím, že předlohou zákona byl modelový zákon
o zadávání zboží, staveb a služeb přijatý Komisí spojených národů pro mezinárodní obchodní
právo, tedy modelový zákon UNCITRAL. Zcela zde absentovala např. úprava problematiky
koncesního řízení či zákaz plnění smlouvy, na druhé straně obsahoval mnoho ustanovení dnes

5

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6
Zadávací směrnice.
7
JURČÍK 2007, op. cit., s. 33.
8
Tamtéž, s. 25.
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zcela nemyslitelných“.9 Takovým ustanovením byl např. § 65, který umožňoval zcela vyloučit
zahraniční osoby z účasti v zadávacím řízení.
Druhým právním předpisem upravující právo veřejných zakázek byl zákon č. 40/2004
Sb., o veřejných zakázkách, který nabyl účinnosti dne 1. května 2004. Jak již datum účinnosti
zákona napovídá, jednalo se o právní předpis, který měl vyhovět požadavkům práva EU
s ohledem na vstup ČR do tehdejšího Evropského společenství. Jednalo se tedy o zákon, který
jako první zohledňoval, v té době ještě tvořené, prvotní zadávací směrnice. „Vzhledem k tomu,
že dosavadní právo veřejných zakázek vycházelo ze zcela jiných vzorů a principů, jednalo se
doslova o revoluci v tomto oboru. Byla tak např. zavedena zcela nová definice veřejné
zakázky a jejího zadavatele, rozdělení veřejných zakázek na podlimitní a nadlimitní,
popř. také úprava nových druhů zadávacích řízení či nový způsob uveřejňování informací
o nich“.10 Tento zákon se avšak ukázal jako nevyhovující, a to především s ohledem na jeho
komplikovanou strukturu a problematickou návaznost jednotlivých částí tohoto zákona. Další
problémy tohoto zákona lze spatřovat v doručování, v nejasnostech při prokazování
kvalifikace nebo samotné definici zadavatele. Vzhledem k tomu se zákonodárce rozhodl po
několika novelách k přijetí zcela nové právní úpravy.
Již 1. července 2006 tak vstoupil v účinnost ZVZ, který plně reflektoval pozdější
unijní legislativu. Nicméně ani tento zákon nebyl bezchybný, a jak se uvádí v důvodové
zprávě k ZZVZ, problémy ZVZ byly zejména zdlouhavý a administrativně nároční proces
zadávání veřejných zakázek, velký počet zrušených zakázek a (ne)transparentnost celého
procesu.11
V současné době účinný ZZVZ má za cíl zajistit soulad se zadávacími směrnicemi,
které byly přijaté 26. února 2014, a zároveň nastavit jasné pravidla, které by zabránily
případné

korupci,

garantovaly

hospodárné

nakládání

s

veřejnými

prostředky

a nepředstavovaly by neúměrnou administrativní zátěž. ZZVZ se logicky také snaží vypořádat
s nedostatky předchozí právní úpravy. „Jedním z nich se ukázalo být vyčlenění otázky koncesí
do samostatného právního předpisu, když při následných novelizacích ZVZ často nedocházelo
k souladné úpravě koncesního řízení, což vyvolávalo při jeho aplikaci mnohé nejasnosti“.12
Právě s ohledem na skutečnost, že tento zákon nově upravuje i zadávání koncesí, lze ZZVZ
do jisté míry označit jako zadávací kodex.

9

PODEŠVA, Vilém, et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552–102-6, s. 3.
10
Tamtéž.
11
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 134/2016 Dz.
12
PODEŠVA et al. 2016, op. cit., s. 4.
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ZZVZ je systematicky členěn do patnácti částí.13 Zadavatel vždy použije část první
a desátou až třináctou, které upravují společné obecné otázky. Část druhou naopak využije jen
pro postupy, které jsou zadávacím řízením. Části třetí až devátá pak upravují konkrétní
postupy, např. postup při zadávání zakázky v nadlimitním režimu.14 Součástí tohoto zákona je
také šest příloh.15
Z hlediska povahy ZZVZ nelze tento zákon jednoznačně podřadit pod právo soukromé
ani veřejné, neboť jeho jednotlivá ustanovení mají jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní
povahu. Ustanovení, které mají povahu ryze veřejnoprávní lze rozpoznat v zásadě jednoduše,
půjde především o ustanovení upravující dohled nad dodržováním zákona, informační systém
o veřejných zakázkách, systém kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných
dodavatelů.
Jiná situace je ovšem v případě úpravy pravidel pro zadávání veřejných zakázek
včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání a tomu odpovídající povinnosti
dodavatelů, tj. zadávacího řízení.16 Povaha zadávacího řízení byla v minulosti předmětem
obsáhle diskuze a ani v současné době toto téma není úplně uzavřené. Z pohledu právní teorie
patří zadávací řízení do práva soukromého. „Zatímco teorie zájmová jednoznačnou odpověď
ohledně povahy zadávacího řízení nedává, na základě teorie mocenské, organické i teorie
metody právního regulování docházíme k závěru, že zadávací řízení je charakteru
soukromoprávního“.17 Zadavatelé totiž nevystupují při zadávání veřejných zakázek jako
vrchnostenský orgán, resp. orgán veřejné moci. Zároveň i přes značné omezení principu
smluvní svobody, které logicky vychází ze samého účelu právní úpravy, tj. hospodárné,
efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky (tzv. princip 3E) společně se snahou
zabezpečit hospodářskou soutěž, zůstává zachována v podstatě rovná možnost disponovat

13

Část první – obecná ustanovení (§ 1-32); Část druhá – základní ustanovení o zadávacích řízeních (§ 33-51); Část
třetí – podlimitní režim (§ 52-54); Část čtvrtá – nadlimitní režim (§ 55-128); Část pátá – zjednodušený režim (§
129); Část šestá – zvláštní postupy (§130-150); Část sedmá – postup při zadávání sektorových veřejných zakázek (§
151-173); Část osmá – postup pro zadávání koncesí (§ 174-186); Část devátá – postup pro zadávání veřejných
zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187-209); Část desátá – společná ustanovení (§ 210-223); Část
jedenáctá – informační systém o veřejných zakázkách (§ 224-232); Část dvanáctá – systém certifikovaných
dodavatelů (§ 233-240); Část třináctá – ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 241-272); Část čtrnáctá –
přechodná a závěrečná ustanovení (§ 273-278); Část patnáctá – účinnost (§ 279).
14
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 6.
15
Příloha č. 1 – seznam vojenského materiálu podle § 28 písm. n); Příloha č. 2 – seznam služeb, které není
zadavatel v souladu s § 29 písm. n) povinen zadávat podle zákona a seznam činností, které je zadavatel při naplnění
§ 29 písm. r) povinen zadávat podle zákona; Příloha č. 3 – trestné činy pro účely prokázání splnění základní
způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a); Příloha č. 4 – Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu
podle § 129; Příloha č. 5 – seznam právních předpisů podle ů 152 odst. 2 písm. b); Příloha č. 6 – náležitosti výzev
podle § 53 odst. 1, § 58 odst. 3 a 5, § 61 odst. 5 a 11, § 68 odst. 4, § 69 odst. 6, § 72 odst. 4, § 141 odst. 1.
16
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 10.
17
DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. V Praze: C. H. Beck,
2014. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-518-3, s. 18.
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s právním vztahem jak pro zadavatele, tak i pro dodavatele. Soukromoprávní povaha
zadávacího řízení je přímo vyjádřena i v § 39 odst. 1 in fine ZZVZ, který stanoví, že zadavatel
je oprávněn stanovit pravidla pro průběh zadávacího řízení v souladu se základními zásadami
specifikovanými v § 6 ZZVZ, pokud zákon sám nestanoví jinak.
Autor této práce se tedy domnívá, že i přestože je zadávací řízení vysoce
formalizovaný a právem podrobně upravený proces výběru druhé smluvní strany, jde stále
o specifický postup uzavírání smluvního vztahu soukromoprávního charakteru. Tento závěr
podporuje i rozhodovací praxe správních soudů a ÚOHS.18
Soukromoprávní povaha zadávacího řízení má za následek subsidiaritu OZ vůči
ZZVZ, která se v obecné rovině projevuje aplikací principů a zásad společných pro celé
soukromé právo při interpretaci jednotlivých ustanovení ZZVZ, a tedy nejen zásad
obsažených v § 6 ZZVZ. Nejvýrazněji se ale podle názoru autora práce projeví subsidiární
charakter OZ při finální fázi zadávacího řízení, kterou je vlastní proces uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku, kdy tato problematika je esenciální pro celou práci a bude podrobně
rozebrána v následující části této práce.
1.1.3

Zásady zadávání veřejných zakázek
Oblast zadávání veřejných zakázek je ovládána celkem čtyřmi základními zásadami,

jimiž se zadavatel musí řídit kdykoliv, kdy zadává veřejnou zakázku, a k nimž se přihlíží při
interpretaci všech ustanovení ZZVZ. V důsledku to tedy znamená, že těmito zásadami je
zadavatel vázán i v případě, kdy není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,
např. při zadávání zakázky malého rozsahu.19 „Je však třeba připomenout, že základní zásady
představují spíše hodnotový základ, resp. cíle právní regulace, nikoliv konkrétní (pozitivně
právní) pravidlo chování. Míru nutnosti jejich naplnění je tak proto třeba posoudit podle
konkrétních okolností a nepřistupovat k nim absolutisticky, jak se v praxi zejména některých
kontrolních orgánů stávalo. Často jsou také v rozporu mezi sebou navzájem či v rozporu
s jinými zásadami a principy, a musí proto dojít k jejich vyvažování s ohledem na konkrétní
okolnosti, cíl a účel právní úpravy“.20 S uvedeným názorem autor této práce do jisté míry
souhlasí, nicméně je potřeba zdůraznit význam a důležitost základních zásad zadávání
veřejných zakázek, neboť tyto prostupují celým procesem, který směřuje k uzavření smlouvy
na veřejnou zakázku, a do značné míry jej odlišují od běžné soukromoprávní kontraktace.
18

Srov. např. rozsudek NSS ze dne 15. října 2010, sp. zn. 5 Afs 77/2010, nebo rozhodnutí ÚOHS ze dne 26. srpna
2011, č. j. ÚOHS-R116/2011/VZ-13445/2011/310/JSl.
19
Srov. § 31 ZZVZ.
20
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 45.
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Autor práce dále upozorňuje na opomíjenou skutečnost, že zadavatel je povinen řídit se
základními zásadami dokonce i v postkontraktační fázi. Zadavatel tak tyto zásady musí
respektovat i v situaci, kdy zadávací řízení již řádně proběhlo. Jednoznačným příkladem je
pak problematika změn uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku. V této souvislosti autor práce
připomíná velmi důležitý rozsudek SDEU ve věci CAS Succhi di Frutta SpA,21 v němž
uvedený soud dospěl k závěru, že zadavatel je vázán pravidly pro zadávání veřejných zakázek
i po řádném uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a při následném plnění z této smlouvy.
Základní zásady jsou upraveny v § 6 ZZVZ a jsou to zásada transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. První dvě jmenované je zadavatel
povinen dodržovat vůči všem. Následující zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace
musí zadavatel dodržovat pouze ve vztahu k dodavatelům.22
Výše uvedené zásady vycházejí ze zásad primárního práva EU, které autor této práce
již uvedl výše (čtyři základní svobody vnitřního trhu a nediskriminace na základě státní
příslušnosti). Zásady zadávaní veřejných zakázek, jak je definuje ZZVZ, je tedy nutné
vykládat ve světle judikatury SDEU a příslušných interpretačních sdělení Evropské komise.23
Zásada transparentnosti je konkrétním a specifickým projevem zásady rovného
zacházení.24 K obdobnému závěru dospěl SDEU ve svém rozsudku ve věci Unitron
Scandinavia A/S.25 Tato zásada se projevuje ve všech fázích procesu zadávání veřejných
zakázek a jejím hlavním účelem a smyslem je učinit tento proces čitelným, srozumitelným
a předvídatelným a zároveň tak předcházet potenciální korupci. Podle interpretačního sdělení
Evropské komise má zásada transparentnosti dva základní prvky. 26 Prvním z těchto prvků je
dostatečná míra srozumění všech případných dodavatelů s vyhlášením veřejné zakázky a
zajistit tak efektivní hospodářskou soutěž mezi dodavateli. V praxi se projevuje zejména
prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je uveřejněno způsobem podle §
212 ZZVZ. Druhá složka zásady transparentnosti tkví v povinnosti učinit zadání veřejné
zakázky průhledné a srozumitelné a učinit ho tak způsobilým pro kontrolu veřejností a
21

Rozsudek SDEU ze dne 29. dubna 2004, věc řízení C-496/99 Komise Evropských společenství proti CAS Succhi
di Frutta SpA.
22
Srov. § 6 ZZVZ.
23
Srov. např. rozsudek SDEU ze dne 18. června 2002, věc řízení C-92/00 Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik
Planungs-Gesellschaft mbH (HI) proti Stadt Wien.
24
Stanovisko Generálního advokáta Y. Bota, 27. října 2009, věc řízení C-91/08 Wall AG proti La ville de
Francfort-sur-le-Main a Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH [online]. [cit. dne 5. 5. 2018].
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:62008CC0091.
25
Rozsudek SDEU ze dne 18. listopadu 1998, věc řízení C-275/98 Unitron Scandinavia A/S a 3-S A/S, Danske
Svineproducenters Serviceselskab proti Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
26
Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se
plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02) [online]. [cit. dne 5. 5.
2018]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52006XC0801(01).
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přezkoumání správními soudy. Především jde o povinnost vést a uchovávat zadávací
dokumentaci, poskytovat příslušné informace dodavatelům skrze zadávací dokumentaci a
dodržovat předem určená pravidla.27
Zásada přiměřenosti je oproti předchozí právní úpravě zásadou novou, i když podle
názoru autora této práce se mlčky projevovala i v ZVZ a to zejména s ohledem na tehdejší
unijní legislativu. Do textu ZZVZ byla tak zásada přiměřenosti přejata ze zadávacích směrnic.
Smyslem této zásady je vybalancovat na jedné straně zájem na zachování hospodářské
soutěže a na druhé straně omezování počtu dodavatelů, kteří se mohou ucházet o veřejnou
zakázku v důsledku stanovení kvalifikačních kritérií.28 „Postup v souladu se zásadou
přiměřenosti tedy primárně (nikoliv však výlučně) spočívá v tom, že na jedné straně
zadavateli poskytuje dostatečné záruky výběru zadavatele, který skutečně bude schopen
veřejnou zakázku kvalitně a v požadovaných termínech realizovat, na druhou stranu se bude
jednat o postup, který nad rámec garance výše uvedeného cíle nebude dále nedůvodně
omezovat hospodářskou soutěž“.29 Podle Kouřilové má pak tato zásada zajistit, aby zadavatelé
nejednali zcela svévolně ve vztahu k dodavatelům.30 Vzhledem k výše uvedenému tedy bude
muset zadavatel zohledňovat zásadu přiměřenosti především při tvorbě zadávacích podmínek,
a to zejména těch, které stanoví požadavky na kvalifikaci případných uchazečů. 31 Zadavatel
tak bude nucen v každém jednotlivém případě zvážit, zda jím stanovené zadávací podmínky
jsou přiměřené ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a dalším okolnostem zadávacího
řízení. Analogicky se tato zásada uplatní rovněž při stanovení některých lhůt v zadávacím
řízení.32
Zásadou rovného zacházení rozumíme povinnost zadavatele zacházet s jednotlivými
dodavateli v obdobných situacích obdobně. Jinými slovy žádný z dodavatelů nesmí být vůči
ostatním dodavatelům zvýhodňován či upřednostňován, není-li dán pro takové jednání
objektivní důvod. Tato zásada se použije ve všech fázích zadávacího řízení. Konkrétně se
zásada rovného zacházení projevuje například v § 46 ZZVZ, kde je upravena problematika
objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Vzhledem k tomu, že jde
o jednu ze základních zásad práva EU, můžeme k ní také nalézt relativně bohatou judikaturu

27

DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 46.
PODEŠVA et al. 2016, op. cit., s. 32.
29
Tamtéž.
30
KOUŘILOVÁ, Klára. K zásadě přiměřenosti při postupu zadavatele v zadávacím řízení [online]. [cit. dne 6. 5.
2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-zasadeprimerenosti-pri-postupu-zadavatele-v-zadavacimrizeni-105563.html
31
Např. požadavek referenčních zakázek, či rozsah realizačního týmu.
32
Např. lhůta pro objasnění či doplnění nabídky podle § 46 ZZVZ.
28
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SDEU.33 Z judikatury SDEU mimo jiné vyplývá, že zásada rovného zacházení je obecnější
zásadou a uplatní se tedy i v případech, kdy nelze použít pravidla pro zákaz diskriminace na
základě státní příslušnosti.34
Čtvrtou, a tedy poslední zásadou uvedenou v § 6 ZZVZ, je zásada zákazu
diskriminace. Tato zásada je bezprostředně vyjádřena i v primárním právu EU, a to konkrétně
v čl. 18 SFEU. Rovněž jako v případě zásady transparentnosti je zásada zákazu diskriminace
specifickým projevem zásady rovného zacházení. Účelem této zásady je pak zakotvit
povinnost zadavatelů aplikovat stejný přístup vůči dodavatelům z jiných členských států
EU.35 České soudy v oblasti zadávání veřejných zakázek rozlišují diskriminaci zjevnou
a skrytou.36 „Zjevnou diskriminací by bylo uplatňování rozdílných podmínek vůči jednotlivým
dodavatelům, ať z obsahového či procedurálního hlediska; diskriminací by byla rovněž
situace, kdy by v důsledku postupu zadavatele bylo některým uchazečům znemožněno či
ztíženo se ucházet o veřejnou zakázku za podmínek, které mají dodavatelé ostatní.
Diskriminací skrytou se pak rozumí uplatňování formálně shodných požadavků, které však
mají na některé subjekty odlišný dopad, například stanovení příliš přísných požadavků na
kvalifikaci zamezí účasti malých a středních podniků v řízení, přičemž výše požadavků není
charakterem veřejné zakázky odůvodněna“.37
Z výše uvedeného je zřejmé, že jednotlivé zásady od sebe nejsou striktně odděleny
a v určitých případech dochází k jejich vzájemnému prolínání. Jednoznačným příkladem
takového prolínaní je posledně zmíněná zásada zákazu diskriminace ve spojení se zásadou
přiměřenosti, a to zejména v případě problematiky nastavovaní kvalifikačních kritérií
v zadávací dokumentaci pro případné zájemce o zadání veřejné zakázky.

