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CÍL PRÁCE
Cílem mé práce je podat odborný rozbor základních zásad zadávaní veřejných
zakázek. Svojí práci zaměřím na rozbor současné právní úpravy základních zásad
zadávání veřejných zakázek, a to jak rozbor právní úpravy Evropské unie, tak rozbor
právní úpravy České republiky. Vzhledem k tomu, že národní právní úprava veřejných
zakázek vychází z evropské legislativy, bude mne zejména zajímat, zda je národní
legislativa v souladu s evropskými pravidly a zásadami zadávání veřejných zakázek,
jinými slovy zda je eurokonformní.
Ve své práci se budu věnovat pouze „klasickému“ sektoru. Práce nebude
zaměřena (až na výjimky) na otázky, které se týkají sektorových zadavatelů a koncesí.
V této práci nalezne své místo samozřejmě i judikatura. Řadu institutů a otázek
je třeba vyložit ve světle rozhodovací praxe soudů. Kromě judikatury soudů České
republiky se budu také věnovat judikatuře soudů evropských. Judikatura evropských
soudů má v právu veřejných zakázek nezpochybnitelné místo. Bez znalosti a aplikace
této judikatury bychom asi stěží mohli mluvit o snaze o eurokonformní výklad národní
úpravy práva veřejných zakázek, ke kterému je Česká republika povinna.
Kromě judikatury se také zaměřím na rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, jakožto ústředního orgánu státní správy, kterému je svěřen dohled
nad zadáváním veřejných zakázek.
V práci budu též vycházet z poznatků, které jsem nabyl během své účasti na
mezinárodní konferenci z této oblasti.1

Práce je rozčleněna do šesti kapitol. V první kapitole krátce zmíním současné
prameny práva veřejných zakázek (jak komunitární tak národní), které jsou významné
z pohledu základních zásad zadávání veřejných zakázek.
V druhé kapitole se budu věnovat základním zásadám zadávání veřejných
zakázek obecně.
Třetí až pátá kapitola bude věnována třem nejvýznamnějším (základním)
zásadám zadávání veřejných zakázek, a to postupně zásadě zákazu diskriminace, zásadě
1

Konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 2007. Zkušenosti s dohledem nad zadáváním
veřejných zakázek. 27. až 28. listopadu 2007, Brno.

1

rovného zacházení a zásadě transparentnosti. V rámci těchto kapitol se především
zaměřím na jednotlivé instituty nebo fáze zadávacího řízení, které jsou významné právě
z pohledu základních zásad zadávání veřejných zakázek.
V šesté kapitole krátce zmíním právní úpravu zadávání veřejných zakázek
Norska. Právní úpravu zadávání veřejných zakázek Norska jsem si vybral z toho
důvodu, že jsem měl možnost v Norsku studovat (2006/2007) v rámci programu
Erasmus/Sokrates - konkrétně na Právnické fakultě Univerzity v Bergenu.
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ÚVOD
Snaha o vytvoření společného, jednotného trhu mezi členskými státy
Evropských společenství, je zde již od samého vzniku Evropských společenství. Cílem
konceptu jednotného trhu je, aby existující hranice členských států byly do té míry
propustné, aby nepředstavovaly překážku pro hospodářskou činnost, která tyto hranice
překračuje.2

Koncept

společného

trhu

zahrnuje

odstranění

všech

překážek

intrakomunitárního obchodu za účelem spojení národních trhů do jediného trhu, jehož
podmínky jsou co nejbližší skutečnému vnitřnímu trhu.3
Se společným trhem Evropských společenství úzce souvisí problematika
soutěžního prostředí. Plně soutěžní prostředí je bezpochyby prostředkem pro zvýšení
celkového ekonomického blahobytu společnosti. Soutěž mezi jednotlivými subjekty je
základním mechanismem tržní ekonomiky. Snižuje náklady, podporuje inovaci a
zvyšuje výkonnost celého hospodářství. Dosažení plně soutěžního prostředí v rámci
společného trhu Evropských společenství je jedním z hlavních záměrů Evropských
společenství. Soutěžní prostředí lze vytvořit pouze v případě, že dojde k odstranění
překážek, které mu brání.4 O efektivní soutěž se snaží Evropská unie i v oblasti
veřejných zakázek. Prosazování a rozvoj soutěžního prostředí i v oblasti veřejných
zakázek je jedním z cílů evropského práva veřejných zakázek.5

Právní úprava zadávání veřejných zakázek je zcela nezbytná. V prvé řadě veřejní
zadavatelé rozhodují o alokaci nikoliv svých soukromých finančních prostředků, ale o
alokaci prostředků daňových poplatníků. Veřejnost (daňoví poplatníci) má bezpochyby
zájem na účelném a hospodárném vynakládání veřejných prostředků. Veřejné zakázky
by měly být tedy udělovány transparentním a efektivním způsobem, bez diskriminace
dodavatelů tak, aby bylo dosaženo výběru právě nejlepší nabídky z hlediska kvality i
2

Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C.H.Beck,
2006, 472 s.
3
ESD 15/81 Schul, C-41/93 Francie v. Komise
4
Překážky bránící soutěžnímu prostředí mohou být různého typu. Příkladem lze uvést různé celní
povinnosti, dovozní a vývozní kvóty, diskriminace při zdaňování, státní podpory apod.
5
Obdobně se vyjádřil v řadě svých rozhodnutích i Evropský soudní dvůr – např. odstavec 33 rozsudku ve
věci C-243/89, Evropská komise v./ Dánské království („Storebaelt“) [1993] E.C.R. I-3353, nebo
odstavec 81 rozsudku ve věci C-513/99, Concordia Bus Finland v./ Helsinki [2002] E.C.R. I-7213.

