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ÚVOD
Vzhledem k tomu, že žijeme v tzv. digitální době, kdy informační technologie
jsou všude kolem nás, a vzhledem k tomu, že digitalizaci se nelze vyhnout ani
ve veřejné správě, jelikož musí držet krok s okolním světem, zaznamenávají veřejné
zakázky v oblasti informačních technologií (IT) již několik let meziroční výrazný
nárůst. Zároveň s přibývajícím počtem veřejných zakázek v oblasti IT také roste počet
problémů souvisejících s jejich realizací, ať už ve fázi přípravy nebo ve fázi průběhu
samotného zadávacího řízení.
V situaci, kdy se s veřejnou zakázkou v oblasti IT setká téměř každý zadavatel,
je potřeba, aby relevantní právní předpisy umožňovaly plynulé a efektivní pořízení
tohoto druhu plnění a aby tak výskyt problémů při pořizování IT vybavení byl co možná
nejmenší. Toho lze docílit pouze pomocí přehledného a co možná nejjednodušeji
zpracovaného právního rámce, který zadavatelům zpřístupní využití všech možností,
které jim k dosažení daného cíle nabízí.
Proto je třeba se zamýšlet nad tím, jestli je stěžejní právní předpis týkající se
zadávání veřejných zakázek, a to zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), pro zadavatele
zadávající veřejné zakázky v oblasti IT vhodně nastavený a zda pamatuje na všechny
situace, které mohou zadavatelům těchto specifických veřejných zakázek nastat.
Jak uvádí například kolektiv autorů z Vysoké školy ekonomické ve své studii
„Technologické aspekty konkurenceschopnosti“,1 sektor ICT je jedním z klíčových pro
budoucí rozvoj země. Avšak jednou z překážek rozvoji této oblasti je mimo jiné také
skutečnost, že zákon o veřejných zakázkách, podle kterého musí veřejné instituce
1

VOŘÍŠEK, Jiří a Ota NOVOTNÝ. Technologické aspekty konkurenceschopnosti.

In: Česká společnost pro systémovou integraci [online]. 2011 [cit. 2014-10-25]. Dostupné
z: http://www.cssi.cz/cssi/technologicke-aspekty-konkurenceschopnosti-ceske-republiky
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postupovat při pořizování nových technologií, je možná vhodný pro nákup standardních
produktů, avšak neodpovídá charakteru služeb v oblasti poskytování ICT a
technologických služeb. Bohužel tento názor není ojedinělý, lze se s ním setkat i mezi
mnoha zadavateli, kteří veřejné zakázky v oblasti IT zadávají.
A tak si tato rigorózní práce klade za cíl zejména zhodnotit, zda zákon
o veřejných zakázkách poskytuje zadavatelům zadávajícím veřejné zakázky v oblasti IT
(nebo v širším pojetí ICT) dostatečné možnosti pořídit potřebné vybavení a služby bez
obtíží. Případně zda tvrzení o tom, že zákon o veřejných zakázkách je na oblast IT málo
adaptovaný, není skutečně pravdivý. Z tohoto zhodnocení by měla vzejít případná
doporučení k úpravám zákona a prováděcích předpisů, která by mohla být uplatněna při
diskuzi nad nově vznikajícím zákonem o veřejných zakázkách.2
Z tohoto důvodu bude v rámci této rigorózní práce rozebráno několik
modelových situací, ve kterých se ocitají zadavatelé zadávající veřejné zakázky
v oblasti IT. Na těchto modelových situacích bude analyzováno, zda je zákon
o veřejných zakázkách pro zadavatele v oblasti IT dostatečně zpracován, případně kde
jsou určité mezery a prostor pro změny. Jednotlivé modelové situace byly vybrány
na základě

statistik

a

vlastních

zkušeností

o

situaci

nejčastěji

zadávaných

komodit/služeb v oblasti IT v České republice.
Z této myšlenky vychází také členění rigorózní práce. První část práce je
věnována vymezení pojmů, které jsou pro tuto rigorózní práci klíčové a které budou
v textu používány. Je zde definován pojem „veřejná zakázka“, „zadavatel“ a zejména je
zde rozebrán pojem „informační technologie“ neboli „IT“, někdy také „ICT“. V této
kapitole jsou rovněž uvedeny relevantní právní předpisy, se kterými se v této rigorózní
práci bude pracovat. Následují statistiky veřejných zakázek v oblasti IT, které
zpracovává každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj. Podkapitola týkající se statistik

2

Zákon připravovaný v souvislosti s přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady

2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a zrušení směrnice 2004/18/ES.
Předpokládaná účinnost nového zákona o veřejných zakázkách je od 1. 1. 2016, nicméně zatím je
pouze ve fázi příprav.
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byla do rigorózní práce zařazena, aby dokreslila významnost problematiky veřejných
zakázek v oblasti IT. Celá první kapitola je pak zakončena úvahou, proč jsou veřejné
zakázky v oblasti IT tak specifické a odlišné od ostatních typů veřejných zakázek, že je
nutné je studovat a analyzovat odděleně.
Druhá část práce se zabývá zmiňovanými modelovými situacemi, které
zadavatel pořizující IT vybavení nebo služby může potkat. Modelové situace jsou
odstupňovány od relativně nejjednoduššího typu veřejných zakázek, kterými jsou
veřejné zakázky na nákup hardware vybavení a standardizovaného softwaru. Druhou
modelovou situací je již složitější případ, a to pořizování nového informačního systému,
který zahrnuje nejen hardware, ale zejména specifický software utvořený speciálně pro
požadavky konkrétního zadavatele. Třetí modelovou situací je případ veřejných
zakázek, jejichž předmětem je zajištění podpory a maintenance informačního systému a
zejména pak upgrade takového informačního systému. Vzhledem k tomu, že informační
technologie provází naše životy již nějakou dobu a spousta informačních systémů byla
již v minulosti pořízena, a zároveň vzhledem k tomu, že informační systémy je třeba
neustále upravovat a zdokonalovat podle aktuálního vývoje informačních technologií na
trhu, jedná se o typ veřejných zakázek, které budou čím dál častější. Současně se také
jedná o jedny z nejkontroverznějších veřejných zakázek, které se velmi často objevují
v médiích v souvislosti s různými nařčeními z porušení právních předpisů. A tak v této
podkapitole bude rozebrána podstata těchto veřejných zakázek, zejména bude zmíněna
tenká hranice mezi situací, kdy lze takovou veřejnou zakázku bez dalšího zadat
stávajícímu dodavateli a kdy je nutné zvolit jednu z forem otevřených zadávacích řízení.
Třetí část této práce se zaměří na zhodnocení zanalyzovaných případů. Budou
vyzdvihnuta problematická ustanovení, která mohou zadavatelům v oblasti IT činit
potíže. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 byla přijata nová směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/24/EU3 ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a

3

Tato směrnice se vztahuje na veřejné zadavatele, na něž se tato rigorózní práce primárně

zaměřuje. Zároveň s touto směrnicí byla přijata i směrnice 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty
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o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „nová směrnice“), kterou mají všechny členské
státy povinnost implementovat do svých právních řádů, nabízí se prostor pro srovnání
současné právní úpravy problematických ustanovení s touto novou směrnicí.
Nová směrnice má být transponována do nového zákona o veřejných zakázkách,
který by měl vejít v účinnost nejpozději v dubnu 20164. Nicméně zatím nebyl ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj návrh tohoto zákona předložen, a tak tato práce zůstává
pouze u komparace se zněním nové směrnice.
V této práci byly v průběhu analýzy modelových situací identifikovány
následující problematické body, které by mohly být výzvou pro nově vznikající zákon
o veřejných zakázkách:
Nejasnosti o postupu při stanovování technických podmínek v případě
veřejných zakázek na pořízení hardwaru;
Aktuálně chybějící mechanismy, které by umožnily zrušit veřejnou
zakázku, jejíž předmět je již zastaralý nebo nepotřebný, bez nutnosti
splnit další podmínky;
Neúplná právní úprava soutěžního dialogu;
Nejasnosti o možnosti využití soutěže o návrh zadavateli v oblasti IT;
Chybějící možnost tzv. sdílení služeb prostřednictvím dodatečného
připojení k centralizovaně zadávané veřejné zakázce;
Nedodržování lhůt pro vydání správního rozhodnutí Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže;
Aktuálně velmi restriktivní právní úprava pro možné změny smluv;
Chybějící právní úprava pro krajně naléhavé případy vzniklé z důvodu
zdržení zadávacího řízení.

působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení
směrnice 2004/17/ES, která dopadá na sektorové zadavatele.
4

Podle čl. 90 odst. 1 nové směrnice mají členské státy povinnost implementovat znění

směrnice do svých právních řádů do 18. dubna 2016.
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V obecné rovině pak v průběhu práce vyvstaly následující dvě klíčové otázky:
Otázka zavedení dalších zásad pro zadávání veřejných zakázek (zejména
tzv. principů 3E);
Otázka

zajištění

lepší

informovanosti

zadavatelů,

například

prostřednictvím oficiální metodické podpory pro zadavatele.
Tato práce byla zpracovávána průběžně od dubna 2014 do května 2015.
Vzhledem k tomu, že oblast zadávání veřejných zakázek je velmi dynamická a právní
úprava se rychle mění, bylo nutné čerpat především z internetových zdrojů. Přestože
veřejné zakázky v oblasti IT jsou velmi často zadávány zadavateli napříč celou Českou
republikou i mimo ni a počty takových zakázek neustále rostou, literatury o tomto typu
veřejného zadávání je obecně velmi málo. Kromě obecné literatury o oblasti zadávání
veřejných zakázek tedy tato rigorózní práce (až na několik odborných článků a
příspěvků na webu) vychází ze samotného textu jednotlivých ustanovení zákona
o veřejných zakázkách doplněného příslušnou judikaturou Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“ nebo „ÚOHS“), resp. příslušných soudů a
zejména z vlastních zkušeností se zadáváním tohoto typu veřejných zakázek.
V práci byla využita zejména metoda deskripce a interpretace. V druhé části
byly analyzovány tři modelové situace, z nichž pak vzešla doporučení uvedená v třetí
části práce. Třetí část práce také využívá metodu komparace závěrů z druhé části
se zněním nové směrnice, která bude v nejbližší době transponována do českého
právního řádu.
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
V IT
1.1 Definice pojmů
V úvodu je třeba definovat pojmy, se kterými se bude v této práci pracovat.
Budou definovány pojmy „veřejná zakázka“, její „zadavatel“ a zejména bude rozebrán
velmi obecný pojem „informační technologie“ neboli „IT“ nebo také „informační
a komunikační technologie“ neboli „ICT“, který je různými autory a v různých místech
definován jinak.

1.1.1 Veřejná zakázka
Definovat pojem „veřejná zakázka“ není nijak složité, jelikož je obsažen přímo
v zákoně o veřejných zakázkách.
V § 7 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách se uvádí, že veřejnou zakázkou je
zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli,
jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení
stavebních prací.
Jak již vyplývá z této definice, veřejné zakázky se pak dělí na veřejné zakázky
na dodávky, služby a stavební práce, přičemž v oblasti IT se uplatňují zejména veřejné
zakázky na služby a na dodávky. Toto je patrné z tabulky č. 1 - Veřejné zakázky pro
ICT dle předmětu zakázky za rok 2011 a 2012, která je uvedena níže. Statistiky pro
další roky bohužel nejsou zaznamenány, ale obdobný trend je zcela jistě
i v následujících letech.
Teoreticky si lze představit, že veřejná zakázka v oblasti IT bude i z části
zakázkou na stavební práce. Taková situace může nastat v případě zadávání veřejných
zakázek, jejichž předmětem je pořízení např. datových center včetně vybudování
náležitých prostor. V takových případech stavební práce mohou převažovat nad
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službami a dodávkami, tudíž budou zařazeny mezi veřejné zakázky na stavební práce,
avšak jedná se o případy spíše okrajové.
Tabulka 1 Veřejné zakázky pro ICT dle předmětu zakázky za rok 2011
a 2012

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České
republice za rok 2012, [online]. květen 2013 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.portalvz.cz/getmedia/e9520b2c-62ff-47cc-85f4-a493081bf392/Navrh-Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnychzakazek.pdf

1.1.2 Zadavatel
Definice pojmu zadavatel je rovněž uvedena v zákoně o veřejných zakázkách,
a to v § 2 zákona. Toto ustanovení neuvádí konkrétní definici obecného pojmu
zadavatel, ale rovnou rozděluje zadavatele na veřejného, dotovaného a sektorového,
přičemž z těchto jednotlivých definic si lze představit, co pojem zadavatel v souhrnu
znamená.
Veřejným zadavatelem jsou všechny organizační složky státu, státní
příspěvkové organizace, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace a
rovněž jiné právnické osoby, pokud byly založeny či zřízeny za účelem uspokojování
potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, či pokud
jsou financovány převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem
či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či
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volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním
orgánu.5
Dotovaným zadavatelem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která
zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných
zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů
přesahují 200 000 000 Kč.
Sektorovým zadavatelem se může stát právnická nebo fyzická osoba, pokud
vykonává tzv. relevantní činnost, která je dále definována v ustanovení § 4 zákona
o veřejných zakázkách.
Jak vyplývá z uvedených definic, veřejný zadavatel je povinen postupovat podle
zákona o veřejných zakázkách vždy (až na zákonem stanovené výjimky), bez ohledu
na to, jakou veřejnou zakázku zrovna zadává. Dotovaný a sektorový zadavatel se stává
zadavatelem až v okamžiku, kdy veřejná zakázka zadávaná tímto subjektem naplní výše
popsané znaky a je jím pouze pro takovou veřejnou zakázku.
Vzhledem k tomu, že nejširší a nejběžnější skupinou zadavatelů jsou zadavatelé
veřejní, věnuje se tato práce převážně zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli.
Podíl objemu veřejných zakázek zadaných dotovanými a sektorovými zadavateli je
oproti objemu veřejných zakázek zadaných veřejnými zadavateli marginální6, a proto
tato práce v souvislosti se sektorovými zadavateli, stejně jako dotovanými zadavateli,
nezachází do větších podrobností.

1.1.3 Informační technologie (IT)
Daleko složitější nežli nalézt příslušnou definici v zákoně o veřejných zakázkách
je definovat pojem „informační technologie“(zkráceně „IT“), případně také „informační

5

§ 2 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách

6

Ministerstvo pro místní rozvoj, Zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok

2013. [online]. 2013, [cit. 2014-10-07]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/8965ea388a96-490b-ad0f-ce4e1c0a32c9/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-za-rok-2013.pdf
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a komunikační technologie“ („ICT“), což je pojem ještě o něco širší. Pojem ICT totiž
zahrnuje kromě informačních technologií také komunikační technologie, které s těmi
informačními úzce souvisí, avšak dále tento pojem rozšiřují. Pro zjednodušení situace
bude tato rigorózní práce pracovat primárně s pojmem informační technologie.
Když se řekne „informační technologie“, každý si pod tímto pojmem něco
představí, nicméně většinou se jedná pouze o velmi malou výseč toho, co skutečně toto
sousloví zahrnuje. Jedná se totiž o pojem tak široký a těžko uchopitelný, že nelze najít
jednu jedinou výstižnou definici. Naopak, různí autoři jej vykládají různě.
Výkladový slovník výpočetní techniky uvádí, že se jedná o „obecné označení
celého počítačového a komunikačního oboru“

7

, což je definice velmi široká.

Informační technologie lze také vymezit jako „množinu prostředků a metod sloužících
k práci s daty a informacemi“.8 Tomuto pojetí odpovídá obdobná definice, která je
obsažena v glosáři vypracovaném britskou počítačovou společností.9 Zde se uvádí, že
informační technologie spočívají ve využití adekvátních technologií pro zpracování
informací.
Český

statistický

úřad,

který

v populaci České republiky monitoruje,

využívání

informačních

definuje informační

technologií

technologie jako

„technologie, systémy, aktivity a procesy, které se podílejí na zobrazení, zpracování,
skladování a přenosu informací a dat elektronickou cestou.“10 Takto obdobně je pojem
IT definován i v techniky respektované McGraw-Hill Encyclopedia of Science and

7

HLAVENKA, Jiří. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací [online]. 3. vyd.

Praha: ComputerPress, c1997, 452 s. [cit. 2014-09-27]. ISBN 80-722-6023-5.
8

VYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 1.

vyd. Praha: Grada, 2009, 142 s. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-3046-2.
9

PARTY, Edited by the British Computer Society Schools Committee Glossary Working. A

glossary of computing terms. 10. ed. New York: Addison-Wesley, 2002. ISBN 978-020-1776-294.
10

Metodika - informační technologie. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2014-10-

07]. Dostupné z:http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/metodika_informacni_technologie
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Technology11. Zde se uvádí, že je to oblast inženýrství zahrnující hardwarové
a softwarové systémy a komunikační systémy, jež umožňují získávání, zobrazení,
ukládání, přenos a využití informací.
Všechny tyto definice jsou však tak obecné, jako je oblast IT široká. Pokud
bychom měli uvést nějaký výčet, co všechno lze považovat za veřejnou zakázku
v oblasti IT, zcela jistě by zaplnil desítky stran, což není cílem této práce. Pro představu
však lze určit jisté podmnožiny, které pojem IT zahrnuje. Níže je uveden jejich
demonstrativní výčet:
-

dodávky hardwarové infrastruktury;

-

pořízení softwaru, ať už standardizovaného neboli krabicového nebo softwaru
tzv. ušitého na míru konkrétnímu zadavateli;

-

konzultační služby, služby na zajištění podpory a maintenance informačního
systému, služby cloud computingu a další.
Hardware představuje technické vybavení. Zařazují se sem počítače,

notebooky, servery, disková pole, síťové prvky, ale i tiskárny, scannery a další. Podle
§ 496 a § 498 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se jedná o hmotnou věc
movitou, tedy snadněji uchopitelnou než v případě nehmotného majetku v podobě
software.
Software lze zjednodušeně definovat jako vše, co není hardware, ale je v něm
obsaženo.12 Za synonymum se považuje pojem „počítačový program“, který je užíván
v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), avšak jeho definici
neobsahuje. Definice tohoto pojmu je totiž uvedena ve Směrnici 2009/24/ES o právní
ochraně osobních počítačů, kde je v preambuli, čl. (7) uvedeno, že „počítačový
11

MCGRAW-HILL, Editors. McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology: [20

VOL SET] (McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology). 11th ed. New York, USA:
McGrawHill, 2012. ISBN 978-007-1792-738.
12

JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: ComputerPress, 2014,

414 s. ISBN 978-80-251-4201-1.
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program“ je program v jakékoliv formě, včetně těch, které jsou součástí technického
vybavení (hardware). Výraz „počítačový program dle výše uvedené směrnice zahrnuje
také přípravné koncepční práce vedoucí k vytvoření počítačového programu
za podmínky, že povaha těchto prací v pozdější etapě umožní vytvoření počítačového
programu.
Za synonyma považuje software a počítačový program i definice v Hendrychově
Právnickém slovníku, kde je souhrnně definován jako „série instrukcí, které řídí nebo
podmiňují operace počítače“.13
Software (neboli počítačový program) zahrnuje různou škálu podob, kdy v této
práci se bude zejména rozlišovat software tzv. standardizovaný, rovněž nazývaný
„krabicový“ nebo anglicky „Commercial Off-The Shelf (COTS). Charakteristikou
krabicového softwaru je, že se jedná o hotový produkt, který zákazník nemá právo
většinou nijak upravovat či měnit a nemá přístup k jeho zdrojovým kódům. Příkladem
tohoto typu softwaru jsou kancelářské balíky, jako je Microsoft Windows. Druhým
typem je software tzv. na míru, který je předmětem smlouvy o dílo. Jedná
se o jedinečný software vytvářený přesně podle požadavků zadavatele, u kterého
si zadavatel může smluvně zajistit možnost úprav či změn softwaru a rovněž předání
jeho zdrojových kódů.
Dále se pak rozlišuje tzv. proprietární software a open-source software.
Pro proprietární software platí, že je k němu poskytována licence většinou úplatně
a bez přístupu ke zdrojovému kódu, bez možnosti vlastních úprav uživatelem. Oproti
tomu open-source nebo také free software je takový software, u něhož „koncový uživatel
má vždy právo na získání zdrojového kódu programu a dále má právo zdrojový kód
upravovat a distribuovat“.14 Licence může být úplatná, ale lze ji obdržet i zdarma.

13

HENDRYCH, Dušan a Petr OTEVŘEL. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V

Praze: C.H. Beck, 2009, xxii, 1459 s. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1.
14

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru. 1.

vyd. Praha: Grada, 2009, 124 s. ISBN 978-80-247-3047-9.
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Technickými specialisty pohybujícími se v oblasti IT je za synonymum pojmů
software a počítačový program považován rovněž pojem „informační systém“.15 Tento
pojem je rovněž používán zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o ISVS“), kde je v § 2
písm. b) pro účely tohoto zákona informační systém definován jako funkční celek nebo
jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Dle této
definice informační systém zahrnuje rovněž data určená k dalšímu zpracování a
zpřístupnění a různé provozní údaje. Pojem informační systém je rovněž uveden
v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se informačním systémem nakládajícím
s utajovanými informacemi rozumí jeden nebo více počítačů, jejich programové
vybavení, k tomu patřící periferní zařízení, správa tohoto informačního systému
a k tomuto systému se vztahující procesy nebo prostředky schopné provádět sběr,
tvorbu, zpracování, ukládání, zobrazení nebo přenos utajovaných informací.
Z uvedených definic tedy vyplývá, že se jedná o pojem trochu širší, než jak je vnímán
specialisty z oblasti IT. V případě zákonných definic je totiž za informační systém
považován celý „funkční celek“, který by měl zahrnovat nejen software, ale i hardware,
na kterém bude celý systém fungovat, a v případě definice v zákoně o ISVS také
zároveň data, která jsou v informačním systému obsažena.
Pořizování informačních systémů je věnována jedna samostatná kapitola této
práce, přičemž veřejné zakázky, jejichž předmětem je právě pořízení nového
informačního systému nebo úprava toho stávajícího, patří k těm nejsložitějším případům
vůbec. Co se týče pojmů použitých v této práci, vychází se z pojetí, které využívají IT
specialisté, tedy že informační systém je synonymem pojmu software.
K tzv. softwaru na míru se také vztahuje pojem „zdrojový kód“, někdy též
nazývaný „strojový kód“. Jedná se o zápis textu konkrétního počítačového programu
v některém z programovacích jazyků, uložený v textových souborech, nazývaných
„projekty“. Zdrojový kód bývá zapisován v textovém editoru, ale může být

15

JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: ComputerPress, 2014,

414 s. ISBN 978-80-251-4201-1.

12

i vygenerován pomocí specializovaného programu.16 V případě složitých informačních
systémů čítá zdrojový kód tisíce řádků.
K této oblasti se rovněž vztahují pojmy „podpora“ a „maintenance“. Dle
mezinárodních IEEE standardů17 se podporou (support) mají na mysli služby, jejichž
součástí je poskytování informací uživatelům, asistence a školení. Tyto služby mají
za cíl zajistit lepší fungování informačního systému v prostředí, pro které byl vytvořen,
a zlepšit též funkčnost pro koncové uživatele.
Maintenance (nebo česky také „údržba“) lze dle IEEE standardů vyložit jako
činnosti, které modifikují informační systém a jeho komponenty. Cílem těchto
modifikací je korigovat chyby, zlepšit výkon nebo jiný atribut informačního systému,
případně též adaptovat informační systém na změny prostředí.18
Z těchto definic vyplývá, že se jedná o činnosti úzce spojené s fungováním
samotného informačního systému, přičemž podpora dle uvedené definice nemá za cíl do
vzniklého systému zasahovat, na rozdíl od maintenance, jejímž cílem je udržet systém
funkční po stanovenou dobu i prostřednictvím jeho úprav.
Obě tyto činnosti jsou většinou poskytovány zároveň stejným dodavatelem,
prostřednictvím tzv. Service-level-agreement (SLA). Jedná se o inominátní smlouvy
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž účelem je nastavit
si úroveň a podmínky poskytování těchto služeb, které ve velké většině případů není
schopen zadavatel zajistit sám. Předmětem takové smlouvy bývá určitý stupeň
„dostupnosti“ daného informačního systému, čili procentuální vyjádření doby, po kterou
bude systém funkční bez výpadků.

16
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Dostupné

z: http://www.znalec-

Veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou konzultační služby různého zaměření,
jsou další podmnožinou veřejných zakázek v oblasti IT. Vzhledem k tomu, že oblast IT
je velmi složitá a běžní zaměstnanci zadavatele se v ní ve velké většině případů
neorientují, stává se velmi často, že si zadavatelé prostřednictvím „outsourcingu“
zajišťují odborné kapacity, které např. zanalyzují současný stav vybavení zadavatele,
mohou

se

podílet

na

přípravě

zadávacích

podmínek

veřejných

zakázek

na pořízení/úpravu informačního systému, posuzovat došlé nabídky atd.