1.2

Základní pojmy
Pro účely této práce jsou zásadní dva základní pojmy a to veřejná zakázka, resp. její

zadání, a zadávací řízení. S ohledem na změnu v terminologii, jež se projevila v účinné právní
úpravě, a skutečnost, že tyto pojmy bude autor této práce v jejích dalších částech používat
v bližších souvislostech, jeví se jejich základní rozbor jako žádoucí.
33

Srov. např. Rozsudek SDEU ze dne 22. června 1993, věc řízení C-243/89 Komise proti Dánskému království
nebo rozsudek SDEU ze dne 25. dubna 1996, věc řízení C-87/94 Komise proti Belgickému království nebo
Rozsudek SDEU ze dne 13. října 2005, věc řízení C-458/03 Parking Brixen GmbH proti Gemeinde Brixen a
Stadtwerke Brixen AG
34
DVOŘÁK 2014, op. cit., s. 22.
35
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 48.
36
Srov. např. rozsudek NSS ze dne 5. června 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008.
37
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 48
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1.2.1

Veřejná zakázka a její zadání
Předchozí právní předpis regulující zadávaní veřejných zakázek, tj. ZVZ, definoval

veřejnou zakázku jako zakázku realizovanou na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním
či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné
provedení stavebních prací.38 Ve srovnání s tím ZZVZ neobsahuje žádnou bezprostřední
definici veřejné zakázky. ZZVZ je nahrazuje pojmem zadání veřejné zakázky. Zadáním
veřejné zakázky je v § 2 odst. 1 ZZVZ definováno jako úplatné uzavření smlouvy mezi
zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby
nebo stavební práce.
Nový pojem zadání veřejné zakázky je definován velmi obecně a to především
z důvodu, aby zahrnoval zadání všech veřejných zakázek bez ohledu na jejich
předpokládanou hodnotu nebo konkrétní způsob zadání. Zadáním veřejné zakázky tak
rozumíme i zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, např. veřejné zakázky malého
rozsahu.39 Nutno podotknout, že pod obecný pojem zadání veřejné zakázky, i přes
samostatnou definici v § 174 ZZVZ, spadá také zadání koncese s ohledem na § 2 odst. 2
ZZVZ, který mezi jednotlivé druhy veřejných zakázek řadí i koncese na služby a koncese na
stavební práce. Pojem veřejná zakázka ve smyslu ZZVZ tedy zahrnuje i koncesi.
Z definice zadání veřejné zakázky podle § 2 odst. 1 ZZVZ vyplývá několik
charakteristických rysů, které musí být kumulativně splněny.
Prvním z těchto rysů je uzavření úplatné smlouvy. Zadavatel tedy musí poskytnout
protiplnění za přijaté dodávky, služby či provedené stavební práce a to zejména
prostřednictvím peněžitých prostředků. Za úplatu se v tomto smyslu považuje i jakékoliv jiné
protiplnění zadavatele, které je vyjádřitelné v penězích, například plnění v naturáliích, plnění
spočívající v poskytnutí protislužby nebo v převedení vlastnického či jiného práva.40 „Za
úplatné je ale potřeba považovat také smluvní vztahy, u nichž dochází k zápočtům plnění obou
smluvních stran. Jedná se například o případy, kdy zadavatel pronajme vlastní nemovitost
dodavateli, který jako protiplnění poskytuje zadavateli stavební práce, a to bez ohledu zda
k tomu dochází v pronajaté nemovitosti či jinde“.41 Z rozhodovací praxe ÚOHS aplikovatelné
na současný právní stav vyplývá, že naplněním znaku úplatnosti rozumíme rovněž nepřímou

38

Srov. § 7 ZVZ.
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 14
40
Tamtéž, s. 15
41
HERMAN, Pavel, et. al. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. ISBN 97880-7380-595-1, s. 12.
39
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úhradu zadavatele, a to například v případech nepeněžitého protiplnění nebo v případech
jiných konstrukcí úplaty, kdy zadavatel rozhodne o způsobu úhrady jinými osobami.42
Druhým charakteristickým rysem zadání veřejné zakázky jsou subjekty, které
uzavírají výše uvedenou smlouvu. Smluvní stranou musí být zadavatel ve smyslu § 4 ZZVZ,
tedy osoba která si objednává určité plnění ve formě dodávek, služeb nebo stavebních prací
a jeho smluvním partnerem musí být dodavatel ve smyslu § 5 ZZVZ, tedy osoba která
objednané dodávky, služby či stavební práce poskytne nebo zhotoví. V případě, že by nebylo
dodrženo uvedené smluvní postavení, např. plnění ze smlouvy na veřejnou zakázku by
objednávala osoba, která není zadavatelem podle § 4 ZZVZ, pak by se nejednalo o zadání
veřejné zakázky.
Posledním rysem zadání veřejné zakázky je předmět uzavírané smlouvy. Tím je
povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo zhotovit stavební práce. „Zadáním
veřejné zakázky naopak nebude uzavření smluv, podle kterých má určité výkony poskytovat
zadavatel. Prodeje veřejného majetku či jiné dispozice s ním jako pachty a nájmy obecně
nespadají do působnosti tohoto zákona, to však neplatí v případech, kdy buď mají zakrýt
pravou podstatu smluvního vztahu, anebo v sobě zahrnují dílčí ujednání, která definici zadání
veřejné zakázky naplňují“.43
Podle názoru autora této práce lze dále dovodit s ohledem na první definiční znak
zadání veřejné zakázky, tj. úplatnost, že naproti posledně uvedené povinnosti dodavatele stojí
taktéž povinnost zadavatele poskytnout úplatu za dodané služby, stavební práce či dodávky.
Jak je již výše uvedeno, naplněny musí být všechny tři specifikované charakteristické
rysy kumulativně, jinak o zadání veřejné zakázky nepůjde. Příkladem, kdy uzavření smlouvy
není zadáním veřejné zakázky, může být darovací smlouva nebo smlouva o výpůjčce, dále
může jít o situaci, kdy nebude dodržena podmínka smluvního postavení atd.
ZZVZ rovněž obsahuje definici negativní, tj. výčet případů u kterých nepůjde o zadání
veřejné zakázky ex lege. ZZVZ výslovně uvádí, že uzavření smlouvy, kterou se zakládá
pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, se nepovažuje za zadání veřejné zakázky. Stejně tak
je tomu v případě smluv upravujících spolupráci zadavatelů při zadávání veřejné zakázky.
1.2.2

Zadávací řízení
Veřejnou zakázku je zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení, nestanoví-li ZZVZ

42

Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 23. června 2008, č. j. ÚOHS-R121/2008/02-20476/2008/310-ZČ.
KRUTÁK, Tomáš, et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem. Olomouc: ANAG, 2016. Právo.
ISBN 978-80-7554-040-9, s. 31.
43
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jinak.44 Současná právní úprava neuvádí definici zadávacího řízení, nicméně lze z obecného
hlediska shrnout, že zadávací řízení je specifický procesní postup zadavatele, který je
zakončen zadáním veřejné zakázky vybranému dodavateli případně i více vybraným
dodavatelům. Jinými slovy jde o zákonem stanovená pravidla, které zadavatel aplikuje při
výběru dodavatele, kdy výsledkem je zadání veřejné zakázky.45
Problematika povahy zadávacího řízení byla v této práci rozebrána již výše a na tomto
místě lze tedy jen pro úplnost připomenout, že v současné době převažuje názor prosazující
soukromoprávní povahu zadávacího řízení.
ZZVZ uvádí v § 3 celkem devět druhů zadávacích řízení.46 Dílčí druhy zadávacích
řízení se od sebe liší především možností zadavatele použít konkrétní druh zadávacího řízení.
Tato možnost je vázána na splnění zákonem definovaných podmínek. Obecná zásada
aplikovatelná na všechny druhy zadávacích řízení ukládá všem zadavatelům povinnost řídit se
procesními pravidly stanovými zákonem pro vybraný druh zadávacího řízení po celou dobu
jeho průběhu.47 Na tuto obecnou zásadu dále navazuje zákaz měnit druh zadávacího řízení
v průběhu řádně zahájeného zadávacího řízení, a to zejména s ohledem na legitimní očekávání
účastníků zadávacího řízení a transparentnost celého procesu.48
Jak autor této práce uvedl již v úvodu, další části diplomové práce budou zaměřeny
zejména na otevřené řízení, které je vnímáno jako jeden z nejtransparentnějších
a nejotevřenějších druhů zadávacích řízení a které je nejčastěji používaným druhem
zadávacího řízení.
Otevřené řízení může zadavatel využít vždy bez omezení, aniž by musel splnit další
zákonem stanové podmínky. Jedná se o druh zadávacího řízení, které vykazuje vysokou míru
shody s veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku podle obecné úpravy obsažené v § 1772
a násl. OZ. Pro úplnost lze na závěr dodat, že otevřené řízení patří do skupiny zadávacích
řízení, u nichž zadavatel není oprávněn jednat s uchazeči o podaných nabídkách.49

44

ZZVZ stanoví jinak v případě obecných výjimek v § 29, výjimek pro podlimitní veřejné zakázky v § 30, dále
v případě veřejných zakázek malého rozsahu v § 31, u sektorových zakázek v § 158 až 160, u koncesí v § 177 a §
178 a také u veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti v § 191. Povinnost zadat veřejnou zakázku v
zadávacím řízení se považuje za splněnou rovněž v případě, kdy je veřejná zakázka zadána na základě rámcové
dohody postupem podle části šesté hlavě II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III anebo
pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9 ZZVZ.
45
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 20
46
Zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez
uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné
zakázky ve zjednodušeném režimu.
47
PODEŠVA et al. 2016, op. cit., s. 15.
48
HERMAN et. al. 2016, op. cit., s. 15.
49
Do této skupiny dále patří například zjednodušené podlimitní řízení, užší řízení či soutěžní dialog.
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2.

Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

2.1

Předkontraktační proces
V této kapitole bude zkoumána první ze dvou základních fází postupu uzavření

smlouvy na veřejnou zakázku, tj. předkontraktační proces. Pozornost bude věnována zejména
zahájení zadávacího řízení, určitým specifickým aspektům zadávacích podmínek, dále
nabídce a její povaze a obsahu společně s problematikou vázanosti nabídkou a konečně
i hodnocení nabídky.
2.1.1

Zahájení zadávacího řízení
Proces směřující k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku zahajuje podle ZZVZ

zadavatel a činí tak zásadně prostřednictvím zahájení zadávacího řízení.50
Otevřené řízení zadavatel zahajuje odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení
k uveřejnění, kdy konkrétní podmínky a způsob uveřejnění stanoví § 212 ZZVZ. Oznámení
o zahájení zadávacího řízení představuje formulář, jehož obsah a náležitosti jsou stanoveny
v případě nadlimitních veřejných zakázek prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1986, ze
dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení
v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011
a v případě podlimitních veřejných zakázek vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování
formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele,
ve znění pozdějších předpisů. Hlavním rozdílem je pak především míra rozsahu
a komplexnosti jednotlivých formulářů, kdy formuláře pro podlimitní zakázky mají zcela
logicky zjednodušenou formu.
Způsob, kterým je zadavatel povinen vyplnit tyto formuláře včetně povinně
vyplňovaných údajů je rovněž specifikován ve výše uvedené prováděcí vyhlášce č. 168/2016
Sb.
Formuláře se elektronickou cestou zasílají do Věstníku veřejných zakázek a v případě,
že se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní povahy, pak se formulář zasílá i do Úředního
věstníku Evropské unie. V posledně jmenovaném případě pak ZZVZ ponechává zadavateli
možnost volby, zda tak učiní sám nebo prostřednictvím provozovatele Věstníku veřejných
50

DVOŘÁK 2014, op. cit., s. 48.
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zakázek. Dlužno však poznamenat, že v případě, kdy se zadavatel dobrovolně rozhodne
odeslat informace o veřejné zakázce k uveřejnění i do Úředního věstníku Evropské unie, ač
k tomu podle ZZVZ není povinen, pak musí dodržovat postupy vymezené prováděcím
nařízením Komise (EU) 2015/1986.51
Uvedené formuláře jsou podle § 28 odst. 1 ZZVZ součástí zadávací dokumentace a
jejich hlavním účelem je především zajistit, aby se zadávacího řízení mohlo zúčastnit co
nejvíce dodavatelů a to i těch zahraničních. Tato snaha je v případě nadlimitních veřejných
zakázek zvýrazněna uveřejněním příslušného formuláře v Úředním věstníku Evropské unie.52
Jak již bylo výše uvedeno, s odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení
k uveřejnění ZZVZ spojuje okamžik zahájení zadávacího řízení. V důsledku toho vznikají
zadavateli již samotným odesláním oznámení určitá práva a povinnosti. Spornou otázkou
nicméně je, kdy je učiněna samotná výzva neurčitému počtu osob k podání nabídek. Někteří
autoři se přiklánějí k závěru, že jde již o samotný okamžik odeslání formuláře,53 jiní autoři
zastávají názor, že se jedná až o okamžik uveřejnění oznámení ve Věstníku veřejných
zakázek, respektive v Úředním věstníku Evropské Unie.54 Autor této práce se přiklání spíše
k první verzi interpretace, neboť již samotným odesláním oznámení zadavatel vyjadřuje vůli
vyzvat neomezený počet osob k podání nabídek a okamžik, kdy se o této skutečnosti dozvědí
potenciální dodavatelé, není podle názoru autora práce rozhodný. Ostatně k tomuto závěru lze
dojít i gramatickým výkladem příslušné části důvodové zprávy k ZZVZ.55
Pro úplnost je nutné zdůraznit, že k zahájení zadávacího řízení dojde pouze, pokud
byl formulář řádně vyplněn. V opačné situaci, nebo v případě nedodržení stanovených
formátů, ZZVZ stanoví fikci, že se formulář za odeslaný nepovažuje a zadávací řízení tedy
nebylo zahájeno.56
V návaznosti na výše uvedené lze obecně shrnout, že výše uvedené oznámení
o zahájení zadávacího řízení, resp. formulář, představuje výzvu neomezenému počtu osob k
podání nabídek. Prostřednictvím tohoto oznámení zadavatel sděluje dodavatelům základní
informace o veřejné zakázce a požadavcích zadavatele včetně podmínek kvalifikace a lhůty
pro podání nabídek. Detailnější informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení jsou uvedeny
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DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 346
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. února 2015, č. j. ÚOHS-S603/2014/VZ-3213/2015/553/MKn.
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MACEK, Ivo, et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou. Praha: Leges,
2017. ISBN 978-80-7502-171-7, s. 215.
54
DVOŘÁK 2014, op. cit., s. 49.
55
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 134/2016 Dz.
56
KRUTÁK et al. 2016, op. cit., s. 549.
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v dalších částech zadávací dokumentace.57
2.1.2

Zadávací podmínky; obchodní a jiné smluvní podmínky
Zadávací podmínky jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. a) ZZVZ jako veškeré

podmínky stanovené zadavatelem pro průběh a účast v zadávacím řízení, dále jsou to pravidla
pro snížení počtu účastníků v zadávacím řízení nebo počtu předběžných nabídek nebo řešení,
pravidla pro hodnocení nabídek a konečně další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku podle § 104 ZZVZ. Zadávací podmínky tedy můžeme chápat jako souhrn podmínek
a pravidel pro určité zadávací řízení, jež mají zejména v případě otevřeného řízení a jemu
podobných řízení zásadní vliv na podobu budoucí smlouvy na veřejnou zakázku.
Soubor všech písemných dokumentů obsahující zadávací podmínky, které jsou
sdělovány nebo zpřístupňovány účastníkům zadávacího řízení při jeho zahájení, následně
tvoří zadávací dokumentaci. Součástí zadávací dokumentace jsou taktéž formuláře podle
§ 212 ZZVZ, jak již bylo uvedeno výše, a také výzvy uvedené v příloze č. 6 ZZVZ.58
Zadávací podmínky musí být zadavatelem stanoveny tak, aby nepůsobily
diskriminačně vůči některým eventuálním uchazečům zadávacího řízení.59 Zadávací
podmínky tedy nesmí bezdůvodně přímo či nepřímo zaručovat konkurenční výhodu jednomu
či více uchazečům a musí splňovat požadavky zásad rovného zacházení a nediskriminace
podle § 6 odst. 2 ZZVZ. Zároveň zadavatel musí nastavit zadávací podmínky tak, aby
nedocházelo k bezdůvodnému vytváření překážek hospodářské soutěže. Tento obecný princip
však nelze chápat absolutně a je potřeba vždy v konkrétním případě vyvažovat mezi výše
uvedenými požadavky a potřebami a legitimním očekáváním zadavatele.60
V návaznosti na výše uvedené se autor této práce domnívá, že zadavatel je
prostřednictvím zadávacích podmínek oprávněn vytvořit určitou míru nerovnováhy mezi
potenciálními dodavateli a tím narušit hospodářskou soutěž, ale pouze za předpokladu, že by
jinak nebylo možné provést zadávací řízení tak, aby došlo k uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku s dodavatelem, který bude způsobilý naplnit očekávání a potřeby zadavatele. Jinými
slovy musí zde existovat kvalifikovaný objektivní důvod pro vytvoření nerovnováhy mezi
účastníky

zadávacího

řízení

a

současně

narušení

hospodářské

soutěže

nesmí

překračovat nezbytnou míru.
57

DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 346.
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ZZVZ.
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Dlužno ale poznamenat, že za správné vyhotovení zadávacích podmínek zadavatel
plně odpovídá. Podle ÚHOS je to totiž zadavatel, kdo je výhradně odpovědný za celý proces
zadávání veřejných zakázek a tím pádem i za tvorbu zadávacích podmínek.61
Zadávací podmínky mohou být po zahájení zadávacího řízení změněny nebo doplněny
pouze v případě, stanoví-li tak ZZVZ. V návaznosti na zásadu transparentnosti platí obecný
zákaz změny zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení, nicméně ZZVZ v určitých
případech změnu výslovně připouští a prolamuje tak obecný zákaz a to především s ohledem
na požadavek racionality a hospodárnosti zadávacího řízení. Změna zadávací dokumentace je
upravena v § 99 ZZVZ u nadlimitních veřejných zakázek.62 Základním předpokladem je, že
ještě nedošlo k uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.
Následně musí být příslušná změna či doplnění zadávací dokumentace řádně uveřejněny nebo
oznámeny dodavatelům, a to stejným způsobem jako změněná nebo doplněná zadávací
podmínka.63 Relativně výraznou změnu oproti předchozí právní regulaci doznala úprava
prodloužení lhůty při takovém doplnění či změně zadávací dokumentace. Podle ZZVZ totiž
zadavatel není bezpodmínečně povinen prodlužovat lhůtu pro podání žádosti o účast,
předběžných nabídek nebo nabídek, což je v přímém rozporu nejen se zněním § 40 odst. 3
ZVZ, který danou problematiku upravoval doposud, ale taktéž i s rozhodovací praxí ÚOHS.64
Z hlediska procesu uzavření smlouvy na veřejnou zakázku se jeví jako důležité
zejména podmínky účasti v zadávacím řízení, neboť s účastníkem zadávacího řízení, který
tyto podmínky nesplňuje, zadavatel nemůže následně uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku.65
Těmi jsou podle § 37 odst. 1 ZZVZ podmínky kvalifikace, technické podmínky vymezující
předmět veřejné zakázky, obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu
veřejné zakázky nebo zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, tj. např. vliv předmětu
veřejné zakázky na životní prostředí.
Podrobněji se bude dále autor této práce věnovat obchodním a jiným smluvním
podmínkám, které mají zásadní vliv na obsah a podobu budoucí smlouvy na veřejnou
zakázku.
Obchodními a jinými smluvními podmínkami chápeme podmínky, které budou
nedílnou součástí obsahu smlouvy na veřejnou zakázku. Typicky se bude jednat o lhůty pro
61

Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. září 2014, č. j. ÚOHS-R406/2013/VZ-19255/2014/310/PMo.
Toto ustanovení se uplatní i v podlimitním režimu, včetně zjednodušeném podlimitním řízení, zjednodušeném
režimu, koncesním řízení a zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti
63
Blíže § 99 ZZVZ.
64
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 8.června 2015, č.j. ÚOHS-S0206/2015/VZ-13545/2015/522/Dma.
65
Srov. § 39 odst. 2 písm. a) a odst. 4 ZZVZ. V tomto kontextu je také vhodné doplnit, že potenciální dodavatel se
účastníkem zadávacího řízení stává podle § 47 odst. 1 ZZVZ již samotným projevem vůle účastnit se zadávacího
řízení, která musí být projevena právně relevantním způsobem (viz § 47 odst. 1 písm. a) až c)).
62

18

plnění, platební podmínky, dodací podmínky, případně sankční ujednání atp. Obsah a způsob
stanovení obchodních a jiných smluvních podmínek je zásadně v diskreci zadavatele, kdy
ZZVZ omezuje zadavatele v tomto ohledu pouze základními zásadami pro zadávání
veřejných zakázek podle § 6 ZZVZ. V návaznosti na základní zásady je vhodné upozornit
především na požadavek přiměřenosti obchodních a jiných smluvních podmínek ve vztahu
k předmětu plnění veřejné zakázky.66
Zadavatel má možnost volby mezi dvěma základními způsoby, jakými budou
obchodní a jiné smluvní podmínky určeny. Prvním způsobem je rozhodnutí uvést taxativní
výčet obchodních a jiných smluvních podmínek a stanovit tak závazný návrh smlouvy. Druhý
způsob spočívá ve vymezení jen určitých smluvních podmínek, které považuje zadavatel za
nejpodstatnější, a ve zbytku zadavatel ponechává prostor potenciálním dodavatelům, aby sami
navrhli další podmínky a předložili tak vlastní návrh smlouvy.67
Posledně uvedený způsob není příliš vhodný v případě veřejných zakázek se
sofistikovanějším a komplexnějším předmětem plnění a to zejména s ohledem na potenciálně
obtížné hodnocení jednotlivých nabídek, které mohou být v rozsahu navržených smluvních
podmínek zásadně rozdílné. Naopak v případě veřejných zakázek se standardním předmětem
plnění by tento přístup neměl činit větší potíž.68
Nicméně i prvně uvedený způsob stanovení obchodních a jiných smluvních podmínek
není zcela bezproblémový, a to jak s ohledem na výše uvedený požadavek přiměřenosti
smluvních a zadávacích podmínek obecně, tak i na problematiku adhezivity takovýchto
smluv.
Výše uvedená adhezivita může potenciálně činit problémy se zřetelem na ochranu
slabší strany, kterou bude v případě zadávání veřejných zakázek zpravidla vybraný dodavatel.
Problematická se pak jeví ujednání, která jsou pro slabší stranu zvláště nevýhodná, aniž je pro
to rozumný důvod, tedy zejména v případě odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního
důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. V takové situaci,
pokud by byla dovozena adhezivita smlouvy na veřejnou zakázku, by byla část smlouvy
obsahující zmiňované disproporcionální ujednání podle § 1800 odst. 2 OZ relativně neplatná.
Dlužno však poznamenat, že výše uvedená problematika adhezivity smluv na veřejné
zakázky je velmi sporná. Autor této práce se přiklání k názoru Bejčka, který rozborem
jednotlivých ustanovení na ochranu slabší strany obsažených v OZ dochází k závěru, že jejich
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aplikace na proces zadávání veřejných zakázek není zásadně možná, a to i s ohledem na
skutečnost, že ochrana dodavatelů je majoritně zajištěna prostřednictvím včasného podání
odůvodněných námitek proti postupu zadavatele podle § 241 ZZVZ a násl., případně
přezkoumáním úkonů zadavatele podle § 248 a násl. ZZVZ.69
Nad rámec výše uvedeného lze doplnit, že v souladu s § 1751 OZ lze část obsahu
smlouvy na veřejnou zakázku stanovit také odkazem na určité obecně dostupné smluvní
podmínky, například vzorové smluvní podmínky FIDIC.70
2.1.3

Nabídka – povaha a obsah
Nabídkou jsou podle § 28 odst. 1 písm. f) ZZVZ údaje nebo doklady, které dodavatel

podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace. Z uvedené definice je patrné, že
je vždy potřeba rozlišovat mezi nabídkou učiněnou uchazečem zadávacího řízení v rámci
procesu zadávání veřejných zakázek a nabídkou podle OZ, který ve svém § 1731 definuje
nabídku jako návrh na uzavření smlouvy. Definice nabídky uvedená v OZ se pro účely ZZVZ
nepoužije a to ani subsidiárně.
Zcela odchylně od OZ je upraven především postup podávání nabídky a její přijetí.
Následný proces kontraktace mezi zadavatelem a dodavatelem na základě podané nabídky je
taktéž upraven rozdílně od kontraktačního procesu v OZ navzdory tomu, že se také jedná
postup uzavírání smluvního poměru soukromoprávního charakteru, jak již bylo rozebráno
v přechozí části této práce.71
Výše uvedený právní názor, se kterým se ztotožňuje i autor této práce, je akceptován
širší odbornou veřejností, avšak nikoliv jednomyslně. Podešva považuje nabídku podle § 28
odst. 1 písm. f) ZZVZ jako návrh na uzavření smlouvy, tj. nabídku ve smyslu § 1731 OZ, a to
s ohledem na soukromoprávní povahu zadávacího řízení a právní význam nabídky učiněné
v zadávacím řízení.72
Podešva nabídku ve smyslu § 28 odst. 1 písm. f) ZZVZ vykládá jako jednostranné
právní jednání, jímž dodavatel navrhuje zadavateli podmínky, za nichž je ochoten veřejnou
zakázku realizovat. Dodavatel tak činí především prostřednictvím návrhu smlouvy na
veřejnou zakázku, a to společně s detailním popisem předmětu plnění a relevantními údaji

69

BEJČEK, Josef. Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, Praha: Česká
advokátní komora, 2015, roč. 2015, 7-8, s. 24-36. ISSN 1210-6348.
70
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 212.
71
Tamtéž, s. 148.
72
PODEŠVA et al. 2016, op. cit., s. 156.

20

z hlediska pravidel pro hodnocení.73 Autor práce se s tímto názorem nicméně nestotožňuje.
ZZVZ oproti předchozí právní úpravě v zásadě nestanoví obsahové náležitosti pro
nabídku. Jistou výjimkou jsou v tomto ohledu např. doklady k prokázání základní a profesní
způsobilosti. V návaznosti na § 28 odst. 1 písm. f) ZZVZ je tedy obsah nabídky dán zejména
požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci. Pomyslnými mantinely jsou pro zadavatele
pouze základní zásady podle § 6 ZZVZ.74
Nejpodstatnější změnou v oblasti obsahu nabídky je pravděpodobně skutečnost, že
nabídka již nemusí obsahovat návrh smlouvy, jak tomu bylo podle § 68 odst. 2 ZVZ.75 Tento
fakt samozřejmě nebrání zadavateli uvedený návrh smlouvy v nabídce požadovat, nicméně
takovýto požadavek musí sám explicitně vymezit v zadávací dokumentaci. V tomto směru má
současně zadavatel v zásadě tři možnosti. Zadavatel může učinit návrh smlouvy obsahem
zadávací dokumentace nebo bude naopak požadovat po účastnících zadávacího řízení, aby
vytvořili svůj vlastní návrh smlouvy. Konečně zadavateli zbývá varianta, při které nebude
sám vytvářet návrh smlouvy ani nebude vyžadovat po potenciálních dodavatelích vyhotovení
návrhu smlouvy v rámci procesu podávání nabídek. V posledně jmenované variantě bude
návrh smlouvy zpracován až s vybraným dodavatelem.76
Lze doplnit, že návrh smlouvy obsažený v nabídce nemusí být nově podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče zadávacího řízení. Tato skutečnost avšak nemá
žádný vliv na požadavek souladu smlouvy s nabídkou vybraného dodavatele.77
V návaznosti na výše uvedené je možné ještě dodat, že obsah nabídek a s tím
související požadavky zadavatele bude do určitě míry ovlivněn i druhem zadávacího řízení
a způsobem jeho vedení.78
2.1.4

Vázanost nabídkou – zadávací lhůta a jistota
Dodavatelé, kteří mají zájem se ucházet o zadání veřejné zakázky, podávají své

nabídky ve lhůtě pro podání nabídek stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a která
je taktéž pochopitelně obsažena v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve
Věstníku veřejných zakázek, příp. i v Úředním věstníku Evropské unie. V otevřeném řízení je
zadavatel při určení lhůty pro podání nabídek limitován pouze § 57 ZZVZ. Taková lhůta tedy
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zásadně nebude kratší než třicet dnů od zahájení zadávacího řízení.79
Od výše uvedené lhůty je potřeba rozlišovat zadávací lhůtu. Zadávací lhůtou podle
§ 40 ZZVZ rozumíme zadavatelem fakultativně stanovenou lhůtu, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.80
Základním účelem zadávací lhůty bylo podle doktríny i ustálené rozhodovací praxe
ÚOHS stanovení doby, během které byli účastnící svými nabídkami vázáni a nebyli tak
oprávněni své nabídky vzít zpět ani je doplňovat či jinak měnit.81 Taková povinnost avšak
z dikce § 40 ZZVZ výslovně nevyplývá, když uvedené ustanovení stanoví pouze povinnost
neodstoupit ze zadávacího řízení. Nezměnitelnost nabídky po uplynutí lhůty pro podání je
nově explicitně zakotvena jinde, a to v § 46 odst. 2 ZZVZ, a proto je třeba institut zadávací
lhůty vykládat v souvislosti s tímto ustanovením. Dvořák se pak i s ohledem na posledně
uvedené ustanovení a smysl a účel ZZVZ domnívá, že zákonodárce de facto ztotožňuje
účastníka a jeho nabídku, a proto samotná nemožnost odstoupit ze zadávacího řízení
představuje zároveň vázanost účastníka zadávacího řízení jeho nabídkou.82
Můžeme tak jen spekulovat, proč zákonodárce nevyužil všeobecně známého
a používaného institutu odvolání nabídky a místo něj použil zcela nový institut a pojem,
tj. odstoupení ze zadávacího řízení. Další, zajímavější, otázkou je, jaký je rozdíl mezi
odvoláním nabídky podle OZ a odstoupením ze zadávacího řízení podle ZZVZ. Podle
Dvořáka v podstatě žádný neb obě situace mají totožné právní následky.83
V návaznosti na výše uvedené lze tedy dojít k závěru, že ZZVZ stanoví generální
oprávnění pro každého účastníka zadávacího řízení kdykoliv v průběhu zadávacího řízení
odstoupit, resp. odvolat svou nabídku, pokud zadavatel nevyužije institutu zadávací lhůty, což
nově záleží výslovně na jeho uvážení na rozdíl od předchozí právní úpravy. Případným
odstoupením účastníka zaniká jeho účast v zadávacím řízení ex lege.84 Není tedy potřeba
jakéhokoliv dalšího jednání ze strany zadavatele.85
Jinak je tomu ale v případě problematiky nezměnitelnosti nabídky. Zde totiž platí,
i v situaci, kdy se zadavatel rozhodne nevyužít zadávací lhůtu, obecný zákaz měnit nabídku
po uplynutí lhůty pro podání nabídek, který je explicitně stanovený v § 46 odst. 2 ZZVZ.
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Tento zákaz avšak není absolutní. K prolamování tohoto zákazu dochází například v situaci,
kdy zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení doplnil svou nabídku o další nebo
chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií
hodnocení.86 Zmiňovaná žádost o doplnění nabídky je mimochodem velmi pozitivní novum,
které zmírňuje přílišnou tvrdost a rigiditu předchozí právní úpravy v tomto ohledu. Zadavatel
má tedy nyní možnost využít tohoto institutu a zbytečně nevyřazovat některé, jinak kvalitní,
nabídky z čistě formalistických důvodů.87 Autor této práce ale upozorňuje na omezenost výše
nastíněné možnosti měnit nabídku i po uplynutí lhůty pro podání nabídek, která tkví v povaze
doplňovaných údajů, vzorků aj. Tyto totiž nesmí být předmětem hodnocení. Daný závěr
potvrzuje NSS ve svém poměrně nedávném rozsudku ze dne 17. srpna 2017.88
Pro úplnost je vhodné podotknout, že i v případě využití zadávací lhůty zadavatelem,
nelze z toho plynoucí vázanost nabídkou po dobu trvání zadávací lhůty chápat absolutně.
V případě, že například dojde ke změně kontaktní osoby či sídla účastníka zadávacího řízení,
pak je samozřejmě možné a žádoucí upravit tyto administrativní údaje v nabídce a tím ji i de
facto změnit.89
Co se týče běhu zadávací lhůty, tak ta počíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Samotná zadávací lhůta pak končí svým vlastním uplynutím, neboť zákon
v tomto směru nic dalšího nestanoví. Důvodová zpráva k ZZVZ dále připouští možnost
prodloužení zadávací lhůty, pokud s jejím prodloužením budou souhlasit všichni účastníci
zadávacího řízení.90 Zajímavá a sporná je otázka související s dobou, po kterou zadávací lhůta
neběží, tj. doba ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ. Důvodová
zpráva k ZZVZ totiž obsahuje větu, podle které mohou účastníci zadávacího řízení, po dobu
co zadávací lhůta neběží, ze zadávacího řízení odstoupit.91 Autor práce se v této věci přiklání
k názoru Dvořáka, který považuje tuto informaci v důvodové zprávě ZZVZ za nesprávnou
a dovozuje, že odstoupení ze zadávacího řízení není v této době možné, neboť uvedená část
důvodové zprávy k ZZVZ jde zcela proti smyslu a účelu zadávací lhůty a nemá jakoukoliv
oporu nejen v ZZVZ, ale i v dalších obecně závazných předpisech.92 Tento názor zastávají
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i další autoři.93
Nad rámec výše uvedeného nutno doplnit, že ZZVZ spojuje s rozhodnutím zadavatele
stanovit zadávací lhůtu i další povinnosti, a to zejména povinnost zadavatele odeslat
oznámení o výběru dodavatele v průběhu zadávací lhůty.94 V případě nedodržení této
povinnosti ZZVZ stanoví sankci v podobě fikce ukončení zadávacího řízení ex lege. Zadávací
řízení tedy skončí marným uplynutím zadávací lhůty. Zadavatel navíc v takovém případě
musí nahradit účastníkům zadávacího řízení účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí
v zadávacím řízení, např. náklady na přípravu a zpracování nabídky a její podání.95
Se zadávací lhůtou je velmi úzce spojen také institut jistoty. Jistotu totiž může
zadavatel požadovat jedině v případě, že stanovil zadávací lhůtu, jejíž použití, jak bylo
uvedeno výše, záleží na jeho uvážení.96 Z dikce § 41 odst. 1 ZZVZ rovněž vyplývá, že se
jedná o oprávnění zadavatele a nikoliv jeho povinnost. Požadavek poskytnutí jistoty musí
zadavatel vymezit již v zadávací dokumentaci a účastníci musí jistotu poskytnout ve lhůtě pro
podání nabídek a to způsoby vymezenými v § 41 odst. 3 ZZVZ.97
Jistota je svou povahou institut zajišťovací, a tak jejím hlavním významem je zajištění
povinností účastníků zadávacího řízení v rozsahu stanoveném v § 41 odst. 8 ZZVZ. Jistota
také slouží jako prostředek sankční a uhrazovací, neboť jejím prostřednictvím zadavatel trestá
potenciální porušení povinností účastníků vyplývající z jejich účasti v zadávacím řízení
a zároveň sanuje újmu způsobenou takovým jednáním.98 Jinými slovy jistota má funkci
jakéhosi síta, které odděluje opravdu vážné zájemce o zadání veřejné zakázky od těch, kteří
na zadání veřejné nejsou až natolik zainteresováni.
Nutné je ale upozornit na fakt, že jistota nezajišťuje splnění povinností vybraného
dodavatele ze smlouvy na veřejnou zakázku. K tomu slouží jiné instituty jako např.
Performace bond či Warranty bond.99 Zadavatel má právo na plnění z jistoty pouze v případě,
kdy účastníkovi zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikne účast v zadávacím řízení po
vyloučení podle § 122 odst. 7 ZZVZ nebo § 124 odst. 2 ZZVZ. 100 Tedy buďto zadavatel
93

ONDRYÁŠ Milan a Milan ŠEBESTA a David DVOŘÁK. Běh zadávací lhůty a její konec [online]. [cit. dne 9. 6.
2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/beh-zadavaci-lhuty-a-jeji-konec-107959.html
94
Zadavatel tuto povinnost, avšak nemá, pokud se s účastníky dohodne jinak nebo dojde k ukončení zadávacího
řízení před uplynutím zadávací lhůty.
95
Srov. § 40 odst. 3 a 4 ZZVZ.
96
Srov. § 41 odst.1 ZZVZ.
97
Účastník zadávacího řízení tedy má v zásadě tři možnosti. Buďto složí peněžní částku odpovídající výši jistoty na
účet zadavatele, tzv. peněžní jistota, nebo využije institutu bankovní záruky podle § 2029 OZ, případně se může
rozhodnout pro pojištění záruky ve smyslu § 2868 OZ.
98
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 257.
99
Tamtéž.
100
Tyto podmínky musí být splněny kumulativně.
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vyloučí účastníka zadávacího řízení z důvodu nepředložení údajů, dokladů nebo vzorků, které
požaduje,101 nebo v případě, že výsledek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.
Účastník zadávacího řízení, pokud je právnickou osobu, musí také předložit údaje o jeho
skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb, o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Druhým
důvodem pro vyloučení je pak nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku se
zadavatelem bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty podle § 246 ZZVZ. V tomto ohledu
pak stanovení jistoty představuje prostředek, jehož prostřednictvím si zadavatel zajišťuje
splnění kontraktační povinnosti, která bude blíže rozebrána v následující kapitole.
Kromě výše uvedeného má jistota své hranice i co se týče její maximální možné výše
a to zejména z toho důvodu, aby nedocházelo k bezdůvodnému omezování počtu účastníků
zadávacího řízení a tím pádem i k omezování hospodářské soutěže.102
2.1.5