3

ceny. Nezanedbatelná není ani celková hodnota veřejných zakázek. Prostřednictvím
veřejných zakázek je vynakládána značná část veřejných prostředků. Jde o nemalé
finanční

částky.

V rámci

celé

Evropské

unie

představují

veřejné

zakázky

kolem 16 % z celkového HDP Evropské unie. V roce 2002 se jednalo přibližně o částku
1 500 mld. EUR (40 bilionů Kč).6 V rámci České republiky se prostřednictvím
veřejných zakázek vynakládá („utrácí“) částka ve výši cca 185 mld. Kč.7

V České republice se stala právní úprava veřejných zakázek aktuální po roce
1989 v souvislosti s přechodem na tržní hospodářství a rozvojem soutěžního prostředí.
V letech 1989 – 1991 bylo upraveno zadávání tzv. „státních zakázek“ formou novely
hospodářského zákoníku.
V roce 1991 došlo k vydání Zadávacího stavebního řádu jako doporučujícího
postupu pro uzavírání smluv stavebního charakteru. Tento pokyn však neměl charakter
obecně závazného právního předpisu a vztahoval se pouze na stavby.
Do roku 1994 neměla Česká republika žádný zvláštní právní předpis, který by
komplexně upravoval zadávání veřejných zakázek. V průběhu roku 1994 byl
Parlamentem České republiky schválen zákon o zadávaní veřejných zakázek (ve sbírce
pod číslem 199/1994 Sb.) s účinností od 1. ledna 1995. Zákon č. 199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, vycházel z modelové úpravy zadávání zboží, staveb a
služeb, přijaté Komisí Spojených národů pro mezinárodní obchodní právo.
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ale nebyl úplně v souladu
s evropskými směrnicemi o veřejných zakázkách. V souvislosti s přístupem České
republiky do Evropské unie však bylo zcela nezbytné, aby česká právní úprava
veřejných zakázek byla plně v souladu s evropským právem. Nesoulad s evropskou
právní úpravou byl pravděpodobně největším nedostatkem zákona č.199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek. Přes četné novelizace (celkem 12), které způsobily
značnou nepřehlednost zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedošlo
k úplné kompatibilitě s evropskou legislativou. Další novelizace by prohlubovaly
nepřehlednost a nesystematičnost zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a proto bylo rozhodnuto o vypracování nového právního předpisu. Nový zákon
6

Zdroj: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm, citováno dne 10. 3. 2009
Částka za rok 2005, viz: Jurčík R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU, 1.
vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 38

7

4

o zadávání veřejných zakázek vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2004 Sb.,
s účinností od 1. května 2004. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, nahradil
10 let platnou legislativu v oblasti veřejných zakázek. Tento zákon již zohlednil
požadavky kladené na Českou republiku Evropskou unií. Především naplnil základní
zásady, na nichž je zadávání veřejných zakázek v Evropské unii založeno – zásadu
rovného zacházení, zásadu transparentnosti a zákazu diskriminace.8 Po velice krátké
době od přijetí zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se znovu začal
připravovat nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Potřeba nového zákona o
zadávání veřejných zakázek byla vyvolána především změnami na poli evropské
legislativy.

Výsledkem

legislativních

příprav

bylo

přijetí

dnes

platného

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.9

8
9

SECHTEROVÁ, J. Průvodce zákonem o veřejných zakázkách. Praha: Polygon, 2005, s. 7.
Blíže viz kapitola 1.2.
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1. PRAMENY PRÁVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

1.1. Komunitární právní úprava
V oblasti evropské legislativy můžeme najít základní pravidla zadávacího řízení
jak v právu primárním, tak i v právu sekundárním.10

Dne 31. března 2004 přijala Evropská unie dvě nové směrnice – směrnice
2004/17/ES a 2004/18/ES (publikovány v Úředním věstníku EU dne 30. dubna 2004),
čímž byla završena čtyřletá přípravná činnost Evropské komise, Evropského parlamentu
a Rady.11 Směrnice 2004/18/ES se zabývá tzv. „klasickým“ sektorem – tzn. zadáváním
veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce.12 Směrnice 2004/17/ES se týká
specifických sektorů – vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.
Cílem těchto dvou nových směrnic je především zjednodušit a zmodernizovat
předcházející

komunitární

legislativu

(71/304/EHS,

89/665/EHS,

92/13/EHS,

92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS, 93/38/EHS, 97/52/ES, 98/4/ES a 2001/78/ES) a
dosáhnout vetší transparentnosti v průběhu zadávacího řízení a tím výrazně přispět
k boji proti korupci. Směrnice jsou založeny na judikatuře Evropského soudního dvora,
zejména na judikatuře týkající se kritérii, na základě kterých může být veřejná zakázka
zadána. Směrnice obsahují také několik zcela nových institutů. Příkladem může být
nový druh zadávacího řízení -

soutěžní dialog (článek 29), elektronická

aukce (článek 54).