1.2 Relevantní právní předpisy
Tato rigorózní práce bude primárně vycházet z aktuálních právních předpisů,
zejména ze zákona o veřejných zakázkách, který je pro tuto práci stěžejním předpisem
a který stanovuje pravidla a upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek. Jelikož
tato práce vznikala v období od dubna 2014 do května 2015, je pracováno s tímto
zákonem ve znění novel č. 341/2013 Sb. a č. 40/2015 Sb.
V poslední kapitole této práce, která se zabývá zhodnocením aktuální právní
úpravy této oblasti, z něhož jsou navržena případná de lege ferenda doporučení, bude
také zmíněn návrh nového zákona o veřejných zakázkách. Tento návrh je v tuto chvíli
ve fázi příprav a počítá se s jeho účinností od 1. 1. 2016, byť zatím nebyl ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj, který je věcným gestorem zákona o veřejných
zakázkách, předložen jeho návrh.
Zcela logicky se na tuto oblast vztahuje také zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, který je vůči zákonu o veřejných zakázkách subsidiární.
Dalším právním předpisem, který byl již výše zmíněn a který se k tomuto tématu
vztahuje, je zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ISVS). Dále se na tuto oblast vztahuje rovněž
autorský zákon, avšak z hlediska tématu této rigorózní práce bude zmíněn pouze
okrajově ve vztahu k některým druhům zadávacích řízení. Obdobně okrajově zmíněným
zákonem je zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
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některých zákonů a také zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

1.3 Statistiky
Jak bylo řečeno v předchozích odstavcích, veřejné zakázky v oblasti IT
zaznamenávají několik posledních let výrazný meziroční nárůst oproti jiným oblastem
veřejného zadávání, o čemž se lze přesvědčit ze statistik vedených Ministerstvem pro
místní rozvoj. Dle každoročních výročních zpráv o stavu veřejných zakázek bylo v roce
2011 z celkového počtu zadaných veřejných zakázek evidovaných ve Věstníku
veřejných zakázek, resp. ISVZ, 862 veřejných zakázek zadáno právě v oblasti ICT, což
představuje hodnotu cca 12,4 mld. Kč bez DPH a 9,9 % ze všech zadaných veřejných
zakázek. V roce 2012 to bylo již 1226 veřejných zakázek, což představuje 11,5%
z celkového počtu zadaných veřejných zakázek v celkové hodnotě 16,5 mld. Kč
bez DPH.19 V roce 2013 bylo zadáno opět o něco více, konkrétně 1745 veřejných
zakázek v oblasti ICT v celkové hodnotě 19,6 mld. Kč bez DPH.20

19

Ministerstvo pro místní rozvoj, Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České

republice za rok 2012, [online]. květen 2013 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.portalvz.cz/getmedia/e9520b2c-62ff-47cc-85f4-a493081bf392/Navrh-Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnychzakazek.pdf
20
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2013. [online]. 2013, [cit. 2014-10-07]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/8965ea388a96-490b-ad0f-ce4e1c0a32c9/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-za-rok-2013.pdf
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Graf 1 Vývoj veřejných zakázek v oblasti IT 2011 - 2013
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Zdroj: Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice, 2012, 2013,
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Dle výroční zprávy o stavu veřejných zakázek z roku 2012 dále vyplývá,
že co se týče IT oblasti, veřejní zadavatelé v rámci veřejných zakázek na dodávky
pořizovali nejčastěji dodávky serverů, které se umístily mezi veřejnými zakázkami
na dodávky na 9. místě. V rámci veřejných zakázek na služby jsou „informační
systémy“ čtvrtou nejčastěji poptávanou službou s objemem veřejných zakázek v ceně
necelé 1 mld. Kč bez DPH. Podpora programového vybavení tvořila v roce 2012 pátou
nejčastěji poptávanou službu s objemem další necelé 1 mld. Kč bez DPH.21 Další služby
spojené s oblastí informačních technologií se umístily na místech v rámci první
dvacítky.
Rok 2013 ukazuje zajímavý trend, kdy služby v oblasti IT jsou nejvýrazněji
rostoucí kategorií, zatímco veřejné zakázky na dodávky v oblasti IT klesají. Například
výše zmíněné veřejné zakázky na servery poptávané veřejnými zadavateli se propadly

21

Ministerstvo pro místní rozvoj, Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České

republice za rok 2012, [online]. květen 2013 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.portalvz.cz/getmedia/e9520b2c-62ff-47cc-85f4-a493081bf392/Navrh-Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnychzakazek.pdf
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z 9. na 12. místo v žebříčku veřejných zakázek na dodávky. Naopak v rámci veřejných
zakázek na služby jsou informační systémy již na 3. místě a představují hodnotu více
než 2 mld. Kč bez DPH. Dále následují veřejné zakázky na informační technologie a
poradenství v hodnotě 1,7 mld. Kč bez DPH.
A tak stále významnější složkou mezi IT zakázkami obecně se stávají služby,
zejména pořizování informačních systémů na úkor pořizování hardwaru.22 Za tímto
fenoménem je s největší pravděpodobností fakt, že jednou dodaný hardware zadavateli
slouží bez potřeby výrazných úprav několik let, zatímco u informačních systémů jako
celků je třeba pořizovat další a další pravidelný upgrade a zároveň je potřeba systém
spravovat. To vyvolává potřebu vypisování nových veřejných zakázek, jejichž
předmětem budou služby spočívající právě v úpravě a správě takových informačních
systémů.
Tabulka 2 Veřejné zakázky v oblasti ICT v roce 2013
Kategorie ICT zakázek - 2013

Počet zadaných VZ

Hodnota v mld. Kč

263

3,4

432
147
639
154
110
1745

2,5
1,5
6,6
1,5
4,2
19,6

Balíky programů a informační
systémy
Hardware a PC doplňky
Telekomunikační zařízení
Služby
Počítačové služby
Telekomunikační služby
Ostatní blíže nespecifikované ICT komodity
ICT zakázky celkem
Dodávky

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Zpráva o stavu veřejných zakázek České republice za
rok

2013.

[online].

2013,

[cit.

2014-10-07].

Dostupné

z: http://www.portal-

vz.cz/getmedia/8965ea38-8a96-490b-ad0f-ce4e1c0a32c9/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnychzakazek-za-rok-2013.pdf

V rámci rozboru statistik je však také důležité podívat se na data o tom, jaké
procento veřejných zakázek v oblasti IT bylo dokončeno, což je údaj velmi vypovídající
o stavu veřejných zakázek v této oblasti. Jak je uvedeno v analýze Komory
22

Ministerstvo pro místní rozvoj, Zpráva o stavu veřejných zakázek České republice za rok

2013. [online]. 2013, [cit. 2014-10-07]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/8965ea388a96-490b-ad0f-ce4e1c0a32c9/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-za-rok-2013.pdf
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administrátorů veřejných zakázek, v roce 2012 bylo zrušeno až 35% objemu zahájených
veřejných zakázek v oblasti ICT v celkové hodnotě 4,8 mld. Kč. V roce 2013 za období
leden až září to bylo 15% počtu zakázek o objemu 1,1 mld. Kč. Bylo by tedy velmi
zajímavé zjistit, z jakých důvodů byly veřejné zakázky zrušeny, avšak takové statistiky
bohužel neexistují.
Dalším důležitým jevem, který lze ze statistiky vyčíst, je fakt, že velká většina
veřejných zakázek v této oblasti trvá od zahájení po dokončení velmi dlouhou dobu.
A tak veřejné zakázky zadané v roce 2013 častokrát ještě nedospěly k fázi plnění.23
Tento problém pak pro zadavatele představuje velké komplikace z hlediska plnění
dodaného s významným zpožděním oproti plánovanému termínu.

1.4 Proč jsou veřejné zakázky v oblasti IT tak specifické?
Zákon o veřejných zakázkách je právní předpis, který platí obecně na zadávání
veřejných zakázek napříč trhem. Stejná ustanovení se tudíž vztahují na nákup běžných
komodit, jako jsou papíry do tiskárny či psací potřeby a zároveň na pořízení tak
složitých a komplexních zakázek, jejichž předmět je sám o sobě popsán častokrát
na stovkách listů. To je případ veřejných zakázek v oblasti IT, kdy v případě pořizování
složitého informačního systému je veřejná zakázka tak komplikovaná, že se teoreticky
může stát, že zákon o veřejných zakázkách je pro ni příliš obecný a neřeší otázky, které
se u takových zakázek mohou vyskytnout.
Oblast IT je rovněž specifická tím, že ve velké většině případů předmět
vypisované veřejné zakázky musí respektovat stávající stav IT vybavení daného
zadavatele, tedy je zapotřebí zajistit, aby nově pořízené plnění bylo kompatibilní
se stávajícím vybavením. To dále klade vysoké nároky na přípravu zadávacích
podmínek, kdy zadavatel se nezřídka pohybuje na hraně toho, co lze v souladu

23

Objem veřejných zakázek na IT se letos propadl o více než třetinu. In: Komora

administrátorů veřejných zakázek [online]. 26. 11. 2013 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z:
http://www.kavz.cz/2013/11/denik-cz-26-11-2013-objem-verejnych-zakazek-na-it-se-letos-propadlo-vice-nez-tretinu/

18

se zákonem pořídit od stávajícího dodavatele za účelem zajištění kompatibility a co je
již porušení zásady nediskriminace a rovného zacházení.
Vzhledem k vysoké specifičnosti předmětu plnění je příprava takové zakázky
a její průběh také obzvláště časově náročný. Na jednu stranu lhůty stanovené zákonem
častokrát nestačí, jindy zase „hrají“ v neprospěch zadavatele, jelikož v průběhu
zadávacího řízení poptávané plnění, které se v případě oblasti IT velmi dynamicky
vyvíjí, rychle zastarává.
Vysoká specifičnost předmětu plnění a celková obsáhlost veřejných zakázek
zadávaných v oblasti IT rovněž způsobuje častější výskyt chyb v zadávacích
dokumentacích, jelikož takové veřejné zakázky kladou daleko větší nároky nejen na
důkladnou kontrolu zadávacích podmínek, ale rovněž na vzájemnou komunikaci
a sjednocení názorů IT odborníků odpovídajících za správné vymezení veřejné zakázky
a osob zodpovědných za správnost postupů po právní stránce.

2 TŘI MODELOVÉ PŘÍPADY POŘIZOVÁNÍ
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
2.1 Nákup HW a standardizovaného SW
Prvním, zdánlivě nejjednodušším typem veřejných zakázek v oblasti IT je
pořizování hardwaru a standardizovaného softwaru. Může se zdát, že se jedná
o naprosto banální nákup produktů (ať už hmotných či nehmotných), přičemž
u takového typu veřejných zakázek nemůže docházet k vážnějším problémům, jelikož
jsou rovnocenné nákupu jiných jednoduchých dodávek plnění, jako jsou například psací
potřeby. Avšak i tyto veřejné zakázky bývají často problematické, jak bude představeno
v této kapitole.
U tohoto typu veřejných zakázek dochází totiž častokrát k chybám už před
zahájením zadávacího řízení, konkrétně při specifikaci požadavků na předmět takové
veřejné zakázky. Zejména je v tomto případě velmi častým problémem vymezení
předmětu plnění pomocí uvádění specifických výrobků a značek, což je ve většině
19

případů v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Dále se pak zadavatelé
při pořizování těchto komodit setkávají s otázkou, jak zajistit kompatibilitu se
stávajícími technologiemi, což se jeví jako důležitý faktor právě pro zohlednění značek
pořizovaných produktů. V neposlední řadě je třeba také mít na paměti, že v průběhu
zadávacího řízení může dojít k možným průtahům, které v důsledku způsobí zastarání
předmětu veřejné zakázky, což může mít dopady na použitelnost takto pořizovaného
plnění. Všechny tyto problematické aspekty veřejných zakázek na nákup hardware
a standardizovaného softwaru budou rozebrány v následujících podkapitolách.

2.1.1 Uvádění obchodních značek pořizovaných produktů
Ustanovení § 44 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách ukládá zadavatelům
v zadávací dokumentaci vymezit předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídky.

Na druhou stranu ustanovení § 44 odst. 11 zákona

zadavatelům nařizuje zdržet se uvádění jakýchkoliv odkazů na konkrétní výrobce
či výrobky. Určit, kde jsou hranice toho, co je přesné, úplné a srozumitelné vymezení
nezbytné pro zpracování nabídky, a co je již vymezení zvýhodňující konkrétního
dodavatele, je velmi náročné. Jak má tedy zadavatel popsat předmět veřejné zakázky,
aby splnil podmínky obou výše uvedených ustanovení a aniž by se dostal do rozporu
s jednou ze základních zásad zákona o veřejných zakázkách, a to zásadou
nediskriminace24?
Tuto otázku si klade většina zadavatelů, a to nejen v oblasti IT, přičemž právě
specifikace předmětu plnění u veřejných zakázek v oblasti IT je v tomto velmi
problematická, a to i v případě zdánlivě jednoduchých veřejných zakázek na pořízení
hardwaru, tedy počítačů, notebooků, serverů atd. Důvodem je fakt, že pořizovaný
předmět je většinou velmi specifický a nelze ho definovat pouze obecně. Jiný notebook
bude logicky potřebovat zadavatel pro svého zaměstnance, který na notebooku bude
využívat základní funkce a jiný notebook bude potřebovat pro programátora nebo
grafika. Do toho se vkládá další faktor, a to skutečnost, že v oblasti IT se setkáváme

24

§ 6 zákona o veřejných zakázkách
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s většinou omezeným trhem, kde je pouze pár výrobců poptávaného plnění, a v takové
situaci to zadavatele svádí rovnou užít značku jednoho z nich.25
Například u veřejných zakázek na dodávku osobních počítačů se dodnes
zadavatelé potýkají s tím, jak v zadávacích podmínkách dostatečně vymezit předmět
plnění. A tak se v zadávacích dokumentacích stále zcela běžně odkazuje na konkrétního
výrobce procesorů nebo na parametry procesoru (např. taktovací frekvence, počet jader
atd.), které jsou však charakteristické pro určitého výrobce. Bohužel toto je již
diskriminační popis předmětu veřejné zakázky26, jak bude vysvětleno níže v této
podkapitole.
Ačkoliv se může zdát, že povědomí o zákazu uvádění obchodních značek je
mezi zadavateli již obecně dlouho rozšířené, stále se ještě vyskytují případy, kdy
dochází k porušení tohoto zákazu. Dle zprávy o stavu veřejných zakázek je jedním
z nejčastějších pochybení zadavatelů vůbec. Nejedná se však pouze o problém českých
zadavatelů. Podle průzkumu neziskové organizace Open Forum Europe, který proběhl
v období 1. říjen až 31. prosinec 2012 na vzorku 785 veřejných zakázek v oblasti
nákupu HW nebo standardizovaného softwaru, zadaných v rámci celé Evropské unie,
jedna z pěti zkoumaných zakázek obsahovala přímá označení konkrétních značek
či výrobců. 27

25

MATOCHOVÁ, Lenka, Martin ČECH a Tomáš NOVOSAD. IT zakázky: Jak

(ne)popisovat požadovaný hardware. Veřejné zakázky v praxi. 2014, březen.
26

Uvádění parametrů specifických pro určitý výrobek může být skrytou diskriminací, která

je stejně jako v případě zjevné formy diskriminace ustanovením § 6 zákona o veřejných zakázkách
zakázána. Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 1 Afs 20/2008-152
27

OFE Procurement Monitoring Report 2012 – 2nd Snapshot: EU Member States practice

of referring to specific trademarks when procuring for Computer Software Packages and Information
Systems between the months of October to December 2012. [online]. únor 2013, [cit. 2014-04-19].
Dostupné

z: http://www.openforumeurope.org/openprocurement/open-procurement-

library/Report_2012_2ndSnapshot%20final.pdf
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Přitom například u veřejných zakázek v oblasti IT může být na vině zejména
chybějící vodítko pro zadavatele, jak takový požadovaný předmět plnění popsat, aby se
zadavatel nedostal do rozporu se zákonem.
Zákaz odkazů na konkrétní obchodní značky vyplývá už z evropské směrnice
93/36/EEC28, kde je uvedeno v čl. 8 odst. 6, že veškerá označení specifická
pro konkrétního výrobce, včetně označení obchodních známek, patentů, apod. budou
členskými zeměmi zakázána. Takovýto odkaz je dle směrnice možný pouze v případě,
že je následován spojením „or equivalent“, čili že je umožněno dodat jiný, obdobný
předmět plnění. Jak bylo následně potvrzeno rozsudkem Evropského soudního dvora ze
dne 24. ledna 1995 C-359/93, neuvedení tohoto spojení v případě, že zadavatel popsal
předmět plnění pomocí odkazů na konkrétní výrobky a značky, jejímž důsledkem je
narušení hospodářské soutěže uvnitř Evropského Společenství, je porušením čl. 30
samotné Smlouvy o založení Evropského Společenství.
Výše uvedené ustanovení směrnice bylo transponováno do českého zákona
o veřejných zakázkách, a to konkrétně do již zmiňovaného § 44 odst. 11 zákona, kde je
uvedeno, že:
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (…),
nesmí zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.(…)
Stejně tak je uvedeno v § 45 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, že technické
podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.
28

COUNCIL DIRECTIVE 93/36/EEC of 14 June 1993 coordinating procedures for the

award of public supply contracts
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Jak vyplývá z výše uvedených ustanovení, uvádění odkazů na konkrétní výrobce
je ze zákona zakázáno a existuje k tomu i dlouhý výčet judikatury. Za zmínku stojí
rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 12. 2009 č. j. 62 Ca 51/2007-134, který byl
potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010 č. j. 9 Afs
30/2010-182, který se sice přímo oblasti IT netýká, ale principy platí obecně. Zde byl
posuzován postup zadavatele, který v zadávacích podmínkách vymezil technické
podmínky pořizovaného plnění s uvedením odkazů na konkrétní výrobce s tím, že
takový postup odůvodnil vlastnictvím stejného typu plnění (cisternových aut) a zároveň
připustil použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Nicméně jak
následně vyplynulo, technické parametry byly nastaveny tak, že žádná jiná obdobná
řešení nebyla možná. Soud tedy dospěl k názoru, že odkaz na konkrétní obchodní firmu
bez řádného objektivního zdůvodnění (kterým není vlastnictví stejného typu plnění bez
dalšího), byť s připuštěním jiných obdobných řešení, představuje omezování
konkurence a tudíž i soutěže.
Ve vztahu k oblasti IT lze zmínit rozhodnutí ÚOHS ze dne 31. 7. 2013
č. j. R340/2012/VZ-14227/2013/310/PMA. Předmětem tohoto rozhodnutí bylo zadávací
řízení, v jehož zadávacích podmínkách byly uvedeny konkrétní odkazy na výrobky
výrobce Hewlet-Packard s tím, že zadavatel odůvodnil použití těchto odkazů nutností
využití pouze těchto výrobků tak, že se jedná o „kvalitní výrobek s nižšími náklady na
potenciální opravy a servis“, dále pak uvedl, že „na trhu je nepřeberné množství
dodavatelů, kteří požadované plnění od tohoto výrobce dodají“ a že toto konkrétní
plnění bylo pro zadavatele „závazné ze studie proveditelnosti“. ÚOHS rozhodl, že
uvedené skutečnosti nepředstavují objektivní důvody, pro které by zadavatel mohl
takové odkazy na konkrétní výrobky daného výrobce použít, a tudíž se zadavatel svým
postupem dopustil porušení zákona.
Ačkoliv je obecně zakázáno v popisu předmětu plnění veřejné zakázky přímo
odkazovat na určité výrobce nebo výrobky, je již ze samotného ustanovení § 44 odst. 11
zákona o veřejných zakázkách patrné, že určité výjimky ze zákazu uvádění konkrétních
výrobců či výrobků existují a případně by mohly být využity zadavateli pořizujícími
hardware a standardizovaný software.
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Zaprvé, uvést konkrétního výrobce či parametry charakteristické pro určitého
výrobce v zadávací dokumentaci lze, pokud je to odůvodněno předmětem veřejné
zakázky. Mohou totiž nastat takové situace, kdy výrobek od určitého výrobce nebo
určité technické parametry charakteristické pro určitého výrobce jsou pro zadavatele
jediné možné. Může se jednat například o situaci, kdy zadavatel pořizuje svůj hardware
s ohledem na určitý druh softwaru, který na jiném zařízení nebude fungovat. Avšak
v takovém případě musí tuto skutečnost zadavatel řádně odůvodnit objektivními
důvody. Pokud by tak neučinil, může se dopustit porušení zákona spočívajícího zejména
v porušení zásady nediskriminace podle § 6 zákona o veřejných zakázkách a případně
v porušení dalších ustanovení zákona.
K takovému případu porušení zákona lze citovat rozhodnutí ÚOHS ze dne 22. 8.
2007 č. j. R120/2007/03-15361/2007/310-Šp, které se sice vztahuje k zadávacímu řízení
zadanému podle předchozího zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb., avšak
de facto stejné principy platí i v současném zákoně o veřejných zakázkách. V tomto
rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel porušil zákon tím, že specifikoval
požadovaný předmět plnění (osobní počítače) pomocí minimální hodnoty taktovací
frekvence ve výši 3,0 GHz. V době zadání veřejné zakázky totiž tento parametr
splňovaly pouze výrobky výrobce Intel a zadavatel objektivně neodůvodnil potřebu
takového parametru (byť třeba pro to důvody být mohly).29 Tím se zadavatel dopustil
porušení § 49 odst. 1 a odst. 2 předchozího zákona o veřejných zakázkách30, jelikož
„nepopsal technické specifikace objektivním způsobem, které zajišťuje užití za účelem,
který je zadavatelem zamýšlen“. Naopak zadavatel stanovil technickou specifikaci
mikroprocesoru pořizovaných počítačů pomocí minimální frekvence, čímž neoprávněně
zaručil určitým dodavatelům konkurenční výhodu.

29

Je obecně přijímáno a i v rozhodnutí ÚOHS ze dne 22. 8. 2007 č. j. R120/2007/03-

15361/2007/310-Šp je uvedeno, že „samotná frekvence mikroprocesoru není objektivním
ukazatelem jeho výkonu proto, že udávaná frekvence procesorů různých výrobců se liší, ačkoliv
jejich výkony mohou být srovnatelné“.
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Uvedení odkazu na konkrétního výrobce či parametru charakteristického pro
určitého výrobce je touto první výjimkou povoleno také v případech, kdy zadavatel
zadává veřejnou zakázku, jejímž předmětem je obnova licencí pro „krabicový“ software
využívaný zadavatelem, a to po vypršení platnosti stávajících licencí. V takových
případech je odůvodněnost předmětem veřejná zakázky na místě, jelikož aby zadavatel
mohl pořídit správnou navazující licenci, je nutné a opodstatněné, že v takovém případě
konkrétního výrobce uvede. Typicky se tak v zadávacích podmínkách běžně a zcela
v souladu se zákonem objevují konkrétní licence k produktům Microsoft, Oracle nebo
IBM a dalších. Opět ovšem platí pravidlo, že takový postup by měl být zadavatelem
řádně odůvodněn objektivními důvody. Zadavatel by měl rovněž zvážit variantu nákupu
zcela nového software, který pro něj může být výhodnější.31
Zadruhé, uvést konkrétního výrobce v zadávací dokumentaci lze, pokud není
možné popsat předmět veřejné zakázky jinak, konkrétně, jak uvádí § 44 odst. 11, věta
druhá, zákona o veřejných zakázkách, není-li popis předmětu veřejné zakázky
provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. Poslední věta
tohoto ustanovení však přidává podmínku, že zadavatel v takovém případě musí
výslovně umožnit i použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, což bývá
často pro zjednodušení situace vyřešeno tak, že za popis požadovaného plnění je
přidáno spojení „nebo ekvivalentní“.
Avšak jak plyne z výše zmiňovaného rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62
Ca 51/2007-134 a také například z rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 4. 2011
č. j. 62 Ca 27/2009-117, připuštění ekvivalentního řešení nemusí být za každých
okolností dostatečné. A to v případě, kdy popis předmětu veřejné zakázky je bez použití
odkazů sice obtížnější, ale přesto možný. To znamená, že obě tyto podmínky
(nemožnost přesného a srozumitelného popisu a umožnění využití jiných, obdobných
řešení) musí být splněny zároveň.

31

Viz např. možnost využití zdarma poskytovaného OpenOffice jako alternativy k softwaru

Microsoft Office. Výhody a nevýhody, možnosti a realizovatelnost využití OpenOffice ve veřejné
správě jsou předmětem mnoha diskuzí, avšak nejsou předmětem této rigorózní práce.
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Rozhodnutí se týká výše zmiňovaného popisu předmětu veřejné zakázky
na nákup osobních počítačů pomocí uvedení konkrétních parametrů procesorů.
V rozhodnutí je uvedeno, že v tomto případě je možné popsat předmět veřejné zakázky
tak, aby byl přesný a srozumitelný, a to s pomocí tzv. benchmarků. Dovětek „nebo
ekvivalentní“ nebo další obdobná ustanovení32, která se objevují v zadávacích
dokumentacích, lze použít opravdu pouze v případě splnění podmínky, že jinak předmět
veřejné zakázky popsat nelze. V tomto konkrétním případě tedy není dostačující.
Pojem „benchmark“, který je v rozhodnutí uveden, lze definovat jako zkušební
vyrovnávací test, na jehož základě je určen výkon počítačového systému.33 Požadavek,
aby byly benchmarky využívány pro popis předmětu veřejné zakázky, není stanoven
v zákoně o veřejných zakázkách, ale v usnesení vlády, konkrétně usnesení vlády České
republiky ze dne 11. července 2007 č. 763 (dále jen „Usnesení 763/2007“). Využití
těchto benchmarků by mohlo být pro zadavatele jistým hledaným vodítkem, jak mají
v případě pořizování hardware postupovat.
Přesná pravidla pro využívání těchto benchmarků jsou stanovena konkrétně
v Metodice k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání
veřejných zakázek na nákup osobních počítačů (dále jen „Metodika“), jenž je přílohou
tohoto Usnesení 763/2007. Zde se uvádí, že v případě veřejných zakázek v oblasti
informačních a komunikačních technologií sama Evropská komise považuje používání
určitých obchodních označení při stanovení předmětu plnění s dovětkem „nebo
ekvivalentní“ za diskriminační.
V případě již zmiňovaného nákupu osobních počítačů totiž zadavatel většinou
specifikuje pouze požadavek na počet jader procesoru nebo požadavek na taktovací
frekvenci typický pro určitého výrobce, avšak toto nejsou jediné rozhodující parametry
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Např. také velmi častá ustanovení typu: „Pokud zadávací dokumentace obsahuje odkazy

na konkrétní obchodní značky, obchodní firmy nebo jména, která jsou uvedena jako příklad pro
popsání předmětu veřejné zakázky, je možné je nahradit jiným řešením“.
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pro výkonnost pořizovaného stroje, a tudíž nejen že zadavatel nemusí poptávat pro něj
nejvýhodnější alternativu, ale zároveň se nepřímo dopouští diskriminace jiných
výrobců, kteří by byli schopni obdobné plnění také dodat.
A tak při nákupu osobních počítačů a obdobně obecně u hardwaru je
dle Usnesení 763/2007 správný postup uvádět v zadávacích podmínkách technické
parametry poptávaného předmětu plnění nikoliv s odkazem na konkrétní obchodní
značky, s konkrétními parametry, byť s dovětkem „nebo ekvivalentní“, ale specifikovat
požadovaný předmět plnění pomocí benchmarku.
Jako příklad špatného a správného postupu (v souladu s Metodikou), jak vymezit
předmět veřejné zakázky, je uvedena následující tabulka.
Tabulka 3 Příklad špatného a správného postupu vymezení předmětu veřejné zakázky

Zdroj: Newsletter MŠMT Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost,
Nejčastější chyby zadavatelů. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2007-2013
[cit. 2014-10-14]. Dostupné z: www.msmt.cz/file/25600/download/

Obdobným způsobem by se mělo postupovat rovněž při stanovení některých
dalších technických parametrů poptávaného předmětu plnění, zejména frekvence
procesoru, frekvence grafické karty nebo počet jader. Dle Usnesení 763/2007 je
nepřípustné, aby zadavatel v těchto parametrech uváděl konkrétní hodnoty, jelikož
mohou skrytě odkazovat na konkrétní výrobce. Stejně tak by se v zadávacích
podmínkách neměly objevit minimální hodnoty těchto parametrů. Obdobně jako
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v předchozím případě by zadavatel měl technické parametry požadovaného předmětu
plnění stanovit pomocí benchmark testů.
Tabulka 4 Příklad špatného a správného postupu vymezení předmětu veřejné zakázky2

Zdroj: Newsletter MŠMT Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost,
Nejčastější chyby zadavatelů In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2007-2013
[cit. 2014-10-14]. Dostupné z: www.msmt.cz/file/25600/download/

K tomuto jedinému oficiálně doporučovanému postupu je však třeba uvést, že
vzhledem k rychlému vývoji celé oblasti IT se usnesení z roku 2007 dnes jeví jako
zastaralé. Ačkoliv je tedy tento postup v něm uvedený doporučován dodnes, otázkou je,
nakolik je pro zadavatele zadávající veřejné zakázky v roce 2015 relevantní.
Proto v dnešní době občas dochází ke zpochybňování postupu popisu předmětu
veřejné zakázky podle této Metodiky. Zároveň i využití zde zmiňovaných benchmarků
bývá občas kritizováno34 jako ne zcela ideální postup.
Prvním důvodem je skutečnost, že použití benchmarků může zadavatelům
neúměrně svému účelu zvednout náklady na administraci zadávacích řízení. V případě
stanovení a následného vyhodnocení podaných nabídek z hlediska splnění stanovených
kritérií je totiž potřeba mít rozsáhlejší znalosti v oblasti IT, což zejména u zadavatelů,
kteří se na oblast IT přímo nespecializují35, může představovat problém. Provedení
benchmarkového testu přináší dodatečné náklady rovněž dodavatelům, které se pak
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projeví na jejich nabídkové ceně. Ve shrnutí tedy lze říci, že například pro menší
veřejné zakázky je tento postup popisu předmětu veřejné zakázky pomocí benchmarku
spíše nevhodný.
Druhým úskalím benchmarků je fakt, že nejsou žádným způsobem regulovány.36
Existuje jich celá škála s kvalitativními rozdíly, přičemž není žádný subjekt, který by
nad nimi dohlížel. Rovněž zadavatel nikde nenalezne seznam faktorů, které by měly být
v benchmarkovém testu zhodnoceny. Proto v případě, že se zadavatel rozhodne popsat
předmět veřejné zakázky pomocí benchmarků, měl by především vycházet z doporučení
uvedených v Metodice. V obecné rovině jsou v Metodice doporučeny www.bapco.com,
www.spec.org, www.veritest.com. Konkrétně byly v Metodice pro osobní počítače
doporučeny benchmarky BAPCO SYS Mark 2004 SE v možné kombinaci s BAPCO
Web Mark 2004, pro notebooky byly doporučeny benchmarky BAPCO Mobile Mark
2005 v možné kombinaci s BAPCO SYS Mark 2004 SE37. Nicméně tato doporučení
jsou v dnešní době již irelevantní, jelikož s vývojem trhu byly uvedené benchmarky
dávno nahrazeny jinými.
Používání benchmarků nebylo nikdy závazné podle vnitrostátního ani
evropského pramene práva a Metodika neuvádí tento postup jako jediný možný.38
Uvádí pouze, že ho lze použít „zcela plnohodnotně“, což neznamená, že jiný způsob
nelze akceptovat. Vzhledem k tomu, že rozhodovací praxe ÚOHS ani judikatura soudů
není v České republice obecně závazným pramenem práva, lze z toho vyvodit pouze to,
že se jedná sice o potvrzené nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky,39 ale
pokud zadavatel najde jiný nediskriminační způsob, nelze mu v takovém postupu nic
vytknout. Ale pokud již tato možnost byla Metodikou zavedena, měli by mít zadavatelé
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možnost se na takový postup spolehnout a měli by mít k dispozici odpovídající, aktuální
dokument, podle kterého budou mít možnost postupovat.
Závěrem lze tedy shrnout, že co se týče vymezení předmětu plnění v rámci
veřejných zakázek v oblasti IT, panuje mezi zadavateli nadále nejistota, jak takový
předmět plnění vymezit, aby zadavatel neporušil základní zásady zadávacího řízení,
zejména zásadu nediskriminace. Zcela jistě by bylo vhodné obnovit diskuzi o tomto
problému a případně připravit minimálně novou metodiku, která by nahradila zastaralá
doporučení z roku 2007, jež jsou pro tak dynamickou oblast, jako je IT, de facto
prehistorií. Zadavatelům by nastínil cestu, jak mají v takových případech postupovat a
pokud by byl takový dokument pravidelně obnovován v souvislosti s vývojem trhu,
mohl by být užitečným pomocníkem pro všechny zadavatele, kteří výše popisované
plnění pořizují. V případě, že budou benchmarky doporučovány zadavatelům nadále,
bylo by jistě také na místě, aby byly nějakým způsobem regulovány a došlo
ke sjednocení standardů.