Hodnocení nabídky
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek dochází k otevírání nabídek. Zadavatel je tak

oprávněn činit sám103 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.104 ZZVZ
uvedené časové pravidlo výslovně stanoví pouze u otevírání nabídek v listinné podobě,
nicméně stejné pravidlo by se mělo uplatnit v souladu se zásadou transparentnosti i u nabídek
podaných v elektronické podobě.105 Častou praxí, přetrvávající z dob předchozí právní
úpravy, je stanovení stejného data a hodiny jak pro konec lhůty pro podávání nabídek, tak
i pro otevírání nabídek. Zadavatel otevírá pouze ty nabídky, které byly podány před
uplynutím lhůty pro podání nabídky, k ostatním nabídkám se nepřihlíží.106 Zadavatel rovněž
nebude otevírat nabídky doručené mu v jiné podobě, než v jaké vyžadoval v zadávací
dokumentaci.107 Zadavateli se taktéž zakazuje otevírat nabídky před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Takový postup by byl zajisté v rozporu se zásadou transparentnosti a podle
názoru Macka by zadavatel v takové situaci musel přistoupit k zrušení zadávacího řízení
podle § 49 ZZVZ.108
Po otevření nabídek má zadavatel možnost provést posouzení splnění podmínek účasti
101

Srov. § 122 odst. 3 ZZVZ
Srov. např. rozsudek NSS ze dne 12. ledna 2012, sp. zn. 7 Afs 81/2010.
103
Což je novum oproti předchozí právní úpravě, podle níž zadavatel musel pro otevírání nabídek, resp. jejich
obálek, ustanovit nejméně tříčlennou komisi.
104
Srov. § 110 odst. 1 ZZVZ.
105
MACEK et al. 2017, op. cit., s. 411.
106
Srov. § 28 odst. 2 ZZVZ.
107
KRUTÁK et al. 2016, op. cit., s. 328.
108
MACEK et al. 2017, op. cit., s. 411.
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v zadávacím řízení, pokud má zadavatel k dispozici podklady pro takové posouzení. Těmito
jsou kvalifikace (základní způsobilost, profesní způsobilost, ekonomická a technická
kvalifikace), technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky, obchodní nebo jiné
smluvní podmínky a zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky. 109 Dlužno poznamenat, že
zadavatel je také oprávněn posuzovat splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po
vyhodnocení nabídek.110
V případě otevřeného řízení pak zadavatel není oprávněn snižovat počet účastníků
a zásadně se tedy rovnou přistupuje k hodnocení nabídek.111
Hodnocení nabídek lze považovat jako jednu z nejdůležitějších částí celého
zadávacího řízení, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v této fázi zadávacího řízení se
v podstatě rozhoduje o tom, s jakým účastníkem bude uzavřena smlouva na veřejnou zakázku.
Významnost této fáze podporuje i povinnost zadavatele zajistit u veřejných zakázek
s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 milionů Kč, aby hodnocení nabídek provedla
nejméně pětičlenná komise složená z odborníků na veřejné zakázky.112
Nabídky jsou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Tou ZZVZ rozumí
poměr mezi nabídkovou cenou a kvalitou včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality.
Ekonomická výhodnost může být také dána nejnižší nabídkovou cenou a nejnižšími náklady
životního cyklu.113 Zadavatel má tedy celkem čtyři základní možnosti, podle kterých bude
hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek. V zadávací dokumentaci musí zadavatel uvést
konkrétní způsob, podle něhož budou nabídky hodnoceny.
S ohledem na důležitost celého procesu

hodnocení nabídek a požadavek

transparentnosti zadávacího řízení ZZVZ ve svém § 115 stanoví minimální požadavky na
zadávací dokumentaci ve vztahu k hodnocení nabídek. Zadávací dokumentace musí
obsahovat alespoň kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích
a váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. Stanovení jednotlivých kritérií hodnocení je
zcela v diskreci zadavatele, což je pochopitelné vzhledem k účelu celého zadávacího řízení,
které sleduje především uspokojení zájmů zadavatele.114 Nicméně dílčí kritéria musí být zcela
srozumitelná, jednoznačná, konkrétní a přezkoumatelná, aby případní zájemci o zadání
veřejné zakázky měli jasné informace o tom, jak a co se bude hodnotit.115
109

Srov. § 37 odst. 1 ZZVZ.
Srov. § 39 odst. 4 ZZVZ.
111
Srov. § 111 odst. 5 ZZVZ.
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DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 687.
113
Srov. § 114 odst. 1 a 2 ZZVZ.
114
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 692.
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Zadavatel následně provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek,
které stanovil v zadávací dokumentaci. Těmito pravidly je zadavatel vázán a není oprávněn je
jakkoliv v průběhu zadávacího řízení měnit či se od nich odchýlit. Uvedený zákaz měnit
pravidla pro hodnocení nabídek v průběhu zadávacího řízení je stanoven především s ohledem
na transparentnost a předvídatelnost celého procesu zadávání veřejných zakázek. Výjimkou
z povinnosti provést hodnocení nabídek je situace, kdy v zadávacím řízení figuruje pouze
jediný účastník.116
O provedeném hodnocení nabídek zadavatel pořídí písemnou zprávu, kdy požadavky
na její obsah stanoví § 119 odst. 2 ZZVZ.

2.2

Kontraktační proces
Po selekci nejvýhodnější nabídky a rozhodnutí o výběru dodavatele se celý proces

uzavření smlouvy na veřejnou zakázku posouvá do další fáze. Tou je právě kontraktační
proces. V rámci něhož avšak nedochází k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku pouhou
akceptací nabídky vybraného účastníka zadávacího řízení, čímž se odlišuje od běžné
soukromoprávní kontraktace, nýbrž zvláštním postupem mezi zadavatelem a vybraným
uchazečem.
2.2.1

Rozhodnutí o výběru dodavatele
V souladu se systematikou v odborné literatuře zabývající se problematikou uzavření

smlouvy na veřejnou zakázku je níže uvedený rozbor kontraktačního procesu uveden
rozhodnutím o výběru dodavatele.117 Autor práce tak činí rovněž v návaznosti na skutečnost,
že po oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ dochází k poměrně
zásadnímu přelomu v zadávacím řízení, neboť od tohoto okamžiku již zadavatel primárně
jedná pouze s jedním vybraným účastníkem zadávacího řízení. Rozhodnutí o výběru
dodavatele má tedy na další průběh zadávacího řízení významný dopad.
Podle § 122 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen vybrat k uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější.118 Uvedené hodnocení nemusí provést v případě, že se
zadávacího řízení účastní pouze jeden účastník.

116

DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 713.
Např. DVOŘÁK 2014, op. cit., s. 72.
118
Srov. § 122 odst. 1 ZZVZ.
117
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Účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy, se stává
okamžikem rozhodnutí o výběru vybraným dodavatelem ve smyslu § 28 odst. 1 písm. h)
ZZVZ. Náležitosti týkající se obsahu a formy rozhodnutí o výběru nejsou ZZVZ stanoveny,
a proto je na místě se domnívat, že předmětné rozhodnutí nemusí být písemně vyhotoveno.119
Zadavatel následně odešle výzvu vybranému dodavateli, aby předložil originály nebo
ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a dále doklady nebo
vzorky podle § 104 ZZVZ. Originály či ověřené kopie dokladů o kvalifikaci lze v určitém
rozsahu nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nebo certifikátem ze
seznamu certifikovaných dodavatelů, případně jednotným evropským osvědčením.120
Autor práce se domnívá, že výše uvedená výzva není nutná v případě, že zadavatel již
posoudil podmínky účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele.121 Taková výzva by se
pak jevila s ohledem na seznam požadovaných dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ jako
nadbytečná. V tomto směru má autor práce za to, že by bylo pro zadavatele v určitých
případech výrazně efektivnější a hospodárnější posoudit podmínky účasti v zadávacím řízení
již před hodnocením nabídek. Pokud by takový postup byl možný s ohledem na povahu
předmětu plnění veřejné zakázky, pak je zajisté méně časově a administrativně náročné
nejprve posoudit podmínky účasti v zadávacím řízení a až poté provádět vlastní hodnocení
nabídek a to pouze těch, které by prošly testem způsobilosti účastenství v zadávacím řízení.122
V případě, že vybraný dodavatel je právnická osoba, pak zadavatel zjišťuje údaje
o skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že
zadavatel není schopen si tyto údaje zjistit sám, vyzve vybraného dodavatele prostřednictvím
výše rozebírané výzvy také k předložení těchto údajů.123
Pokud zadavatel nevyloučí vybraného dodavatele z důvodů uvedených v § 122 odst. 7
ZZVZ, pak bez zbytečného odkladu odešle oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům
zadávacího řízení. Obsahové náležitosti tohoto oznámení pak stanoví § 123 písm. a) a b)
ZZVZ. Jisté problémy by mohla činit neurčitost lhůty pro odeslání předmětného oznámení.
Touto problematikou se podrobněji zabývají Votrubec s Fišerem, kteří svým názorem
potvrzují výše nastíněný sled jednání zadavatele.124
119

MACEK et al. 2017, op. cit., s. 467.
Srov. § 226 odst. 1, § 233 odst. 1, § 87 odst. 1 ZZVZ.
121
Srov. § 39 odst. 4 ZZVZ.
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Ti uchazeči, kteří by uvedeným testem neprošli, by byli následně ze zadávacího řízení vyloučeni ve smyslu § 48
odst. 2 ZZVZ.
123
Srov. § 122 odst. 4 a 5 ZZVZ.
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Okamžik výběru dodavatele podle § 122 odst. 1 ZZVZ je nutné podle názoru Dvořáka
odlišit od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.125 K němu totiž zásadně dochází až po
předložení dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ, resp. po kompletním ověření všech podmínek
účasti v zadávacím řízení, aby s takovým dodavatelem mohla být uzavřena smlouva. Dvořák
tedy de facto rozlišuje dva druhy vybraných dodavatelů a to vybraného dodavatele v době,
kdy byla učiněna výzva podle § 122 odst. 3, a vybraného dodavatele po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky.126
Výše uvedenému názoru lze přisvědčit, neboť ZZVZ sám nestanoví, kdy má zadavatel
učinit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a vnáší do této fáze zadávacího řízení jisté
nejasnosti. Jeví se tedy jako vhodné, minimálně s ohledem na přehlednost, užívat výše
uvedené rozdělení.
Pro úplnost je nutné zdůraznit, že rozhodnutí o výběru dodavatele v žádném případě
není akceptací nabídky ve smyslu § 1740, resp. 1778 odst. 1 OZ. Jinými slovy doručením
oznámení o výběru dodavatele podle § 123 ZZVZ ještě nedochází k uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku, jak by tomu bylo u prosté soukromoprávní kontraktace. K tomuto závěru
lze dojít s ohledem na dalších několik skutečností. Prvním z nich je jistě již na první pohled
zřetelná systematika ZZVZ, kdy až následující hlava XII ZZVZ je nadepsána jako „Uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku“. Z pohledu autora práce je však důležitější zákaz zakotvený
v § 246 ZZVZ, a to uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku před uplynutím lhůty pro podání
námitek a dalších opravných prostředků.127 Lze tedy shrnout, že rozhodnutí o výběru
dodavatele a jeho následné oznámení účastníkům zadávacího řízení je pouze jakýsi
předstupeň a nutný předpoklad pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.
2.2.2

Kontraktační povinnost
Okamžikem doručení oznámení o výběru dodavatele podle § 123 ZZVZ počíná všem

účastníkům zadávacího řízení běžet patnáctidenní lhůta pro podání námitek podle § 242 odst.
2 ZZVZ. Během tzv. blokační lhůty nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným
zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele[online]. [cit. dne 10. 7. 2018]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-vyporadat-s-povinnosti-odeslani-oznameni-o-vyberu-dodavatele-bezzbytecneho-odkladu-od-rozhodnuti-o-vyberu-dodavatele-105824.html
125
Výběr dodavatele podle § 122 odst. 1 ZZVZ považuje Dvořák za prostou formální identifikaci účastníka, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
126
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 731.
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Tento zákaz je jedním z výrazných projevů vlivu práva Evropské unie na oblast zadávání veřejných zakázek,
neboť byl do ZZVZ promítnut na základě požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne
11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti
přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek.
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dodavatelem.128 V případě porušení tohoto zákazu lze podat návrh podle § 254 odst. 1 písm.
b) ZZVZ v jehož návaznosti ÚOHS uloží zadavateli zákaz plnění smlouvy na veřejnou
zakázku. Pokud se tak stane a ÚOHS uloží zákaz plnění smlouvy, pak se taková smlouva
považuje dle § 264 odst. 1 ZZVZ za neplatnou ex tunc.129
V této souvislosti je také vhodné podotknout, že po dobu trvání tzv. blokační lhůty
neběží podle § 40 odst. 2 ZZVZ zadávací lhůta, pokud ji zadavatel stanovil. Připomeňme, že
důvodová zpráva k ZZVZ uvádí, že po dobu, kdy zadávací lhůta neběží, lze odstoupit ze
zadávacího řízení.130 Tento názor zastává i Kruták.131 Pokud bychom ale přijmuli tuto
premisu, pak zadávací lhůta zcela ztrácí jakýkoliv význam, a proto si autor práce dovoluje
opětovně vyslovit nesouhlas s těmito závěry.
Po uplynutí tzv. blokační lhůty vzniká zadavateli a vybranému dodavateli podle § 124
odst. 1 ZZVZ kontraktační povinnost. Kontraktační povinností rozumíme povinnost
zadavatele a vybraného dodavatele bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu na veřejnou
zakázku.
Dvořák tento právní poměr přirovnává ke smlouvě o smlouvě budoucí zejména
s ohledem na konkrétní vymezení subjektů a obsah budoucí smlouvy, tj. smlouvy na veřejnou
zakázku. Dána je také lhůta, ve které má k uzavření smlouvy dojít. Vzhledem k tomu se
Dvořák také domnívá, že kontraktační povinnost je i soudně vymahatelná.132
Do jisté míry lze tomuto názoru přisvědčit, nicméně jako problematická se jeví soudní
vymahatelnost kontraktační povinnosti a to především ze strany zadavatele. Obdobně jako
Kruták se autor této práce přiklání k názoru, že vybraný dodavatel, v případě že byla porušena
kontraktační povinnost ze strany zadavatele, je oprávněn se bránit a domáhat se uzavření
smlouvy prostřednictvím žalobního návrhu.133 V poměrně dosti odlišné pozici se ale nachází
zadavatel. Autor práce se domnívá, že zadavateli v tomto směru náleží jiné prostředky právní
ochrany. Jako první jmenujme zadávací lhůtu a s ní často spjatou jistotu, která by v situaci
odmítnutí uzavření smlouvy ze strany vybraného dodavatele propadla zadavateli.134 Zadavatel
také může podle § 124 odst. 2 ZZVZ vybraného dodavatele, pokud poruší kontraktační
povinnost, vyloučit ze zadávacího řízení a následně uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku
s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil na druhém místě. Tento proces je podle § 125
128

Blíže viz § 246 ZZVZ.
Výjimkou je postup podle třetího odstavce zmiňovaného ustanovení ZZVZ.
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Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 134/2016 Dz.
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KRUTÁK et al. 2016, op. cit., s. 380.
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DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 742.
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odst. 2 ZZVZ opakovatelný. Dalším právním prostředkem ochrany, který připadá v úvahu, je
náhrada škody v důsledku předsmluvní odpovědnosti podle § 1728 a 1729 OZ, kdy této
problematice se bude autor práce detailněji věnovat v následující podkapitole. Pochyby o
soudní vymahatelnosti kontraktační povinnosti ze strany zadavatele podporuje i rozhodovací
praxe ÚOHS.135
Určitým novem oproti ZVZ je lhůta, ve které jsou zadavatel s vybraným dodavatelem
povinni uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. Současná právní úprava stanoví, že k uzavření
smlouvy musí dojít bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty podle § 246 ZZVZ. Autor této
práce si nemyslí, že by tato změna měla v praxi vést k nějakým problémům. Ba naopak. Takto
stanovená lhůta k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku výrazně lépe reflektuje specifika
konkrétního zadávacího řízení a veřejné zakázky.
Nad rámec výše uvedeného lze ještě poznamenat, že kontraktační povinnost se
neuplatňuje zcela bezvýhradně. Jako výjimku můžeme posuzovat například oprávnění
zadavatele zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 odst. 2 a 3 ZZVZ, případně
vyloučení vybraného dodavatele podle § 124 odst. 2 a 3 ZZVZ. Zajímavou otázkou je, zda
může dojít k prolomení kontraktační povinnosti v případě nestanovení zadávací lhůty podle
§ 40 ZZVZ. V této souvislosti, i s ohledem na dikci zákonných ustanovení, dochází autor
práce shodně s Dvořákem k závěru, že po uplynutí tzv. blokační lhůty se stává nabídka
účastníka zadávacího řízení neodvolatelnou a kontraktační povinnost je tak zachována.136
2.2.3