Kromě výše uvedených pramenů práva veřejných zakázek na poli evropské
legislativy (Smlouva o založení Evropského společenství a dvě nové směrnice
2004/17/ES a 2004/18/ES), lze mluvit i o třetím pramenu práva, který je významný pro
10

Z primárních pramenů evropského práva lze zmínit Smlouvu o založení Evropského společenství.
Smlouva o založení Evropského společenství sice nezmiňuje veřejné zakázky explicitně, přesto je však
několik ustanovení zásadního významu i pro právo veřejných zakázek. Příkladem může být článek 12, 28,
29, 43, 49 Smlouvy o založení Evropského společenství.
11
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při
zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních
služeb, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci
postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
12
Směrnice 2004/18/ES je opravená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES ze dne 16. 11. 2005
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právo veřejných zakázek. Za třetí pramen práva bývají označovány základní principy.
Některé z principů jsou výslovně zmíněné v ustanoveních Smlouvy o založení
Evropského společenství (např. zákaz diskriminace), jiné můžeme dovodit z judikatury
Evropského soudního dvora. Základní principy jsou také zmíněny v řadě ustanoveních
směrnice 2004/18/ES.

1.2. Právní úprava České republiky
Česká republika reflektovala přijetí dvou nových směrnic 2004/17/ES a
2004/18/ES schválením nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
účinného od 1. července 2006 (dále jen „ZVZ“). Zákonodárce se rozhodl raději
přijmout nový zákon, než zapracovat směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES do tehdy
platného zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Směrnice 2004/17/ES a
2004/18/ES přinesly řadu moderních a nových institutů, které by bylo z legislativního
hlediska poměrně obtížné zapracovat do tehdy platného zákona. Novelizační zásah do
zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, by byl mimořádně velký. Úpravy by se
týkaly vedle novelizace většiny ustanovení i celé systematiky zákona. Zákonodárce se
tedy rozhodl pro přijetí zcela nového komplexního zákona, který by zároveň odstranil
problémy a nedostatky předchozího zákona. Jedním z hlavních cílů nové právní úpravy
bylo posílení základních principů při zadávání veřejných zakázek, a to principu
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. ZVZ přinesl také řadu
nových institutů – dynamický nákupní systém, elektronickou aukci, rámcovou smlouvu,
centrálního zadavatele a soutěžní dialog.
V návaznosti na přijetí nového zákona o veřejných zakázkách byla přijata i řada
podzákonných norem – nařízení vlády č. 304/2006 Sb.13, které bylo v nedávné době
nahrazeno novým nařízením vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro
účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou
republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit,
a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou
13

Nařízení vlády 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných
zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách
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měnu, vyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro
účely zákona o veřejných zakázkách, vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování
vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek.14

14

Přehled souvisejících podzákonných předpisů viz příloha č. 1.

8

2.

ÚPRAVA ZÁKLADNÍCH

ZÁSAD

ZADÁVÁNÍ

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

2.1 Úprava základních zásad zadávání veřejných zakázek
v komunitárních právních předpisech
Zadávání veřejných zakázek nesmí být v členských státech Evropské unie
v rozporu se základními principy Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen
„Smlouva ES“) – zejména s principem volného pohybu zboží, principem svobody
usazování a principem svobodného poskytování služeb. Zadávání veřejných zakázek
musí být v souladu i se zásadami, které jsou odvozené od výše uvedených principů, a to
především se zásadou rovného zacházení, transparentnosti a zákazu diskriminace.15
Zásada rovného zacházení, transparentnosti a zákazu diskriminace přispívá k zajištění a
rozvoji hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek. Zásada rovného zacházení,
transparentnosti a zákazu diskriminace je výslovně zmíněna ve směrnici 2004/18/ES, a
to jak v úvodních ustanoveních směrnice, tak i v jednotlivých článcích. Základní
zásady zadávání veřejných zakázek jsou například zmíněny v úvodním ustanovení 39
směrnice 2004/18/ES, které se týká ověřování vhodnosti uchazečů a jejich
transparentního výběru za nediskriminačně stanovených pravidel. Úvodní ustanovení 46
směrnice 2004/18/ES pak stanoví kritéria, na základě kterých by měla být veřejná
zakázka zadána. Opět je zde zdůrazněna zásada transparentnosti, zákazu diskriminace a
rovného zacházení.
Základním článkem směrnice 2004/18/ES, který zakotvuje zásady zadávání
veřejných zakázek, je článek 2, který stanoví: „Veřejní zadavatelé jednají
s hospodářskými subjekty na základě zásad rovnosti a zákazu diskriminace a
postupují transparentním způsobem.“ Toto ústřední ustanovení je následně
rozvedeno v dalších článcích směrnice 200/18/ES.