2.1.2 Otázka kompatibility se stávajícím řešením
Zadavatel v případě pořizování hardwaru nebo standardizovaného softwaru
nesmí neopodstatněně uvést v popisu předmětu plnění veřejné zakázky odkazy
či parametry specifické pro určité výrobce, jak bylo vysvětleno v předchozí kapitole.
Avšak zároveň musí dbát na to, aby jeho stávající IT vybavení fungovalo společně
s tím, které nově hodlá pořídit. Pokud by tomu tak nebylo, nově pořízené vybavení by
mu bylo k ničemu, případně by musel vynaložit další dodatečné finanční prostředky
za zakoupení náhradního vybavení, které již kompatibilní bude. Otázku kompatibility
musí zadavatel řešit v případě pořizování nového standardizovaného softwaru, který
musí odpovídat parametrům stávajícího hardwaru zadavatele, na němž má fungovat.
Otázku kompatibility musí ale řešit i v opačném případě. Pokud zadavatel například
uvažuje o výměně zastaralých osobních počítačů, měl by při stanovování zadávacích
podmínek myslet na to, jaký software uživatel na počítači bude potřebovat, a tomu
přizpůsobit specifikaci předmětu plnění. Stejný problém také nastává v případě, kdy
zadavatel v přibližně stejném časovém období pořizuje jak nový software, tak odděleně
i nový hardware.
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Jak má tedy zadavatel postupovat v souladu se současným zněním zákona
o veřejných zakázkách, aby zajistil kompatibilitu stávajícího vybavení s tím nově
pořizovaným a zároveň se při stanovení parametrů předmětu veřejné zakázky nedopustil
porušení zákazu nediskriminace?
Na tuto otázku na rozdíl od problematiky nastíněné v předchozí kapitole, lze
odpovědět celkem jednoznačně za pomoci výkladu judikatury.
Předně by měl zadavatel přímo do zadávací dokumentace uvést, k jakému účelu
pořizovaný předmět plnění bude sloužit. Rovněž by měl také detailně popsat, jaké je
jeho stávající vybavení, se kterým by měl být poptávaný předmět plnění kompatibilní.
K tomu je ale zadavatel povinen zdůraznit, že se jedná opravdu jen o popis stávajícího
řešení a že tím nejsou stanoveny požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, aby
neuvedl takový popis potenciální uchazeče v omyl.
To, že by se v zadávacích podmínkách měl objevit detailní popis zařízení,
se kterým má být nově pořizované plnění kompatibilní, není jen pouhé doporučení pro
zpřehlednění zadávacích podmínek, avšak jak uvádí druhostupňové rozhodnutí ÚOHS
ze dne 6. 8. 2012 č. j. R79/2012/VZ-14559/2012/310/ASc, měl by být v případě
požadavku na kompatibilitu dokonce podmínkou správně vymezených zadávacích
podmínek.
Předmětem posuzované veřejné zakázky, jenž se vztahuje k výše uvedenému
rozhodnutí, bylo pořízení průtokového cytometru, který měl být podle požadavků
zadavatele kompatibilní „s automatizovaným karuselovým podavačem zkumavek
a zařízením na přípravu vzorků v karuselu provádějícím lýzu i promytí buněk bez
nutnosti přenášet vzorky do centrifugy“. Avšak zadavatel v zadávacích podmínkách
nestanovil parametry zařízení, které není předmětem veřejné zakázky a s nímž mělo být
pořizované plnění kompatibilní. Uchazeči tedy neměli kompletní informace o tom, jaké
vlastnosti má poptávané plnění mít, a tudíž bez vědomí, jestli jejich nabízené plnění
splňuje parametry požadované zadavatelem, nemohli sestavit svou nabídku. A tak
v tomto rozhodnutí Úřad kromě dalších pochybení shledal, že zadavatel nevymezil
předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, jak
ukládá ustanovení § 44 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v návaznosti
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na ustanovení § 6 citovaného zákona. Tím došlo k porušení zásad nediskriminace
a transparentnosti.
V případě požadavku na zajištění kompatibility se stávajícím zařízením lze
při popisování požadovaného předmětu plnění do jisté míry využít výše zmiňované
výjimky, kdy lze odkazovat na konkrétního výrobce či specifikace odpovídající
konkrétnímu výrobku, jelikož je to „odůvodněno předmětem veřejné zakázky“. Avšak
takové odkazy jsou přípustné pouze v případě, že kompatibilita bude skutečně zajištěna
pouze takovým popsaným řešením a na trhu neexistuje žádná jiná přijatelná varianta.
Pokud na trhu existují dva různé výrobky a oba splní požadavek na kompatibilitu
se stávajícím řešením, již nelze takový odkaz použít a musí zadavatel zvolit jiný
nediskriminační popis požadovaného plnění.
Jak konstatoval ÚOHS ve svém rozhodnutí ze dne 31. 10. 2008 č. j.
S221/2008/VZ-21846/2008/510/Od40,

„jelikož

zadavatel

již

disponuje

určitým

vybavením, na které chce navázat, je pochopitelné, že stávající vybavení chce využít
v plné míře tak, aby nebyla ohrožena jeho plná funkčnost.“ Za takových okolností je dle
vyjádření ÚOHS opodstatněné, když zadavatel odkáže na konkrétního výrobce
s ohledem na nutnost zajištění kompatibility. Zadavatel v tomto případě tedy postupoval
správně a v souladu se zákonem, když v zadávací dokumentaci

uvedl kromě

konkrétních požadavků na plnění (bez požadavku na konkrétního výrobce) i informace
o stávajícím systému zadavatele a technologiích, na kterých je založen (v tomto případě
na technologii Cisco) a zároveň stanovil, že uchazeč musí zajistit, aby všechny prvky
nabízeného plnění byly kompatibilní se stávajícím používaným prostředím.

2.1.3 Zastarávání předmětu plnění v průběhu zadávacího řízení
a po uzavření smlouvy
V oblasti IT dochází k velmi rychlému vývoji. Rychlý vývoj se týká úplně celé
oblasti IT, ať už jde o osobní počítače, notebooky, servery ale i software, který se
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neustále aktualizuje a umožňuje nové a nové funkce. Oproti tomu stojí právo veřejných
zakázek, které s cílem zajistit hospodářskou soutěž a transparentnost řízení stanovuje
dlouhé lhůty a protahuje celý proces, někdy až do té fáze, kdy předmět plnění stanovený
v zadávací dokumentaci je na konci zadávacího řízení již zastaralý a pro zadavatele by
bylo výhodnější za vysoutěženou cenu pořídit daleko efektivnější a modernější řešení.
K takové situaci pak nemusí dojít pouze v případě, že je zadávací řízení napadeno
námitkami a následně přezkoumáváno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
což v praxi znamená, že zadávací řízení je častokrát dokončeno i s několikaletým
zpožděním. K takové situaci může dojít i v případě „regulérně“ probíhajícího
nadlimitního zadávacího řízení, které běžně může trvat několik měsíců a kterému
předcházela ještě několikaměsíční fáze příprav zadávací dokumentace s cílem
co nejpřesněji popsat požadovaný předmět plnění.
Jaké má tedy zadavatel dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách
možnosti v případě, kdy dojde k situaci, že na trhu se objeví nové řešení, které je pro něj
výhodnější než to aktuálně poptávané? Může upravit předmět plnění v průběhu
zadávacího řízení tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji trhu? Nebo může takovou
zakázku zrušit a vypsat nové zadávací řízení, jehož cílem bude vysoutěžit již novější
řešení? Co když se ale v průběhu nového zadávacího řízení dostane do úplně stejné
situace jako v předchozím případě? A nakonec, jak má zadavatel postupovat v případě,
že dojde k zastarání daného předmětu až po uzavření smlouvy (zejména pak typicky
v případě, že na dodávky předmětu plnění je uzavřena rámcová smlouva)? Může
zadavatel změnit (aktualizovat) smlouvu a začít odebírat novější zařízení?41
Toto je opět částečný výčet otázek, které si v souvislosti se skokovým vývojem
v oblasti IT kladou všichni zadavatelé. Odpovědi na tyto otázky nejsou vždy
jednoznačné a na některé situace zákon o veřejných zakázkách není zatím příliš
adaptovaný.

41

V případě rámcových smluv s delší dobou platnosti také často dochází k situaci, kdy

předmět sjednaný ve smlouvě přestane dodavatel zcela vyrábět a nahradí ho novějším typem.
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Pokud zadavatel zjistí ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se na trhu
objevil modernější výrobek než ten, který se chystá pořídit prostřednictvím chystané
veřejné zakázky, situaci lze vyřešit úpravou zadávacích podmínek, které zohlední vývoj
trhu. V takovém případě pouze musí dbát na to, aby dodržel ustanovení § 40 odst. 3
zákona o veřejných zakázkách, který zadavateli ukládá v případě změny zadávacích
podmínek v průběhu zadávacího řízení upravit lhůtu pro podání nabídek podle povahy
úpravy. V případě, kdy by upravené zadávací podmínky umožnily účast více subjektů,
musí lhůta pro podání nabídek proběhnout znovu celá.
Složitější situace nastane, když zadavatel zjistí, že poptávané plnění je již
neaktuální/nepotřebné až po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo dokonce v době,
kdy na základě podaných námitek přezkoumává jeho postup ÚOHS. V této fázi může
zadavatel zadávací řízení pouze zrušit, avšak pouze za předpokladu splnění zákonných
podmínek.
Ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona o veřejných zakázkách uvádí
teoretické možnosti, které by v nastalém případě bylo možné využít. Podle ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách může zadavatel zrušit zadávací
řízení, pokud již nemá důvod pokračovat v zadávacím řízení, jelikož došlo k podstatné
změně okolností. Podmínkou využití tohoto ustanovení je, že taková podstatná změna
musela nastat po zahájení zadávacího řízení a zadavatel změnu nemohl předvídat a ani ji
nezpůsobil. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách lze
zadávací řízení zrušit, pokud se po zahájení řízení vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Výkladem pojmů „podstatná změna okolností“ a „důvody hodné zvláštního
zřetele“ se mimo jiné zabývá rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2010
č. j. 2 Afs 64/2009 – 109, který shrnuje, že obě tato ustanovení „míří na důvody
objektivního rázu“, stojící vně veřejného zadavatele, nikoliv jako důvody subjektivního
rázu, které by popřely smysl uvedeného ustanovení zákona. Rozsudek vychází
z důvodové zprávy a z četných komentářů k těmto dvěma ustanovením. Komentář R.
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Jurčíka42 k zákonu o veřejných zakázkách jako jeden z objektivních důvodů
umožňujících zrušení veřejné zakázky uvádí i situaci, kdy v důsledku přezkumného
řízení „dojde k takovému časovému posunu od oznámení zadávacího řízení, že
podmínky zadání (a tedy ani nabídky) již neodpovídají současným potřebám
zadavatele“. Avšak nadále platí, že každé zadávací řízení má svá specifika a nelze
vyloučit, že v některých případech ani tento důvod nebude shledán jako objektivní
(např. pokud se prokáže, že zadavatel o chystaném uvedení nového výrobku na trh
věděl nebo měl vědět už při zahájení zadávacího řízení, pokud průtahy nebudou
způsobeny přezkumem u ÚOHS, ale dlouhým posuzováním a hodnocením nabídek
atd.). Pokud zadavatel nedokáže prokázat, že ke zrušení ho vedly objektivní důvody,
stojí před situací, kdy vysoutěžený předmět plnění již nepotřebuje, ale smlouvu
s uchazečem uzavřít musí43.
Pokud je však postup zadavatele předmětem přezkumu ze strany ÚOHS a bylo
vydáno předběžné opatření spočívající v pozastavení zadávacího řízení44, nelze zadávací
řízení zrušit až do doby, kdy ÚOHS vydá rozhodnutí v této věci. V takovém případě je
zadavatel zcela paralyzován a musí pouze vyčkat, až Úřad vydá rozhodnutí a pak
(pokud ÚOHS úkony zadavatele nezruší sám) případně zadávací řízení zcela zrušit.
Současně zadavatel nemůže mezitím požadovaný předmět plnění získat jinak, jelikož
platí ustanovení § 84 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, které zadavateli
neumožňuje vést dvě zadávací řízení s obdobným předmětem plnění zároveň, tedy není
možné zahájit nové zadávací řízení před tím, než to prvně zahájené zruší. Z časového
hlediska je tedy takový případný postup opět velmi zdlouhavý a zejména v případě, kdy
veřejná zakázka je součástí projektu financovaného ze strukturálních fondů EU, které
mívají přesně vymezené harmonogramy, nemožnost jakékoliv činnosti (ať už
v pokračování stávajícího řízení, které je pozastaveno Úřadem nebo zahájení nového

42

JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck,

2012, xviii, 832 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-222-2.
43

Pokud ještě neuplynula zadávací lhůta podle § 43 zákona o veřejných zakázkách a

vybraný uchazeč po uplynutí lhůty neodmítl smlouvu uzavřít.
44

§ 117 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách
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zadávacího řízení), dokud ÚOHS nerozhodne, blokuje řadu zadavatelů v tom, aby
vyčerpali přidělené finanční prostředky z těchto fondů.
Z výše popsaných důvodů by bylo vhodné zauvažovat o možnostech změny
takovýchto postupů, zejména zda by v takových případech nebylo možné zadávací
řízení zcela zrušit, aby zadavatel mohl nalézt jinou cestu, jak plnění pořídí. ÚOHS by
v takovém případě mohl dále pokračovat ve správním řízení, byť pro zrušené zadávací
řízení.
Poslední zmiňovaný případ možností změny již uzavřené smlouvy v důsledku
změn situace na trhu bude ilustrován na příkladu. Zadavatel uzavře s dodavatelem
rámcovou smlouvu na dodávku notebooků na čtyři roky. Po druhém roce účinnosti
smlouvy jsou notebooky zastaralé, nový software na nich nefunguje, v horším případě
se dokonce uvedený typ přestává vyrábět. Zadavatel tedy stojí před problémem, jak
smlouvu upravit tak, aby mohl odebírat novější typ notebooku a zároveň aby tím
neporušil zákon o veřejných zakázkách.
Prvním řešením je ukončení stávající smlouvy a vypsání nového zadávacího
řízení, což však povede s velkou pravděpodobností ke zvýšení finančních nákladů
(možné sankce ze strany dodavatele za předčasné ukončení smlouvy, náklady
na administraci nového zadávacího řízení atd.)
Jako druhé řešení se nabízí úprava stávající rámcové smlouvy. Avšak zde
narážíme na ustanovení § 82 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách, které zakazuje
zadavateli umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy
uzavřené s uchazečem. Každou změnu smlouvy je tedy nutné podrobit testu, zda
nespadá mezi podstatné změny, taxativně vyjmenované v tomto ustanovení. Jedná se
o změny:
-

rozšiřující předmět veřejné zakázky;

-

umožňující účast jiných dodavatelů;

-

ovlivňující výběr nejvhodnější nabídky;

-

měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch dodavatele.
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Pokud tedy vezmeme v úvahu, že zadavatel se v tomto konkrétním případě
chystá změnit stávající smlouvu uzavřením dodatku, kde by byl stanoven novější,
modernější typ notebooků, je třeba nutné posoudit, zda tato změna nepředstavuje jednu
ze změn podstatných, výše uvedených.
Pokud počet notebooků a jednotková cena zůstane stejná, pouze dojde
k nahrazení stávajícího typu notebooku za jeho vyšší verzi, nejedná se o situaci, kdy by
došlo k rozšíření předmětu veřejné zakázky (pokud nový typ notebooků nebude
vyžadovat pořízení dodatečných komponent, nový software nebo vyšší verzi toho
stávajícího atd.). Pokud cena a sankční podmínky zůstanou stejné, neměla by takováto
změna ani měnit ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch dodavatele.
Avšak co se týče podstatné změny umožňující účast jiných dodavatelů a změny
ovlivňující výběr nejvhodnější nabídky, tam už je to otázka sporná. Lze si totiž
představit, že parametry nového typu notebooku budou splňovat i jiní dodavatelé, kteří
však původně poptávaný typ notebooku nenabízeli atd. Tuto situaci musí zadavatel
důkladně posoudit, jelikož odpovědnost za provedení změny smlouvy leží na něm.
Nová směrnice v tomto ohledu pravděpodobně přinese do nového českého
zákona o veřejných zakázkách významné změny, jelikož se kompletně mění pohled a
právní úprava změn smluv uzavřených na základě veřejné zakázky.45 Tyto změny
budou dále nastíněny ve 3. kapitole této práce věnované doporučením a srovnáním.

2.2 Vývoj nového softwaru na míru a jeho podpora
Předmětem této kapitoly jsou veřejné zakázky na pořizování tzv. softwaru na
46

míru . Softwarem na míru mohou být různé databázové systémy nebo specializovaný
software pro konkrétní požadavky zadavatele, kdy o podobě softwaru a jeho
podmínkách včetně těch licenčních rozhoduje zadavatel. V následujících podkapitolách

45

Viz čl. 72 nové směrnice, který bude rozebrán dále v textu.

46

V souladu s výše uvedenými definicemi bude v této pasáži software na míru považován

za synonymum pro „informační systém“.

37

bude připomenuta skutečnost, že pokud zadavatel pořizuje nový informační systém, je
třeba při tvorbě zadávacích podmínek vycházet nejen ze zákona o veřejných zakázkách,
který mu žádným způsobem nebrání pořídit požadovaný informační systém, nicméně je
třeba dodržovat mantinely, které mu dává zákon o ISVS. Dále zde budou nastíněny
možnosti, které zákon o veřejných zakázkách zadavateli dává, co se týče výběru druhu
zadávacího řízení, tedy že zákon o veřejných zakázkách zadavateli umožňuje i jiné
druhy zadávacích řízení, než ta, která jsou zadavateli nejvíce využívána. Dále budou
zmíněny možnosti, které nabízejí fakultativně volené požadavky na technické
kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria, zejména tedy kvalitativní hodnotící
kritéria, která lze ideálně ve veřejných zakázkách, jejichž předmětem je nový
informační systém, využít. Závěr této podkapitoly bude věnován problematice podpory
pořízeného informačního systému, kterou je nutno zajistit po celou dobu jeho
fungování.

2.2.1 Tvorba zadávacích podmínek
Nový software na míru podle konkrétních požadavků zadavatele je ve většině
případů pořizován za účelem vytvoření informačního systému jako celku tak, jak
ho definuje zákon o ISVS47. V tomto případě se tedy bude pořizování takového
softwaru řídit pravidly pro pořizování informačního systému stanovenými v tomto
zákoně. Zadavatel si v případě pořizování informačního systému může do svých
zadávacích podmínek stanovit v podstatě cokoli. Jediným vodítkem, kterého se však
musí držet, je právě zákon o ISVS.
Zejména je třeba, aby zadávací podmínky byly v souladu se zpracovanou
informační koncepcí, kterou jsou orgány veřejné správy povinny vypracovat dle § 5a
zákona o ISVS. Informační koncepce je chápána jako stěžejní nástroj dlouhodobého
řízení informačních systémů státní správy a na jejím základě orgán veřejné správy

47

Případy, kdy se nejedná o informační systém veřejné správy podle zákona o ISVS jsou

uvedeny v § 3 odst. 3 tohoto zákona.
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vypracovává provozní dokumentaci k jednotlivým informačním systémům.48 Podle § 2
odst. 1 písm. b) prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah
informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a
kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS)
musí informační koncepce obsahovat záměry na pořízení nebo vytvoření nových
informačních systémů veřejné správy.
Pokud pořizuje orgán veřejné správy informační systém veřejné správy od
dodavatele (tedy plánuje vypsat na pořízení informačního systému veřejnou zakázku),
musí být dle § 8 odst. 2 vyhlášky v koncepce uvedeno:
-

jakou dokumentaci a jaká oprávnění nezbytná pro provádění údržby a změn
v informačním systému veřejné správy je nutné v rámci dodávek vyžadovat;

-

jaké požadavky na projektové řízení uplatňuje u dodavatele;

-

požadavky na testování informačního systému veřejné správy a akceptaci
dodávky před jejím převzetím od dodavatele.

Koncepce by tedy měla sloužit jako jakýsi rámec, ze kterého bude zadavatel
vycházet při stanovení zadávacích podmínek. Kromě souladu se zpracovanou koncepcí
musí zadávací podmínky být kompletní a do detailu propracované, aby byla nejen
splněna podmínka dle § 44 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, která ukládá
zadavateli vymezit předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro
zpracování

nabídky,

ale

také

aby nedošlo

k situaci,

že

určitý

požadavek

na funkcionalitu/provedení/dodání či licenční ujednání považovaný zadavatelem jako
samozřejmost pak dodavatel z důvodu absence ve smluvních podmínkách odmítne plnit.
Platí totiž to, že zadavatel může na dodavateli požadovat pouze to, co si v zadávacích
podmínkách vymezil. V průběhu plnění se navíc od zadávacích podmínek již nemůže

48

Komentář k vyhlášce č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační

koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních
systémů

veřejné

správy.

In: www.mvcr.cz [online].

2014
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39

moc odchylovat, v závislosti na tom, zda se bude jednat o podstatnou změnu či nikoliv,
jak bylo vysvětleno v předchozích kapitolách. Tudíž pokud již při vymezení předmětu
plnění něco opomene, nedostatečně nebo chybně vymezí, vzniknou tím zbytečné
překážky pro úspěšnou realizaci veřejné zakázky, na jejímž konci bude nebo nebude pro
zadavatele přínosný informační systém.
Oproti soukromému objednateli má zadavatel nevýhodu v tom, že se přesně
musí držet zadání, které uvedl na začátku v zadávacích podmínkách. Pokud se tedy
po podpisu smlouvy nebo až v průběhu realizace ukáže, že řešení není zcela optimální,
případně že zadavatel něco opomněl, nemá stejně jako soukromý investor příliš šancí
do sjednaných podmínek zasahovat.
Pokud taková situace nastane, zadavatel má v podstatě pouze tři uvedené možnosti,
přičemž ani jedna z možností není optimální:
-

zrušit zadávací řízení (pokud k tomu budou nalezeny zákonné důvody)49
a následně zahájit nové zadávací řízení podle upravených požadavků;

- dokončit

realizaci

veřejné

zakázky

podle

stávajících

požadavků

přestože konečný výsledek bude pro zadavatele nepříznivý;
-

upravit stávající požadavky a riskovat tím, že dojde k porušení zákona
o veřejných zakázkách50.
Ani jedna z uvedených situací není ideální, tudíž by zadavatel takové situaci měl

předejít, tedy měl by hned od počátku dbát na to, aby zadávací podmínky byly jasně
vymezeny, aby obsahovaly vše, co pro úspěšné fungování informačního systému bude
třeba a také aby smluvní podmínky nebyly pro zadavatele nevýhodné.