Předsmluvní odpovědnost
V souladu se základní zásadou soukromého práva, autonomií vůle, jsou subjekty

soukromého práva zásadně svobodny v otázkách výběru kontrahenta, obsahu smlouvy, či zda
vůbec zamýšlenou smlouvu uzavřou. Nicméně ani autonomie vůle není absolutní a může být
omezena zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, či samotnými subjekty soukromého
práva.137
Jedním ze zákonných instrumentů omezující autonomii vůle je právě předsmluvní
odpovědnost. Předsmluvní odpovědnost je jako institut obecného soukromého práva upravený
zejména v § 1728 až 1730 OZ a má celkem pět základních skutkových podstat.138 Vzhledem
135
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k zaměření a tématu této práce se bude autor práce dále zabývat především předsmluvní
odpovědností vzniklé z důvodu neuzavření smlouvy v rozporu s důvodným očekáváním druhé
strany.
Ustanovení § 1729 odst. 1 OZ stanoví, že pokud kontraktační proces mezi kontrahenty
dospěl do takové fáze, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, pak ten
kontrahent, který přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy kontraktační
proces ukončí bez spravedlivého důvodu, jedná nepoctivě.139
Kontrahent, který jednal nepoctivě, má povinnost nahradit druhé straně způsobenou
škodu.140
V oblasti zadávání veřejných zakázek může výše uvedená situace nastat majoritně
v případě, kdy zadavatel nebo vybraný dodavatel odmítne uzavřít smlouvu na veřejnou
zakázku po vzniku kontraktační povinnost, tj. po uplynutí tzv. blokační lhůty. Uvedenou
problematiku tak lze zkoumat z dvojího pohledu, a to z pohledu zadavatele, v případě
odmítnutí uzavření smlouvy ze strany vybraného dodavatele, a naopak z pohledu vybraného
dodavatele, pokud odmítne uzavřít smlouvu zadavatel, resp. neoprávněně zruší zadávací
řízení.
Obě strany, zadavatel i vybraný dodavatel, jsou v průběhu kontraktačního procesu
vázány obecnou povinností jednat poctivě.141 Uvedená povinnost je dále specifikována právě
v ustanoveních § 1728 až 1730 OZ. Nepoctivost jednání zadavatele či vybraného dodavatele
pak bude spočívat v tom, že svým jednáním vyvolají důvodné očekávání druhé strany
v uzavření smlouvy a pak bez spravedlivého důvodu kontraktační proces ukončí.142
V případě vybraného dodavatele bude podle názoru autora této práce jednáním
vyvolávající důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy vlastní podání nabídky,
poskytnutí další součinnosti zadavateli v průběhu zadávacího řízení,143 dále také nepodání
námitek proti postupu zadavatele a konečně také neodstoupení ze zadávacího řízení do
uplynutí tzv. blokační lhůty, a to ať je stanovena zadávací lhůta či nikoliv.
Ze strany zadavatele se pak podle názoru autora práce bude jednat již o samotný akt
zahájení zadávacího řízení, jeho řádný průběh, výběr konkrétního dodavatele a nevyužití
možnosti zrušit zadávací řízení podle § 127 ZZVZ.
informací (§ 1830 OZ), způsobení neplatnosti právního jednání (§ 579 odst. 2 OZ).
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Výše uvedená jednání musí být samozřejmě vykládána v souvislostech konkrétního
zadávacího řízení a jednotlivých jednání obou stran. K takovému jednání, ať již ze strany
zadavatele či vybraného dodavatele, nutně musí přistoupit absence spravedlivého důvodu pro
ukončení kontraktačního procesu. Vodítkem pro určení, co lze považovat za spravedlivý
důvod, může být již samotný ZZVZ. Autor této práce se domnívá, že spravedlivým důvodem
pro ukončení kontraktačního procesu ze strany zadavatele může být podstatná změna
okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou
péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil.144 Za stejných podmínek by dle názoru autora práce
bylo možné aplikovat institut podstatné změny okolností na situaci, kdy smlouvu na veřejnou
zakázku odmítne uzavřít vybraný dodavatel.
Spravedlivým důvodem k ukončení kontraktačního procesu pak nebude prostá změna
na trhu či výhodnější nabídka dodavatele, který se vůbec zadávacího řízení neúčastnil.145
Jedno z prvních rozhodnutí, které se týká předsmluvní odpovědnosti v oblasti
zadávání veřejných zakázek, vydal NS dne 27. ledna 2016.146 V daném případě uvedený soud
posuzoval možnost vzniku předsmluvní odpovědnosti, resp. nároku na náhradu škody z titulu
předsmluvní odpovědnosti, v situaci, kdy zadavatel neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. NS vymezil jako
základní předpoklady pro vznik předsmluvní odpovědnosti v oblasti zadávání veřejných
zakázek za prvé dobrou víru jedné ze stran kontraktačního procesu, že předpokládaná
smlouva bude uzavřena, a za druhé skutečnost, že druhá strana ukončila jednání o uzavření
smlouvy, aniž by k tomu měla legitimní důvod. NS se dále vyjádřil k pojmu spravedlivého
důvodu, který v dané věci představoval fakt, že uchazeč ve své nabídce úmyslně uvedl
zkreslující údaje a vzhledem k tomu nesplňoval zadávací podmínky. Dodejme, že spravedlivý
důvod byl naplněn i přesto, že zadavatel takového uchazeče nevyloučil, ba naopak vybral jeho
nabídku jako nejvýhodnější. NS pak svoje rozhodnutí uzavírá slovy „nemůže-li uchazeč v
dobré víře očekávat uzavření smlouvy při vědomí, že jeho nabídka nesplňuje předpoklady
zadávacího řízení, není v takovém případě jeho dobrá víra založena pouhým pochybením
zadavatele, který jej ze zadávacího řízení včas nevyřadil“.
Rozsah a způsob náhrady škody je určen v závislosti na několika faktorech. Vzhledem
k tomu, že se jedná o porušení zákonné povinnosti podle § 2910 OZ, se kterou OZ nespojuje
žádné zvláštní právní následky, poškozenému vznikne právo jak na náhradu skutečné škody,

144

Srov. § 127 odst. 2 písm. c) ZZVZ
HULMÁK et al. 2014, op. cit., s. 61.
146
Rozsudek NS ze dne 27. ledna 2016, sp. zn. 25 Cdo 5233/2014.
145

33

tak i ušlého zisku.147 Výše náhrady škody, kterou lze přiznat, je avšak limitována podle
§ 1729 odst. 2 OZ ztrátou z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.
V případě zadavatele to pak budou zejména náklady na zadávací řízení a z pohledu
vybraného dodavatele bude požadovaná náhrada škody představovat náklady na přípravu
nabídky a náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Problematika předsmluvní odpovědnosti a její uplatnění v oblasti práva veřejných
zakázek je již poměrně dlouhodobě diskutována. Nicméně současná právní úprava zadávání
veřejných zakázek s tímto institutem zatím nepočítá. Poškozeným tak nezbývá nic jiného než
využít obecné úpravy obsažené v OZ. Dlužno poznamenat, že bude potřeba vždy pečlivě
zvážit, zda byly předpoklady pro uplatnění předsmluvní odpovědnosti naplněny a je tedy
důvodné jít do sporu s druhou stranou. O to více rozvahy by autor této práce doporučoval
případným žalobcům, neboť v současné době v podstatě neexistuje ustálená rozhodovací
praxe v tomto směru. Na druhou stranu z výše provedené analýzy rozhodnutí NS vyplývá, že
NS předsmluvní odpovědnost v oblasti zadávání veřejných zakázek a priori nevylučuje.
Jistou naději můžeme taktéž spatřovat v zahraniční právní úpravě, zejména té německé
či rakouské, jak uvádí Lašmanský a Maláčová.148
2.2.4

Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
Finální část celého kontraktačního procesu, tj. samotné uzavření smlouvy na veřejnou

zakázku, není v ZZVZ výslovně upravena, a proto se uplatní obecná úprava obsažená v OZ.
Kontrahenti si tak mohou sami určit v mezích právního řádu způsob, jakým budou při
uzavírání smlouvy postupovat. Pochopitelně při tom nesmí ignorovat předchozí průběh
zadávacího řízení a musí jej v tomto směru zohlednit. Shodně s Dvořákem se autor práce
domnívá, že proces uzavření smlouvy na veřejnou zakázku je nutné chápat jako veřejnou
soutěž sui generis.149 Tomuto názoru do jisté míry oponuje Pochobradská, která se s ohledem
na vysokou míru specifičnosti zadávacího řízení domnívá, že je potřeba uvedený proces
chápat spíše jako zvláštní způsob uzavírání soukromoprávních smluv sui generis.150
V minulosti, zejména za účinnosti ZVZ, bylo některými autory v návaznosti na
gramatický výklad § 82 odst. 2 a 4 ZVZ nepřímo dovozováno, že ve finální fázi
147
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kontraktačního procesu, tj. před vlastním uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dochází
k jakémusi prohození pozic zadavatele a vybraného uchazeče (podle současné terminologie
ZZVZ vybraného dodavatele). Zadavatel se podle těchto autorů v této fázi kontraktačního
procesu dostával do pozice oferenta a vybraný uchazeč do pozice obláta.151 Uvedené bylo
dovozováno především s ohledem na povinnost součinnosti vybraného uchazeče a dikci
ustanovení, které tuto povinnost vybranému uchazeči stanovila, tj. § 82 odst. 4 ZVZ.
Autor práce se spíše přiklání k výše uvedenému názoru Dvořáka, že se jedná
o specifický alternativní způsob uzavření smlouvy, jehož podmínky a náležitosti si smluvní
strany stanoví samy v souladu s § 1770 OZ.
V praxi pak asi nejčastějším způsobem bude písemné vyhotovení smlouvy
zadavatelem a následné setkání kontrahentů, kde dojde k oboustrannému podpisu uzavírané
smlouvy, případně zadavatel zašle podepsanou smlouvu vybranému dodavateli k podpisu.
Odborná literatura dovozuje ještě třetí způsob možné kontrakce spočívající
v odeslání akceptačního dopisu, kterým zadavatel oznámí vybranému dodavateli, že jeho
nabídku přijímá. Doručením akceptačního dopisu do dispoziční sféry vybraného dodavatele
by tak mělo per analogiam § 1778 odst. 1 OZ dojít k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.
Následné vyhotovení a podpis smlouvy v papírové podobě by měl být pouze deklaratorního
charakteru.152 Tento způsob kontraktace je avšak v rozporu s předchozí rozhodovací praxí
ÚOHS a proto by ho autor této práce kontrahentům z důvodu procesní opatrnosti spíše
nedoporučoval.153
Pro úplnost lze doplnit, že na výběr metody uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
může mít vliv i ZRS, kdy problematice uveřejňování smluv na veřejnou zakázku bude
věnována pozornost v jiné kapitole této části práce.
2.2.5

Obsah a forma smlouvy na veřejnou zakázku
Obsah smlouvy na veřejnou zakázku musí být podle § 124 odst. 4 ZZVZ v souladu

s nabídkou vybraného dodavatele. Nicméně nelze opomenout skutečnost, že podle současné
právní úpravy již nabídka nemusí obsahovat podepsaný návrh smlouvy. Vzhledem k § 28
odst. 1 písm. f) ZZVZ bude tedy zejména zadavatel osobou, jež podstatně ovlivňuje obsah
nabídky a s tím související obsah smlouvy na veřejnou zakázku. Jak již bylo uvedeno výše,
151
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bude záležet jen na zadavateli, zda bude v zadávací dokumentaci vyžadovat po účastnících
zadávacího řízení, aby ve svých nabídkách předložili návrh smlouvy. Samozřejmě i samotný
výběr druhu zadávacího řízení bude mít vliv na podobu nabídky a následný obsah smlouvy na
veřejnou zakázku. V případě otevřeného řízení je z tohoto pohledu nejčastější praxí
vyhotovení návrhu smlouvy zadavatelem a zahrnutí tohoto návrhu již do zadávací
dokumentace, kdy účastník zadávacího řízení může ovlivnit obsah smlouvy v zásadě pouze
v intencích identifikačních a kontaktních údajů a nabídkové ceny.
Osobou určující obsah smlouvy na veřejnou zakázku v rozhodné míře tedy bude
zadavatel a to především v případě otevřeného řízení. I přes výše uvedené musí smlouva na
veřejnou zakázku a její obsah vždy odpovídat podle § 51 odst. 3 ZZVZ zadávacím
podmínkám.
Zajímavou otázkou je, do jaké míry ZZVZ vyžaduje soulad uzavřené smlouvy
s nabídkou vybraného dodavatele, a to zejména v případě, kdy návrh smlouvy není obsahem
takové nabídky. Jinými slovy, zda a případně v jakém rozsahu ZZVZ připouští odlišnost
uzavřené smlouvy od nabídky vybraného dodavatele.
Trvání na doslovné shodě smlouvy s nabídkou by mohlo v praxi způsobit značné
administrativní komplikace např. v případě změny sídla vybraného dodavatele, kontaktních
osob, čísla bankovního účtu atd. Takovýto požadavek lze považovat za přepjatý právní
formalismus, který ve vztahu k základním zásadám zadávání veřejných zakázek nemá
legitimní oporu.154
Spornější záležitostí jsou avšak jiné zásadnější změny. V této souvislosti se pak nabízí
otázka, zda lze vztáhnout na situaci, kdy ještě nebyla podepsána smlouva, možnost změn ve
smyslu § 222 ZZVZ. Autor práce se domnívá, že tak učinit nelze. Prvním z důvodů vedoucích
jej k tomuto závěru je již samotná systematika ZZVZ a dále skutečnost, že zákonodárce
nikterak nespojuje předmětné ustanovení s kontraktačním procesem ještě před podpisem
smlouvy na veřejnou zakázku. Dalším důvodem je podle názoru autora práce zřejmý rozpor
se základními zásadami zadávání veřejných zakázek, především

pak se zásadou

transparentnosti zadávacího řízení. K obdobnému závěru dochází i Dvořák, který zadavatelům
doporučuje uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku v souladu se zadávacím řízením a následné
změny provádět až po podepsání smlouvy podle § 222 ZZVZ.155
Rovněž náležitosti týkající se formy smlouvy na veřejnou zakázku stanoví § 51 odst. 3
ZZVZ. Posledně uvedené ustanovení ZZVZ vyžaduje, aby smluvní strany uzavřely smlouvu
154
155

MACEK et al. 2017, op. cit., s. 471.
DVOŘÁK et al. 2017, op. cit., s. 745.
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na veřejnou zakázku výhradně v písemné podobě. Kruták nicméně upozorňuje na jistou
výjimkou z tohoto pravidla a to na veřejné zakázky malého rozsahu, které nejsou výsledkem
zadávacího řízení, a vzhledem k tomu by se na ně výše uvedený požadavek na písemnou
formu uzavírané smlouvy neměl vztahovat.156 Podle názoru autora této práce je avšak
důvodné se domnívat, že i v případě veřejných zakázek malého rozsahu písemná varianta
uzavírané smlouvy převáží. Mimo jiné i s ohledem na uveřejňovací povinnosti stanovené
ZRS, které budou předmětem rozboru na následujících listech této práce.

2.3

Uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku
Uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku má od účinnosti ZRS dvě dimenze. První

z nich jsou požadavky kladené na zadavatele prostřednictvím samotného ZZVZ a druhou
dimenzí je pak uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv podle ZRS.
V této kapitole budou podrobeny rozboru jednotlivé povinnosti podle výše uvedených
právních předpisů a dále problematika, komu jsou tyto povinnosti uloženy a jejich vzájemná
provázanost.
2.3.1

Režim ZZVZ
Povinnost uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku stanoví § 219 ZZVZ. Tato

povinnost se vztahuje pouze na veřejné zadavatele.157 Uveřejňovací povinnost podle ZZVZ se
tak nevztahuje na tzv. dotované zadavatele158 a nemusí se nutně aplikovat ani na
tzv. sektorové zadavatele.159
Veřejní zadavatelé musí uveřejnit uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku na svém
profilu zadavatele, a to do patnácti dnů od jejího uzavření, včetně všech změn a dodatků.160
Profilem zadavatele rozumíme elektronický nástroj, který umožnuje neomezený
dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k jím zadávaným
veřejným

zakázkám.161

Dlužno

poznamenat,

že

zadavatel

může

k plnění

svých

uveřejňovacích povinností podle ZZVZ, tedy nejen uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku,
156

KRUTÁK et al. 2016, op. cit., s. 183.
Stát a organizační složky státu, Česká národní banka, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek
nebo jeho příspěvková organizace a jiná právnická osoba, pokud byla založena nebo zřízena za účelem
uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, případně právnická
osoba, kterou jiný veřejný zadavatel převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo
volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu (viz § 4 odst. 1 ZZVZ).
158
Viz § 4 odst. 2 ZZVZ.
159
Definici tzv. sektorového zadavatele stanoví § 151 odst. 2 ZZVZ.
160
Srov. § 219 odst. 1 ZZVZ.
161
Srov. § 28 odst. 1 písm. j) ZZVZ.
157
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používat pouze jeden z profilů zadavatele, který označil ve Věstníku veřejných zakázek jako
aktivní.162 Takové pravidlo nelze hodnotit jinak než pozitivně, neboť opačným postupem,
tj. uveřejňováním dílčích informací na různých profilech zadavatele, by vznikal naprostý
chaos v celém procesu uveřejňování informací při zadávání veřejných zakázek a autor práce
se domnívá, že takový postup by bylo možné považovat za odporující zásadě transparentnosti.
ZZVZ stanoví z výše uvedené povinnosti uveřejnit uzavřenou smlouvu na veřejnou
zakázku na profilu zadavatele celkem čtyři druhy výjimek.163
První z nich je situace, kdy cena uzavřené smlouvy nepřesáhne 500.000,- Kč bez daně
z přidané hodnoty. To je zajímavé především z toho důvodu, že výkladem předmětného
ustanovení164 lze dojít k závěru, že rozebíraná uveřejňovací povinnost se vztahuje i na
smlouvy uzavírané v rámci zadávání zakázek malého rozsahu. I vzhledem k tomu, že ZZVZ
zadavateli veřejné zakázky malého rozsahu, kromě základních mantinelů v podobě obecných
zásad, nestanoví žádné další konkrétní povinnosti při jejich zadávání, můžeme dovozovat
zásadní důležitost povinnosti uveřejňovat uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku. Tento
závěr potvrzuje i ÚOHS, který uvádí že uveřejňovací povinnost má rozhodující význam pro
kontrolu nad dodržováním principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s
veřejnými financemi.165 V této souvislosti považuje autor práce za vhodné také upozornit na
problematiku změn a dodatků ke smlouvám, jejichž prostřednictvím může dojít k navýšení
ceny předmětné smlouvy a zároveň tak k překročení výše uvedeného limitu. Autor práce se
domnívá, že smlouva na veřejnou zakázku se musí posuzovat ve znění všech dodatků, a to
především z důvodu aby nedocházelo k možnému jednání in fraudem legis. K obdobnému
závěru dochází i např. Podešva.166
Dalším typem výjimky z povinnosti uveřejnit uzavřenou smlouvu na veřejnou
zakázku jsou případy, kdy veřejné zakázky nebyly zadávány v zadávacím řízení na základě
obecných výjimek podle § 29 až 31 ZZVZ. Tento druh výjimky se avšak vztahuje pouze na
určité případy.167
Výše uvedenou uveřejňovací povinnost také nemá zadavatel, který je zpravodajskou
službou podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.