15

Obdobně viz úvodní ustanovení 2 směrnice 2004/18/ES
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2.2. Úprava základních zásad zadávání veřejných zakázek
v českém právu
Český zákonodárce transponoval článek 2 směrnice 2004/18/ES do § 6 ZVZ,
který nazval „Zásady postupu zadavatele“. Paragraf 6 ZVZ zní: „ Zadavatel je povinen
při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace.“

Paragraf 6 ZVZ neobsahuje taxativní výčet zásad, v souladu s kterými musí být
veřejná zakázka zadávána. Existuje řada dalších zásad, které musí veřejný zadavatel
dodržovat. Zásady, které nejsou upraveny přímo v § 6 ZVZ, jsou buď vyjádřeny
v jednotlivých ustanoveních ZVZ bez obecnějšího zakotvení (tedy zakotvení
v § 6 ZVZ) anebo se jedná o zásady, které jsou „duchem“ zákona.16 Mezi tyto zásady
lze zařadit zásadu podpory rozvoje konkurenčního prostředí a zajištění
maximálního uplatnění soutěživosti mezi potenciálními uchazeči, zásadu zajištění
hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků, zásadu přijetí
(výběru) nejvhodnější nabídky apod. Přestože se jedná o zásady, které nejsou
výslovně upraveny v § 6 ZVZ, je jejich význam nezanedbatelný.
Zásada zajištění hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků
sleduje primární účel zákona o veřejných zakázkách, a tím je zajištění získání kvalitního
plnění předmětu veřejné zakázky za co nejnižší cenu.
Se zásadou hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků úzce
souvisí zásada podpory rozvoje konkurenčního prostředí a zajištění maximálního
uplatnění soutěživosti mezi potencionálními uchazeči. Získání kvalitního plnění
předmětu veřejné zakázky za co nejnižší cenu je totiž možné pouze za předpokladu, že
bude zajištěn dostatečný počet potencionálních uchazečů, kteří budou moci za rovných
podmínek transparentním způsobem soutěžit o získání veřejné zakázky.
Podstatná je i zásada výběru nejvhodnější nabídky. Tato zásada navazuje na
předchozí zásady. Dodržením této zásady dochází ve svém důsledku k naplnění zásady
hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Zásada výběru
nejvhodnější nabídky zajišťuje výběr nejefektivnějšího a nejhospodárnějšího řešení z
těch, které byly ze strany uchazečů předloženy. Nezastupitelnou roli v procesu výběru
16

Jurčík R., Zákon o zadávání veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, 69 s.
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nejvhodnější nabídky zde hraje hodnotící komise, která může jako nejvhodnější nabídku
posoudit buď nabídku s nejnižší cenou anebo nabídku, která byla podle hodnotících
kritérií vybrána jako ekonomicky nejvhodnější.17 Určitou výjimku ze zásady výběru
nejvhodnější nabídky pak představuje zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby
se zdravotním postižením.18

Zásady uvedené v § 6 ZVZ je třeba vždy vykládat ve smyslu evropského práva,
včetně příslušných rozhodnutích Evropského soudního dvora. Je třeba přihlédnout též
k zásadám práva Evropských společenství, a to zásadám, které jsou stanoveny zejména
Smlouvou ES.19 Příkladem může být zásada zákazu kvalitativních nebo
kvantitativních omezení v přeshraničním obchodu nebo zásada vzájemného
uznávání, jejímž projevem je pak například možnost zahraničního dodavatele
prokazovat splnění kvalifikace či její části prostřednictvím výpisu ze zahraničního
seznamu nebo prostřednictvím zahraničního certifikátu (§143 ZVZ).20

Veřejný zadavatel je povinen dodržovat zásady stanovené v § 6 ZVZ v plném
rozsahu, a to bez ohledu na to, zda zadává veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní či
veřejné zakázky malého rozsahu (viz § 18 odst. 3 ZVZ).

Ve srovnání s veřejnými zadavateli je povinnost dodržovat zásady stanovené
v § 6 ZVZ

upravena

pro

sektorového

zadavatele

odlišně.

Dle

ustanovení

§ 19 odst. 1 ZVZ postupuje sektorový zadavatel podle ZVZ pouze v případě
nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní
činnosti.

Při použití jazykového výkladu ustanovení § 6 ZVZ ve spojení

s § 19 odst. 1 ZVZ lze dospět k závěru, že sektorový zadavatel má povinnost zadávat
veřejné zakázky v souladu s principy stanovenými v § 6 ZVZ jen v případě nadlimitních

17

K výběru nejvhodnější nabídky viz kapitola 5.
K problematice zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby ze zdravotním postižení blíže
viz kapitola 3.2.
19
Viz důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb., dostupné z: http://www.portal-vz.cz/uploads/legislativa/Duvodova_zprava_k_zakonu.doc, náhled ke dni 6. 9. 2008
20
Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. Praha:
ASPI, a. s., 2006, s. 53
18
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veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem jeho relevantní činnosti.21
Výjimkou by pak byla jen situace, kdy by sektorový zadavatel současně naplňoval
definiční znaky veřejného zadavatele – pak by se na něj zásady stanovené v § 6 ZVZ
vztahovaly při zadávání všech zakázek.22 Lze tedy říci, že pokud sektorový zadavatel
nemusí postupovat podle ZVZ, nemusí ani dodržovat zásady stanovené v § 6 ZVZ.
Uvedenou hypotézu je však nezbytné modifikovat ve světle judikatury Evropského
soudního dvora a Interpretačního sdělení Komise.23 Evropský soudní dvůr ve věci C –
59/00 Mousten Vestergaard mimo jiné stanovil: „….ačkoliv jsou některé zakázky
z oblasti působnosti směrnic Společenství, týkajících se zadávání veřejných zakázek
vyňaty, musejí přesto zadavatelé, kteří je zadávají, dodržovat základní pravidla Smlouvy
o ES“.