49

Podmínky pro zrušení zadávacího řízení jsou upraveny v § 84 zákona o veřejných

zakázkách.
50
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Toto se týká zejména stanovení přesných požadavků na funkčnost systému,
na proceduru připomínkování a schvalování dílčích částí, testování, stanovení lhůt
a následných smluvních sankcí a v neposlední řadě také úpravy práv k výslednému dílu,
jelikož dle § 2 odst. 2 autorského zákona počítačový program je autorským dílem.
Rozdílným způsobem by si měl zadavatel vyhradit práva, pokud software
vytvořila fyzická osoba51 nebo osoba právnická.52 Pokud dodává počítačový program
fyzická osoba, platí ustanovení § 58 odst. 7 autorského zákona, který zahrnuje
počítačové programy vytvořené autorem na objednávku mezi zaměstnanecká díla.
Přitom v takovém případě se za zaměstnavatele považuje objednatel tohoto díla.
Majetková práva pak vykonává pořizovatel díla, tedy zadavatel.
Pokud však dodává dílo právnická osoba prostřednictvím svých zaměstnanců,
může právnická osoba převést výkon majetkových práv na zadavatele, pouze pokud
s tím dotyční zaměstnanci souhlasí. Pokud zajištění takového souhlasu ze strany
dodavatele není upraveno ve smlouvě, majetková práva ke zhotovenému dílu na
zadavatele nepřejdou. V takovém případě zadavatel bude mít ke zhotovenému dílu
pouze licenci, jejíž podmínky je také třeba vymezit.
Již v zadávacích podmínkách by tedy zadavatel rozhodně neměl opomenout
ustanovení, která vymezí podmínky převodu majetkových práv, případně stanoví, o
jakou licenci se bude jednat, jaký bude její územní a časový rozsah, zda bude součástí
předmětu plnění i zdrojový kód softwaru, zda bude moci dílo upravovat i třetí strana
atd. V případě, že zadavatel bude chtít mít k dílu pouze licenci, bude zcela jistě vhodné,
když si zadavatel stanoví podmínku, aby byla licence výhradní53, územně a množstevně
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Spíše netypický případ, teoreticky možný u jednodušších a méně komplexních řešení.
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neomezená, na celou dobu trvání autorských majetkových práv s možností měnit dílo, a
to i prostřednictvím třetích osob54, tedy nových dodavatelů, kteří budou software
do budoucna upravovat. Tím se zamezí častému jevu v oblasti veřejných zakázek, tzv.
vendor lock-in, neboli situaci, kdy na úpravy jednou zhotoveného informačního
systému má „monopol“ zhotovitel původního díla se všemi negativy, které takovéto
neohrožené postavení přináší. K tomu, aby mohlo být dílo upravováno a měněno jiným
subjektem, než je původní zhotovitel, je však také potřeba, aby zadavatel měl
k dispozici zdrojové kódy.
Zdrojové kódy jsou ale velmi ožehavou otázkou, protože převážná většina
dodavatelů je neposkytuje automaticky bez dalších podmínek. Pokud je dodavatel
ochoten zdrojové kódy předat, stojí samotné předání kódů nemalé finanční prostředky.
Proto zadavatel musí zhodnotit, zda se mu vůbec vyplatí zdrojové kódy požadovat a zda
bude například schopen se zdrojovými kódy nakládat a zasahovat do nich vlastními
silami nebo zda na takové úpravy bude muset vypsat další veřejnou zakázku na
dodavatele, který software upraví.

Vzhledem k tomu, že zdrojové kódy v případě

složitějších informačních systémů jsou velmi obsáhlé, náklady na jejich samotné
přečtení rovněž nejsou malé.
Správné vymezení zadávacích podmínek je klíčové nejen pro úspěšnou realizaci
veřejné zakázky a zajištění kvalitního informačního systému, který bude plnit svou
funkci a bude správně sloužit zadavateli. Správně vymezené zadávací podmínky jsou
důležité rovněž pro budoucnost pořízeného informačního systému zejména s ohledem
na jeho potřebu neustálých úprav a údržby.

2.2.2 Volba nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení
Další otázkou je, jaký druh zadávacího řízení v případě tak komplexní a složité
veřejné zakázky, jako je pořizování informačního systému, zvolit. Zákon o veřejných
zakázkách se totiž neomezuje pouze na otevřené řízení a jednací řízení bez uveřejnění,
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jak se může občas zdát ze statistik využití jednotlivých zadávacích řízení. Zákon
o veřejných zakázkách naopak umožňuje volbu několika způsobů, jak požadovaný
předmět plnění pořídit. Bohužel nezřídka bývá jako první možnost využito právě
zmíněné jednací řízení bez uveřejnění podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných
zakázkách, které je nejméně formální. Pro využití tohoto druhu zadávacího řízení jsou
však v zákoně o veřejných zakázkách striktně vymezeny podmínky, které je třeba
naplnit, a často se stává, že tento druh zadávacího řízení je využit neoprávněně (nejen
v případě pořizování informačních systémů). Proto by mělo být v první řadě zváženo
využití jiného druhu zadávacího řízení, které zákon o veřejných zakázkách nabízí, a
naopak až jako poslední možnost uvažovat o jednacím řízení bez uveřejnění.
Nejuniverzálnějším druhem zadávacího řízení je otevřené řízení podle § 21 odst.
1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, které bylo v předchozím odstavci také
zmíněno. Jedná se o nejobecněji vymezené zadávací řízení, které může zadavatel
realizovat de facto pro jakoukoliv veřejnou zakázku bez splnění dalších podmínek.
Tento druh zadávacího řízení je také zadavateli často využíván55 i v případě pořizování
informačního systému, jelikož s ním většinou zadavatelé mají největší zkušenosti
z jiných veřejných zakázek na různorodý předmět plnění. Avšak v případě, že zadavatel
zvolí tento druh zadávacího řízení, musí mít na paměti, že už při zahájení zadávacího
řízení musí zadávací podmínky obsahovat přesné a detailní vymezení předmětu plnění,
jenž by se pak v průběhu zadávacího řízení již neměl měnit. Oproti pořizování
kancelářského nábytku, psacích potřeb a dalších běžných komodit, kdy vymezení
předmětu plnění je vcelku jasné, u pořizování informačního systému tomu tak nemusí
být. Vymezení předmětu plnění do všech detailů ještě před zahájením zadávacího může
být častokrát kontraproduktivní, anebo nemusí být vůbec reálné.
V případě pořizování nového informačního systému se jeví jako výhodné zvolit
některý z flexibilnějších druhů zadávacích řízení, která umožňují dodatečné úpravy,
jednání o konkrétních nabídkách nebo vícefázové zadávání.
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Takovými druhy zadávacích řízení jsou zejména soutěžní dialog56 a jednací
řízení s uveřejněním57. Oba tyto druhy zadávacích řízení nejsou v praxi skoro vůbec
využívány, což může být v některých případech, jako je třeba pořizování informačního
systému, škoda.
Soutěžní dialog je dle možností, které zadavatelům nabízí, ideálním druhem
zadávacího řízení pro velmi složité veřejné zakázky.58 Tento druh zadávacího řízení byl
do českého práva veřejných zakázek zaveden se zákonem č. 137/2006 Sb. a jeho hlavní
výhodou pro zadavatele je, že lze využít v případech, kdy zadavatel není objektivně
schopen vymezit technické, finanční nebo právní podmínky v souladu se zákonem. Měl
by být tedy velmi dobře využitelný pro zadavatele, kteří poptávají složitý informační
systém a kteří nedokážou na začátku zadávacího řízení definovat přesné požadavky
na předmět plnění, protože je technicky velmi specifický a náročný na vymezení.
V takovém případě zadavatel na začátku pouze rámcově definuje své potřeby,
nikoliv technické parametry požadovaného plnění a vyzve neomezený okruh dodavatelů
k účasti v soutěžním dialogu a k prokázání kvalifikace. Se zájemci, kteří kvalifikaci
prokázali, pak zadavatel dále jedná o možných řešeních jeho potřeb. Cílem těchto
jednání není dojednat konkrétní smluvní podmínky, ale dospět k jednotnému řešení, jež
zadavatel uvede do zadávací dokumentace jakožto předmět plnění, který bude
předmětem další soutěže. Takové jednání tedy nemá za cíl dohodnout s jedním
ze zájemců (byť by nabídl nejvýhodnější řešení) konkrétní plnění, ale umožnit všem
zúčastněným podat nabídku na plnění sjednané v rámci tohoto dialogu. Jakmile veřejný
zadavatel dospěje k nejvhodnějšímu řešení, které zcela pokrývá potřeby definované na
začátku zadávacího řízení, oznámí takovou informaci všem zájemcům a vyzve je spolu
se zasláním přesné specifikace plnění k podání nabídky na plnění předmětu veřejné
zakázky. Další průběh zadávacího řízení probíhá již standardním způsobem.
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Zdá se tedy, že soutěžní dialog může zadavateli velmi pomoci při jeho cestě
k pořízení dobře fungujícího informačního systému, nicméně ačkoliv zákon o veřejných
zakázkách takový postup umožňuje, zadavatelé ho skoro nevyužívají. Podle statistik
vedených Ministerstvem pro místní rozvoj byly v roce 2013 realizovány pouze čtyři
soutěžní dialogy59. Jedním z důvodů, proč zadavatelé tento druh zadávacího řízení
nechávají skoro bez povšimnutí, je zřejmě malá informovanost o tomto druhu
zadávacího řízení a chybějící zkušenosti. Obava z toho, že dojde v případě takového
postupu k nějakým procesním chybám, je pro zadavatele silnější než výhody, které
takový druh zadávacího řízení přináší. K tomuto problému nepřispívá ani fakt, že se
jedná o zadávací řízení, které nemá v zákoně o veřejných zakázkách jasně definované
postupy celého průběhu řízení, jak je tomu u dalších, běžnějších a používanějších druhů
řízení. Možné upřesnění postupů v rámci tohoto zadávacího řízení by tedy bylo na
místě.
Dalším důvodem je poměrně vysoká časová náročnost takového zadávacího
řízení, což je obecný problém pro všechny vícefázové druhy zadávacích řízení. Pokud
uvažujeme, že ve velké většině případů bude pořízení informačního systému spadat
mezi nadlimitní veřejné zakázky, pak 37 dnů60 bude trvat lhůta pro doručení žádostí
o účast a prokázání kvalifikace. Dále pak několik dnů, nebo spíše týdnů probíhá jednání
o nejvhodnějším způsobu řešení. Poté, když dojde ke zvolení optimálního řešení, musí
zadavatel ponechat nějakou lhůtu pro podání nabídek.61 Následuje vyhodnocení
nabídek, což opět trvá několik dní, ne-li týdnů. Z takového důvodu se zadavatelé rovněž
raději uchýlí ke zvolení jiného druhu zadávacího řízení, které bude s ohledem na časové
možnosti zadavatele „jednodušší“. Na druhou stranu se tím vystavují riziku, že až
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v průběhu zadávacího řízení nebo dokonce po jeho skončení bude výsledné plnění
shledané jako ne zcela optimální.
Dalším druhem zadávacího řízení, které může být pro zadavatele pořizujícího
nový informační systém výhodné, je jednací řízení s uveřejněním. Toto zadávací
řízení není rovněž příliš využíváno, jelikož není možné ho veřejnými zadavateli použít
kdykoliv. Naopak oproti sektorovým zadavatelům, kteří mohou toto zadávací řízení
využít bez omezení, musejí veřejní zadavatelé pro jeho využití splnit určité podmínky.
Avšak i přes tyto restrikce jsou situace, kdy by se tento druh zadávacího řízení pro
veřejné zakázky na pořízení nového informačního systému, dal využít. Jak uvádí § 22
odst. 3 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, tento druh zadávacího řízení může
veřejný zadavatel využít, pokud lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů
budou navzájem nesrovnatelné. Tento druh zadávacího řízení lze rovněž využít
v případě veřejných zakázek na služby, jejichž povaha neumožňuje dostatečně přesně
určit předmět veřejné zakázky předem tak, aby jí bylo možné zadat postupy stanovenými
tímto zákonem pro otevřené řízení či užší řízení, jak uvádí § 22 odst. 3 písm. b) zákona
o veřejných zakázkách.
U obou uvedených případů si lze představit, že by je veřejný zadavatel mohl
využít v případě pořizování informačního systému. Vzhledem k tomu, že přesné
vymezení předmětu plnění u takovýchto složitých veřejných zakázek je velmi
problematické, může bezesporu dojít k situaci, kdy vymezení předmětu veřejné zakázky
bude nesprávně nebo pouze rozdílně interpretováno a zadavateli budou doručeny
neporovnatelné nabídky. Za určitých okolností lze aplikovat i druhý z uvedených
případů, jelikož vytvoření nového informačního systému spočívá kromě dodání
hardwaru, ve velké míře zejména na práci IT techniků a konzultantů, která se dá
považovat za „jiné podobné služby“, v souladu s definicí uvedenou v § 22 odst. 3 písm.
b) zákona o veřejných zakázkách. Avšak vzhledem k tomu, že okolnosti pořizování
nového informačního systému různými zadavateli jsou pokaždé jiné, musí oprávněnost
použití tohoto postupu zadavatel zvážit pro každý případ zvlášť.
Pokud se však tento druh zadávacího řízení zadavatel rozhodne využít, může
těžit z jeho velké výhody spočívající v tom, že o podaných nabídkách se dá dále jednat
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a vylepšovat je. Jednat lze o smluvních podmínkách, dalších funkčních parametrech
(míra součinnosti zadavatele, případná ujednání o využití služeb podpory a
maintenance), ale také o ceně. Toto zadávací řízení je tedy výhodné pro takové
zadavatele, kteří zhruba vědí, co chtějí pořídit, nicméně například s ohledem na
rozpočet některé požadavky do předmětu plnění nezahrnou, atd. Tyto požadavky se pak
dále mohou projednat v rámci jednání s dodavateli, kteří prokázali kvalifikaci, a tím
může zadavatel získat ještě něco nad rámec požadovaného. Konečným cílem je
dosažení co možná nejvýhodnějších podmínek plnění pro zadavatele.
Jedinou nevýhodou tohoto druhu zadávacího řízení je opět větší časová
náročnost. Stejně jako soutěžní dialog je toto zadávací řízení dvoufázové a lhůty
odpovídají zhruba lhůtám pro soutěžní dialog. Druhou nevýhodou je již výše zmíněná
podmíněnost využití tohoto zadávacího řízení splněním zákonných podmínek, což může
veřejné zadavatele odradit.
Jako další možnost lze teoreticky využít i tzv. soutěž o návrh, která není
druhem zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách, ale zvláštním
postupem, formalizovaným tímto zákonem.
Soutěž o návrh definuje ustanovení § 103 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách
jako postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu (dále jen „návrh“).
Ustanovení § 103 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách uvádí, že soutěž o návrh
zadavatel může použít zejména v oblasti územního plánování, architektury, stavitelství
či zpracování dat.
Soutěž o návrh je ve zkratce proces, který zadavateli umožňuje v první fázi
vysoutěžit pouze návrh62. Takový návrh se pak může stát součástí zadávacích podmínek
na novou veřejnou zakázku, o níž se může ucházet libovolný zájemce.
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Využití soutěže o návrh je tedy rovněž velmi vhodné pro případy, kdy zadavatel
neví, jak přesně má vypadat konečný výsledek plnění, které požaduje. Jak uvádí
komentář R. Jurčíka63 k zákonu o veřejných zakázkách, soutěž o návrh lze využít v tom
případě, kdy zadavatel potřebuje získat návrh, projekt či plán, avšak zadavatel neví, co
přesně dostane. Typickým příkladem je volné prostranství, které chce město zastavět,
ale neví, jaký konkrétní objekt a pro jaký účel by tam měl být. Naopak předmětem
soutěže o návrh by nemělo být nalezení technického řešení, tedy situace, kdy zadavatel
bude vědět, že na volném prostranství má stát radnice, ale neví, jak by měla vypadat.
V takovém případě by podle R. Jurčíka měl zadavatel využít možnosti soutěžního
dialogu. Jak se dále v komentáři uvádí, „definice „návrhu“ má jednoznačně implikovat,
že soutěž o návrh má své opodstatnění v případech, kde je zapotřebí získat kreativní
řešení problematiky, a nikoli v případech, kdy předmět veřejné zakázky je možné získat
v některém ze zadávacích řízení, neboť dané řešení této problematiky již existuje.“64
Pokud si takové přirovnání převedeme do zkoumané oblasti IT, zadavatel by měl
využít možnosti soutěže o návrh v případě, že potřebuje vytvořit například určitou
databázi, která bude spravovat nějaká data, avšak neví, jak přesně by měla databáze
fungovat, které možnosti práce s daty by mu mohla umožňovat atd. Avšak v případě,
kdy zadavatel pořizuje informační systém a má nějaké alespoň zevrubné představy
o tom, co by informační systém měl dělat a s jakými daty a jakým způsobem by měl
pracovat, je pro něj vhodnější, když využije například soutěžní dialog nebo jiný druh
zadávacího řízení.
Zadavatel ale v případě, že shledá využití soutěže o návrh jako nejvhodnější
cestu k pořizovanému plnění, musí počítat s tím, že zákon o veřejných zakázkách
pravidla soutěže o návrh zmiňuje pouze okrajově. Velká část procesních úkonů při
tomto postupu není vůbec zakotvena s tím, že jak uvádí § 103 odst. 7 zákona
o veřejných zakázkách, podrobná pravidla pro postup v soutěži o návrh stanoví
prováděcí právní předpis.
63

JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck,

2012, xviii, 832 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-222-2.
64

Ibid.
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Prováděcím právním předpisem se má na mysli vyhláška o stanovení náležitostí
průběhu soutěže o návrh, která je však bohužel do dnešního dne pouze ve fázi návrhu.
K tomu je třeba také zmínit fakt, že pro soutěž o návrh, která není druhem zadávacího
řízení podle § 21 zákona o veřejných zakázkách, neplatí ustanovení uvedená v jiných
částech zákona, která jsou obecně platná pro všechny druhy zadávacích řízení, pokud na
takové ustanovení není uveden výslovný odkaz. Zadavatele tedy tato situace nechává ve
velké nejistotě, jakým způsobem má vůbec postupovat, pokud by se pro využití soutěže
o návrh rozhodl.
Navíc, výše zmíněná vyhláška měla mimo jiné vnést jasno i do otázky, v jakých
konkrétních činnostech je možné postupovat podle pravidel soutěže o návrh. Dodnes
totiž není zcela jednoznačné, zda je zadavatel oprávněn tento postup použít i v případě
pořizování

informačního

systému.

Zákon

o

veřejných

zakázkách

obsahuje

demonstrativní výčet oblastí, ve kterých lze soutěž o návrh použít, a v tomto výčtu
figuruje i činnost nazvaná „zpracování dat“. Bohužel vzhledem k neexistenci
prováděcího právního předpisu nelze s jistotou říct, zda se zpracováním dat má na mysli
rovněž vytvoření informačního systému či nikoliv. Současný návrh výše uvedené
vyhlášky v otázce možností využití soutěže o návrh zmiňuje pouze architektonické,
urbanistické a územně plánovací, krajinářské, inženýrsko-konstrukční (stavitelské)
soutěže o návrh a dále soutěže o návrh v oblasti výtvarného nebo užitého umění.
O možnostech využití soutěže o návrh v případě oblasti IT není v návrhu bohužel ani
zmínka, což je pro zadavatele poptávající tento druh plnění škoda. Zakotvení možnosti
využít soutěž o návrh i v oblasti IT by jistě napomohlo tomu, aby se zadavatelé
neobávali tento postup zvolit a využít možností, které jim nabízí.
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Tabulka 5 Celkový počet a hodnota realizovaných soutěží o návrh

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Zpráva o stavu veřejných zakázek České republice
za

rok

2013.

[online].

2013,

[cit.

2014-10-07].

Dostupné

z: http://www.portal-

vz.cz/getmedia/8965ea38-8a96-490b-ad0f-ce4e1c0a32c9/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnychzakazek-za-rok-2013.pdf

Poslední, avšak zatím pouze čistě teoretickou možností, jak pořídit nový
informační systém, by do budoucna mohlo být tzv. sdílení služeb. Může se totiž stát, že
jeden zadavatel realizuje zadávací řízení a následně získá kvalitní a fungující informační
systém, které by mohlo být přínosné i pro další zadavatele.65 Možností, jak zákonnými
postupy dospět ke stejnému řešení v tuto chvíli není mnoho, respektive (kromě
možnosti současné podoby centralizovaného zadávání, které se na tento případ ne úplně
přesně hodí66) nejsou žádné. Často tak dochází k zadání těchto veřejných zakázek
formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných
zakázkách, s odůvodněním, že poptávaný informační systém je natolik jedinečný, že
žádný jiný dodavatel by nebyl schopen takové plnění dodat. Bohužel, ve velké většině
případů tomu tak není a zadavatel se takovým postupem dopustí porušení zákona.
Jako jedna z možností, jak tento postup umožnit, se jeví případná legislativní
změna § 3 zákona o veřejných zakázkách, která by umožnila zadavatelům přistoupit

65

Fórum veřejné zakázky kvalitně, ICT Unie, Komora administrátorů veřejných zakázek,

Postupy zadavatelů při pořizování informačních systémů (poziční dokument) – návrhy řešení.
In: [online].

2013

[cit.

2014-11-10].

Dostupné

z:http://www.fvzk.cz/wp-

content/uploads/2013/07/FVZK-pozicni-dokumenty-IT.pdf
66

V případě využití institutu centralizovaného zadávání by muselo dojít k zakotvení tohoto

způsobu zadávání, k podpisu „dohody o centralizovaném zadávání“ podle § 3 odst. 1 zákona
o veřejných zakázkách a k stanovení požadavků jednotlivých připojených zadavatelů ještě před
zahájením zadávacího řízení.
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k centrálnímu zadávání i po ukončení zadávacího řízení, což by dalším zadavatelům
umožnilo i následně pořídit kvalitní prověřené plnění (za předpokladu, že centrální
zadavatel s možností dodatečného přistoupení dalších potenciálních zadavatelů bude
počítat již v zadávací dokumentaci).
Jako shrnutí úvahy o zvolení nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení, jehož
předmětem je komplexní a složité řešení nového informačního systému, lze uvést, že
v praxi se nejvíce využívá otevřené řízení (ačkoliv nemusí být z výše popsaných důvodů
ideální) a jednací řízení bez uveřejnění (které je sice pro zadavatele formálně nejsnazší,
ale málokdy jsou pro jeho použití splněny zákonné podmínky).
Zákon o veřejných zakázkách však dává zadavatelům daleko více možností, jak
mohou složité veřejné zakázky pořídit, a právě nadužívání dvou výše uvedených druhů
zadávacích řízení lze považovat za jednu z možných příčin některých neúspěšných či
dokonce nedokončených veřejných zakázek. Jako velmi vhodné se proto jeví využití
dalších, trochu opomíjených druhů zadávacích řízení. Příkladem je soutěžní dialog,
který je vhodný pro veřejné zakázky, kdy zadavatel není schopen zcela přesně a detailně
vymezit technické či jiné zadávací podmínky. Tento typ zadávacího řízení umožňuje,
aby v rámci dialogu se zájemci došlo k úpravě zadávací dokumentace, resp. k jejímu
upřesnění. Jednací řízení s uveřejněním sice neumožňuje v průběhu měnit zadávací
dokumentaci, ale umožňuje o podaných nabídkách dále jednat a „vylepšovat je“. Soutěž
o návrh může zadavatel využít, když vůbec neví, jak by informační systém měl vypadat
a jaké by měl mít parametry. Tento postup mu umožní vytvořit návrh, podle kterého pak
následně může vysoutěžit jeho realizaci. A tak se zdá, že zadavatelé, kteří neustále
využívají otevřené řízení, které jim neumožňuje dále upravovat zadávací podmínky
nebo jednat o nabídkách a které také neumožňuje v průběhu eliminovat nabídky
nekvalifikovaných uchazečů, jak to například umožňuje soutěžní dialog nebo jednací
řízení s uveřejněním, nevyužívají veškerého potenciálu, který zákon o veřejných
zakázkách nabízí. Efektivnějšímu využití jednotlivých druhů zadávacích řízení, které
zákon o veřejných zakázkách umožňuje, by napomohla zejména lepší informovanost
jednotlivých zadavatelů, ale také upřesnění či „dotažení“ některých postupů v rámci
výše zmíněných řízení (viz soutěžní dialog a soutěž o návrh).
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2.2.3 Volba požadavků na technické kvalifikační předpoklady
Aby zadavatel předešel situaci, kdy budou hodnoceny nabídky uchazečů, kteří
reálně nejsou schopni složitou veřejnou zakázku zrealizovat, může zadavatel využít
možnosti vymezit své požadavky na kvalifikační předpoklady uchazečů. Ty pak fungují
jako „filtr“ dodavatelů, kteří budou/nebudou způsobilí veřejnou zakázku zrealizovat.
Jako jediný nástroj mezi kvalifikačními kritérii, jež je zadavatel v souladu se zákonem
oprávněn nějak přizpůsobovat svým vlastním potřebám, případně je vůbec nepožadovat,
jsou technické kvalifikační předpoklady.67 Ustanovení § 56 zákona o veřejných
zakázkách uvádí jejich taxativní výčet. Žádné jiné zadavatel požadovat nemůže,
nicméně tento výčet by měl dostatečně krýt potřeby i zadavatele pořizujícího nový
informační systém tak, aby získal kvalifikovaného dodavatele pro svou zakázku.
Na zadavateli je pouze volba, jaké předpoklady z uvedeného taxativního výčtu
bude případně vyžadovat a jaká bude jejich minimální úroveň. Kromě tzv. referenčních
zakázek, které lze požadovat podle § 56 odst. 1 (resp. odst. 2, resp. odst. 3) písm. a)
zákona o veřejných zakázkách a která bývají v zadávacích dokumentacích celkem
častým požadavkem, by měl zadavatel v případě pořizování informačního systému, jenž
bude s největší pravděpodobností veřejnou zakázkou na služby, také uvažovat o tom,
zda v zadávací dokumentaci neuvést například požadavky na realizační tým, tedy
požadavky podle § 56 odst. 2 písm. b) a písm. e) zákona o veřejných zakázkách. Pro
služby obecně, nejen v oblasti IT, je totiž klíčové, kdo je poskytuje a na jaké úrovni.
Poskytovatel může disponovat spoustou referenčních zakázek, potřebným technickým
vybavením atd., ale pokud zrovna přijde o své kvalifikované zaměstnance/nemá

67

Podle § 50 zákona o veřejných zakázkách se požadavky na kvalifikační předpoklady dělí

na základní, profesní, ekonomickou a finanční způsobilost a technické předpoklady. Základní a
profesní kvalifikační předpoklady musí zadavatel požadovat v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona (§ 53 a §54 zákona o veřejných zakázkách), ekonomická a finanční způsobilost se nyní
dokládá pouze čestným prohlášením o tom, že je dodavatel schopen zakázku splnit. Jedině
požadavky na technické kvalifikační předpoklady může zadavatel zvolit v mezích § 56 zákona
o veřejných zakázkách dle svého uvážení.
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uzavřenou smlouvu s žádnými osobami, které by pro něj veřejnou zakázku realizovaly,
výsledek nemusí dopadnout dobře.
Při vymezení požadavků na technické kvalifikační předpoklady zadavatel musí
dbát nejen na to, aby požadavky byly stanoveny jasně a srozumitelně, ale zároveň aby
byly přiměřené předmětu veřejné zakázky.
Povinnost jasného a přesného vymezení požadavků vyplývá z již dříve
uvedeného68 § 44 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. V případě, že by tato
podmínka nebyla splněna, mohl by se zadavatel opět ocitnout v situaci, kdy bude mít
k dispozici vzájemně neporovnatelné nabídky. Zároveň je třeba dodržet ustanovení § 56
odst. 5 písm. c) zákona o veřejných zakázkách, které ukládá zadavateli vymezit
minimální úroveň zvoleného technického kvalifikačního předpokladu, a to tak, aby
odpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Toto logicky
vyplývá ze základních zásad zadávacího řízení, zejména ze zásady nediskriminace.
Pokud totiž zadavatel stanoví příliš přísné kvalifikační předpoklady nebo pokud
nebudou plně korespondovat s druhem a složitostí plnění veřejné zakázky, může dojít
k situaci, kdy dodavatelé, kteří by byli schopni veřejnou zakázku zrealizovat, nesplní
kvalifikaci.
Možnost zvolit si rozsah a úroveň požadavků na technické kvalifikační
předpoklady dodavatele je významným pomocníkem zadavatele při výběru těch
skutečně kvalifikovaných dodavatelů. Současný taxativní výčet možných technických
kvalifikačních předpokladů, které si zadavatel ve svých zadávacích podmínkách může
stanovit, by měl být dostatečný i pro zadavatele pořizující nový informační systém. A
tak z tohoto pohledu se nezdá být zákon o veřejných zakázkách nedostatečně zpracován.
Stejně tak nová směrnice v tomto ohledu nezakotvuje žádné změny.