162

Viz § 214 odst. 2 ZZVZ.
Viz § 219 odst. 1 písm. a) až d) ZZVZ.
164
§ 219 odst. 1 písm. a) ZZVZ.
165
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18.března 2015, č. j. ÚOHS-S584/2014/VZ-6941/2015/551/OPa.
166
PODEŠVA et al. 2016, op. cit., s. 820.
167
Viz § 29 písm. a) až c) a písm. l) bod 2 ZZVZ, § 30 písm. d) ZZVZ a § 191 odst. 2 písm. e) ZZVZ.
163
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Konečně poslední výjimkou je situace, kdy je smlouva na veřejnou zakázku
uveřejněna podle jiného právního předpisu. Takovým předpisem je myšlen zejména právě
ZRS. Uvedenou problematikou se bude autor práce detailněji zabývat na následujících listech
této práce.
2.3.2

Registr smluv
Nejprve je potřeba provést rozbor vztahu ZZVZ a ZRS. Ten je dán především § 8

odst. 4 ZRS, který se stanoví, že pokud byla smlouva, která má být uveřejněna podle ZZVZ,
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak je tím splněna i uveřejňovací povinnost
stanovená ZZVZ.168 Tomuto ustanovení pak odpovídá již výše zmiňované ustanovení § 219
odst. 1 písm. d) ZZVZ. Jinými slovy, pokud veřejný zadavatel, jakožto i osoba povinná podle
§ 2 odst. 1 ZRS, uveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku v souladu se ZRS,
tj. v registru smluv, pak již takovou smlouvu nemusí opětovně publikovat na svém profilu
zadavatele, jak určuje ZZVZ. Nutno podotknout, že uvedené pravidlo neplatí oboustranně,
resp. dle názoru autora práce nemá v relevantní právní úpravě žádnou oporu. Pokud by tedy
veřejný zadavatel byl zároveň osobou povinnou podle § 2 odst. 1 ZRS, pak se nemůže zprostit
své uveřejňovací povinnosti podle ZRS postupem upraveným v § 219 ZZVZ a v případě
nedodržení výše zmíněné povinnosti bude nucen strpět negativní právní důsledky stanovené
v ZRS.
Subjekty, jež jsou povinny uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím
registru smluv podle § 2 odst. 1 ZRS, budou v naprosté většině případů zároveň naplňovat
definici veřejného zadavatele podle § 4 odst. 1 ZZVZ a v souladu s tím se na ně budou
vztahovat uveřejňovací povinnosti podle obou výše zmiňovaných předpisů.169 To platí
samozřejmě pouze za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž
výše hodnoty předmětu je 50.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a vyšší.170 S ohledem na
tuto skutečnost lze dovodit logický závěr, že veřejní zadavatelé, jakožto smluvní strany
takových smluv, budou spíše inklinovat k uveřejňování uzavřených smluv na veřejné zakázky
rovnou prostřednictvím registru smluv a na profilech zadavatelů se již takové smlouvy
uveřejňovat nebudou. Tato premisa ale není obecně platná, neboť je vždy nutné posoudit, zda
je veřejný zadavatel zároveň osobou povinnou podle ZRS a zejména zda konkrétní smlouva
168

Srov. § 8 odst. 4 ZRS.
Jistou výjimkou v tomto ohledu jsou například obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, příspěvkové
organizace zřízené takovými obcemi nebo právnická osoba, v níž má jedna z takových obcí sama nebo i s jinými
takovými obcemi většinovou účast (viz § 3 odst. 2 písm. l ZRS). Ty potom podléhají pouze režimu ZZVZ.
170
Srov. § 3 odst. 2 písm. i) ZRS.
169
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na veřejnou zakázku nepodléhá některé z výjimek podle § 3 ZRS.
V této souvislosti považuje autor této práce za vhodné upozornit na fakt, že lhůty pro
uveřejnění smluv podle obou předpisů jsou různé. ZZVZ stanoví lhůtu patnáct dnů ode dne
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, kdežto ZRS hovoří o nejzazším termínu k uveřejnění
jako o třicátém dnu ode dne uzavření předmětné smlouvy.
Výjimky z povinnosti uveřejnění podle § 3 ZRS jsou kategorií samy pro sebe
a detailnější rozbor této problematiky zcela přesahuje možnosti této práce. Nicméně je nutné
poukázat na důležitou skutečnost, že v registru smluv se neuveřejňují ty informace, které
nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.171 V registru
smluv se tedy neuveřejňují zejména utajované informace, zvláštní skutečnosti, osobní údaje,
informace naplňující definici obchodního tajemství, rovněž je chráněno bankovní tajemství,
poštovní a listovní tajemství a v neposlední řadě i průmyslové vlastnictví. Takové informace
musí být v elektronickém obrazu textového obsahu předmětné smlouvy zaslaném správci
registru smluv znečitelněny, a to tím kdo smlouvu k uveřejnění zaslal.
Samotný proces uveřejnění smlouvy v registru smluv se pak děje prostřednictvím
vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném
formátu společně s metadaty do registru smluv.172
Pravděpodobně nejzásadnějšími jsou ustanovení § 6 a 7 ZRS. Ty totiž spojují právní
následky s uveřejněním, případně i neuveřejněním, smlouvy, na níž se vztahuje povinnost
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
Prvním z nich je účinnost takové smlouvy. Smlouva podléhající uveřejňovací
povinnosti podle ZRS totiž nenabude účinnosti dříve než v den jejího uveřejnění. Tato
skutečnost má poměrně zásadní vliv z hlediska smluv na veřejnou zakázku, neboť dodavatel
nemůže plnit zadavateli před tím, než je taková smlouva uveřejněna v registru smluv. Pokud
by i přesto tak učinil, jednalo by se podle názoru autora práce o bezdůvodné obohacení ze
strany zadavatele. Samozřejmě to platí i obráceně. K obdobnému závěru pak dochází
i Bulušek a Skalská.173 Bouda o § 6 ZRS hovoří jako o jakémsi autoregulačním mechanizmu,
který nutí obě smluvní strany, aby smlouvu uveřejnili v souladu se ZRS.174 Tomu lze
171

Zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zákon č.
21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance atd. (vždy ve znění pozdějších předpisů).
172
Srov. § 5 odst. 1 a 5 ZRS.
173
BULUŠEK, Martin a Helena SKALSKÁ. Důsledky poskytnutí plnění v návaznosti na smlouvu neuveřejněnou v
registru smluv [online]. [cit. dne 3. 8. 2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/dusledky-poskytnutiplneni-v-navaznosti-na-smlouvu-neuverejnenou-v-registru-smluv-107993.html
174
BOUDA, Petr. Zákon o registru smluv: komentář. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

40

přisvědčit, neboť zásadně obě strany budou mít zájem na řádném uveřejnění smlouvy.
Výjimkou z výše uvedeného pravidla jsou pak smlouvy uzavřené v krajní nouzi nebo
za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou
událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Mezi tyto výjimky byly
taktéž nově zařazeny smlouvy, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické potřeby.
Autor této práce se domnívá, že výše zmíněné výjimky by měly být vykládány spíše
restriktivně a to zejména s ohledem na účel právní úpravy.
Dalším právním následkem při neuveřejnění smlouvy v souladu s ZRS je její zrušení
ex tunc, pokud samozřejmě podléhá režimu ZRS a nebyla uveřejněna do tří měsíců ode dne,
kdy byla uzavřena. Bouda se domnívá, že tento právní následek se nevztahuje na smlouvy,
které podléhají výjimkám podle § 6 odst. 2 a 3 ZRS.175 S tímto názorem se autor práce
neztotožňuje, neboť nemá v liteře právní úpravy žádnou oporu a o tomto faktu svědčí
i novelizované znění předmětného ustanovení ZRS. Relativně nejasným je avšak termín
zrušení smlouvy.176 Autor této práce se domnívá, že zákonodárce tímto termínem míní
absolutní neplatnost závazku, a to s ohledem na gramatický i teleologický výklad
předmětného ustanovení.
I z posledně jmenované sankce existují výjimky. Zejména se jedná o případy, kdy
došlo administrativním nedopatřením k uveřejnění pouze části obsahu smlouvy, nebo byla
nesprávně znečitelněna určitá metadata postupem podle § 5 odst. 6 ZRS.177 Další výjimky pak
upravuje § 7 odst. 3 ZRS. Nicméně všechny tyto důvody předpokládají dobrou víru povinné
osoby ve smyslu § 2 odst. 1 ZRS a také nápravné opatření v zákonem stanové lhůtě, která činí
třicet dnů.

7400-626-5, s. 284.
175
Tamtéž, s. 298.
176
V OZ je tento termín uváděn v § 1793 OZ, tj. v případě neúměrného krácení a dále v § 2000 OZ.
177
Srov. § 7 odst. 2 ZRS.
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3.

Změna smlouvy na veřejnou zakázku

3.1

Východiska právní úpravy
Účinná právní úprava regulující problematiku změny smlouvy na veřejnou zakázku je

do značné míry ovlivněna právem EU a dále především rozhodovací praxí SDEU, ze které jak
evropská právní úprava, tak i následně ta národní majoritně čerpá. I v současné době lze
považovat změnu smlouvy na veřejnou zakázku za velmi aktuální a doposud neuzavřenou
materii v oblasti práva veřejných zakázek a to i s ohledem na skutečnost, že její vývoj
zaznamenal v poměrně nedávné době dost zásadních změn a neexistuje tedy ustálená
a ucelená rozhodovací praxe ÚOHS ani národních soudů.
Za historický přelom v této problematice je experty na právo veřejných zakázek178
označován rozsudek SDEU ze dne 19. června 2008 ve věci Pressetext Nachrichtenagentur
GmbH proti Rakouské republice a dalším.179
Autor této práce proto považuje za účelné provést v této kapitole rozbor výše
uvedeného rozhodnutí, neboť je pro danou problematiku naprosto esenciální.
3.1.1

Rozsudek ve věci Pressetext
Před vlastním rozborem nadepsaného rozsudku je nutné v krátkosti zmínit dvě zásadní

rozhodnutí, které tomuto předcházeli a na něž rozsudek ve věci Pressetext argumentačně
navazoval. Prvním ze zmiňovaných rozhodnutí je rozsudek ve věci Rennes Railway,180 kde
SD EU mimo jiné dovodil, že změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je zakázána,
pokud by prokazovala záměr smluvních stran znovu sjednat základní podmínky smlouvy na
veřejnou zakázku. Druhým z uvedených rozhodnutí je pak rozsudek ve věci CAS Succhi di
Frutta SpA.181 V posledně uvedeném rozhodnutí dospěl SDEU k závěru, že zadavatel,
v konkrétním případě Evropská komise, je vázán pravidly pro zadávání veřejných zakázek
178

Shodně Dvořák, Macek, Kruták a další.
Rozsudek SDEU ze dne 19. června 2008, věc řízení C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH proti
Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH a APA Austria Presse Agentur registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung.
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Rozsudek SDEU ze dne 5. října 2000, věc řízení C-337/98 Komise Evropských společenství proti Francouzské
republice.
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Rozsudek SDEU ze dne 29. dubna 2004, věc řízení C-496/99 Komise Evropských společenství proti CAS
Succhi di Frutta SpA.
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i v postkontraktační fázi zadávacího procesu, tj. i po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, a
při následném plnění z této smlouvy, a to až do skončení této fáze.
Samotný rozsudek ve věci Pressetext pak spočívá v řešení předběžných otázek182
rakouského Spolkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek, Bundesvergabeamt, které
tento úřad položil SDEU na základě řízení o žádosti o určení s účinkem zrušení smlouvy na
veřejnou zakázku. Účastníkem předmětného řízení byla na straně žadatele společnost
pressetext Nachrichtenagentur GmbH („PN“) a jako protistrana se tohoto řízení účastnily
Rakouská republika společně s APA-OTS Originaltext-Service GmbH („APA-OTS“) a APA
Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung („APA“).
Rakouská republika uzavřela v roce 1994 se společností APA smlouvu na veřejnou
zakázku, týkající poskytování služeb tiskové agentury. Následně v roce 2000 společnost APA
založila dceřinou společnost APA-OTS, na kterou převedla všechny práva a povinnosti
vyplývající z výše uvedené smlouvy. Rakouská republika s takovým jednáním vyjádřila
souhlas a s ohledem na tuto skutečnost pak byly postupně uzavřeny v roce 2001 a v roce 2005
dodatky k předmětné smlouvě.
Společnost PN následně v roce 2006 podala dvě žádosti Spolkovému úřadu pro
zadávání veřejných zakázek o určení nepřípustnosti změn, kterých předmětná smlouva
doznala v důsledku přeměny společnosti APA a dodatků uzavřených k této smlouvě, jež
společnost PN označila za „de facto zadávání“.183 Rozporovány byly zejména ujednání
týkající se měnové konverze na euro, sjednání vyšších cenových rabatů, obnovení vzdání se
práva výpovědi či změna valorizačního indexu.
Spolkový úřad pro zadávání veřejných zakázek následně položil celkem sedm
předběžných otázek SDEU.
SDEU předběžné otázky v zásadě zúžil na otázku, „za jakých podmínek mohou být
změny stávající smlouvy mezi zadavatelem a poskytovatelem služeb považovány za změny,
které představují nové zadání veřejné zakázky na služby ve smyslu směrnice 92/50?“.184
SDEU ve svém rozhodnutí nakonec odpověděl na první tři předběžné otázky. Závěry
SDEU pak lze v důsledku vyložit jako neúspěch společnosti PN v původním řízení.
Mnohem důležitější je však skutečnost, že SDEU tímto rozsudkem nastavil obecná
pravidla pro posuzování změn již uzavřených smluv na veřejnou zakázku, a to zejména tím,
182
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že vyložil pojem podstatné změny. SDEU tak rozdělil změny smluv na veřejnou zakázku na
podstatné, které přípustné nejsou, a ty ostatní tj. nepodstatné, které naopak zásadně přípustné
jsou. V návaznosti na předchozí judikaturu a v zájmu zachování transparentnosti a rovného
zacházení s uchazeči zadávacího řízení pak SDEU považuje za nové zadání veřejné zakázky,
tj. podstatnou změnu, pokud změny ustanovení veřejné zakázky „mají podstatně odlišnou
povahu než původní zakázka a v důsledku toho prokazují vůli smluvních stran znovu sjednat
základní podmínky této zakázky“.185 Uvedená obecná definice podstatné změny bývá taktéž
někdy označována jako „generální klauzule“.186
V následujících bodech rozsudku ve věci Pressetext pak SDEU vymezuje tři základní
příklady, kdy lze považovat provedenou změnu za podstatnou.
První z nich je změna, která by ve svém důsledku umožnila, za předpokladu že by se
vykytovala již v původním zadávacím řízení, účast i jiných uchazečů než těch, kteří byli do
původního zadávacího řízení skutečně připuštěni, nebo výběr jiné nabídky, než která byla
původně přijata.187
Další typovou podstatnou změnu SDEU definoval jako tu, která by veřejnou zakázku
značnou měrou rozšiřovala o další plnění, které nebylo předpokládáno.188
Konečně třetí typovou podstatnou změnou je ta, která mění hospodářskou rovnováhu
smlouvy ve prospěch dodavatele, jemuž byla zakázka zadána, a to způsobem, který nebyl
v podmínkách původní zakázky předpokládán.189
Rozsudek ve věci Pressetext autor práce nemůže hodnotit jinak než pozitivně. Zásadní
přínos tohoto rozhodnutí spočívá především v nastolení poměrně jasných a srozumitelných
kritérií pro posuzování přípustnosti změn závazků ze smluv na veřejné zakázky
tj. v rozlišování mezi podstatnými a nepodstatnými změnami. Lze do jisté míry zpochybnit
tvrzení o přelomovosti předmětného rozsudku, neboť se jedná spíše o vyvrcholení
předcházející judikatury SDEU a ony rozlišující kritéria také nebyla v době před tímto
rozhodnutím zcela neznámá. Nicméně nelze upřít velmi významný vliv tohoto rozhodnutí na
sjednocení posuzování dané problematiky a odstranění právní nejistoty, která byla zajisté
velmi nežádoucí jak pro zadavatele, tak i pro uchazeče, jakožto potenciální dodavatele.
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3.2

Podstatné změny ve světle současné právní úpravy
Český zákonodárce přejal výše uvedené závěry i do současné právní úpravy, kdy

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je majoritně upravena ustanovením § 222
ZZVZ.190 Národní legislativa tak navazuje na tu evropskou a dodržuje již dříve nastolenou
dichotomii při posuzování změn smlouvy na veřejnou zakázku, resp. rozlišuje mezi
podstatnými změnami, které lze jinými slovy označit za nepřípustné bez provedení nového
zadávacího řízení, a mezi nepodstatnými změnami tj. těmi, které jsou za předpokladu splnění
zákonem stanovených podmínek přijatelné a přípustné.
Jak již bylo výše nastíněno, základním pravidlem,191 které tvoří jádro celé právní
úpravy, je fakt, že pokud ZZVZ nestanoví jinak, zadavatel nesmí bez provedení nového
zadávacího řízení umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po
dobu jeho trvání.192
Konkrétní případy změn smlouvy na veřejnou zakázku, jež jsou považovány za
podstatné, pak stanoví odstavec třetí výše zmíněného ustanovení.
3.2.1

Konkrétní případy podstatných změn
Ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, definuje tři základní typy podstatných,

resp. zakázaných, změn smlouvy na veřejnou zakázku. Předmětné ustanovení v zásadě
přejímá tyto typy podstatných změn z rozsudku ve věci Pressetext, i když se formulačně
mírně liší.
První z podstatných změn, které ZZVZ uvádí, je taková změna, která by umožnila
účast jiných dodavatelů v původním zadávacím řízení, příp. která by mohla být důvodem pro
výběr jiné nabídky, pokud by zadávací podmínky byly upraveny ve smyslu takové změny již
v rámci proběhlého zadávacího řízení.193 Taková změna se pak v praxi týká zejména
modifikace technické, profesní, či ekonomické kvalifikace. Příkladem takové změny může
být ustoupení z požadavku na velikost obratu uchazeče. Dále do této kategorie změn bude
jistě spadat zmírnění požadavků na rozsáhlost a kvalifikaci realizačního týmu dodavatele, kdy
190