24

Obdobně jako v případě C – 59/00 Bent Mousten Vestergaard se Evropský

soudní dvůr vyjádřil i v několika dalších rozhodnutích.25
Na základě judikatury Evropského soudního dvora je tedy sektorový zadavatel
povinen dodržovat základní pravidla Smlouvy ES (tj. mimo jiné i zásadu zákazu
diskriminace, transparentnosti, rovného zacházení, volného pohybu apod.) vždy. Závěry
Evropského soudního dvora se ale vztahují pouze na veřejné zakázky komunitárního
rozměru – veřejné zakázky, které by mohly být zajímavé pro hospodářské subjekty
usazené v jiných členských státech (a tedy by byl dán komunitární rozměr soutěže).26
Pokud sektorový zadavatel zadává podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku
malého rozsahu (a nejde o veřejnou zakázku s komunitárním rozměrem), lze dovodit, že
není povinen postupovat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZVZ nebo základními
21

Mareš, D. Veřejné zakázky z pohledu zadavatelů působících v sektoru dopravy. Obchodní právo, 2007,
č. 10, s. 8-22.
22
Viz Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem.
Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 53 nebo Jurčík R., Zákon o zadávání veřejných zakázkách. Komentář. 1.
vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, 68 s.
23
Rozhodnutí C - 59/00 Bent Mousten Vestergaard [2001] E.C.R. I-9505, odstavec 20, Interpretační
sdělení Komise 2006/C 179/02 o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek,
na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek.
24
C - 59/00 Bent Mousten Vestergaard [2001] E.C.R. I-9505, odstavec 20
“…. although certain contracts are excluded from the scope of the Community directives in the field of
public procurement, the contracting authorities which conclude them are nevertheless bound to comply
with the fundamental rules of the Treaty”
25
Např. věc C – 324/98 Telaustria [2000] E.C.R. I-10745, odstavec 60
„…. it should be borne in mind that, notwithstanding the fact that, as Community law stands at present,
such contracts are excluded from the scope of Directive 93/38, the contracting entities concluding them
are, none the less, bound co comply with the Fundamentals rule of the Treaty, in general, and the
principle of non-discrimination on the frond of nationality, in particular.“
26
Mareš, D. Veřejné zakázky z pohledu zadavatelů působících v sektoru dopravy. Obchodní právo, 2007,
č. 10, s. 8-22.
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pravidly Smlouvy ES. Vzniká zde tedy široký okruh veřejných zakázek přidělovaných
sektorovými zadavateli, na jejichž zadávání se nebudou vztahovat ani zásady uvedené
v § 6 ZVZ, ani základní pravidla Smlouvy ES. Domnívám se, že je zcela nezbytné, aby
sektorový zadavatel dodržoval zásadu zákazu diskriminace, rovného zacházení a
transparentnosti i v případě zadávání všech podlimitních veřejných zakázek a veřejných
zakázek malého rozsahu. De lege ferenda bych tedy jednoznačně doporučil změnu
znění § 19 ZVZ v tom smyslu, aby bylo výslovně legislativně stanoveno, že sektorový
zadavatel je povinen dodržovat zásadu rovného zacházení, transparentnosti a zákazu
diskriminace při zadávání všech veřejných zakázek.

Na závěr považuji za důležité zdůraznit, že pravidla pro zadávání veřejných
zakázek, upravená v právních předpisech, se nevztahují na všechny typy veřejných
zakázek. Některé typy veřejných zakázek stojí mimo působnost zadávacích pravidel.
Mimo působnost zadávacích pravidel jsou především veřejné zakázky, jejichž hodnota
nepřekračuje tzv. finanční limity a dále veřejné zakázky, které svojí podstatou naplňují
některou z definovaných výjimek.27 Finanční limity a výjimky jsou definovány jak
komunitární, tak národní legislativou.28

27

Mezi výjimky patří např. veřejné zakázky jejichž předmětem jsou utajované informace, veřejné
zakázky z z vojenské oblasti, jakékoliv operace související s vydáváním nebo převodem cenných papírů.
28
Na národní úrovni jsou finanční limity nově upraveny nikoliv přímo v ZVZ, ale v prováděcím právním
předpisu – nařízení vlády. V současné době jsou finanční limity upraveny v nařízení vlády č. 77/2008 Sb.,
o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného
Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek
stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
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3. ZÁSADA ZÁKAZU DISKRIMINACE

3.1. Úprava zásady zákazu diskriminace v právních předpisech a
judikatuře
3.1.1. Smlouva o založení Evropského společenství
Zásada zákazu diskriminace není stanovena pouze ve směrnici 2004/18/ES,
ale též v primárních pramenech evropského práva - Smlouvě ES. Klíčovým
ustanovením Smlouvy ES, které zakazuje diskriminaci, je článek 12 Smlouvy ES.
Článek 12 Smlouvy ES zakazuje jakoukoliv diskriminaci na základě státní příslušnosti.
Jinými slovy, toto ustanovení zakotvuje obligatorní aplikaci národního režimu i na
osoby z jiných členských států.29
Z pohledu práva veřejných zakázek je významná vedle článku 12 Smlouvy ES i
řada dalších ustanovení Smlouvy ES, zejména články Smlouvy ES, které se týkají
zákazu omezování svobody pohybu. Evropské společenství je založeno na čtyřech
základních svobodách, označovaných jako „volný pohyb“ (volný pohyb zboží, osob,
služeb a kapitálu). Pro právo veřejných zakázek je důležitá zejména svoboda pohybu
zboží, osob a služeb.
Článek 28, 29 Smlouvy ES se zabývá zákazem množstevních omezení mezi
členskými státy. Podle těchto článků jsou zakázána jakákoliv množstevní omezení
dovozu a vývozu. Jsou zakázány nejen dovozní a vývozní kvóty, ale též „opatření
s rovnocenným účinkem“. Evropský soudní dvůr definoval „opatření s rovnocenným
účinkem“ jako „všechna obchodní pravidla přijatá členskými státy, která jsou způsobilá
narušit, přímo nebo nepřímo, skutečně nebo potencionálně, obchod v rámci
Společenství“.30
Článek 43 Smlouvy ES stanoví zákaz omezování svobody usazování pro státní
příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého. Právo příslušníka jednoho
29

Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualizované vydání, Praha: Linde, 2004,
s. 164
30
Rozsudek ve věci 8/74, Procureur du Roi v./ Dassonville [1974] E.C.R. 837, ECJ, odstavec 5
„All trading rules enacted by member states which are capable of hindering, directly or indirectly,
actually or potentially, intra-community trade…“
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členského státu (jak fyzické, tak právnické osoby) podnikat v jiném členském státě musí
být zaručeno identicky jako pro domácí příslušníky státu. Příslušníci jednoho členského
státu tedy mají právo ucházet se o veřejné zakázky v jiném členském státě za stejných
podmínek jako domácí subjekty. Jedná se tedy opět o zákaz diskriminace podle státní
příslušnosti ve smyslu článku 12 Smlouvy ES.
Volný pohyb služeb je upraven články 49 až 55 Smlouvy ES. Základním
ustanovením je článek 49 Smlouvy ES, který zakazuje omezování volného pohybu
služeb uvnitř Společenství pro státní příslušníky členských států, kteří podnikají v jiném
státě Společenství, než se nachází příjemce služeb. Trh jednoho členského státu musí
být otevřen pro poskytování služeb i pro subjekty z jiného členského státu, aniž by tyto
subjekty zakládaly trvalou pobočku v daném jiném členském státě. Toto pravidlo v sobě
zahrnuje také právo subjektu „přinést“ si do hostitelského státu vlastní zdroje pro výkon
služeb (např. pracovníky). Výše uvedené pravidlo ustanovil Evropský soudní dvůr ve
svém rozhodnutím ve věci Storebaelt.31 Evropský soudní dvůr ve věci Storebaelt
rozhodl, že je v rozporu s komunitárním právem stanovit v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky takové podmínky, které vyžadují přednostní využívání národních
zdrojů (pracovní síly, materiálu apod.). Evropský soudní dvůr stanovil v paragrafu 45
rozhodnutí: „… z důvodu skutečnosti, že Aktieselskaber Storebaeltsforbindelsen vyzval
uchazeče na základě podmínky, která vyžaduje co největší použití dánských materiálů,
spotřebního zboží, práce a prostředků… …dánské království nesplnilo své závazky
vyplývající z práva Společenství, a zejména porušilo články 30, 48 a 59 Smlouvy ES,
stejně tak jako ustanovení směrnice 71/305/EEC“.32

3.1.2. Směrnice 2004/18/ES
Zásada zákazu diskriminace je zakotvena v článku 2 směrnice 2004/18/ES.
Článek 2 směrnice 2004/18/ES má širší působnost než článek 12 Smlouvy ES. Na rozdíl

31

Věc C- 243/89, Evropská komise v./ Dánské království („Storebaelt“), [1993] E.C.R. I-3353
Věc C- 243/89, Evropská komise v./ Dánské království („Storebaelt“), [1993] E.C.R. I-3353,
odstavec 45
“…by reasons of the fact that Aktieselskaber Storebaeltsforbindelsen invited tenders on the basis of a
condition requiring the use to the greatest possible extent of Danish materials, consumer goods, labor
and equipment… …the Kingdom of Denmark failed to fulfill its obligations under Community law and in
particular infringed Articles 30, 48 and 59 of the Treaty as well as Council Directive 71/305/EEC”
32
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od článku 12 Smlouvy ES zakazuje článek 2 směrnice 2004/18/ES diskriminaci obecně
- tedy nikoliv jen diskriminaci na základě státní příslušnosti, jak to činí článek
12 Smlouvy ES.
Pojem diskriminace není ve směrnici 2004/18/ES explicitně definován. Za
diskriminaci během zadávacího řízení lze považovat každý případ, kdy dvě stejné nebo
obdobné situace (např. nabídky uchazečů) jsou posuzovány různě. Jinými slovy, zákaz
diskriminace vyžaduje, aby stejné nebo obdobné situace byly posuzovány stejně nebo
obdobně. Veřejný zadavatel má povinnost chovat se nediskriminačně během celého
průběhu zadávacího řízení (bez ohledu na druh zadávacího řízení), a to během všech
jeho částí. Tato povinnost v sobě tedy zahrnuje jak povinnost stanovit nediskriminačně
podmínky pro účast v zadávacím řízení, tak povinnost veřejného zadavatele zajistit
vhodnou komunikaci s uchazeči, stanovit nediskriminační technické podmínky nebo
hodnotící kritéria pro udělení veřejné zakázky.