68

Viz kapitola 2.1.1. Uvádění obchodních značek pořizovaných produktů.
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2.2.4 Hodnotící kritéria
Vzhledem k tomu, že v případě pořizování nového informačního systému
zadavatel poptává složité řešení, u něhož je velmi důležité dbát na funkčnost
a praktičnost celého díla jako celku, je velmi důležité, nejen jaká budou nastavena
kvalifikační kritéria, ale také jaká hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek zadavatel
zvolí, aby dosáhl výběru co nejlepšího řešení.
Mezi českými zadavateli se těší nebývalé oblibě hodnotící kritérium nejnižší
nabídkové ceny69, až by se dalo z tohoto trendu usuzovat, že žádný jiný postup dle
zákona o veřejných zakázkách není možný. Avšak zákon zcela jistě umožňuje i využití
druhé cesty, kdy bude hodnocena ekonomická výhodnost nabídky, u níž budou
stanovena příslušná, pro zadavatele relevantní, kritéria. V případě pořizování nového
informačního systému se nabízí otázka, zda je vhodné nejnižší nabídkovou cenu jako
jediné hodnotící kritérium vůbec volit. Vzhledem k tomu, že zadavatel by podle § 4
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, měl při výkonu veřejné správy postupovat
účelně, efektivně a hospodárně, jeví se volba jediného hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny vzhledem ke komplexnosti poptávaného plnění s ohledem na efektivitu
vynaložených prostředků jako nedostatečná pro nalezení skutečně nejvhodnějšího
řešení. Pro zadavatele není žádoucí dosáhnout takového řešení, které bude sice levné,
ale zdaleka nebude splňovat náležitosti, které by mělo mít nebo bude plnění vykazovat
neustálé poruchy atd. V tom nejhorším případě se zadavatel může také ocitnout
v situaci, kdy veřejnou zakázku získá dodavatel, který sice nabídne nejnižší cenu, ale
vzhledem ke svým možnostem nebude schopen tak složitý informační systém vůbec
vytvořit70. V takovém případě by rozhodně nešlo o účelné, hospodárné a efektivní
vynaložení finančních prostředků.

69

70

Podle § 78 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách.
Mezi zadavateli se hojně používá slangový výraz „garážová firma“ vyjadřující

dodavatele, který svou nabídku následně s ohledem na své zázemí, schopnosti a prostředky není
schopen splnit.
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Přesto se stále jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena využívá,
zřejmě z důvodu obav z přílišných komplikací při hodnocení nabídek a větší
pravděpodobnosti případných chyb při stanovení jiných kritérií, než je právě cena.
Tento fakt dokládá statistika Ministerstva pro místní rozvoj, která uvádí, že 67,7%
veřejných zakázek v oblasti IT obsahuje jediné hodnotící kritérium, kterým je nejnižší
nabídková cena.71
A tak by zadavatel měl zvážit využití i druhé nastíněné cesty, která napomůže
zadavateli získat co možná nejoptimálnější řešení, a to prostřednictvím hodnotícího
kritéria ekonomická výhodnost nabídky72. Jak vyplývá z rozsudku Evropského
soudního dvora ze dne 18. 10. 2001 C-19/00, spolu se zvolením kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky je třeba uvést i kompletní výčet dílčích hodnotících kritérií, podle
nichž bude ekonomická výhodnost posuzována. V souladu s ustanovením § 78 odst. 4
českého zákona o veřejných zakázkách, lze za dílčí hodnotící kritéria zvolit například
kvalitu či technickou úroveň nabízeného plnění. Ty se v případě veřejných zakázek na
pořízení informačního systému jeví jako ideální. Tato dílčí kritéria jsou zároveň
v případě, že zadavatel zvolil jako hlavní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost
nabídky ve veřejných zakázkách v oblasti IT, celkem častá.
Ovšem přístupy zadavatelů k tomu, co přesně pod tímto kritériem budou
hodnotit, se různí a rovněž se různí také správnost postupu při stanovení takových
kritérií. Obecně totiž platí, že zadavatel musí za účelem dodržení základních zásad
zadávacího řízení73 současně s uvedením názvu hodnotícího kritéria i přesně stanovit co
a jakým způsobem bude hodnotit. K tomuto lze uvést rozhodnutí ÚOHS ze dne 13. 2.
2009 č. j. S309/2008/VZ-554/2009/530/SWa, ve kterém Úřad rozhodl, že zadavatel při
pořizování informačního systému porušil zákon o veřejných zakázkách tím, že vymezil
71

Jedná se sice o údaj platný pro celou oblast IT, ale vzhledem k tomu, že pořizování

informačních systémů je jednou z nejvýznamnějších druhů veřejných zakázek v této oblasti (viz
kapitola 1.3), lze považovat tento údaj za relevantní.
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Podle § 78 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.
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V souladu s § 6 zákona o veřejných zakázkách jsou to zásady transparentnosti, rovného

zacházení a zákazu diskriminace.
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dílčí hodnotící kritérium „technická úroveň řešení“ a jeho podkritérium „zpracovaný
plán jakosti“ v rozporu se zásadou transparentnosti. U dílčího kritéria „technická úroveň
řešení“ totiž zadavatel uvedl, že uchazeč musí splnit „minimální zadávací podmínky“
uvedené v technické specifikaci. V rámci hodnotícího kritéria „technická úroveň řešení“
měly být hodnoceny nabídky „nad rámec“ těchto podmínek. Zadavatel však přitom
nijak dál nespecifikoval, jaké konkrétní aspekty nad rámec zadávacích podmínek měly
být hodnoceny a jakým způsobem by hodnocení mělo být provedeno. Úřad tedy dospěl
k názoru, že toto dílčí hodnotící kritérium bylo vymezeno nedostatečně. Obdobně
postupoval zadavatel při stanovení dílčího podkritéria „zpracovaný plán jakosti“,
přičemž absence přesného vymezení tohoto podkritéria způsobila, že uchazeči nebyli
schopni sestavit srovnatelné nabídky. Závěrem tedy Úřad konstatoval, že v případě, kdy
se zadavatel rozhodne pro hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky, jež se
dále dělí na dílčí podkritéria, měl by mít na paměti, že každé podkritérium by mělo být
dostatečně vymezeno tak, aby si po prostudování zadávací dokumentace potencionální
uchazeč dokázal udělat jasnou představu o tom, jak nabídku zpracovat, aby byla
úspěšná.74 Jedině tak je zachována zásada transparentnosti.
Tabulka 6 Příklad špatného a správného postupu při stanovení hodnotících
kritérií

Zdroj: Newsletter MŠMT Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, Nejčastější
chyby zadavatelů. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2007-2013 [cit. 201410-14]. Dostupné z: www.msmt.cz/file/25600/download/

K vymezení takového dílčího hodnotícího kritéria také nestačí uvést pouze
příklady toho, co se bude hodnotit, ale je třeba uvést kompletní popis hodnocených
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parametrů. Takto rozhodl ÚOHS v rozhodnutí ze dne 10. 2. 2009 č. j. S107/2008/VZ07539/2008/530/Va. V posuzovaném případě zadavatel poptávající stroje na úpravu
ledové plochy stanovil jako jedno z hodnotících kritérií „technické parametry
dodávaného stroje“, u něhož uvedl, že bude hodnoceno „např.: počet poháněných
náprav, objem zásobníku na sníh, pracovní záběr nožů, výchozí test motoru s měřením
emisí, atd….“. Během hodnocení však byly nabídky hodnoceny i z pohledu jiných
parametrů, které výslovně uvedeny nebyly a některé z nich byly pro výsledné hodnocení
v tomto kritériu rozhodující. Příkladem byl parametr „provozní náklady“, o němž se
zadavatel nezmínil, nicméně mohl již při sestavování zadávacích podmínek tušit, že
takový parametr bude chtít hodnotit. Úřad v tomto případě tedy opět dospěl k závěru, že
hodnotící kritérium bylo popsáno nedostatečně. Kdyby uchazeči měli kompletní seznam
parametrů, jež měly být ze strany zadavatele hodnoceny, mohli teoreticky podat
nabídku plnění s „lepšími“ parametry, které by více odpovídaly představám zadavatele.
Takový postup zadavatele v důsledku mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.
Zadavatel by rovněž měl rozlišovat, zda má hodnotící kritérium skutečně
hodnotit samotné plnění a zda náhodou hodnotící kritérium nemíří pouze na zpracování
nabídky jako takové. Často se totiž v zadávacích podmínkách objevují kritéria typu
„kvalita zpracování nabídky“ apod., která však k plnění nemají žádný vztah.75 Podle
§ 78 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách musí dílčí kritérium vždy vyjadřovat vztah
užitné hodnoty a ceny a musí se vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky.
V případě, že zadavatel zvolí dílčí hodnotící kritérium, které má za cíl hodnotit
zpracování nabídky, zadavatel předpokládá, že bude hodnocena formální úroveň
zpracování této nabídky. Nejedná se tedy o hodnocení konkrétního plnění a takové
hodnocení je vůči následnému plnění irelevantní. Je proto důležité, aby zadavatel takové
dílčí hodnotící kritérium nejen správně vymezil, ale také i správně pojmenoval.
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ŠIMKOVÁ Radka, LABSKÝ Jan, Meze použití dílčího hodnotícího kritéria „kvalita
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Za předpokladu, že zadavatel správně nastaví hodnotící kritéria a přesně
a kompletně popíše, co se bude hodnotit, je třeba také dbát na to, aby v rámci hodnocení
bylo skutečně hodnoceno to, co být hodnoceno mělo a aby bylo objektivně popsáno
odůvodnění toho, co přesně k takovému hodnocení hodnotitele u daného uchazeče
vedlo. Hodnotící kritéria typu „technická úroveň řešení“ jsou totiž velmi zrádná v tom,
že se jedná o kvalitativní, tedy početně nevyjádřitelná hodnotící kritéria, kdy je velmi
důležité, aby provedené hodnocení bylo objektivně přezkoumatelné a v souladu
s hlavními zásadami zadávacího řízení dle § 6 zákona o veřejných zakázkách.
A tak pokud zadavatel například v zadávací dokumentaci stanoví stupnici pro
přidělení bodů v rámci daného kvalitativního hodnotícího kritéria (např. technická
úroveň řešení), neměl by zapomínat na to, aby v rámci hodnocení bylo obsaženo také
slovní hodnocení odůvodňující daný počet bodů, jak také vyplývá z rozsudku
Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2013 č. j. 7 Afs 57/2012 – 93. V tomto
rozsudku Nejvyšší správní soud dospěl k názoru, že absence slovního hodnocení
(vysvětlení) uděleného počtu bodů způsobuje nepřezkoumatelnost zpracovaného
hodnocení, což v důsledku neodpovídá zásadě transparentnosti.
Závěrem lze uvést, že zákon o veřejných zakázkách dává dostatek prostoru pro
zadavatele, aby mohl hodnotit předložené nabídky v rámci jeho veřejné zakázky tak,
aby získal nejvhodnější řešení. Proces spojený s volbou základního hodnotícího kritéria
ekonomická výhodnost nabídky, například s dílčím kvalitativním hodnotícím kritériem
typu „technická úroveň řešení“ klade na zadavatele daleko větší administrativní nároky
než v případě zvolení kvantitativně vyjádřitelného hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny.
Avšak pokud zadavatel dobře popíše, co bude hodnotit a jak, bude kritérium mít
vztah k předmětu plnění a následně bude hodnocení provedeno v souladu s těmito
požadavky, může přinést zadavateli výrazný užitek v zajištění vhodnějšího, byť ne třeba
nejlevnějšího řešení. Takovou možnost by měl zvážit každý zadavatel pořizující
složitější předmět plnění, který může být různými dodavateli dodán v různé kvalitě či
v různých technických řešeních.
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Nová směrnice navíc zachází v možnostech, jak hodnotit nabídky, ještě dál
a umožňuje zadavatelům hodnotit i takovým způsobem, že cena bude pevně dána a
hodnocena bude pouze kvalita jednotlivých nabídek76. Tato možnost bude pro
zadavatele, kteří zadávají veřejné zakázky se složitým předmětem plnění, zcela jistě
také zajímavou alternativou. Nyní je však třeba počkat, jakým způsobem bude tato
možnost transponována do českého právního řádu.

2.3 Úpravy a správa stávajícího softwaru
Jelikož jsme obklopeni čím dál tím větším množstvím informačních systémů a
oblast informačních technologií prochází velmi dynamickým rozvojem, je logické, že
všechny tyto informační systémy potřebují v průběhu času upravit do podoby, která
bude odpovídat aktuálnímu stavu a umožní bezproblémové fungování i na další léta. Ve
velké většině případů totiž při porovnání variant mezi pořízením zcela nového
informačního systému a úpravou toho starého do požadované podoby vychází jako
ekonomicky výhodnější a jednodušší varianta úpravy toho starého systému. A tak se
zadavatelé ocitají v situacích, kdy je třeba zvolit správný způsob, jak zadat takovou
veřejnou zakázku, jejímž cílem by bylo získání upgrade stávajícího informačního
systému.
Spolu s tím, jak vznikají nové a nové informační systémy, vzniká též potřeba
jejich údržby prostřednictvím služeb podpory a maintenance. Rovněž tyto služby bývají
předmětem veřejných zakázek, které zajistí kontinuálně dobře fungující informační
systém splňující požadavky, pro které byl vytvořen.
Tato kapitola bude věnována rozboru možností, které zákon o veřejných
zakázkách zadavateli v těchto situacích dává, zejména pak budou analyzovány možnosti
zadání veřejné zakázky na úpravy stávajícího softwaru ale i na služby podpory
a maintenance původnímu dodavateli stávajícího řešení. Co se týče podpory
a maintenance bude v této kapitole také poukázáno na tzv. problém boje o čas, kdy
na jedné straně stojí pevné datum, od kterého je nutné, aby začalo probíhat plnění, a
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na druhé straně stojí různé průtahy, které se mohou vyskytnout v průběhu zadávacího
řízení.

2.3.1 Úprava stávajícího software – možnost využití jednacího
řízení bez uveřejnění s oslovením původního dodavatele
V soukromém sektoru je celkem běžnou praxí, že upgrade informačního systému
je zadáván původnímu zhotoviteli informačního systému jako celku. Dá se
předpokládat, že stávající dodavatel totiž takový informační systém zná nejlépe, dokáže
i odhadnout, jaký přesný upgrade bude na systému potřeba, a také odpadá fáze
seznámení se s fungováním dotyčného systému a jeho dokumentací. Zejména přečtení
zdrojových kódů může být pro nového dodavatele velmi časově náročné a je potřeba na
něj vynaložit dodatečné finanční prostředky, které by v případě zadání stávajícímu
dodavateli nemusely být vynaloženy. Zároveň v případě, kdy upgrade provede stávající
dodavatel, nemělo by hrozit riziko, že dodané komponenty nebudou kompatibilní se
stávajícím vybavením, protože budou všechny od stejného dodavatele, který by měl
vědět, co přesně musí použít, aby celý systém fungoval. Z ekonomického hlediska se
tedy oslovení stávajícího dodavatele jeví jako optimální varianta (za předpokladu, že
dodavatel v předchozím období plnil řádně své povinnosti v souladu s uzavřenou
smlouvou).
Ve veřejném sektoru však takový postup automaticky není možný, jelikož zákon
o veřejných zakázkách za účelem zajištění hospodářské soutěže ve velké většině
případů výše popsaný postup neumožňuje.
Pro zadání veřejné zakázky konkrétnímu dodavateli stanovuje zákon o veřejných
zakázkách taxativní výčet případů, u nichž jsou nastaveny velmi striktní podmínky,
které musí být za každých okolností splněny, aby taková zakázka mohla být opravdu
zadána přímo konkrétnímu dodavateli.
Tyto případy jsou uvedeny v § 23 zákona o veřejných zakázkách, který obsahuje
podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, jediného zadávacího řízení, které
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může být v rámci zákona o veřejných zakázkách použito v případě, že zakázka má být
zadána jedinému dodavateli77. Avšak je třeba uvést, že zákon o veřejných zakázkách
s takovými případy počítá pouze v krajních případech, jelikož hospodářská soutěž, kvůli
jejímuž zajištění zákon o veřejných zakázkách existuje, v takových situacích neprobíhá.
Stejně tak se k těmto případům staví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který
ve své rozhodovací praxi vykládá ustanovení o použitelnosti jednacího řízení bez
uveřejnění velmi restriktivně.
Zároveň ne všechna ustanovení, která jsou obsažena v § 23 zákona o veřejných
zakázkách, jsou aplikovatelná pro případy, kdy zadavatel zamýšlí zadat veřejnou
zakázku na upgrade stávajícího informačního systému jeho původnímu dodavateli.
Níže jsou uvedeny možnosti, které případně přicházejí v úvahu.
Předně, veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění lze zadat v souladu
s § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách jedinému dodavateli, pokud
veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu
ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu
pouze určitým dodavatelem.
Toto ustanovení bývá využíváno zadavateli, kteří pořizují upgrade svého
softwaru vůbec nejčastěji, bohužel ale ne ve všech případech jsou splněny všechny
podmínky pro to, aby takové veřejné zakázky skutečně mohly být tímto postupem
zadány.
Toto ustanovení v sobě kumuluje několik podmínek, kdy lze veřejnou zakázku
zadat jedinému dodavateli, přičemž mohou být naplněny znaky jen jedné z nich,
případně jich může být splněno více zároveň.78
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Pro úplnost je třeba uvést, že v jednacím řízení bez uveřejnění může být obecně osloveno

i více dodavatelů než pouze jeden. V případech, ve kterých se jedná o upgrade stávajícího softwaru,
je však relevantní oslovovat dodavatele jediného, toho který původní software vytvořil.
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Zaprvé,

veřejná

zakázka

může

být

zadána

konkrétnímu

dodavateli

z „technických důvodů“. Velkým problémem u tohoto ustanovení je, že nikde není
zmíněn závazný výklad pojmu „technické důvody“. Vymezení tohoto pojmu není ani
v zákoně o veřejných zakázkách, ani ve směrnicích, ze kterých český zákon o veřejných
zakázkách vychází. Zároveň však zadavatel v případě, že zadává veřejnou zakázku
v jednacím řízení bez uveřejnění jedinému dodavateli z „technických důvodů“, nese
důkazní břemeno odůvodnění takového postupu. To vyplývá z rozsudku Evropského
soudního dvora ze dne 3. března 2005 C-385/02 ve věci Fabricom SA v. Belgický stát,
který mimo jiné uvádí, že důkazní břemeno uplatnění jakýchkoliv výjimečných
podmínek musí nést ten, kdo se jich dovolává, tedy zadavatel. Zadavatel by tudíž měl
vědět, co vlastně přesně má odůvodnit.
Výklad pojmu „technické důvody“ lze dohledat v judikatuře či komentářích
k zákonu o veřejných zakázkách, avšak z různých zdrojů vyplývají trochu různé závěry.
V zahraniční literatuře79 se například objevuje výklad, který zdůrazňuje, že nestačí,
pokud by určitý dodavatel byl schopen provést plnění nejefektivněji, ale naopak, že se
musí jednat pouze o jediného existujícího dodavatele na trhu. Ke stejným závěrům
dochází výše zmíněný rozsudek Evropského soudního dvora C-385/02, který uvádí, že
složitost a náročnost plnění (kterou zadavatel v daném případě argumentoval)
neznamená, že nemůže být poskytnuto někým jiným, byť třeba s většími obtížemi.
V jednom z českých komentářů k zákonu o veřejných zakázkách80 se však uvádí,
že technickými důvody mohou být rovněž požadavky na zajištění kompatibility
pořizovaného plnění se současným vybavením, zároveň v případě, že by zadavatel
pořídil takové plnění u jiného dodavatele, způsobil by tento krok „nepochybně vyšší
finanční náklady na straně zadavatele nebo značné riziko nefunkčnosti již pořízeného
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majetku.“ Jako jednu z oblastí, kde se tento postup dá uplatnit, zmiňuje komentář právě
oblast informačních technologií.
Na tomto výkladu je zajímavé, že kromě jiného zmiňuje také případy, kdy
zadání veřejné zakázky by vyvolalo nepochybně vyšší finanční náklady na straně
zadavatele, tudíž vlastně připouští, že může nastat situace, kdy sice na trhu bude
existovat jiný dodavatel, avšak pokud by byla veřejná zakázka zadána jemu, přinese to
zadavateli neúměrně větší finanční náklady, než kdyby veřejnou zakázku zadal
stávajícímu dodavateli.
Pokud bychom vycházeli z výkladu výše zmíněného českého komentáře, museli
bychom dospět k tomu, že zadavatel při vypisování takových veřejných zakázek by měl
zohlednit nejen zásady rovnosti, transparentnosti a nediskriminace, které jsou zakotveny
v zákoně o veřejných zakázkách, ale rovněž může do svého odůvodnění zahrnout
ekonomické aspekty zvoleného postupu, čímž je přeneseně mířeno na zásadu
hospodárnosti, účelnosti a efektivity (dále jen „principy 3E“).81 Tyto tři zásady jsou pro
oblast zadávání veřejných zakázek sice klíčové82, avšak zákon o veřejných zakázkách se
o nich nezmiňuje.
V rozhodovací praxi ÚOHS vždy převládal přístup nezohledňovat ekonomický
aspekt zadání veřejných zakázek stávajícímu dodavateli. Důvodem tohoto přístupu je
právě fakt, že principy 3E v zákoně o veřejných zakázkách nejsou zakotveny. Z této
absence principů 3E v zákoně o veřejných zakázkách ÚOHS dovozoval, že nejsou
v jeho působnosti, jak bylo například uvedeno v rozhodnutí ÚOHS ze dne 23. 5. 2013
č. j. R238/2012/VZ-9537/2013/310/PMo.

81

Tyto zásady jsou obsaženy v jiných právních předpisech, jako např. zákon č. 320/2001

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, atd.
82

Jak vyplývá například z Důvodové zprávy k zákonu o veřejných zakázkách.
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Nicméně k výraznému posunu od tohoto přístupu začalo docházet v poslední
době u soudů, které ekonomické aspekty do posuzování veřejných zakázek zahrnuly.
Tento posun je vidět například na rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1.
2013 č. j. 5 Afs 42/2012 – 53, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Brně ze
dne 26. 4. 2012, č. j. 62 Af 61/2010-332, jenž bude zmíněn níže.
To však neznamená, že by zadavatel měl brát při zadávání veřejné zakázky
v úvahu pouze ekonomické aspekty zadání veřejné zakázky stávajícímu dodavateli.
Naopak, ekonomické aspekty mohou být podpůrným důvodem, ale vždy by měly být
podpořeny i dalšími relevantními argumenty.
Za druhé, veřejnou zakázku lze zadat stávajícímu dodavateli z důvodu ochrany
výhradních práv. S výkladem tohoto pojmu až takový problém není, jelikož se tím míří
na ochranu práv zakotvenou autorským zákonem. Jak uvádí komentář R. Jurčíka83
k zákonu o veřejných zakázkách, tuto výjimku lze typicky aplikovat na rozšíření
stávajícího softwaru v případě, že původní dodavatel stávajícího softwaru vlastní
zdrojový (nebo též strojový kód).
A tak klíčovou otázkou u tohoto typu veřejných zakázek je, kdo vlastní zmíněný
zdrojový kód. Podle toho pak zadavatel může buďto veřejnou zakázku na upgrade
svého softwaru vypsat v jednom z otevřených druhů zadávacích řízení (pokud zdrojový
kód vlastní zadavatel) nebo je nucen oslovit pouze stávajícího dodavatele (pokud
zdrojový kód vlastní tento dodavatel).
Bez zdrojového kódu totiž nelze stávající software upravovat, a tak v případě,
kdy zadavatel zdrojový kód nevlastní, nezbývá než zadat úpravy softwaru stávajícímu
dodavateli nebo případně vytvořit informační systém zcela nový. Při srovnání variant
na zadání upgradu stávajícímu dodavateli a vytvoření systému zcela nového přitom
ve velké většině případů vyjde jako ekonomicky výhodnější varianta úpravy stávajícího
systému.