Nicméně problematika změny smlouvy na veřejnou zakázku je upravena i v dalších ustanoveních předmětného
právního předpisu, např. § 100 odst. 1 ZZVZ, na který § 222 ZZVZ výslovně odkazuje. Dále jsou to § 64 a § 66
ZZVZ, které upravují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.
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V komentářové literatuře někdy označováno jako „generální klauzule“. Např. MACEK et al. 2017, op. cit., s.
670.
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zadavatelé nezřídka požadují velký počet odborníku zabývajících se činností, která je
předmětem veřejné zakázky. Pokud by tedy zadavatel po uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku například připustil plnění veřejné zakázky nekvalifikovaným pracovníkem, jistě by
se jednalo o změnu podstatnou. Podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 3 písm. a) ZZVZ je
také změna kritérií pro hodnocení nabídek, kdy jako příklad uvádí Dvořák prodloužení doby
plnění veřejné zakázky.194
Další podstatnou změnou podle ZZVZ je taková změna, která by měnila ekonomickou
rovnováhu ze smlouvy na veřejnou zakázku ve prospěch vybraného dodavatele.195
Zákonodárce totiž předpokládá, že po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku je vzájemný
vztah mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem ekonomicky vyvážený. Za změnu
vychylující rovnovážný stav lze považovat například upuštění od realizace části předmětu
veřejné zakázky, tzv. méně práce, kdy nedojde k proporciálnímu snížení ceny za poskytované
plnění.196 Dalším příkladem pak může být zmírnění či dokonce vypuštění ujednání upravující
smluvní pokutu. Dlužno poznamenat, že rozebírané ustanovení ZZVZ je potřeba vykládat ve
smyslu rozhodnutí SDEU,197 a proto není důvod se domnívat, že v tomto směru nelze
provádět jakékoliv změny. Lze si tak představit například úpravu smluvené ceny výměnou za
jiné protiplnění či ústupky druhé smluvní strany. Jednostranné vylepšení pozice zadavatele je
avšak spíše iluzorní, a proto úprava smluvních podmínek v tomto směru za současného
zachování zákonných pravidel bude těžce proveditelná.
Konečně třetí podstatnou změnou je změna vedoucí k významnému rozšíření rozsahu
plnění veřejné zakázky.198 V podstatě jde o změnu, která by zásadně zvětšila rozsah plnění
dodavatele, aniž by došlo k novému zadávacímu řízení. Předmětné ustanovení je potřeba
vykládat zejména ve vztahu k § 222 odst. 4 až 6 ZZVZ, které stanovují konkrétní limity pro
kvantitativní změny v předmětu veřejné zakázky.199 Dvořák si pak pokládá otázku, zda je
možné toto ustanovení vykládat samostatně, tj. zda existuje nějaký případ změny, která,
i přesto že by nesplňovala podmínky stanovené § 222 odst. 4 až 6 ZZVZ, by byla považována
za změnu nepodstatnou, jinými slovy přípustnou.200 Autor práce se domnívá, že taková
situace není a priori vyloučená. Nicméně v takovém případě by se podle názoru autora této
práce musely uplatnit podmínky stanovené rozhodovací praxí SDEU, tedy zejména
194
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rozsudkem ve věci Pressetext, a to ve spojení s obecnými zásadami transparentnosti
a rovnosti zacházení s uchazeči zadávacího řízení. Příkladem, kdy by se dané ustanovení
mohlo aplikovat samostatně, mohou být podle názoru autora této práce hraniční situace,
například hodnota dodatečných stavebních prací by jen marginálně přesáhla hranici
stanovenou § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ (za současného dodržení všech dalších podmínek
stanovených § 222 odst. 5 ZZVZ). V takovém případě by sice nešlo aplikovat § 222 odst. 5
ZZVZ, ale otevíral by se prostor pro aplikaci § 222 odst. 3 písm. c) ZZVZ a contrario.
Nad rámec výše uvedeného nelze opomenout podstatnou změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku spočívající ve změně subjektů takové smlouvy, resp. v nahrazení
dodavatele jiným dodavatelem. Z tohoto obecného zákazu stanoví § 222 odst. 10 ZZVZ dvě
výjimky, a to v případě uplatnění vyhrazených změn závazku nebo v důsledku právního
nástupnictví.201
Prvně uvedená výjimka je možná za předpokladu, že si zadavatel v zadávací
dokumentaci vyhradí změnu dodavatele podle § 100 odst. 2 ZZVZ s tím, že danou podmínku
§ 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ ještě zpřísňuje o povinnost sjednat tak i ve smlouvě na veřejnou
zakázku. Dvořák se domnívá, že takové zpřísnění není důvodné, neboť podle jeho názoru
bude nový dodavatel uzavírat smlouvu na veřejnou zakázku zpravidla až poté, co ta původní
zanikla, a i s ohledem na tuto skutečnost pak úprava předmětného postupu v původní smlouvě
na veřejnou zakázku ztrácí na významu.202 Autor práce tento názor nesdílí, neboť i když ve
většině případů bude skutečně nový dodavatel uzavírat smlouvu na veřejnou zakázku až poté,
co ta původní zanikla, nelze vyloučit, že nastane situace, kdy tomu tak nebude a je povinností
zákonodárce případným sporům, které by v takové situaci mohly vzniknout, předcházet.
Druhou výjimkou z výše uvedeného zákazu je singulární či univerzální sukcese
v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části
závodu. Nový dodavatel avšak musí splňovat kvalifikační kritéria stanovená v původní
zadávací dokumentaci.203 Dlužno poznamenat, že i v této problematice je významným
zdrojem inspirace rozsudek ve věci Pressetext, zejm. body 40-45.
Pro úplnost autor této práce dodává, že zcela bez právní úpravy, jak národní, tak
evropské, zůstává potenciální změna v osobě zadavatele. V takové situaci, byť jakkoliv
nepravděpodobné, by zúčastněným osobám nezbylo podle názoru autora této práce ničeho
201
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jiného, než aplikovat hodnotící kritéria obsažená v § 222 odst. 3 ZZVZ. K témuž závěru
dochází i Dvořák.204

3.3

Nepodstatné změny ve světle současné právní úpravy
Nepodstatné změny představují výjimku z obecného zákazu podstatných změn podle

§ 222 odst. 1 ZZVZ. Až na vyhrazené změny, které jsou v zásadě kategorií sui generis, jsou
nepodstatné změny aplikovatelné ex lege a nemusí tedy být vyhrazeny již v zadávací
dokumentaci. Zásadní výhodou pozitivního výčtu nepodstatných změn v ZZVZ je skutečnost,
že zadavatel, podle názoru autora této práce, již nemusí zkoumat, zda zamýšlená změna
smlouvy na veřejnou zakázku naplňuje kritéria podle § 222 odst. 3 ZZVZ, to vše samozřejmě
za předpokladu naplnění zákonných podmínek pro aplikaci příslušné nepodstatné změny.
Jednotlivé nepodstatné změny jsou na sobě nezávislé a stejně tak může zadavatel realizované
změny překvalifikovat, aniž by tím porušil zákonná ustanovení.205 Nicméně je potřeba mít na
paměti některé uveřejňovací povinnosti zadavatelů.206
V případě nepodstatných změn, s výjimkou vyhrazených změn, dochází taktéž ke
změně závazku v občanskoprávním smyslu, a proto je nutné, aby smluvní strany, stejně jako
při běžné soukromoprávní kontraktaci, uzavřely ke smlouvě dodatek, apendix či učinili jiné
odpovídající právní jednání.
Podle názoru autora této práce rovněž nelze opomenout uveřejňovací povinnosti
zadavatelů ve vztahu k ZRS. V případě, že je zadavatel povinnou osobou podle § 2 ZRS, pak
musí před faktickou realizací zamýšlené změny tuto uveřejnit v registru smluv.
Pro úplnost autor této práce dodává, že níže uvedené výjimky ze standardního
zadávacího postupu je nutné vykládat spíše restriktivně, a to jak s ohledem na předchozí
rozhodovací praxi SDEU, tak i na základní zásady zadávání veřejných zakázek, zejména
zásady transparentnosti a rovnosti účastníků zadávacího řízení.207 Rovněž důkazní břemeno
bude v takových případech spočívat na zadavateli, kdy toto společně s nutností restriktivního
výkladu potvrdil i národní rozhodovací orgán, ÚOHS.208
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3.3.1

Vyhrazené změny
První z nepodstatných změn, které § 222 ZZVZ definuje, jsou změny vyhrazené již

v zadávací dokumentaci podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Takové změny musí být v zadávací
dokumentaci jednoznačně vymezeny a současně nesmí měnit celkovou povahu veřejné
zakázky. Vyhrazené změny se pak můžou týkat pouze rozsahu dodávek, služeb nebo
stavebních prací, případně ceny či jiných obchodních nebo technických podmínek.209
Autor této práce dochází k závěru, že výše uvedený výčet podmínek je kumulativní.
Pokud by tedy zamýšlená změna nesplňovala, byť jednu z těchto podmínek, nebude možné
takovou změnu kvalifikovat jako nepodstatnou podle § 222 odst. 2 ZZVZ.
Jako příklad vyhrazené změny odborná literatura uvádí například inflační doložku
nebo úpravy v důsledku změn právních předpisů.210
Autor této práce dále dodává, že pojmem vyhrazené ve smyslu § 222 odst. 2 ZZVZ
skutečně rozumíme pouze změny vyhrazené v zadávací dokumentaci podle § 100 odst. 1
ZZVZ. Do této kategorie změn tak nebudou spadat vyhrazené změny dodavatele ve smyslu
§ 100 odst. 2 ZZVZ či výhrada zadavatele k použití jednacího řízení bez uveřejnění podle
§ 100 odst. 3 ZZVZ.
3.3.2

Změny de minimis
Nesporně jednou z nejzásadnějších změn oproti předchozí právní úpravě v oblasti

změn smlouvy na veřejnou zakázku je úprava změn nepatrného rozsahu, tzv. změn de
minimis. Zakotvením této kategorie změn bylo rovněž konkretizováno ustanovení § 222 odst.
3 ZZVZ, tj. podstatná změna spočívající ve významném rozšíření rozsahu plnění veřejné
zakázky.
Zásadní předností tohoto typu nepodstatných změn je skutečnost, že se za předpokladu
splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy tyto budou dále rozvedeny níže,
nezkoumá důvod realizace těchto změn a lze je proto aplikovat bez dalšího.211 S tímto
názorem nesouhlasí Kruták, který se domnívá, že i změny přímo označené ZZVZ za
nepodstatné musí projít testem § 222 odst. 3 ZZVZ.212 Autor této práce se však domnívá, že
takový postup, tj. že je třeba posuzovat i změny přímo označené ZZVZ za nepodstatné
209

Srov. § 100 odst. 1 ZZVZ.
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následně ještě v intencích § 222 odst. 3 ZZVZ, jde proti smyslu celého § 222 ZZVZ a nemá
v textu daného ustanovení oporu. Názor autora této práce pak potvrzuje i rozhodnutí ÚOHS,
který při posuzování vztahu § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 3 ZZVZ dospěl k následujícímu
závěru, že „ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ umožňuje zadavateli nově oproti zákonu při
nezměnění povahy veřejné zakázky a při dodržení stanoveného finančního limitu bez dalšího,
tedy bez splnění jakýchkoli dalších podmínek, změnit smlouvu na plnění veřejné zakázky,
jelikož v intencích ZZVZ jde o tzv. nepodstatnou změnu.213 Uvedený závěr o vztahu mezi
§ 222 odst. 3 ZZVZ a § 222 odst. 4 ZZVZ dále potvrzuje i Šafránek se Skalskou.214
Účinná právní úprava stanoví dvě základní podmínky pro aplikaci změny de minimis.
Zaprvé taková změna nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň druhou
podmínkou jsou pak kvantitativní limity. V případě změn de minimis tak zásadně dochází
k rozšíření plnění, jenž je předmětem veřejné zakázky, nicméně může dojít i k opačnému
postupu, tj. zúžení předmětu veřejné zakázky (například neprovedením určitých prací).
Některé zdroje taktéž uvádí, že kromě změn kvantitativních, tj. rozšíření nebo zúžení
předmětu veřejné zakázky, mohou do kategorie změn de minimis spadat i změny kvalitativní
(například prodloužení doby plnění) a to za předpokladu, že jsou finančně ocenitelné.215 Autor
této práce se domnívá, že i kvalitativní změny mohou být přípustné, nicméně judikatura ani
rozhodovací praxe ÚOHS zatím nepodala jasný výklad, jakým způsobem by se ony
kvalitativní změny měly vyčíslovat, a proto autor této práce vnímá kvalitativní změny jako
těžce realizovatelné.
První podmínkou je, jak bylo výše uvedeno, aby taková změna neměnila celkovou
povahu veřejné zakázky. Tato podmínka vyjadřuje požadavek, aby byl zachován jakýsi
základní rámec předmětu veřejné zakázky, ať již jde o jeho rozšíření či zúžení. Je tedy nutné,
aby se v rámci této změny poskytovali obdobné služby, dodávky nebo stavební práce. Dvořák
jako příklad nepřípustné změny v této souvislosti uvádí modelovou situaci, kdy by předmět
veřejné zakázky na opravu chodníku v obci byl rozšířen o opravu fasády radnice, případně
o stavbu nové silnice nebo mostu, pokud tento nebyl v původní zadávací dokumentaci
předvídán.216
Druhou podmínkou jsou pak zmiňované kvantitativní limity, kdy nesmí dojít
213
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k překročení finančního limitu pro daný druh nadlimitní veřejné zakázky217 a dále musí být
dodrženy procentuální omezení změny ve vztahu k původní hodnotě veřejné zakázky.
V tomto bodě autor této práce považuje za vhodné upozornit na skutečnost, že s ohledem na
podstatně odlišné výše finančních limitů pro jednotlivé druhy nadlimitních veřejných
zakázek, se jeví použitelnost změn de minimis pro veřejné zakázky na dodávky a služby jako
zásadně menší než pro veřejné zakázky na stavební práce.
Zajímavá je pak zejména problematika výpočtu hodnoty změn. Za prvé je potřeba si
uvědomit, že rozhodný je součet všech provedených změn, a zároveň je nutné postupovat
podle § 222 odst. 9 ZZVZ, tzn., že původní hodnotou závazku se rozumí cena sjednaná ve
smlouvě na veřejnou zakázku, která může být eventuálně revidována ujednáními takové
smlouvy o změně ceny za předpokladu, že takové ujednání tato smlouva obsahuje. Takovými
ujednáními budou především inflační doložky, nicméně autor této práce zdůrazňuje, že podle
jeho názoru se nejedná o důvody změn ve smyslu § 222 odst. 4 až 6 ZZVZ.
Větší problémy by pak neměl činit výpočet hodnoty předmětné změny v případě, že
jde striktně o rozšíření či zúžení předmětu veřejné zakázky. Avšak za předpokladu, že by
došlo ke kombinaci výše uvedených změn, pak se dostáváme do relativně nejasné výkladové
pozice. Podle názoru autora této práce nelze postupovat při výpočtu celkové hodnoty změny
sčítáním jednotlivých jak „kladných“ tak „záporných“ změn, neboť takový postup by zcela
evidentně odporoval ratiu předmětného ustanovení. Naopak je potřeba postupovat součtem
absolutních hodnot provedených změn, jak uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve svém
výkladovém stanovisku, kde odkazuje i na konzultaci s Evropskou komisí.218 Ve zmíněném
stanovisku pak Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí i tabulku, kde jsou přehledně shrnuty
výše uvedené závěry a které autor této práce v zájmu vyloučení jakýchkoliv pochybností
uvádí i zde:

změna 1
změna 2
změna 3
změna 4

rozšíření
zúžení (redukce)
výměna části
výměna části

změna
(rozšíření / zúžení)
+ 10 000 / 0
0 / - 15 000
+ 20 000 / - 10 000
+ 8 000 / - 16 000
celkem

217

hodnota změny
10 000
15 000
30 000
24 000
79 000

Stanovený nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
218
Výkladové stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku
podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek [online]. [cit. dne 20. 9. 2018]. Dostupné z:
http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim.
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Pro úplnost ještě dodejme, že konkrétní procentuální omezení je 15 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, a pro
ostatní druhy veřejných zakázek je to 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku.
Nad rámec výše uvedeného ještě vyvstává otázka, do jaké míry je aplikovatelnost
změny de minimis závislá na existenci adekvátního protiplnění ze strany dodavatele. Jinými
slovy zda je možné, při splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 4 ZZVZ, pouze navýšit
původní cenu veřejné zakázky bez reciproční změny kvantity či kvality plnění dodavatele.
Kosmáková v tomto ohledu dochází k závěru, že tato změna je teoreticky možná, nicméně
pouze ve výjimečné situaci, kdy dojde k podstatné změně okolností ve smyslu § 1765 OZ a za
předpokladu, že dotčená smluvní strana na sebe nepřevzala nebezpečí změny okolností,
případně nebyla-li aplikace § 1765 OZ předem vyloučena.219 Na tuto myšlenku pak svým
způsobem navazuje Lavrushin, který dochází k závěru, že převzetí nebezpečí změny okolností
je zásadně možné jak ze strany dodavatele tak i zadavatele. 220 Právě v případě převzetí
nebezpečí ze strany zadavatele by pak, podle názoru autora této práce, mohlo dojít k oné
výjimečné situaci, jež by odůvodňovala navýšení ceny veřejné zakázky bez recipročního
protiplnění dodavatele.