3.1.3. Právní úprava České republiky
Pojem diskriminace není v žádném ustanovení ZVZ nikterak blíže nevymezen.
ZVZ nepodává žádný demonstrativní výčet ani bližší návod pro jeho interpretaci.33
Výklad pojmu diskriminace lze však najít v současné judikatuře. Judikatura
českých soudů vykládá pojem diskriminace jako „rozdílný, jiný přístup k jednotlivci či
skupině než k celku“.34 K porušení zásady zákazu diskriminace může dojít tehdy,
pokud: „…by zadavatel v téže situaci a v týchž otázkách přistupoval k některým
uchazečům o veřejnou zakázku procedurálně nebo obsahově jinak než ke zbylým, popř.
pokud by v důsledku zadavatelova postupu bylo některým uchazečům objektivně
znemožněno nebo ztíženo ucházet se o veřejnou zakázku za podmínek, za nichž se o ni
mohou ucházet jiní uchazeči.“

35

Z této citace bych chtěl především zdůraznit druhou

část: „…popř. pokud by v důsledku zadavatelova postupu bylo některým uchazečům
objektivně znemožněno nebo ztíženo ucházet se o veřejnou zakázku za podmínek, za
nichž se o ni mohou ucházet jiní uchazeči.“ Zásadu zákazu diskriminace je totiž
33

Předchozí právní úprava (zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách) taktéž pojem diskriminace
blíže nedefinovala.
34
Rozsudek krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 17/2006 ze dne 4. října 2006 nebo 62 Ca 12/2006 ze
dne 10. října 2006
35
Rozsudek krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 166/2005 ze dne 14. května 2007
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nezbytné vykládávat v širších souvislostech. V tomto ohledu je možné zmínit rozsudek
Krajského soudu v Brně ze dne 28. března 2006, který považuji za příklad excesu.36 Dle
předmětného rozhodnutí Krajského soudu v Brně může být zákaz diskriminace
(uvedený v § 25 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách) porušen pouze
v případě, kdy veřejný zadavatel uplatňuje vůči uchazečům rozdílné podmínky. Pokud
nedojde ze strany veřejného zadavatele k uplatňování rozdílných podmínek vůči
jednotlivým uchazečům, je podle předmětného rozhodnutí pojmově vyloučeno hovořit o
porušení zásady zákazu diskriminace. Závěr učiněný v tomto rozhodnutí Krajského
soudu v Brně považuji za špatný a v praxi nepoužitelný, protože opomíjí právě druhou
část výše uvedené citace, která je pro správné „uchopení“ zásady zákazu diskriminace
zcela zásadního významu.37 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně je samozřejmě také
v rozporu s rozhodovací praxí Evropského soudního dvora i Interpretačním sdělením
Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na
které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek.38
Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 28. března 2006 odmítla i právní teorie a
následně se od něj odvrátila i soudní praxe, včetně samotného Krajského soudu
v Brně.39 Diskuze o přijatelnosti/nepřijatelnosti předmětného rozhodnutí Krajského
soudu v Brně snad definitivě ukončil Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne
5. června 2008, když stanovil: „Odmítnutí předchozí judikatury Krajského soudu v Brně
bylo v každém případě nezbytné s ohledem na její rozpor s judikaturou Soudního
dvora ES, která je při výkladu zákona o veřejných zakázkách pro orgány veřejné moci
závazná…“.40

36

Rozsudek krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 118/2005 ze dne 28. března 2006
V této souvislosti také viz kapitola 3.5.2, kde se zabývám přiměřeností/nepřiměřeností kvalifikačních
předpokladů).
38
Rozsudek ve věci C – 234/03 Contse SA, Vivisol Srl, Oxygen SA v./ Instituto Nacional de Bestiin
Danitaria (Ingesa) [2005] E.C.R. I-9315, odstavec 37; Interpretační sdělení Komise 2006/C 179/02,
o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně
nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek.
39
srov. Jurčík R., Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU, 1. vydání. Praha: C.H.
Beck, 2007, str. 209; Rozsudek krajského soudu v Brně sp.zn. 62 Ca 9/2007 ze dne 11. 10.2007
40
Rozsudek NSS v právní věci sp.zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. června 2008
37
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3.2. Pozitivní diskriminace dodavatelů zaměstnávajících osoby ze
zdravotním postižením
3.2.1. Komunitární právní úprava
Směrnice 2004/18/ES obsahuje explicitní ustanovení, které připouští zvýhodnění
určité skupiny dodavatelů. Dle článku 19 směrnice 2004/18/ES mohou členské státy
vyhradit účast na zadávacím řízení dodavatelům, kteří zaměstnávají zdravotně postižené
osoby. Jedná se o jediné, směrnicí připuštěné zvýhodnění určité skupiny dodavatelů. V
určitém slova smyslu lze mluvit o připuštění pozitivní diskriminace. Začlenění osob se
zdravotním

postižením

do

pracovního

procesu

a

jejich

podpora

je

však

celospolečenským zájmem. Znění článku 19 směrnice 2004/18/ES přispívá k naplnění
tohoto cíle i v oblasti veřejných zakázek. Vzhledem k záměrům, které článek 19
směrnice 2004/18/ES sleduje, lze konstatovat, že se jedná o přípustnou diskriminaci,
která není v rozporu se zásadami evropského práva.41

3.2.2. Právní úprava České republiky
Problematika dodavatelů, kteří zaměstnávají osoby ze zdravotním postižením, je
upravena v § 101 ZVZ.