83

JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck,

2012, xviii, 832 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-222-2.
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Zadavatel tedy už ve fázi pořizování nového informačního systému musí myslet
na to, zda bude zdrojový kód k zhotovenému řešení požadovat, aby mohl v rozvoji
tohoto informačního systému pokračovat kdokoliv, či případně zda nenechat zdrojový
kód dodavateli, kterému pak automaticky z důvodů ochrany výhradních práv budou
zadávány veřejné zakázky na upgrade systému v jednacím řízení bez uveřejnění.
Druhý uvedený případ, kdy si zadavatel zdrojové kódy nevyžádá, by se mohl
částečně jevit jako snaha o obcházení zákona, jelikož z důvodu takto nastavených
zadávacích podmínek si zadavatel sám vytvoří prostor k tomu, aby mohl další veřejné
zakázky rovnou zadávat stejnému dodavateli.
Takový postup byl kdysi Úřadem shledán jako nezákonný, například
v rozhodnutí ÚOHS ze dne 23. 5. 2013 č. j. R238/2012/VZ-9537/2013/310/PMo. Zde
Úřad potvrdil, že zadavatel nesmí sám svým jednáním vyvolat podmínky, za nichž by
pak nebylo možné veřejnou zakázku zadat jiným způsobem než v jednacím řízení bez
uveřejnění.
Avšak

v otázce

exkluzivity

z důvodu

vlastnictví

zdrojových

kódů

k zhotovenému informačnímu systému se vracíme zpět k rozsudku Nejvyššího
správního soudu ze dne 11. 1. 2013 č. j. 5 Afs 42/2012 – 53, který uvádí, že zadavatel,
jenž se ocitne v situaci, kdy výhradní práva k původně zhotovenému dílu mu brání ve
využití otevřených forem zadávacích řízení (tedy v případě, že zdrojové kódy vlastní
dodavatel), měl by rovněž zvažovat i možnost nevyužití těchto výhradních práv
(za předpokladu dodržení principů 3E), případně jejich úpravy tak, aby se o práva
výhradní už nejednalo.
Toto lze uskutečnit dvěma způsoby. Buď může zadavatel pořídit zcela nový
informační systém, nebo si může zdrojové kódy zajistit (zakoupit). V rozsudku se však
dále rozebírá možnost získání zdrojových kódů, přičemž Nejvyšší správní soud dospěl
k takovému názoru, že získání zdrojových kódů, pomocí nichž by pak zadavatel mohl
dále rozvíjet svůj informační systém bez potřeby obrátit se na stávajícího dodavatele,
může zadavatele stát nemalé finanční prostředky. A tak se Nejvyšší správní soud
zamýšlí nad účelností takto vynaložených veřejných prostředků na zdrojové kódy,
u nichž zadavatel v době přípravy zadávacího řízení neví, zda je někdy vůbec využije.
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Nejvyšší správní soud tak připouští, že striktní vyžadování zdrojových kódů již
na začátku budování nového informačního systému za účelem budoucího zadání
navazujících veřejných zakázek na upgrade vytvořeného systému v otevřeném druhu
zadávacího řízení nemusí být jedinou cestou, jak pořídit fungující informační systém
bez toho, že by byl porušen zákon o veřejných zakázkách. A tudíž i ze strany
Nejvyššího správního soudu dochází v rámci posuzovaného případu k zohlednění
principů 3E.
Z výše uvedeného se může zdát, že situace, kdy zdrojový kód od dodavatele
zadavatel nevyžaduje, je pro všechny zúčastněné „výhodnější“. Nejen, že na straně
zadavatele může dojít k významné úspoře finančních prostředků, které by byly
vynaloženy na zajištění zdrojového kódu, navíc zadavatel může nerušeně zadávat
veřejné zakázky na upgrade systému stávajícímu dodavateli a dodavatel má na dlouhou
dobu zaručeného stálého zákazníka.
Bohužel však má tento postup svá významná negativa. Zejména jím je nebezpečí
fenoménu tzv. vendor lock-in, kdy dodavatel získá neohrožené postavení, které mu
umožní diktovat si vlastní podmínky, zvyšovat neúměrně ceny apod. O to horší pak
je situace, kdy zadavatel uzavře smlouvu s nespolehlivým dodavatelem, který neplní své
povinnosti v souladu se smlouvou.
Pro veřejnou zakázku na upgrade stávajícího informačního systému lze zvažovat
i o použití ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, které
umožňuje zadat tzv. dodatečné stavební práce nebo v tomto případě dodatečné služby.
Uvedené ustanovení umožňuje zadat dodatečné služby, se kterými zadavatel
v původních zadávacích podmínkách nepočítal, ale zároveň jsou nezbytné pro
poskytnutí původních služeb. Podmínkou je, že jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Toto ustanovení není v případě upgradu informačního systému asi příliš
využíváno, ale lze si představit situace, kdy by mohly nastat takové okolnosti,
kdy by bylo nutné podle tohoto ustanovení postupovat. Může se jednat o případy, kdy
je zhotoven informační systém přesně podle zadání zadavatele v zadávacích
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podmínkách, avšak náhle vznikne potřeba např. z důvodu legislativní změny, aby
do systému byla zakomponována určitá komponenta/funkce, kterou je nezbytné
do systému přidat, aby systém jako celek odpovídal aktuálním potřebám zadavatele.
Přímo jako jednu z podmínek použití tohoto ustanovení zákon uvádí, že
dodatečné služby musí být zadány témuž dodavateli. Nicméně ustanovení § 23 odst. 7
písm. a) zákona o veřejných zakázkách, uvádí dvě další podmínky. Zaprvé je to
technická nebo ekonomická neoddělitelnost dodatečných služeb od původní veřejné
zakázky, přičemž dodatečné služby jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu
původní veřejné zakázky. Zároveň, cena dodatečných služeb nesmí být vyšší než 30 %
ceny původní veřejné zakázky.
Nejobtížnější bude pro zadavatele prokázat, že potřeba zadat veřejnou zakázku
vznikla za nepředvídaných okolností a že služby nemohou být odděleny od původní
veřejné zakázky. Pokud se však toto zadavateli podaří, nic mu nebrání zadat takovou
zakázku stávajícímu dodavateli na základě tohoto ustanovení.
Posun by měl nastat v novém chystaném zákoně o veřejných zakázkách, který
by měl reflektovat ustanovení nové směrnice, jež upravuje podmínky zadávání
dodatečných služeb nebo stavebních prací daleko volněji, než je současná česká právní
úprava84. Pak by mohlo být reálné, že i tento postup bude zadavateli pořizujícími
upgrade svého informačního systému více využíván.

2.3.2 Opční právo
Vzhledem k tomu, že většina informačních systémů po pár letech potřebuje
upgrade, jeví se potřeba zadání nové veřejné zakázky na takové úpravy jako spíše
předvídatelná. V takových případech tedy nelze dle současného znění zákona
o veřejných zakázkách využít výše zmíněné možnosti zadání dodatečných služeb.

84

Dle čl. 72 odst. 1 písm. b) nové směrnice mohou členské státy stanovit limit dodatečných

prací až na 50% ceny původní veřejné zakázky a to opakovaně. Zároveň mohou být dodatečné práce
zadány původnímu dodavateli bez nutnosti realizace nového zadávacího řízení.

67

Naopak zadavatel může využít možnosti opčního práva, které je obsaženo v § 99
zákona o veřejných zakázkách85.
Jak uvádí ustanovení § 99 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, opčním
právem si zadavatel v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky vyhradí
možnost zadat v budoucnosti další (v tomto případě) služby. Dle tohoto ustanovení je
zadavatel oprávněn využít opční právo pouze ve vztahu k dodavateli, kterému zadal
původní veřejnou zakázku.
Pokud tedy zadavatel dopředu předpokládá, že bude potřeba zhotovený
informační systém do budoucna upravovat, a ve většině případů tomu tak skutečně je,
má možnost přímo do zadávacích podmínek stanovit, že do budoucna hodlá využít
tohoto opčního práva, které mu umožní zadat novou veřejnou zakázku na úpravy
zhotoveného informačního systému stejnému dodavateli v jednacím řízení bez
uveřejnění86. Limitem je výše hodnoty opčního práva, která nesmí přesáhnout 30% ceny
původní veřejné zakázky a zároveň musí být rovnou zahrnuta do celkové předpokládané
hodnoty veřejné zakázky. Druhým limitem je doba, po kterou lze opční právo využít,
přičemž maximální možná doba je 3 roky od uzavření smlouvy na původní veřejnou
zakázku.
Velkou

výhodou

zakotvení

opčního

práva

do

zadávacích

podmínek

je skutečnost, že zadavatel může, ale také nemusí, tohoto práva využít. V případě, že
se rozhodne pořízený systém dále neupravovat a nechá si zhotovit jiný nový, nebo
v případě, že v průběhu času začne být informační systém pro zadavatele nepotřebný,
nic zadavatele nenutí, aby opční právo použil a zadal tomuto dodavateli novou veřejnou
zakázku.

85

Za předpokladu, že původní zadávací řízení zadavatel zadává v otevřeném, užším nebo

zjednodušeném podlimitním řízení.
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Postupem podle § 23 odst. 7 písm. b) zákona o veřejných zakázkách.
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Navíc, pokud si zadavatel vymezí opční právo v zadávacích podmínkách, může
zcela v souladu se zákonem oslovit stávajícího dodavatele, který informační systém
zhotovil, aniž by zadavatel musel ověřovat splnění dalších podmínek pro takový postup.
Co může zadavatele od využití opčního práva odradit, je možná limitace časem,
kdy tři roky jsou sice na trhu informačních technologií dlouhá doba, nicméně
požadavky na úpravy informačního systému mohou nastat i daleko později než za tři
roky.
Trochu problematické je ustanovení § 99 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách,
které stanoví povinnost předběžného stanovení doby využití opčního práva a vymezení
základního předmětu opčního práva již při zahájení zadávacího řízení. Může se totiž
zdát, že zadavatel v průběhu přípravy zadávacích podmínek na původní veřejnou
zakázku není schopen určit, kdy opční právo využije a na jaký přesný účel.
Zde je však třeba uvést, že zákon o veřejných zakázkách sám počítá
s „předběžnou“ dobou využití a „základním“ předmětem plnění, tudíž informace
poskytnuté dodavatelům podle tohoto ustanovení by měly být pouze obecné. Takové
pojetí vyplývá i z výkladu ÚOHS, jehož příkladem může být rozhodnutí ÚOHS ze dne
13. 8. 2012 č. j. S71/2012/VZ-6285/2012/510/Mon. Zde Úřad shledal jako dostatečné,
když zadavatel pro veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření a implementace základu
jednotné technologické platformy včetně identity managementu, platformy pro
vytěžování dat a napojení na základní registry veřejné správy“ vymezil, že opční právo
bude využito pro kteroukoliv část předmětu plnění veřejné zakázky, „zejména však
k vypracování dokumentace k případné úpravě a/nebo rozšíření jednotné technologické
platformy.“

A tak informace o tom, že opční právo bude využito k upgrade

informačního systému, by měla dle tohoto výkladu postačovat.
Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatelům by nemělo nic bránit v tom, aby
v případě pořizování nových informačních systémů rovnou do zadávací dokumentace
zahrnuli opční právo na případné úpravy pořizovaného systému. Podmínky opčního
práva sice nepokrývají 100% požadavků zadavatelů, kteří potřebují upgradovat svůj
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informační systém87, avšak opční právo (a tudíž i přemýšlení do budoucna) by mělo být
vždy zvažovanou alternativou v případě, že zadavatel veřejnou zakázku na pořízení
informačního systému plánuje vypsat. V případě, že možnost opčního práva zadavatel
využije, může se vyhnout budoucím, velmi častým problémům s tím, jak postupovat,
v případě, kdy potřeba upgrade skutečně nastane.
Navíc, oproti postupu v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm.
a) zákona o veřejných zakázkách, který je v případě veřejných zakázek na pořízení
upgrade informačního systému využíván zřejmě nejvíce, se v případě využití opčního
práva jedná za každých okolností (pokud je opční právo definováno správně)
o regulérní postup v souladu se zákonem, jak upgrade zadat stávajícímu dodavateli bez
nutnosti dalšího zdůvodnění zvoleného postupu.

2.3.3 Podpora a maintenance informačního systému
Každý vytvořený software je potřeba po dokončení spravovat, aby byl funkční,
a je rovněž potřeba naučit s ním pracovat zaměstnance a konečné uživatele, aby splnil
účel, pro který byl vytvořen. V případě podpory a maintenance se sice nejedná o žádné
další úpravy systému, které by ho rozvíjely, ale i tak je taková činnost velmi složitá
a vyžaduje vysokou odbornou znalost osob, které ji vykonávají. Většina zadavatelů
nemá dostatečné kapacity na to, aby si tyto činnosti zajistila sama, a tudíž služby
týkající se podpory a maintenance vytvořeného informačního systému bývají také velmi
často předmětem veřejných zakázek, které zajistí poskytování těchto služeb externě
na konkrétně stanovenou dobu.
Obdobně jako v případě upgrade softwaru nastává otázka, jak vybrat správného
dodavatele, který bude systém dobře spravovat, a přitom budou dodrženy postupy
stanovené zákonem o veřejných zakázkách. Nabízí se totiž opět myšlenka, že zhotovený
systém by měl nejlépe spravovat dodavatel, který systém vytvořil a který ho dobře zná.
Nicméně v případě spravování vytvořeného informačního systému je splnění podmínek
pro možnost zadání veřejné zakázky zhotoviteli systému v jednacím řízení bez

87

Zejména s ohledem na limit hodnoty opčního práva a času, po který ho lze využít.
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uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách sice ne nemožné,
ale méně pravděpodobné než v případě upgrade softwaru.
Na rozdíl od upgrade softwaru, jehož potřebu může, ale také nemusí, zadavatel
předvídat, je potřeba služeb podpory a maintenance předvídatelná, a tak využití
ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, tedy zadání
dodatečných služeb rovněž nepřichází v úvahu.
Podporu a maintenance však lze zahrnout rovnou do zadávacích podmínek při
pořizování nového informačního systému, jelikož zadavatel dopředu musí vědět,
že zhotovený informační systém je třeba spravovat, aby fungoval, jak má. Tímto
způsobem se dá nejjednodušeji zajistit, že informační systém zhotoví a poté rovnou
začne na určitou stanovenou dobu spravovat ten samý dodavatel.
Pokud tak zadavatel neučiní, případně pokud si v zadávacích podmínkách zajistí
služby podpory a maintenance na kratší časový úsek, než je životnost systému, nastane
v budoucnu okamžik, kdy stávající smlouva s dodavatelem, který poskytuje
k informačnímu systému podporu, skončí. Avšak informační systém bude potřeba
udržovat dále. Zadavatel se tudíž ocitne v situaci, kdy bude muset zahájit nové zadávací
řízení na poskytovatele služeb podpory a maintenance.
V případě, že by chtěl zadat veřejnou zakázku na podporu a maintenance pro
další období stávajícímu dodavateli, ocitá se ve stejné situaci, jako když potřebuje
systém upgradovat, čemuž byly věnovány předchozí kapitoly. Přitom ale navíc platí to,
že služby podpory a maintenance ještě méně pravděpodobně mohou splnit kritéria pro
zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a)
zákona o veřejných zakázkách. Není totiž zcela samozřejmé, že z technických důvodů
nebo z důvodů ochrany výhradních práv by tyto služby nutně musel poskytovat pouze
jediný dodavatel. V těchto případech se totiž pravděpodobně nejedná o jakýkoliv zásah
do autorských práv k zhotovenému systému a takové služby dokáže poskytovat více
dodavatelů bez ohledu na to, kdo informační systém vytvořil.
Byť by se tedy mohlo opět zdát celkem logické, že by měl zadavatel nechat
spravovat vytvořený systém dodavateli, který ho zhotovil, pokud tyto služby nejsou
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součástí zadávacích podmínek na vytvoření takového informačního systému, zákon
o veřejných zakázkách pak následně pro zadání nové zakázky stávajícímu dodavateli
v těchto případech moc prostoru nedává. V případě, že pro zadání veřejné zakázky na
služby podpory a maintenance zhotoviteli systému nejsou nějaké důvody hodné
zvláštního zřetele (viz např. situace, kdy nikdo jiný není autorizovaný ke spravování
některých specifických komponent systému), musí zadavatel zvolit jiný druh
zadávacího řízení, který umožní regulérní soutěž mezi poskytovateli takových služeb.
Co je ale možná palčivějším problémem v případě zadávání veřejné zakázky
na podporu a maintenance systému, je boj o čas. Informační systém totiž musí být
spravován kontinuálně, nemělo by se stát, že jsou tyto činnosti přerušeny. A tak pokud
je zadávána veřejná zakázka na služby podpory a maintenance, jednou ze smluvních
podmínek je pevně stanovené datum, odkdy musí být služby poskytovány, aby nedošlo
k přetržení správy informačního systému, což by mohlo ohrozit jeho funkčnost.
Na druhou stranu je třeba dodržovat lhůty stanovené zákonem o veřejných
zakázkách a je nutné počítat i s případnými pozdrženími ve formě námitek uchazečů a
zejména přezkumu u ÚOHS. Aby zadavatel stihl uzavřít smlouvu na nové období, měl
by tedy se všemi případnými pozdrženími počítat ve svém harmonogramu, což však
bývá obtížné z důvodu nepředvídatelnosti délky některých postupů. To platí zejména
pro přezkum ze strany ÚOHS.
V průběhu

zadávacího

řízení,

jehož

předmětem

je

získání

podpory

a maintenance k určitému informačnímu systému, tak může dojít k situaci, kdy
zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistí, že reálně není možné řízení dokončit včas
tak, aby nová smlouva na podporu a maintenance plynule navázala na předchozí
smlouvu. Přitom v případě klíčových informačních systémů veřejné správy toto může
představovat velký problém a velké bezpečnostní riziko, které by nemělo nastat.
Je tedy možné od zadavatele vůbec požadovat, aby zahájil zadávací řízení
na zajištění podpory a maintenance s dostatečným předstihem, aby taková situace
nenastala? A jaké má zadavatel možnosti, pokud už taková situace nastane?
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Co se týče první otázky, je zřejmé, že zadavatel by měl předvídat, že uchazeči
mohou prostřednictvím námitek zadávací řízení napadat. Jedná se totiž o celkem běžný
proces, pro který zákon o veřejných zakázkách stanovuje lhůty v řádech dnů, což by
nemělo na zdržení zadávacího řízení mít až tak podstatný vliv. Horší situace je
s otázkou předvídatelnosti délky případného správního řízení u ÚOHS.
V souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je ve správním řízení správní orgán
povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Ustanovení § 71 odst. 3 tuto
povinnost dále rozvádí a v případech, kdy není možné vydat rozhodnutí bez zbytečného
odkladu, stanovuje správnímu orgánu vydat rozhodnutí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od
zahájení řízení. Tuto dobu je pak dále možno prodloužit o dalších 30 dní, pokud jde
o zvlášť složitý případ.
Bohužel, Úřadu se tuto lhůtu (ani v souhrnu 60 denní lhůtu pro zvlášť složité
případy) nedaří dodržovat88. Pokud je proti prvostupňovému rozhodnutí podán rozklad,
běží další lhůta pro vydání rozhodnutí v rozkladu. A tak se může stát, že zadávací řízení
se zdrží i v řádu několika měsíců, ne-li let. V průzkumu provedeném slovenskou
pobočkou Transparency International89 dokonce bylo zjištěno, že nedodržování lhůt ze
strany ÚOHS je vnímáno jak zadavateli, tak dodavateli jako jeden z největších
problémů v činnosti této instituce.
Přitom právě efektivita a dodržování lhůt úřadu, který mimo jiné přezkoumává
zákonnost postupu zadavatelů, by měla být jednou z priorit pro řádné fungování
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Tento závěr byl učiněn na základě namátkového výběru deseti správních řízení, u nichž

ÚOHS v posledních dnech vydal rozhodnutí v prvním stupni, přičemž takovým rozhodnutím nebylo
správní řízení zastaveno. Šest z těchto správních řízení nebylo zakončeno rozhodnutím ve lhůtě dané
správním řádem. Viz. http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/2.html
89
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Dostupné

z:

systému zadávání veřejných zakázek. A tak je jistě na místě zabývat se otázkou, jakým
způsobem zajistit, aby ÚOHS v souladu se zákonem naplňoval stanovené lhůty, aby
zadavatelé měli možnost nastavit správné lhůty při zpracování harmonogramu průběhu
zadávacího řízení.
Zadavatel totiž v tuto chvíli nemá žádnou jistotu, že se zadávací řízení stihne,
byť třeba má ve svém harmonogramu dostatek časových rezerv na případná zdržení
v podobě správních řízení. Navíc, na konci správního řízení vůbec nemusí být shledáno,
že zadavatel zákon porušil.
Jaká může tedy zadavatel v současné chvíli učinit opatření proti tomu, aby
nastala situace, kdy je nutné zahájit plnění v podobě podpory a maintenance pro daný
informační systém a zároveň zadávací řízení ještě není dokončeno?
Pokud zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistí, že nestihne uzavřít smlouvu
do pevného data, kdy má plnění začít, má pořád ještě dostatek času a zároveň existují
objektivní důvody pro zrušení takové veřejné zakázky (a pokud je zrušení možné, tedy
není zadávací řízení pozastaveno Úřadem), může teoreticky veřejnou zakázku zrušit a
zahájit zadávací řízení nové90.
Většinou ale výše popisovaná situace, kdy z důvodu průtahů není dokončeno
zadávací řízení, avšak je nutné již začít plnit, nastane daleko později, a to až ve fázi, kdy
už je jisté, že není možné smlouvu včas uzavřít. Čekání zadavatele až do této fáze mu
pak znemožní, aby zahájil regulérní zadávací řízení, jelikož ani nové zadávací řízení,
i kdyby tentokrát nebylo napadeno žádnými námitkami a nebylo předmětem přezkumu
u ÚOHS, není možné stihnout.
V takovém případě lze pak už jen uvažovat o nějakém nouzovém řešení, které
bude co možná nejméně časově náročné, tedy o jednacím řízení bez uveřejnění. V této
situaci lze zejména využít jednací řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 4
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O možnostech zrušení veřejné zakázky a o tom, že není možné, aby současně probíhala

dvě zadávací řízení s totožným předmětem plnění, pojednává kapitola 2.1.3 Zastarávání předmětu
plnění v průběhu zadávacího řízení a po uzavření smlouvy.
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písm. b) zákona o veřejných zakázkách, které se vztahuje na případy, kdy veřejnou
zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním
nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou
zakázku v jiném druhu zadávacího řízení (dále jen „zakázka v krajně naléhavém
případě“).
Pokud vezmeme v úvahu vzniklou situaci a porovnáme ji s předpoklady,
za kterých lze veřejnou zakázku v krajně naléhavém případě zadat, je pravděpodobné,
že bude zadavatel schopen prokázat, že z časových důvodů není možné zadat veřejnou
zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Jiné druhy zadávacích řízení totiž s ohledem
na stanovené lhůty pro podání nabídek atd. trvají nejméně několik měsíců.
Zřejmě bude zadavatel i schopen vysvětlit, v čem je situace, ve které se ocitl,
krajně naléhavým případem, jehož definice sice není obsažena přímo v zákoně, ale lze ji
dovodit výkladem. V rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 9. 2007 č. j. S195/200716456/2007/540-Der, jsou krajně naléhavé případy definovány jako „události výjimečné
povahy“, zejména „případy bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku či
životního prostředí.“
Pokud vznikne situace, kdy by se klíčový informační systém veřejné správy ocitl
bez podpory, což by znamenalo ohrožení jeho funkčnosti a bezpečnosti, je reálně
odůvodnitelné, že se o krajně naléhavý případ jednat bude, jelikož majetek státu
se může ocitnout v bezprostředním ohrožení jeho funkčnosti a bezpečnosti.
Nyní zůstává otázkou jak posoudit, zda takovou situaci zadavatel svým jednáním
nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat.
Pokud zadavatel při stanovení zadávacích podmínek či v průběhu zadávacího
řízení pochybil a porušil tím zákon, a tím došlo k zahájení správního řízení, které
způsobilo prodlení a tudíž i krajně naléhavý případ, nelze říci, že takový stav zadavatel
svým jednáním nezpůsobil. Může se ale stát, že neúspěšní uchazeči o veřejnou zakázku
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napadají zadávací řízení jen s cílem zdržovat, aniž by pro podávání návrhů k ÚOHS
měli jakýkoliv relevantní důvod91.
Může se taktéž stát, že zadávací řízení se podáváním návrhů na přezkum
u ÚOHS snaží z taktických důvodů zdržovat současní poskytovatelé podpory a
maintenance. Ti totiž spoléhají na to, že zadavateli nakonec nezbyde nic jiného, než
veřejnou zakázku zadat v jednacím řízení bez uveřejnění. V takových situacích je pak
velmi pravděpodobné, že zadavatel osloví právě stávajícího poskytovatele. V takových
případech potom naopak zadavatel zřejmě bude v situaci, kdy nastalý stav svým
jednáním nezpůsobil. To, jestli došlo k porušení právních předpisů ze strany zadavatele
a zda tedy vzniklou situaci zadavatel svým jednáním způsobil či nikoliv, se bohužel ve
fázi, kdy je třeba zadat veřejnou zakázku v krajně naléhavém případě, nedozvíme.
Co se týče předvídatelnosti krajně naléhavého případu, narážíme zde na výše
zmíněný problém délky správních řízení vedených Úřadem. Pokud by totiž byly
dodržovány lhůty stanovené správním řádem, lze tvrdit, že zadavatel měl situaci, kdy se
jeho veřejná zakázka stane předmětem správního řízení, předvídat. Bohužel v tuto chvíli
panuje ohledně délky správních řízení před ÚOHS velká nejistota a tudíž nelze zcela
jednoznačně dospět k závěru, že zadavatel nastalou situaci předvídat měl.
A tak pro tyto situace zákon o veřejných zakázkách nemá dostatečné řešení.
Zadavatel zřejmě bude v takových případech muset postupovat podle ustanovení § 23
odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách, byť si může být vědom toho, že všechny
podmínky pro zadání takové veřejné zakázky nemusí být splněny. Takový stav
rozhodně není ideální a zákon o veřejných zakázkách by měl umožňovat zadavatelům,
aby mohli postupovat v souladu se zákonem i v takovýchto krajních případech. Zároveň
by měl zákon o veřejných zakázkách zamezit výše uvedeným případům, kdy dodavatelé
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Viz statistiky ukončených správních řízení. Dle Výroční zprávy o stavu veřejných

zakázek v České republice za rok 2013 bylo vydáno 235 správních rozhodnutí s nápravným
opatřením nebo uloženou sankcí. Oproti tomu bylo ale zároveň vydáno 113 správních rozhodnutí, ve
kterých Úřad nakonec dospěl k závěru, že k žádnému pochybení nedošlo.
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podávají návrh na přezkum u ÚOHS pouze s cílem zdržovat zadávací řízení, nikoliv
z podezření, že zadavatel skutečně zákon porušil.
Absence zákonných možností, jak může zadavatel, který se ocitne v takovéto
situaci „krajní časové nouze“, si je vědom i ÚOHS, jelikož dne 3. 8. 2012 vydal
stanovisko92 ke spisu D394/2012, ve kterém připouští, že mohou nastat situace, kdy
zadavatel nemá jinou možnost, než zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez
uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. V takových
případech ÚOHS alespoň doporučuje, aby zadavatelé minimalizovali své nezákonné
jednání tím, že předmětem veřejné zakázky v této „krajní časové nouzi“ bude smlouva
na plnění nezbytně nutných služeb, a to na nezbytně nutnou dobu. Současně ÚOHS
doporučuje zahájit otevřené či užší řízení, jehož předmětem budou zbývající služby, jež
byly předmětem původní veřejné zakázky, kterou zadavatel nestihl dokončit. Pokud
zadavatel splní tato doporučení, Úřad „v případném správním řízení k těmto
skutečnostem přihlíží“.
Výše uvedené stanovisko není závazné, nicméně ukazuje, že o existenci tohoto
problému se ví, jen zatím nebyl učiněn žádný krok k jeho vyřešení.
A tak, jak bylo vysvětleno v této kapitole, daleko důležitější otázkou, než
možnost zadání zakázky na služby podpory a maintenance stávajícímu dodavateli, která
bývá předmětem debat zadavatelů (avšak zákon o veřejných zakázkách v tomto směru
hovoří poměrně jasně), je otázka postupu v případě, kdy se zadávací řízení z důvodu
různých průtahů nestihne dokončit a zadavateli hrozí vznik škod93 z titulu nefunkčnosti
důležitého informačního systému. Tato situace není v zákoně o veřejných zakázkách
dostatečně řešena, což by mělo být společně se zajištěním dodržování lhůt správních
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https://www.uohs.cz/download/Informace106/2012/106_stanovisko_D394_2012.pdf
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Takové situace pak navíc naráží na ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá
zadavatelům (organizačním složkám státu, které s majetkem hospodaří) nakládat s majetkem státu
hospodárně a předcházet možným škodám.
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řízení ze strany ÚOHS a zamezení podávání bezdůvodných návrhů na přezkum
výzvami pro nově vznikající zákon o veřejných zakázkách.