3.3.3

Dodatečná plnění a nepředvídané změny
V případě obou nadepsaných změn jde o samostatné kategorie nepodstatných změn,

které nejsou nijak na sobě závislé, nicméně vykazují jisté společné rysy, a tak se je autor
práce po vzoru Dvořáka rozhodl zařadit do jedné podkapitoly.221
Těmito společnými rysy je pak zejména povinnost uveřejnit tyto změny závazku,
tj. příslušného dodatku, změnového listu atp., ve Věstníku veřejných zakázek, případně
i v Úředním věstníku Evropské unie, a to ve lhůtě třiceti dnů od provedení příslušné změny.
Dále je to uveřejňovací povinnost ve smyslu § 219 ZZVZ, resp. povinnost uveřejnění
v registru smluv.
Společným rysem je taktéž maximální hodnota dodatečných plnění i nepředvídaných
219
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změn, tedy 50 % původní hodnoty závazku. V tomto místě avšak autor této práce upozorňuje
na § 222 odst. 9 ZZVZ in fine podle něhož je celkový cenový nárůst související se změnami
podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ omezen na 30 % hodnoty původního závazku. Současně ale
§ 222 odst. 9 ZZVZ uvádí, že je v případě těchto změn možné při výpočtu celkového
cenového nárůstu odečíst stavební práce, služby a dodávky, které nebyly realizovány. Na
rozdíl tedy od výpočtu hodnoty změn lze při výpočtu celkového cenového růstu odečíst
nerealizované plnění. Je tedy nutné důsledně odlišovat hodnotu změny a celkový cenový
nárůst. Tento závěr potvrzuje i výše uvedené výkladové stanovisko Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
Rovněž se stejným způsobem v případě rozebíraných změn přistupuje k výpočtu
hodnoty změny, kdy se postupuje podle výše citovaného stanoviska Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, tj. sčítají se absolutní hodnoty jednotlivých změn. V tomto ohledu autor této práce
dále plně odkazuje na předchozí podkapitolu.
Nepodstatná změna spočívající v nezbytných dodatečných plněních do jisté míry
nesporně navazuje na předešlou právní úpravu zadávání více práce obsaženou v § 23 odst. 7
písm. a) ZVZ. Komparací posledně zmíněného ustanovení a v současné době účinného znění
§ 222 odst. 5 ZZVZ lze dojít k závěru, že oproti předchozí právní úpravě doznalo dodatečné
zadávání více práce třech základních změn. První z nich je již samotný způsob uskutečnění
více prací, které se již nezadávají prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, ale formou
změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Další modifikace pak spočívá ve vypuštění
podmínky nepředvídatelnosti dodatečných plnění. Konečně poslední změnou je pak povolená
výše hodnoty dodatečných práci v poměru k původnímu závazku z 30 % na 50 %.
Současná právní úprava pak stanovuje následující podmínky pro využití změny
smlouvy na veřejnou zakázku, která tkví v dodatečných plněních. Autor práce před samotným
výčtem podmínek ještě dodává, že ze znění § 222 odst. 5 ZZVZ vyplývá, že se jedná
o podmínky, které musí být naplněny kumulativně.
Za prvé se musí jednat o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, které nebyly
zahrnuty v původním závazku. Zejména tedy půjde o rozšíření původního plnění nebo
nahrazení takového plnění jiným.
Za druhé dodatečné plnění musí být nezbytná. Tento pojem není dále nijak upřesněn
v § 222 odst. 5 ZZVZ. Výklad tohoto pojmu nepodává ani důvodová zpráva k ZZVZ či
evropská právní úprava. Autor této práce se proto domnívá, že bude potřeba přistupovat vždy
individuálně ke každému jednotlivému případu. Hlavními vodítky pro posouzení nezbytnosti
53

dodatečných plnění budou podle autora této práce zejména účel a smysl veřejné zakázky,
resp. uzavřené smlouvy. Pokud tedy bude nutné využít dodatečných plnění pro naplnění
původního účelu smlouvy, resp. dodatečnými plněními navázat na původní a řádně jej
dokončit a naplnit tak účel smlouvy, pak lze dle názoru autora práce považovat taková
dodatečná plnění za nezbytná. V obdobném duchu se pak vyjadřuje Podešva, který nezbytnost
dodatečných plnění spatřuje v jejich provázanosti s původním plněním, kdy bez nich by
nebylo možné původní plnění dokončit.222
Dodatečná plnění jsou rovněž podmíněna nemožností změny v osobě dodavatele
z ekonomických nebo technických důvodů. Tyto jsou pak dále rozvedeny v § 222 odst. 5
písm. a) ZZVZ, kde zákonodárce uvádí demonstrativní výčet možných ekonomických
a technických důvodů, jako jsou požadavky na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím
zařízením, službami či instalacemi pořízenými v původním zadávacím řízení.223
Další podmínka je pak úzce provázána s předešlou, neboť ekonomické či technické
problémy musí dosahovat určité intenzity. Konkrétně § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ hovoří
o značných obtížích nebo výrazném zvýšení nákladů.
Konečně posledním nutným předpokladem pro aplikaci § 222 odst. 5 ZZVZ je
kvantitativní limit uvedený v písm. c) posledně uvedeného ustanovení. Hodnota dodatečných
plnění tak nesmí překročit 50 % původní hodnoty závazku. V otázce výpočtu této hodnoty
pak autor práce plně odkazuje na předchozí podkapitolu.
Nad rámec výše uvedeného autor práce opětovně upozorňuje na další povinnosti
zadavatele vyplývající z § 222 odst. 8 a 9 ZZVZ, které platí rovněž pro případ nepodstatné
změny specifikované v § 222 odst. 6 ZZVZ, jež bude podrobena rozboru níže.
Základní rozdíl, který odlišuje nepodstatnou změnu podle § 222 odst. 5 ZZVZ od té
specifikované v § 222 odst. 6 ZZVZ, je požadavek na nepředvídatelnost této změny.
Předmětné ustanovení tento termín dále rozvádí jako změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.224
Kritériem nepředvídatelnosti takové změny pak bude právě vynaložení náležité péče
zadavatelem. Bez pochyb tak můžeme konstatovat, že zákonodárce tedy nevyžaduje
objektivní nepředvídatelnost změny závazku. Nicméně na otázku, co přesně se rozumí
náležitou péčí, již ZZVZ neodpovídá. Kruták k pojmu náležitá péče uvádí, že vyjadřuje
222
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„obvyklou míru pečlivosti, kterou od zadavatele lze požadovat“.225 Dvořák zase jako příklad
kritéria pro posuzování náležité péče uvádí existenci odborných kapacit zadavatele či
skutečnost zda zadavatel využil standardní a osvědčené postupy, dále druh pořizovaného
plnění a přiměřenost vynaložených nákladů v poměru k těm, které by vznikly v případě
zjištění předmětných okolností již při zadávacím řízení.226 Lze tedy shrnout, že pojem náležité
péče je značně vágní a bude proto potřeba vždy přistupovat individuálně ke každému
jednotlivému případu, což na druhou stranu autor práce nepovažuje za zcela negativní, neboť
k problematice změn smlouvy na veřejnou zakázku nelze přistupovat uniformě a je vždy
nutné zvážit konkrétní okolnosti daného případu.
Další podmínkou, která musí být kumulativně splněna společně s výše uvedenou
nepředvídatelností změny, je skutečnost, že tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a současně, že hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
3.3.4

Záměna položek soupisu stavebních prací
Poslední druh nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, který

ZZVZ upravuje, spočívá v záměně jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou
nebo více položkami. Nutno konstatovat, že již podle samotného znění § 222 odst. 7 ZZVZ se
nejedná o specifický druh nepodstatné změny, ale jde spíše o konkrétní případ, kdy změna
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebude považována za podstatnou ve vztahu
k § 222 odst. 3 písm. c) ZZVZ.227 Zákonodárce touto úpravou zřejmě reaguje na realitu při
provádění veřejných zakázek na stavební práce, kdy nezřídka v rámci těchto zakázek nastává
situace, kdy je potřeba původní materiál či technologický postup zaměnit za jiný, který se
ukázal jako příhodnější.
Předpoklady pro využití výše uvedeného postupu, aniž by byl považován za
podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, stanovil zákonodárce celkem čtyři.
První podmínkou je, že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám.
Dále je pak posuzována cena a kvalita nových materiálů či prací ve vztahu
k nahrazovaným položkám a to tak, že cena nových materiálů či prací musí být stejná nebo
nižší než cena nahrazovaných položek a kvalita nových materiálů či prací musí být stejná
225

KRUTÁK et al. 2016, op. cit., s. 574.
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Srov. § 222 odst. 7 ZZVZ.
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nebo vyšší ve vztahu k nahrazovaným položkám. Jedná se tedy o dvě samostatné podmínky,
a to ceny a kvality.
Posledním předpokladem pro aplikaci § 222 odst. 7 ZZVZ je, že zadavatel vyhotoví
o každé jednotlivé záměně přehled, kde uvede nové položky soupisu společně s těmi
nahrazovanými a odůvodní jejich záměnu s ohledem na jejich srovnatelnost a kvalitu.
Autor této práce dodává, že podle jeho názoru není nutné, aby jedna položka byla
nahrazována taktéž pouze jednou položkou, za předpokladu že budou dodrženy podmínky
uvedené výše. Tento názor dovozuje prostřednictvím gramatického výkladu předmětného
ustanovení.
Závěrem nutno podotknout, že větší pozornost by měla být věnována, dle názoru
autora práce, zejména situacím, kdy dochází k záměně položky, která představuje významnou
část plnění veřejné zakázky. V takovém případě lze zadavatelům doporučit, aby raději využili
jiných důvodů pro změnu smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nelze předem vyloučit,
i vzhledem k účelu a smyslu celého ustanovení § 222 ZZVZ, že taková záměna by mohla být
považována za podstatnou a tedy zakázanou.
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Závěr
Tato práce byla zaměřena na podrobný rozbor a popis procesu směřující k uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku.
V první částí této práce byly vymezeny prameny právní úpravy veřejných zakázek na
národní a mezinárodní úrovni. V tomto ohledu lze konstatovat, že právo veřejných zakázek je
poměrně zásadně ovlivněno právem EU a to jak v rovině primárního, tak zejména
sekundárního práva. Jak bylo popsáno v podstatě ve všech částech této práce, velmi výrazný
vliv na zadávání veřejných zakázek má taktéž rozhodovací praxe SDEU.
Analýze byl rovněž podroben vývoj vnitrostátní úpravy, což je jedna z oblastí, kde
můžeme asi nejmarkantněji pozorovat onen zmiňovaný dopad unijní legislativy. V úvodní
části byly dále podrobeny rozboru základní zásady zadávání veřejných zakázek, které jak se
ukázalo v dalších částech této práce, rozhodně neplní jen funkci abstraktních právních idejí,
ale mají reálný a zásadní vliv i na velmi konkrétní situace, které nastávají jak při zadávání
veřejných zakázek, tak i po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyloženy byly také základní pojmy veřejná zakázka a její zadání a zadávací řízení.
V tomto směru autor práce majoritně dospěl k závěru, že zadávací řízení je i přes vysokou
formalizaci a poměrně striktní úpravu stále procesem soukromoprávního charakteru.
Stěžejní pro celou práci je pak její druhá část, ve které autor práce své úsilí zaměřil na
rozbor komplikovaného procesu, jehož cílem je uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Tento
proces lze rozdělit do dvou fází.
V první z nich, předkontraktační fázi, pozorujeme poměrně striktní právní regulaci,
kterou ale s ohledem na předmět právní regulace hodnotí autor práce veskrze jako
odpovídající. V tomto směru spatřuje jako pozitivní zejména posun v problematice zadávací
lhůty, kdy tato již není podle účinné právní úpravy obligatorní, a to i s ohledem na skutečnost,
že nezřídka zadávací lhůta spíše zadávací řízení komplikovala, než aby napomáhala dosažení
jeho účelu. Autor práce považuje za podnětné úvahy o úplném zrušení institutu zadávací lhůty
v té podobě, jak jej známe dnes, a právní regulaci zaměřit spíše na úpravu předsmluvní
odpovědnosti v oblasti zadávaní veřejných zakázek. Taktéž s touto problematikou spojené
novum spočívající v žádosti o doplnění nabídky hodnotí autor práce velice kladně, neboť se
tím velmi významně snížila přílišná tvrdost a rigidita zadávacího řízení. Zadavatelé tak již
nemusí vylučovat kvalitní nabídky uchazečů z ryze formálních důvodů.
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Navzdory výše uvedenému konstatování o soukromoprávní povaze zadávacího řízení,
autor práce při bližším zkoumání předkontraktační fáze dospěl k závěru, že obecná
soukromoprávní úprava se v této části zadávacího řízení uplatní spíše výjimečně, a to zejména
s ohledem na detailnost právní úpravy obsažené v ZZVZ, která je na druhou stranu
pochopitelná a do jisté míry nutná vzhledem k účelu právní úpravy.
Odlišnosti od běžné soukromoprávní úpravy můžeme sledovat i v další fázi procesu
směřujícího k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, kontraktační fázi. Takovou odlišností je
podle zjištění v této práci například rozhodnutí o výběru dodavatele, které nelze považovat za
akceptaci oferty v občanskoprávním smyslu. Naopak je pouhým, nicméně zároveň nutným,
předpokladem pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.
V rámci kontraktační fáze pak považuje autor této práce za problematický především
institut kontraktační povinnosti mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Úprava obsažená
v § 124 odst. 1 ZZVZ se mu jeví jako nedostatečná, a to zejména s ohledem na případnou
soudní vymahatelnost takto stanovené kontraktační povinnosti. Dle názoru autora této práce je
vymahatelnost kontraktační povinnosti komplikovaná především ze strany zadavatele,
kterému zákonná úprava nabízí jiné právní prostředky ochrany jako je vyloučení předmětného
dodavatele a uzavření smlouvy s dodavatelem, který je další v pořadí, případně ona
kritizovaná zadávací lhůta spojená s propadnutím jistoty. V tomto směru se autor práce
domnívá, že by bylo vhodné konkretizovat onu kontraktační povinnost například definováním
poměru mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem jako závazku ze smlouvy o smlouvě
budoucí.
Při detailnějším rozboru kontraktačního procesu se autor práce taktéž zaměřil na
možnost uplatnění předsmluvní odpovědnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Domnívá
se, že aplikace předsmluvní odpovědnosti v případě zadávacího řízení není vyloučená a to
i s ohledem na soukromoprávní charakter zadávacího řízení. Dlužno poznamenat, že jakákoliv
úprava tohoto institutu v ZZVZ chybí a rovněž neexistuje ani ustálená judikatura či
rozhodnutí ÚOHS v této problematice. Dle názoru autora práce by měl zákonodárce věnovat
více úsilí této problematice a zakotvit úpravu tohoto institutu rovněž do ZZVZ, kde se jeho
užití jeví jako velmi žádoucí vzhledem k výše zmíněné neurčité kontraktační povinnosti
a nevyhovující úpravě zadávací lhůty.
Konečná fáze kontraktačního procesu, tj. vlastní uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku, není zákonnou úpravou nijak regulována, a proto je smluvním stranám ponechána
relativní volnost, která kontrastuje s předchozím průběhem zadávacího řízení. Tuto skutečnost
hodnotí autor práce pozitivně a přiklání se k názoru, že se jedná o způsob uzavření smlouvy
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sui generis, jehož podmínky a náležitosti si smluvní strany stanoví samy v souladu s § 1770
OZ.
V rámci druhé části této práce se autor práce taktéž zabýval problematikou uveřejnění
smlouvy na veřejnou zakázku. Dle jeho názoru je v tomto směru nejzásadnější novinkou
zavedení registru smluv, který považuje za velmi pozitivní snahu zákonodárce učinit mimo
jiné i zadávání veřejných zakázek ještě transparentnější. Upozornit lze však i na nedostatky
ZRS, a to je zejména následek neuveřejnění spočívající ve zrušení předmětné smlouvy. Pojem
zrušení smlouvy je neurčitý a není nikde definován, a proto lze jen spekulovat, jaký význam
mu zákonodárce skutečně přikládal. Autor této práce se přiklání k názoru, že zrušením
smlouvy měl zákonodárce na mysli její absolutní neplatnost.
V třetí části této práce autor pak svoje úsilí zaměřil na možnosti změny závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku.
Analyzovány byly východiska právní úpravy uvedené problematiky, tj. zejména
přelomový rozsudek ve věci Pressetext, kterým SDEU nastolil poměrně jasná pravidla pro
posuzování podstatných a nepodstatných změn.
Dále autor práce podrobil rozboru současnou národní právní úpravu v oblasti změn
smlouvy na veřejnou zakázku a to i z pohledu evropské judikatury a unijní legislativy. Tuto
hodnotí v zásadě pozitivně, nicméně je potřeba upozornit na jeden důležitý fakt, který
vyplývá z této práce, a to že výčet podstatných změn v § 222 odst. 3 ZZVZ je taxativní, což
by mohlo do budoucna působit obtíže.
Rovněž považuje autor práce za vhodné do textu ZZVZ zakotvit ustanovení, které by
přímo stanovilo, že pokud změna nenaplňuje atributy podstatných změn, avšak ani v zákonné
úpravě vyjmenovaných nepodstatných změn, lze tuto změnu klasifikovat jako změnu
nepodstatnou sui generis.
Konečně lze taktéž doporučit zákonodárci, aby více konkretizoval, a tak postavil na
jisto pojem hodnoty změny a zejména její výpočet. O to se již pokusilo Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR ve svém, výše citovaném, stanovisku, nicméně nelze vyloučit, že ÚOHS
a případně i soudy se tímto stanoviskem řídit v budoucnosti nebudou.
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Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
Abstrakt
Tématem této práce je uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, kdy tato problematika
je v současné době stále velmi aktuální zejména s ohledem na novou komplexní právní
úpravu zadávání veřejných zakázek, která do této oblasti práva vnesla relativně zásadní
změny. Cílem této práce je pak především podat ucelený výklad procesu, jehož výsledkem je
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a zároveň analýza přípustnosti změn takového
právního jednání.
Práce je rozdělena na tři části. První z nich je zaměřena především na prameny právní
úpravy zadávání veřejných zakázek. Rozboru je podrobena národní regulace společně s unijní
legislativou. Dílčí pozornost je taktéž věnována mezinárodnímu právu veřejnému. V první
části práce jsou dále relativně podrobně analyzovány základní zásady zadávání veřejných
zakázek, neboť mají výrazný vliv na celou kontraktaci. Na závěr této části jsou pak,
s přihlédnutím k nezanedbatelným terminologickým změnám, krátce vyloženy základní
pojmy veřejná zakázka a její zadání a zadávací řízení.
V druhé části práce, kterou lze označit za stěžejní, je analyzován vlastní proces
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Tento lze rozdělit do dvou základních fází. Pozornost
je proto věnována předkontraktační i kontraktační fázi společně s jejich úskalími. V rámci
předkontraktační fáze je práce orientována především na problematiku zadávacích podmínek
společně s povahou a závazností nabídky. Z pohledu kontraktačního procesu je pak práce
zaměřena zejména na kontraktační povinnost, předsmluvní odpovědnost a samotný postup při
uzavírání smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. V závěru druhé části práce je
taktéž rozebrána problematika uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku.
Poslední část této práce se zabývá institutem změny smlouvy na veřejnou zakázku
a její přípustností. Nejprve je zde analyzována judikatura SDEU, která je východiskem pro
vnitrostátní právní úpravu členských států a následně jsou rozebrány podstatné a nepodstatné
změny z pohledu současné právní úpravy v ČR.

Klíčová slova
Zadávání veřejných zakázek, smlouva na veřejnou zakázku, změna smlouvy na veřejnou
zakázku.
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Entering into a public contract
Abstract
The topic of this thesis is entering into a public contract while this issue remains
highly topical particularly with regard to the new complex legislation on public procurement,
which brought a relatively significant change into this legal area. The main objective of this
thesis is to provide a comprehensive interpretation of a process which results in a public
contract as well as to analyse the admissibility of a modification of this legal act.
This thesis is divided into three parts. First part is particularly concentrated on the
sources of a public procurement legal framework. National and European legislation is
analysed in this part, together with a minor attention to the international public law.
Furthermore, the fundamental principles of a public procurement are subject to rather detailed
research as they have significant impact on the entire contracting process. Due to a nonnegligible shift in the terminology the basic terms of a public procurement are shortly
explained in the end of the first part.
In the second part which is crucial for this thesis the actual process of concluding
a public contract is described. This process comprises two main stages. Therefore the second
part is focused on both pre-contracting and contracting process together with its difficulties.
Concerning the pre-contracting process this thesis is mainly concentrated on the issue of
tender terms and conditions jointly with the legal nature of an offer and the extent to which it
is binding. With regard to the contracting process the second part of this thesis is further
aimed on the contractual obligation, culpa in contrahendo and the procedure of concluding
a public contract between a contracting authority and the selected supplier itself. Furthermore,
this part consists of an analysis focused on the issue of publication of the concluded public
contract.
The very last part of this thesis deals with issue of modifying a public contract and its
admissibility. The third part analyses related case law issued by Court of Justice of the
European Union which provides a legal basis for the national legislation of the member states
and subsequently it interprets the substantial and non-substantial modifications in the light of
the Czech national legislation.
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