3 ZHODNOCENÍ, DOPORUČENÍ, SROVNÁNÍ S NOVĚ
VZNIKAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVOU
V předchozích kapitolách byly analyzovány tři modelové situace zadávání
veřejných zakázek v oblasti IT, kdy v průběhu analýzy bylo zjištěno, že ne všechna
zadavateli diskutovaná témata jsou z pohledu zákona o veřejných zakázkách neřešitelná,
pouze není zcela využit potenciál některých ustanovení tohoto zákona (viz např.
nevyužívání všech druhů zadávacího řízení, hodnocení nabídek pouze podle výše
nabídkové ceny, nevyužívání opčního práva atd.). Nicméně jistá problematická místa,
která mohou být pro zadavatele pořizující IT vybavení překážkou či komplikací,
nalezena byla.
Z toho důvodu byla zařazena tato kapitola, která se zabývá právě těmito
problematickými místy. V následujících podkapitolách budou nastíněny možné cesty,
jak by tyto problémy bylo možné vyřešit, například v novém zákoně o veřejných
zakázkách, který by měl v této době právě vznikat. Zároveň jsou tato doporučení
srovnána se zněním nové směrnice, která pro zadavatele v oblasti IT přináší řadu
pozitivních změn.

3.1 Postupy při stanovení technických podmínek pro veřejné
zakázky na pořizování hardwaru
V kapitole 2.1.1. Uvádění obchodních značek pořizovaných produktů byla
zmíněna Metodika, kterou se zadavatelé mohou řídit při pořizování hardwaru, typicky
pak při pořizování osobních počítačů. Jak bylo uvedeno, tato Metodika odkazuje na
využití konkrétních tzv. benchmarkových testů, které lze při stanovení technických
parametrů použít, aniž by došlo k porušení zásady diskriminace některého z výrobců.
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Avšak tato metodika vznikla v roce 2007 a benchmarky, na které odkazuje, byly
již dávno nahrazeny novými. Zůstává tedy otázkou, zda vůbec tato Metodika je ještě
relevantní, či zda by nebylo vhodné vytvořit jiný metodický výklad, který by
zadavatelům při zadávání veřejných zakázek na pořízení osobních počítačů a hardwaru
obecně pomohl. Předešlo by se tím spoustě případů veřejných zakázek, u nichž následně
dojde ke konstatování spáchání správního deliktu z důvodu stanovení technických
parametrů, které se sice běžně v oblasti IT používají (viz taktovací frekvence počítače),
ale které jsou z pohledu zákona o veřejných zakázkách považovány za diskriminační.
Asi není účelné, aby taková doporučení byla zcela závazná. Nicméně vhodným
pomocným nástrojem, jak stanovit správný postup při pořizování hardwaru by mohla
opět být například metodika, jako v roce 2007, která by měla doporučující charakter.
Aby se stala účinným nástrojem, který bude zadavateli využíván, bylo by zároveň
vhodné ji průběžně aktualizovat v závislosti na vývoji trhu, zejména pak v závislosti na
aktuálně dostupných benchmarkových testech.
Rovněž by měla být navázána na oficiálně schválené a ověřené typy
benchmarkových testů, což by zajistilo zvýšení důvěryhodnosti zadavatelů v takový
postup. Zároveň by tím byla zajištěna jednotnost v postupech jednotlivých zadavatelů.
Tím, že by se využívání benchmarkových testů stalo v případě pořizování veřejných
zakázek na dodávky v oblasti IT standardem, je rovněž pravděpodobné, že by klesla
cena takových testů, a tudíž by se takový postup mohl stát dostupnější pro všechny
zadavatele.
Do této problematiky se nedávno vložila i Evropská komise, konkrétně
Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT), které schválilo benchmark společnosti
Futuremark s názvem PCMark 8 jako standard, který by orgány Evropské unie měly při
pořizování hardwaru využívat94. Jedná se o benchmarkový test již využívaný například
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ve Francii, Irsku nebo Brazílii.95 Tento benchmark logicky v Metodice z roku 2007 není
obsažen, a je otázkou, zda bude Evropskou komisí oficiálně doporučován i členským
státům. O to více by pak bylo na místě aktualizovat Metodiku či případně vydat nový
dokument, který by reflektoval doporučení Evropské komise.

3.2 Možnosti zrušení zadávacího řízení pro případ
zastarání/nepotřebnost předmětu plnění
Jak bylo nastíněno v kapitole 2.1.3 Zastarávání předmětu plnění v průběhu
zadávacího řízení a po uzavření smlouvy, v případě, že dojde v průběhu zadávacího
řízení k situaci, kdy se předmět plnění stane nepotřebným či zastaralým, měl by
zadavatel mít možnost v takovém případě zadávací řízení zrušit, aby nedocházelo ke
zbytečnému vynakládání finančních prostředků na nepotřebné plnění.
Vzhledem k tomu, že konkrétní podmínky, za kterých musí a za kterých má
možnost zadavatel zadávací řízení zrušit si mohou členské státy EU stanovit samy,
nabízí se v tuto chvíli prostor pro zvážení, zda by nebylo vhodné mezi situace,
za kterých může zadavatel zadávací řízení zrušit také explicitně připojit ustanovení
o možnosti zrušit zadávací řízení v případě, že se pořizovaný předmět plnění v průběhu
zadávacího řízení stane nepotřebným.
Jistě je na místě otázka, zda by takové ustanovení nebylo zadavateli zneužitelné.
Pokud by byla možnost zrušit zadávací řízení pro „nepotřebnost“ do zákona zakotvena
bez dalších podmínek, tak si lze teoreticky představit, že takové ustanovení zneužitelné
být může. Nicméně neoprávněnému nadužívání navrhovaného ustanovení by bylo
možné zabránit například stanovením konkrétního časového úseku, po který musí
zadávací řízení trvat, aby bylo možné ho pro výše uvedený důvod zrušit. Konkrétní
termíny, kdy už by bylo možné zadávací řízení zrušit, by se odvíjely od jednotlivých
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druhů zadávacích řízení, jelikož každé zadávací řízení je jinak časově náročné i za
předpokladu, že bude probíhat regulérně, bez jakýchkoliv „zdržení“.
Zavedením takové možnosti by byl zadavatelům dán jasný signál, že mohou
zadávací řízení v případě, že je původní předmět veřejné zakázky již zastaralý nebo
nepotřebný, bez obav zrušit bez hrozby případné následné sankce.
Zároveň by takový postup měl být umožněn i zadavatelům, jejichž zadávací
řízení je předmětem správního řízení a zároveň u něj bylo vydáno předběžné opatření
podle § 117 odst. 1 písm. b) spočívající v zastavení zadávacího řízení. Samozřejmě by
takový postup byl umožněn pouze za výše splněných předpokladů, tj. po uplynutí určité
zákonem stanovené doby ode dne zahájení zadávacího řízení.
Pokud by byla tato možnost zakotvena do nového zákona o veřejných
zakázkách, jistě by pomohla mnoha zadavatelům, kteří realizují veřejnou zakázku
v oblasti IT, jejíž předmět však v průběhu zadávacího řízení z důvodu průtahů zastaral.
Zároveň by jim bylo umožněno rychlejší zahájení případného nového zadávacího řízení
na modernější typ zařízení, odpovídající aktuálnímu vývoji trhu. Tím by odpadl
problém nemožnosti vedení dvou zadávacích řízení s obdobným předmětem plnění, jak
stanovuje § 84 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.

3.3 Právní úprava soutěžního dialogu
Soutěžní dialog může být pro zadavatele zadávající veřejné zakázky v oblasti IT
zajímavou alternativou, jak pořídit potřebné plnění. V jiných zemích EU, jako je
například Velká Británie nebo Francie, je tento druh zadávacího řízení pro veřejné
zakázky v oblasti IT, zejména pro veřejné zakázky, jejichž předmětem je vytvoření
složitého informačního systému na míru, celkem běžný.96 Bohužel v České republice
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stále ještě není příliš využívaným druhem zadávacího řízení97, což je však až na pár
výše zmíněných výjimek praxí i v jiných zemích EU.98 Přitom je soutěžní dialog
právoplatným druhem zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných
zakázkách a stejně jako v ostatních evropských zemích byl do práva veřejných zakázek
uveden již v roce 2004 transpozicí směrnice 2004/18/ES.
Jedním z důvodů, proč soutěžní dialog není příliš využíván, je zřejmě fakt, že
právní úprava tohoto druhu zadávacího řízení není v českém zákoně o veřejných
zakázkách zcela kompletní a detailní a zároveň chybí podrobnější výklad či příručky,
které by zadavatele informovaly o tom, jak tento druh zadávacího řízení využít.
Některé postupy tak mohou být pro zadavatele nejasné. Zejména pak druhá fáze
soutěžního dialogu není v zákoně o veřejných zakázkách explicitně popsána, a tak se
pouze výkladem dá dospět k tomu, že platí obecné postupy jako v případě například
otevřeného řízení.
Druhým bodem k zamyšlení nad právní úpravou soutěžního dialogu je,
s ohledem na minimální využití tohoto druhu zadávacího řízení, také otázka přílišné
časové náročnosti takového postupu. Současný český zákon o veřejných zakázkách
stanovuje minimální lhůtu pro doručení žádostí o účast v soutěžním dialogu na
minimálně 37 dnů u nadlimitních veřejných zakázek. Nová směrnice v čl. 30 odst. 1
uvádí, že minimální lhůta pro podání žádostí o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo
odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení. Tudíž se dá předpokládat, že
do budoucna bude tato lhůta v novém českém zákoně nastavena obdobně jako nyní.
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Lhůta ve druhé fázi, kdy zadavatel vyzývá uchazeče již k podání nabídek je
nechána na uvážení zadavatele.
K zajímavým závěrům dospějeme při srovnání časové náročnosti soutěžního
dialogu v české a například v novozélandské právní úpravě.99 Zatímco podle
současného českého zákona o veřejných zakázkách činí lhůta pro doručení žádostí
o účast nejméně 37 dnů, na Novém Zélandu je minimální lhůta první fáze soutěžního
dialogu stanovena na pouhých 20 pracovních dnů. Tato lhůta však může být dále
zkrácena o dalších v součtu 10 dní, pokud zadavatel zveřejní záměr zahájit soutěžní
dialog ve svém ročním plánu, zveřejní veškerou dokumentaci elektronicky a umožní
uchazečům elektronicky podávat žádosti o účast. V druhém kole je minimální lhůta pro
podání nabídek v délce 25 pracovních dnů, ta však opět může být zkrácena o dalších 10
dnů, pokud celý proces probíhá elektronicky. V součtu to tedy znamená, že pokud jsou
splněny všechny podmínky pro možné zkrácení lhůt, může novozélandský zadavatel
teoreticky stihnout celý soutěžní dialog zhruba v době, kdy českému (ale obecně
evropskému) zadavateli ještě běží první lhůta pro podání žádostí o účast.
Bohužel stanovení lhůt nemůže s ohledem na existenci evropských směrnic
český zákonodárce ovlivnit, ale bylo by do budoucna vhodné na evropské úrovni zahájit
diskuzi o tom, zda tyto lhůty nejsou příliš dlouhé, když v jiných zemích světa je reálné,
aby se celý proces stihl daleko rychleji.
Pokud by tento druh zadávacího řízení zajistil zadavatelům rychlejší průběh
celého procesu pořízení plnění za současného umožnění využití všech výhod, které
soutěžní dialog má, teoreticky by mohl být více využívaným druhem zadávacího řízení
jak u českých zadavatelů, tak i u dalších zadavatelů napříč Evropskou unií, kde tento
druh zadávacího řízení stále ještě není tolik využíván.
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3.4 Využití soutěže o návrh v IT
Stejně jako v případě soutěžního dialogu, měl by mít zadavatel, který plánuje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku v oblasti IT, možnost využít i soutěž
o návrh. Čím více možností totiž zadavateli zákon o veřejných zakázkách dává, tím
spíše bude zadavatel schopen zajistit si potřebné plnění efektivním způsobem.
Současné znění zákona o veřejných zakázkách sice zadavateli využití soutěže
o návrh v oblasti IT nezakazuje a jak je patrno z věstníku veřejných zakázek100, občas se
taková soutěž o návrh i realizuje, nicméně právní úprava tohoto způsobu zadávání
v zákoně o veřejných zakázkách skoro zcela chybí.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o druh zadávacího řízení, ale o zvláštní postup
podle části čtvrté zákona o veřejných zakázkách, nevztahují se na soutěž o návrh obecná
ustanovení týkající se všech zadávacích řízení, která jsou obsažena v hlavě druhé a třetí
tohoto zákona. Navíc, jak již bylo zmíněno, zatím neexistuje vyhláška, s jejíž existencí
počítá zákon o veřejných zakázkách a která by postupy při využití soutěže o návrh dále
rozvedla.
Vyhláška o stanovení náležitostí průběhu soutěže o návrh je zatím ve fázi
příprav na Ministerstvu pro místní rozvoj101 a bude jistě velmi přínosné, až vstoupí tato
vyhláška v platnost. Tím se usnadní postupy spoustě zadavatelů, kteří hodlají soutěž
o návrh využít.
Bohužel však z pohledu zadavatelů pořizujících plnění v oblasti IT nepřináší
tato vyhláška pozitivní zprávy, jelikož hned v § 1 vyhlášky je uveden výčet oblastí, na
které se tato vyhláška vztahuje, avšak oblast IT zde uvedena není.
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Zůstává tedy otázkou, zda to znamená, že soutěž o návrh by poté, co vejde
v platnost tato vyhláška, nemohla být realizována zadavateli v oblasti IT vůbec nebo že
sice takoví zadavatelé mohou soutěž o návrh realizovat, ale na jejich postup se nebude
vztahovat tato vyhláška. Stále totiž platí, že samotný zákon o veřejných zakázkách
v ustanovení § 103 odst. 3 zmiňuje, že soutěž o návrh lze využít i v oblasti zpracování
dat.
Vzhledem k tomu, že jedna z definic uvedených v úvodní kapitole této práce
říká, že informační technologie jsou množinou „prostředků a metod sloužících k práci
s daty a informacemi“,102 lze pak logicky dovodit, že právě zpracování dat by se mělo
týkat oblasti IT.
Zdá se tedy, že mezi zákonem o veřejných zakázkách a prováděcí vyhláškou je
v tomto ohledu rozpor, který by měl být odstraněn tak, že vyhláška bude zahrnovat
nejen nyní uvedené oblasti, kde lze podle současného znění soutěž o návrh využít, ale
také oblast zpracování dat s příslušným vysvětlením, co se přesně tímto termínem má na
mysli.
V případě, že bude prováděcí vyhláška přijata a zároveň bude doplněna
o možnost využití soutěže o návrh i zadavateli v oblasti IT, odpadne nejistota v tom, zda
jsou takoví zadavatelé oprávněni soutěž o návrh využít jako jeden z možných postupů
při pořizování IT vybavení.
Revize této prováděcí vyhlášky a její přijetí by mohlo být spojeno s přijetím
nového zákona o veřejných zakázkách, přičemž výše navrhované změně znění nové
směrnice nebrání. Směrnice stejně jako současný zákon o veřejných zakázkách uvádí
oblast zpracování dat jako jednu z oblastí, kde by právě soutěž o návrh mohla být
využita.
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3.5 Možnosti tzv. sdílení služeb
V kapitole 2.2.2 Volba nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení byla zmíněna
zatím pouze teoretická možnost, kdy by zadavatelé mezi sebou mohli využívat
tzv. sdílení služeb. Jednalo by se o možnost, kdy například jednou vysoutěžený
informační systém (i případně jiné plnění) jedním z veřejných zadavatelů by v případě
úspěšné realizace následně mohl být dodán stejným dodavatelem i jiným zadavatelům.
V současné době by se podobného postupu mohlo docílit prostřednictvím
institutu centralizovaného zadávání podle § 3 zákona o veřejných zakázkách, nicméně
byť to není explicitně v zákoně zmíněno, předpokládá se, že všichni zadavatelé, kteří
mají zájem o předmětné plnění, se připojí prostřednictvím dohody o centralizovaném
zadávání uzavřené s centrálním zadavatelem, ještě před samotným zahájením celého
zadávacího řízení.
V případě, že plnění smlouvy s vybraným dodavatelem nedopadne úspěšně,
připojení zadavatelé mají teoreticky možnost nevyužít plnění z uzavřené smlouvy.103
Pokud však je realizace úspěšná a jiní zadavatelé až po uzavření smlouvy projeví zájem
připojit se a získat od stejného dodavatele stejné plnění104, zákon o veřejných zakázkách
v tuto chvíli takový postup výslovně neumožňuje.
Otázkou proto zůstává, zda by nebylo možné upravit dotčené ustanovení týkající
se centralizovaného zadávání tak, aby v rámci centralizovaného zadávání bylo možné
přistoupit k zakázce i po zahájení zadávacího řízení.
V současném znění § 3 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách se totiž uvádí, že
písemnou dohodu o centralizovaném zadávání mezi zúčastněnými zadavateli je třeba
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uzavřít před „zahájením centralizovaného zadávání“. Avšak zákon o veřejných
zakázkách neuvádí, co se tímto okamžikem má na mysli.
Dle současného znění zákona o veřejných zakázkách lze logickým výkladem
dospět k tomu, že zahájením centralizovaného zadávání se míní zahájení zadávacího
řízení jako takového, podle § 26 zákona o veřejných zakázkách. Ale stejně tak by se
výkladem dalo dospět k tomu, že zahájením centralizovaného zadávání se má na mysli i
každý jednotlivý proces vedoucí k uzavření prováděcí smlouvy na základě rámcové
smlouvy s konkrétním připojeným zadavatelem, jelikož v souladu s ustanovením § 17
písm. m) zákona o veřejných zakázkách, se za zadávání považuje i řízení, ve kterém
veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy.
Pokud bychom přistoupili k druhému uvedenému výkladu, každý jednotlivý
proces vedoucí k uzavření prováděcí smlouvy na základě rámcové smlouvy s některým
ze zadavatelů by byl „centralizovaným zadáváním“, a tudíž by zadavateli, který by
projevil zájem se připojit k již uzavřené (rámcové) smlouvě stačilo uzavřít dohodu
o centralizovaném zadávání před tím, než podnikne kroky k uzavření konkrétní
prováděcí smlouvy.
Takový výklad nicméně není potvrzen ze strany ÚOHS a soudů a nelze se
spoléhat, že takovým způsobem by byl § 3 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách
vykládán.
Výslovnému zakotvení této možnosti do zákona o veřejných zakázkách by však
nemělo nic bránit. Pokud by centrální zadavatel ve svých zadávacích podmínkách
dopředu uvedl možnost připojení i jiných zadavatelů v průběhu a po skončení
zadávacího řízení a zároveň by s takovou možností počítal při stanovení předpokládané
hodnoty veřejné zakázky, neměl by být důvod, proč takový postup neumožnit. Zejména
s ohledem na principy 3E se jeví takový postup, kdy se využívá úspěšného řešení, které
funguje u jednoho zadavatele i jinde, jako racionální.
Nová směrnice v článku 33 odst. 2 uvádí, že pro případy, kdy je rámcová
smlouva uzavřena pro více zadavatelů zároveň (tedy i případ centralizovaného
zadávání), musí být všichni tito veřejní zadavatelé označeni již ve výzvě k účasti
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v soutěži nebo ve výzvě k potvrzení zájmu. Z toho plyne, že zřejmě ani v novém zákoně
o veřejných zakázkách nebude bohužel umožněn postup následného připojování
zadavatelů k úspěšným projektům, čímž dojde k naplnění současných zásad pro
zadávání veřejných zakázek, nicméně bez přihlédnutí k principům 3E.

3.6 Dodržování lhůt ze strany ÚOHS
Otázka délky správních řízení vedených Úřadem je u zadavatelů zadávacích
veřejné

zakázky

v oblasti

IT

zřejmě

jednou

z těch

nejdiskutovanějších

a nejdůležitějších. Zcela zásadně totiž ovlivňuje efektivitu zadávání veřejných zakázek a
jistotu zadavatelů v dodržování základních zásad správního řízení, jako jsou zásada
rychlosti a hospodárnosti, zakotvené v § 6 správního řádu.
A tak by měl být nalezen způsob, jak zajistit, aby lhůty, ve kterých má Úřad
ze zákona povinnost rozhodnout v dané věci, byly dodržovány. Je nepochybné, že
správní řízení vedená Úřadem se týkají velmi složitých případů, u kterých je zapotřebí
klást náležitou péči tomu, aby byl zjištěn opravdový stav věci, jak nařizuje zásada
materiální pravdy, obsažená v ustanovení § 3 správního řádu. Zároveň je potřeba vzít
v úvahu, že počet návrhů na přezkum i podnětů k prošetření přibývá.
Přesto věřím, že ze strany ÚOHS lze učinit jisté kroky, které by napomohly větší
efektivitě

a

rychlosti,

s

níž

Úřad

rozhoduje.

Minimálně

lze

diskutovat

o určitých organizačních změnách, větší spolupráci se znalci, kteří by zjednodušili
rozhodování zaměstnancům Úřadu. Ti totiž nejsou a ani nemohou být erudováni
ve všech oblastech, jichž se přezkoumávané veřejné zakázky týkají.
Asi není účelné zakotvovat přímo do zákona sankce za nedodržení lhůt správním
úřadem. Za zvážení by však teoreticky mohlo stát řešení, které nyní platí
na Slovensku105.

105

IKRÉNYI, Peter. 2014. Fikcia zamietavého rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie

o námietkach podľa § 139 ods. 5 ZVO. Verejné obstarávanie - právo a prax [online]. (5) [cit. 2015-
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Ve slovenském zákoně č. 25/2006 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, konkrétně v § 139 odst. 5, je stanovena povinnost
slovenského Úradu pre verejné obstarávanie rozhodnout o podaném návrhu do 30 dní
od doručení zadávací dokumentace a vyjádření zadavatele k tomuto podanému návrhu.
V případě, že se tak nestane, automaticky se předpokládá, že úřad návrh zamítl a třetím
dnem od uplynutí výše uvedené lhůty se považuje takové fiktivní „zamítnutí“
za doručené.
Lhůta pro vydání rozhodnutí, která platí na Slovensku, je celkem přísná. Avšak
lhůta vycházející z povinnosti rozhodnout v souladu s českým správním řádem, tedy
maximální lhůta 60 dnů, pokud vezmeme v úvahu, že správní řízení vedená Úřadem
jsou zvláště složitými případy, by měla být reálná a tímto způsobem by mohla být
vynutitelná.

3.7 Změny uzavřených smluv
Velmi často diskutovaným problémem zadavatelů, kteří pořizují IT vybavení, je
otázka případných změn již uzavřených smluv. Tato otázka vyvstává jak v případě,
že předmět plnění, jenž je v uzavřené smlouvě obsažen, je již zastaralý, případně
se nevyrábí, ale rovněž v případě, kdy zadavatel plánuje pořízený předmět rozšířit
(viz zmiňovaný upgrade apod.).
Dle současné právní úpravy je zadavateli umožněno provést pouze změny
nepodstatné, tedy takové, které nespadají pod § 82 odst. 7 současného zákona
o veřejných zakázkách.

05-13]. Dostupné z:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.bargerprekop.com%2Fdownloads%2Fresources%2Ffikcia_zamietaveho_rozho
dnutia_uradu_pre_verejne_obstaravanie_o_namietka.pdf&ei=9wRTVfSoJ6n8ywPe84GICg&usg=A
FQjCNFG1jDTcaLa_XZih9I-DId9Ncg7iQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ
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Dobrou zprávou pro tyto zadavatele by mělo být znění nové směrnice týkající se
právě změn smluv, jelikož přináší do této oblasti výrazné změny, které by se v nejbližší
době měly promítnout i do české právní úpravy.
Směrnice jednak umožňuje zadavateli změnit již uzavřenou smlouvu v případě
vzniku nepředvídatelných okolností, pokud zároveň změna nevyvolá změnu celkové
povahy veřejné zakázky a cena nevzroste o více než 50% hodnoty původní veřejné
zakázky.106 Toto ustanovení by mohlo být aplikováno na situace, kdy dojde v průběhu
plnění smlouvy k takovému vývoji na trhu, že je potřeba zastaralé plnění nahradit
novějším.
Avšak je třeba říci, že se s ohledem na dosavadní znění zákona o veřejných
zakázkách zdá být velmi benevolentní. Vzhledem k tomu, že členské státy mohou
v rámci transpozice jednotlivá ustanovení i zpřísnit, zůstává tak otázkou, jakým
způsobem bude toto konkrétní ustanovení do českého právního řádu transponováno.
Ještě zajímavějším je však ustanovení nové směrnice umožňující změnit
uzavřenou smlouvu bez nutnosti zahájení nového zadávacího řízení, pokud hodnota
změny není vyšší než 10% hodnoty původní veřejné zakázky v případě dodávek a
služeb (a 15% v případě stavebních prací). Jedinou podmínkou pro provedení takové
změny je zachování celkové povahy veřejné zakázky. Takové ustanovení by
zadavatelům v oblasti IT umožnilo snadné zajištění například zmiňovaného upgradu,
v případě, že jeho hodnota by nepřekročila 10% ceny původní zakázky na zhotovení
samotného informačního systému. Odpadla by tím nutnost například stanovení opčního
práva již v zadávacích podmínkách či nutnost realizace a správného odůvodnění
provedení jednacího řízení bez uveřejnění.
V případě, že by zadavatel plánoval více takových změn, jejich součet by nesměl
překročit stanovený limit 10% (v případě dodávek a služeb). Tím by mělo být zamezeno
zneužívání tohoto ustanovení k neúměrnému navyšování hodnoty smlouvy bez realizace
zadávacího řízení, což by bylo v rozporu se základními zásadami zadávání.

106

čl. 72 odst. 1 písm. c) nové směrnice
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Je opět otázkou, jak bude toto ustanovení transponováno do českého právního
řádu. Dle věcného záměru zákona o veřejných zakázkách (zejména pak jeho Přílohy č. 1
- Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace), který byl vládou České republiky
schválen v březnu 2015107, předkladatel, jímž je Ministerstvo pro místní rozvoj,
navrhuje přijmout trochu přísnější úpravu. Limit 10% (resp. 15%) by měl být převzat,
nicméně potřebnost provedení změny by měla být zadavatelem řádně zdůvodněna a měl
by být proveden soupis takových změn.

3.8 Řešení krajně naléhavých případů
V kapitole 2.3.3 Podpora a maintenance informačního systému byla rozebrána
problematika tzv. boje o čas v případě, kdy se zadávací řízení z důvodu různých průtahů
nestihne dokončit před datem, od kterého je nutné, aby začalo probíhat plnění.
V takových případech pak většinou zadavateli nezbývá než zahájit nové zadávací řízení
v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona
o veřejných zakázkách, tedy pro tzv. krajně naléhavé případy, byť nemusí být všechny
zákonné podmínky takového postupu naplněny.
Opět pozitivní zprávy pro zadavatele, kteří se ocitnou v takových situacích, by
měla přinést nová směrnice, která se v nejbližší době promítne i do českého právního
řádu. Směrnice počítá s tím, že takové případy mohou nastat, a umožňuje, aby
v naléhavých případech byly lhůty pro podání nabídek (případně i lhůty pro podání
žádostí o účast) u některých druhů zadávacích řízení (viz například otevřené řízení, užší
řízení) zkráceny na minimum. V případě otevřeného řízení lze lhůtu pro podání nabídek
zkrátit ze směrnicí navrhovaných 35 dnů pro standardní situace až na 15 dnů ode dne
odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v krajně naléhavých případech.
Stejně jako v případě nových možností změn smlouvy zůstává otázkou, jakým
způsobem bude ustanovení o zkrácení lhůt pro naléhavé případy transponováno
do nového českého zákona o veřejných zakázkách, jaké zkrácení český zadavatel

107

Viz. https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9JNHGG5U
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připustí a zda bude za naléhavý případ brána výše popsaná situace. Pokud by tento
postup byl umožněn, zadavatel by již nemusel pro zajištění plnění, které je nezbytné
plnit od blížícího se data, využívat jednací řízení bez uveřejnění, ale mohl by místo toho
využít otevřené zadávací řízení, které by i v případě časové tísně mohl stihnout
dokončit.
K tomu je však třeba dodat, že pravděpodobně i v novém zákoně o veřejných
zakázkách bude obsaženo ustanovení, které zadavateli zamezí vést dvě zadávací řízení
se stejným předmětem plnění souběžně108. Tedy nebude možné zahájit nové zadávací
řízení se zkrácenou lhůtou pro podání nabídek, aniž by bylo zrušeno původní zadávací
řízení, které z důvodu průtahů nebude možné dokončit včas dle potřeb zadavatele.
Tento fakt by měl být dalším argumentem pro to, aby bylo možné zrušit
zadávací řízení, které trvá příliš dlouho, např. z důvodu přezkumu ze strany ÚOHS a
jehož předmětné plnění se v průběhu času stalo nepotřebným109. Pokud by takový
postup byl umožněn, ÚOHS by mohl bez jakýchkoliv omezení pokračovat ve správním
řízení a mohl by rozhodovat o případném pochybení zadavatele, byť by již rozhodoval
o zrušeném zadávacím řízení. Zadavateli by naopak situace byla velmi ulehčena, jelikož
by dostal novou šanci, jak pořídit plnění, které nezbytně potřebuje od určitého data
prostřednictvím regulérního otevřeného řízení a nikoliv prostřednictvím diskutabilního
postupu v jednacím řízení bez uveřejnění pro krajně naléhavý případ.
Tím by se také zamezilo praktikám zdržovacích taktik stávajících poskytovatelů,
kteří ve snaze získat veřejnou zakázku právě v jednacím řízení bez uveřejnění, zdržují
zadávací řízení podáváním bezpředmětných návrhů na přezkum k ÚOHS.

108

V současném zákoně o veřejných zakázkách je toto ustanovení obsaženo v § 84 odst. 6.

109

V tomto případě bude takový předmět plnění nepotřebný z toho důvodu, že nebude moci

být plnění zahájeno včas.
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3.9 Posílení principů 3E v oblasti zadávání veřejných zakázek
V průběhu celé této rigorózní práce se nabízí otázka, zda základní principy, na
kterých stojí současný zákon o veřejných zakázkách, tedy zásada rovného zacházení,
transparentnosti a nediskriminace, jsou v dnešní době dostatečné. Zda by neměly být
základní zásady ovlivňující celý proces zadávání veřejných zakázek v České republice
chápány v širším kontextu a v tomto smyslu by se neměly i promítnout do znění zákona
o veřejných zakázkách. Narážíme zde zejména na otázku přímého zakotvení principů
3E do zákona o veřejných zakázkách, jelikož tyto principy jsou pro oblast zadávání
veřejných zakázek neméně důležité, neformálně se s nimi při zadávání veřejných
zakázek počítá, nicméně zakotveny přímo v zákoně o veřejných zakázkách nejsou.
Byť ze strany soudů prostřednictvím judikatury se tyto principy do oblasti
zadávání veřejných zakázek již dostávají, ÚOHS s nimi dosud neoperuje a nezohledňuje
je při svém přezkumu zadávacích řízení.
Posun by v tomto ohledu měla znamenat nová směrnice, která kromě tří
stávajících základních zásad, obsažených i v současném českém zákoně o veřejných
zakázkách, zavádí i novou zásadu přiměřenosti.
Tato zásada by měla být stěžejní nejen z pohledu postupů zadavatelů, kteří mají
zakotvené zásady dodržovat. Měla by být stěžejní rovněž i pro orgán dohledu, tedy
ÚOHS, který by při přezkumu postupů zadavatelů měl v budoucnu tuto zásadu
zohledňovat.
Je zatím otázkou, jaký přesný význam bude tato zásada mít. To se ukáže, až
bude zakotvena i do českého právního řádu a podle toho, jak k ní budou jednotliví
zadavatelé, Úřad i soudy, přistupovat.
Teoreticky si lze představit, že právě zásada přiměřenosti umožní zadavateli
zdůraznit právě principy 3E oproti striktnímu formalistickému dodržování zásad
rovného zacházení, transparentnosti a nediskriminace. Takový postup by bylo například
možné uplatnit v případě zadávání veřejných zakázek na úpravu softwaru stávajícímu
dodavateli, kdy se může stát, že nebudou striktně naplněny podmínky pro zadání této
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veřejné zakázky stávajícímu dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění, nicméně jiný
postup by znamenal pro zadavatele neúčelné vynaložení dodatečných finančních
prostředků.
Druhým příkladem by mohla být situace, kdy centrální zadavatel uvede do svých
zadávacích podmínek, že v průběhu plnění rámcové smlouvy uzavřené s vítězným
uchazečem budou přistupovat i další zadavatelé, pokud taková varianta povede
k výraznému uspoření finančních prostředků všech zúčastněných zadavatelů.

3.10 Lepší informovanost zadavatelů prostřednictvím
speciálně zřízené poradní instituce?
Druhou důležitou problematikou, která se prolíná celou touto rigorózní prací, je
malá informovanost zadavatelů, případně obavy z nesprávného využití méně
používaných institutů z důvodu možných komplikací v průběhu zadávacího řízení.
Přitom důkladná informovanost o problematice zadávání veřejných zakázek včetně
využití všech možných prostředků, které zákon o veřejných zakázkách nabízí, je velmi
důležitým aspektem pro správné zadání veřejných zakázek, zejména těch velmi
složitých, jako jsou veřejné zakázky v oblasti IT.
Nejčastějším příkladem nevyužití potenciálu zákona o veřejných zakázkách je
neustálé využívání jediného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, kdy
zadavatelé z neznalosti nebo z obavy, že nenastaví jiná hodnotící kritéria správným
způsobem, nevyužívají možnosti zvolit i jiné hodnotící kritérium, které by bylo pro
zadávanou veřejnou zakázku relevantnější a podstatnější (viz hodnocení technické
úrovně plnění).
Dalším příkladem je nevyužívání některých druhů zadávacích řízení na úkor
nadužívání nejméně transparentního jednacího řízení bez uveřejnění, případně pak
nejobecnějšího otevřeného řízení, které neumožňuje zadavateli v průběhu zadávacího
řízení zužovat výběr uchazečů, upravovat zadávací podmínky apod.
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Zadavatelé, resp. jejich zaměstnanci, mají možnost vybrat si z nepřeberného
množství školení, případně mají možnost najmout si na administraci veřejných zakázek
či přípravu zadávacích podmínek zkušené odborníky. Avšak nemají možnost
se v případě dotazů obrátit na oficiální státní instituci, která by jim poskytovala oficiální
stanoviska k takovým dotazům, jako například jaký druh zadávacího řízení zvolit nebo
by poskytla metodickou pomoc při tvorbě zadávacích podmínek.
Problém neinformovanosti a příliš „konzervativního“ přístupu k stanovení
zadávacích podmínek se totiž nejvíce dotýká menších veřejných zadavatelů, jako jsou
obce nebo příspěvkové organizace, které také občas soutěží veřejné zakázky v oblasti
IT, byť by to bylo třeba jen pořízení osobních počítačů nebo zhotovení elektronické
spisové služby na míru. Vzhledem k tomu, že nemají s takovými veřejnými zakázkami
příliš zkušeností a nemají většinou ani finanční prostředky na drahá školení pro své
zaměstnance, připravují zadávací řízení nahodile podle ne vždy ověřených zdrojů.
To však samozřejmě není pouze výsadou menších zadavatelů, ale naopak může taková
situace nastat u kteréhokoliv zadavatele.
Bohužel v České republice neexistuje specializovaná státní instituce, která by
fungovala jako podpora pro zadavatele zadávající nejen složité veřejné zakázky
v oblasti IT, ale veřejné zakázky obecně. Taková instituce by přitom zároveň mohla být
garantem toho, že poskytnuté informace zadavatelům (nebo případně dodavatelům) jsou
správné a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Vzhledem k neexistenci takové instituce se někteří zadavatelé obracejí
s případným metodickým dotazem při zadávání veřejné zakázky na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. Úřad však přímo na svých stránkách explicitně uvádí, že mu ze
zákona nepřísluší na tyto dotazy reagovat110.
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Ministerstvo pro místní rozvoj jistou metodickou činnost vykonává na Portálu
o veřejných zakázkách a koncesích111, nicméně odpovědí na dotazy na tomto portálu je
každý měsíc v řádech jednotek a nelze ji považovat za plnohodnotnou podporu
zadavatelům při zadávání veřejných zakázek.
Pokud by existovalo místo, kam by se mohl obrátit každý zadavatel, který
potřebuje poradit s tím, jak má zadat svoji veřejnou zakázku, zamezilo by se přitom
spoustě zbytečných porušení zákona o veřejných zakázkách a zbytečně vynaloženému
úsilí a penězům na veřejné zakázky, které se nikdy nedokončí pro jejich špatné
administrování. Navíc, povinnost podporovat zadavatele v organizaci jejich zadávacích
řízeních nově zavádí i nová směrnice. V čl. 83 odst. 4 směrnice se totiž uvádí, že
členské státy mají zajistit kromě bezplatného přístupu k informacím a pokynům
týkajícím se výkladu příslušných právních předpisů, zadavatelům i podporu související
s plánováním a prováděním zadávacích řízení.
A tak by v souvislosti s transpozicí této směrnice do českého právního řádu mělo
být zváženo, jakým způsobem výše uvedenou podporu zajistit. Asi není důležité, zda
bude zřízen speciální orgán či zda se rozšíří metodická a podpůrná činnost Ministerstva
pro místní rozvoj, ale nějakým způsobem by tato nová povinnost měla být splněna.
V zahraničí lze nalézt modely, kde taková podpora funguje již nyní a je možné
se jimi inspirovat.
Ve Švédsku byla zvolena varianta rozšíření působnosti místního orgánu dohledu
nad zadáváním veřejných zakázek (Swedish Competition Authority, SCA), kdy
od 1. ledna 2014 bylo zřízeno speciální nové oddělení pro metodickou podporu a výklad
příslušných právních předpisů (Policy and Support Department)112. Toto oddělení má za
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cíl předejít opakujícím se chybám v zadávacích řízeních a zároveň má monitorovat
problematické oblasti, které činí zadavatelům potíže, či které se snaží zadavatelé různě
obcházet. Výstupy by zároveň měly napomoci kolegům zabývajícím se dohledem nad
postupy zadavatelů, jelikož budou schopni lépe zacílit svou činnost právě
na problematické oblasti113.
V Rakousku zase spontánně vznikla samostatná, nezávislá nezisková organizace
ANKÖ, která se v průběhu vyčlenila z katastrálního úřadu ve Vídni. Součástí její náplně
práce je rovněž metodická podpora zadavatelům, ale i uchazečům o veřejné zakázky.114
Ať už by se v České republice zvolila jakákoliv cesta ke vzniku poradního
orgánu pro zadavatele, věřím, že její existence by byla smysluplná a potřebná pro
všechny zadavatele.
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lze
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zde:

4 ZÁVĚR
Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit, zda je současný zákon o veřejných
zakázkách pro zadavatele zadávající veřejné zakázky v oblasti IT dostatečně zpracován
a zda takovým zadavatelům dává dostatek možností, aby mohli pořídit potřebné plnění.
Za účelem nalezení odpovědi na tuto otázku byly analyzovány možnosti, které
současný zákon o veřejných zakázkách zadavatelům poskytuje, a to ve třech
modelových případech veřejných zakázek, s nimiž se většina zadavatelů v oblasti IT
potká. Byl analyzován případ veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení
hardwaru nebo standardizovaného softwaru, případ veřejných zakázek na pořízení
nového informačního systému a dále také případ veřejných zakázek na upgrade a správu
informačního systému.
Po zanalyzování všech tří modelových situací se nemohu zcela ztotožnit
s tvrzením, že současná podoba českého zákona o veřejných zakázkách jako celku je na
oblast IT málo adaptovaná. Zadavatelé mají přes všechny kritiky relativně dostatek
možností, jak potřebné plnění pořídit. Nicméně jistý prostor ke zlepšení či
problematická ustanovení, které zadavatelům v oblasti IT mohou činit potíže,
v současné právní úpravě shledány byly.
První výzvou ke zlepšení je chybějící aktualizované vodítko pro stanovení
technických parametrů pro hardware, který pořizují snad všichni zadavatelé a u něhož
stále není dostatečně jasně stanoveno, jakým způsobem může zadavatel postupovat. To
by mohlo být doplněno novou aktualizovanou metodikou, která by ideálně měla
vzniknout spolu s novým zákonem o veřejných zakázkách. Nová metodika by zřejmě
opět odkázala na využití benchmarků, jako tomu bylo v roce 2007, ale tím, že by byla
aktualizována, by byl dán prostor k odkazu na současně dostupné benchmarkové testy
na trhu, které by zároveň měly být nějakým způsobem oficiálně regulovány, aby
zajistily všem zadavatelům stejný standard.
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Druhým nedostatkem aktuální právní úpravy je nemožnost zrušení zadávacího
řízení pro případ zastarání či nepotřebnost předmětu plnění bez nutnosti naplnění
dalších podmínek. Zakotvení tohoto důvodu pro možné zrušení veřejné zakázky
do nového zákona o veřejných zakázkách by jistě uvítali mnozí zadavatelé v oblasti IT,
která je velmi citlivá právě k zastarávání či průběžné nepotřebnosti plnění, jelikož
zadávací řízení trvá, zejména z důvodu přezkumu u ÚOHS, příliš dlouhou dobu.
Třetím shledaným nedostatkem či spíše návrhem na změnu je současná podoba
právní úpravy soutěžního dialogu, který zejména ve své druhé fázi řízení není nijak
definován, a zejména jednotlivé lhůty v rámci tohoto zadávacího řízení jsou velmi
dlouhé, čímž je soutěžní dialog pro zadavatele velmi časově náročný, a tudíž ne tak
žádaný. Proto jako jeden z námětů k diskuzi bylo zmíněno právě možné zkrácení těchto
lhůt.
Čtvrtým námětem na úpravu je současná právní úprava soutěže o návrh, u níž
v tuto chvíli není jasné, zda je možné ji využít i v oblasti IT. Zároveň chybí podrobnější
právní úprava o postupech v průběhu soutěže o návrh, která není klasickým zadávacím
řízením, ale zvláštním postupem podle části čtvrté zákona o veřejných zakázkách.
V tuto chvíli je připraven návrh prováděcí vyhlášky stanovující podrobnosti o tomto
zvláštním postupu zadávání. Nicméně ačkoliv návrh vyhlášky je připraven již delší
dobu, zatím nevstoupila v platnost. A tak současně s novým zákonem o veřejných
zakázkách by měla být revidována a předložena i tato prováděcí vyhláška. V ní by mělo
být jasně stanoveno, zda zadavatelé v oblasti IT mohou tento zvláštní postup také využít
a jak mají případně postupovat.
Pátým doporučením k úpravě stávajícího zákona o veřejných zakázkách je
zavedení možnosti tzv. sdílení služeb pomocí úpravy současného § 3 zákona
o veřejných zakázkách, jenž upravuje centralizované zadávání. V tuto chvíli totiž
z tohoto ustanovení jasně nevyplývá, zda zadavatel, který se chce k centralizovanému
zadávání připojit, může tento krok učinit i po zahájení zadávacího řízení jako celku,
případně i například po uzavření smlouvy. Pokud by mu byla dána možnost připojit se i
následně, mohla by být tímto způsobem využita komplexní, přenositelná řešení v oblasti
IT, která se osvědčila u jednoho zadavatele, i u dalších zadavatelů. Tím by došlo
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k významné úspoře nejen finančních prostředků, ale také času jednotlivých zadavatelů.
Samozřejmostí takové změny by byla povinnost uvést do zadávacích podmínek, že se
počítá s případným připojením dalších zadavatelů v průběhu zadávacího řízení (nebo
i po jeho skončení) a povinnost zohlednit účast případných dalších zadavatelů
v předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Avšak ač se zdá tento návrh na změnu
právní úpravy pro zadavatele praktický, pravděpodobně k němu nedojde z toho důvodu,
že nová směrnice, kterou má Česká republika v nejbližší době povinnost transponovat,
tento postup neumožňuje. Toto doporučení tak zůstává pouhým návrhem k diskuzi do
budoucna.
Šestou oblastí, kde by bylo vhodné přemýšlet o změně, je současné
nedodržování lhůt pro vydání rozhodnutí ve správních řízeních vedených Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže a chybějící mechanismus, jak tomu zabránit. Pokud by
totiž lhůty byly dodržovány v souladu se správním řádem, předešlo by se nejen
problémům souvisejícím s nemožností předvídat délku zadávacího řízení, což
komplikuje postupy zejména zadavatelům, kteří se potřebují držet konkrétního daného
harmonogramu. Předešlo by se také spoustě veřejných zakázek, u nichž předmět plnění
v průběhu zadávacího řízení zastará až do takové míry, že je již nepotřebný. Jako jedno
z možných řešení bylo k úvaze navrženo slovenské řešení pomocí fikce zamítnutí
návrhu v případě, že nedojde k včasnému vydání rozhodnutí.
U některých problematických ustanovení však přichází již sama nová směrnice
s určitým návrhem řešení. Jak lze vyčíst ze znění této nové směrnice, měla by
zadavatelům zejména odpadnout spousta problémů v případě potřeby změn smluv,
jelikož nová směrnice zavádí relativně benevolentní možnosti změn smluv včetně
možnosti navýšení hodnoty smlouvy až od 10% ceny veřejné zakázky (pro veřejné
zakázky na dodávky a služby) bez nutnosti splnit další podmínky a bez nutnosti
realizovat další zadávací řízení. Tuto možnost by mohli ideálně využít například
zadavatelé, kteří potřebují zajistit méně rozsáhlý upgrade informačního systému apod.
Nová směrnice také přichází se zajímavou možností řešení krajně naléhavých
případů, které mohou v oblasti IT často nastat. Zejména se to pak týká veřejných
zakázek, jejichž předmětem je podpora a maintenance informačního systému, jehož
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plnění musí začít od konkrétního data a veřejná zakázka je pozdržena např. přezkumem
u ÚOHS. Nová směrnice totiž umožňuje zkrácení lhůt pro podání nabídek (či žádostí
o účast) u některých druhů zadávacích řízení na minimum právě pro krajně naléhavé
případy. Toho by mohli využít právě tito zadavatelé, kteří by mohli zrušit předchozí
zadávací řízení a zahájit toto nové zkrácené tak, aby se vše stihlo do termínu, kdy
služby musí být poskytovány. O to více by pak mělo být zvažováno zakotvení výše
uvedené možnosti zrušení zadávacího řízení pro nepotřebnost předmětu plnění.
Zajímavé bude sledovat, jakým způsobem se tato ustanovení obsažená v nové
směrnici promítnou do nového zákona o veřejných zakázkách. Stále totiž platí, že
členské státy si mohou zvolit úpravu přísnější. S ohledem na dosavadní vývoj české
právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek je spíše pravděpodobné, že tuto
možnost Česká republika využije a některá zajímavá ustanovení, která přináší nová
směrnice, nebudou do českého zákona o veřejných zakázkách vůbec nebo s výraznými
omezeními promítnuta.
Za úplně nejdůležitější pro zadávání veřejných zakázek v oblasti IT však osobně
považuji následující dvě klíčové obecné otázky, které vyvstaly v průběhu psaní této
rigorózní práce. Tyto otázky mají dopad nejen na zadavatele zadávající veřejné zakázky
v oblasti IT, ale na úplně celou oblast zadávání veřejných zakázek.
Zaprvé, v procesu zadávání veřejných zakázek, ale také při následném přezkumu
postupu zadavatelů, by mělo dojít k posílení principů 3E, které v tuto chvíli nejsou
přímo zakotveny v zákoně o veřejných zakázkách a které jsou neméně důležité než
stávající zásady v zákoně o veřejných zakázkách obsažené. Určitou změnu by mohla
opět přinést nová směrnice, která zakotvuje nový princip, a to princip přiměřenosti. Ten
by do budoucna teoreticky mohl zabránit tomu, aby zadavatelé byli nuceni za účelem
striktního dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace
pořizovat méně efektivní a dražší plnění.
Zadruhé je třeba se zamyslet nad tím, jak zajistit lepší informovanost zadavatelů,
kteří z částečné neznalosti či z obav z možných chyb nevyužívají celý potenciál zákona
o veřejných zakázkách. Jednou z možností je případné zřízení oficiálně uznávané
instituce, která by zadavatelům v případě potřeby metodicky pomohla s přípravou a
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organizací zadávacího řízení. Tím by byly lépe využívány všechny možnosti, které
zákon o veřejných zakázkách nabízí a které v tuto chvíli nejsou využívány. Takovými
možnostmi jsou některé druhy nevyužívaných zadávacích řízení (soutěžní dialog, soutěž
o návrh, jednací řízení s uveřejněním), hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky
na úkor nadužívání hodnocení nejnižší nabídkové ceny, možnost využití opčního práva
atd. Pokud by existovala oficiální metodická podpora pro zadavatele, zamezilo by se
také spoustě chyb, které se objevují v zadávacích dokumentacích a postupy zadavatelů
by byly sjednoceny. Je samozřejmé, že zřízení takové instituce by stálo nemalé finanční
prostředky, pokud však vezmeme v úvahu úspory na straně zadavatelů z důvodu nižšího
počtu chybně zadaných veřejných zakázek, stojí určitě taková možnost alespoň za
úvahu.
Pokud budou v budoucnu, například pomocí nového zákona o veřejných
zakázkách, vyřešeny alespoň tyto dvě klíčové otázky (pokud ne všechny výše uvedené
náměty k úpravě zákona), osobně se domnívám, že zadavatelé budou mít daleko lepší
podmínky pro pořizování potřebného plnění a finanční prostředky státu budou
vynakládány daleko efektivnějším způsobem, což by mělo být pro každý stát
to podstatné.
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Specific aspects of public procurement in IT services
Resumé:
Public procurement in IT services has recently experienced a significant increase
in size and numbers, as well as in the amount of invested financial means. As a result of
these trends, problems related to the execution of this type of public procurement have
increased as well. Several critics blame these problems on current legislation that is
allegedly insufficiently adapted to this specific kind of public procurement.
The aim of this thesis is to assess whether the current legislation (particularly,
the Act no. 137/2006 Coll., on Public Contracts) gives contracting authorities procuring
in the field of information technology enough opportunities to conclude public contracts
without difficulties. Or, if this alleged insufficient adaptation of the current legislation
to public procurement in IT services is not real. From this assessment, several
alterations that could be made to the legislation are suggested. Such suggestions could
be used in discussions of the new act on public contracts, which is currently in the early
stages of preparation.
This thesis has three chapters. The first chapter is introductory. It defines basic
terminology relevant to the topic, shows statistics on public procurement in IT services
and introduces the specifics of this type of public procurement. The second chapter
analyses three model cases of public procurement in IT services. Particularly, it focuses
on problematic provisions of contemporary legislation. The third chapter, using the
results from the second chapter, defines insufficiencies in the legislation and provides
suggestions to improve that legislation. The legislation is also compared to the new
Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public
procurement and repealing Directive 2004/18/EC, which should be transposed into the
new Czech act on public procurement that is currently being prepared.
Klíčová slova: veřejné zakázky, informační technologie, zákon o veřejných zakázkách
Key words: public procurement, information technology, Act on Public Contracts

Abstrakt:
Veřejné zakázky v oblasti IT zaznamenávají každoročně výrazný nárůst nejen co
do jejich počtu, ale také co do objemu investovaných finančních prostředků. Zároveň
s tímto trendem ale bohužel také roste počet problémů souvisejících s realizací těchto
veřejných zakázek a lze se setkat s tvrzeními, že tyto problémy jsou zapříčiněny
současnou podobou právní úpravy zadávání veřejných zakázek, která není dostatečně
uzpůsobena pro tento specifický typ veřejných zakázek.
Cílem této rigorózní práce je zhodnotit, zda současná právní úprava (zejména
pak zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů)
poskytuje zadavatelům zadávajícím veřejné zakázky v oblasti IT dostatečné možnosti
pořídit potřebné vybavení a služby bez obtíží. Případně zda některá tvrzení o tom, že
zákon o veřejných zakázkách je na oblast IT málo adaptovaný, nejsou skutečně
pravdivá. Z tohoto zhodnocení by měla vzejít případná doporučení k úpravám zákona a
prováděcích předpisů, která by mohla být uplatněna při diskuzi nad nově vznikajícím
zákonem o veřejných zakázkách.
Z této myšlenky vychází i členění práce, která je rozdělena do tří kapitol. První
kapitola je věnována vymezení pojmů, statistickému přehledu a úvodu do specifik
tohoto druhu veřejných zakázek. Druhá kapitola se zabývá analýzou tří modelových
případů veřejných zakázek v oblasti IT, zejména se zaměřením na možná problematická
ustanovení současné právní úpravy. V třetí kapitole jsou na základě poznatků z druhé
kapitoly definovány nedostatky či návrhy na změnu současné právní úpravy, jež jsou
zároveň konfrontovány se zněním nové směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice
2004/18/ES, která by měla být v nejbližší době transponována do nového zákona
o veřejných zakázkách.