Paragraf 101 ZVZ dovoluje (obdobně jako směrnice

2004/18ES v článku 19) pozitivní diskriminaci dodavatelů zaměstnávajících osoby se
zdravotním postižením.
Podpora osob se zdravotním postižením se podle ZVZ poskytuje ve dvou
podobách. Podpora upravená v § 101 odst. 1 ZVZ vychází přímo ze znění článku 19
směrnice 2004/18/ES a vztahuje se jak na nadlimitní, tak i na podlimitní veřejné
zakázky. Ve smyslu § 101 odst. 1 ZVZ může veřejný zadavatel v oznámení nebo výzvě
o zahájení zadávacího řízení stanovit, že se příslušného zadávacího řízení může účastnit
pouze dodavatel, který provozuje chráněnou pracovní dílnu nebo na nějž se vztahuje
program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se
zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

41

Sociálními faktory v oblasti veřejných zakázek se zabývá také Evropská komise ve svém
Interpretačním sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných v právu veřejných
zakázek a možnostech integrace sociálních faktorů do práva veřejných zakázek, COM(2001) 566 final, ze
dne 15. října 2001
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pozdějších předpisů, z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.42 Ustanovení je
výjimkou z aplikace zásad uvedených v § 6 ZVZ, především zásady rovnosti a zákazu
diskriminace dodavatelů. Výjimka stanovená v § 101 odst. 1 ZVZ je však odůvodněna
celospolečenskými zájmy a jde o akceptovatelné zvýhodnění zdravotně postižených.
Druhá forma zvýhodnění dodavatelů, kteří zaměstnávají zdravotně postižené
osoby, je stanovena v § 101 odst. 5 ZVZ. Dle § 101 odst. 5 ZVZ musí být (za splnění
všech ostatních stanovených podmínek) nabídková cena dodavatele, který zaměstnává
více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním
postižením43, hodnocena jako nejnižší, nepřekročí-li nejnižší nabídkovou cenu
předloženou

ostatními

uchazeči

o

více

než

15

%.

Jazykový

výklad

ustanovení § 101 odst. 5 ZVZ vede k jednoznačnému k závěru, že tento druh pozitivní
diskriminace je nejen dovolen, ale přímo veřejným zadavatelům uložen. ZVZ dovoluje
(přikazuje) tento typ zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním
postižením pouze ve vztahu k podlimitním veřejným zakázkám, a to z důvodu, že
směrnice 2004/18/ES tento druh zvýhodnění neupravuje, a tudíž ani neumožňuje. Pokud
by tento druh zvýhodnění byl dovolen v ZVZ i pro nadlimitní veřejné zakázky, jednalo
by se již o zvýhodnění, které je v rozporu se směrnicí 2004/18/ES, a tedy neeurokonformní.

3.3. Technické specifikace (podmínky)
3.3.1. Komunitární právní úprava
Technické specifikace (dle terminologie používané ZVZ – technické podmínky)
jsou upraveny článkem 23 směrnice 2004/18/ES a bodem 1 přílohy VI této směrnice.
Technické specifikace vyjadřují funkční a výkonnostní požadavky veřejného zadavatele
na veřejnou zakázku. Prostřednictvím technických specifikací vymezuje veřejný
zadavatel charakteristiku a své požadavky na dodávky, stavební práce nebo služby
(předmět a způsob plnění veřejné zakázky). Příkladem může být veřejná zakázka na

42

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem práce a
přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
43
§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
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dodávku osobních automobilů, v rámci které představují technické specifikace
požadavky veřejného zadavatele například na výkon motoru, výbavu automobilu (např.
elektrické stahování oken) apod.44
Technické specifikace jsou jedním z nejčastějších míst, kde dochází k
diskriminaci. Veřejní zadavatelé často definují (úmyslně nebo nedbalostně) technické
specifikace tak, že jsou v konečném důsledku diskriminační. Platí, že technické
specifikace by měly být definovány obecně, bez jakýchkoliv preferencí. Odstavec 2
článku 23 směrnice 2004/18/ES stanoví:

„Technické specifikace musí uchazečům

vytvořit podmínky pro rovný přístup a nesmějí vést k vytváření neodůvodněných
překážek pro otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži.“ 45 Pokud je to
možné, měla by být v technických specifikacích brána v úvahu i přístupnost veřejné
zakázky pro zdravotně postižené (odst. 1 článku 23 směrnice 2004/18/ES).
Veřejný zadavatel by neměl v technických specifikacích odkazovat na jednotlivé
obchodní značky, patenty, nebo určitý původ apod. Může odkázat na obchodní značky,
patenty, určitý původ pouze v případě, že není možné dostatečně přesně a srozumitelně
popsat předmět veřejné zakázky. V takovémto případě však musí veřejný zadavatel
vždy doplnit daný odkaz slovy „nebo rovnocenný“ (odst. 8 článku 23 směrnice
2004/18/ES). Směrnice 2004/18/ES v tomto směru reflektuje judikaturu Evropského
soudního dvora. Evropský soudní dvůr formuloval výše zmíněné pravidlo již v roce
1995 ve svém rozhodnutí ve věci C-59/93, Evropská komise v. Nizozemské
království.46 Nizozemský veřejný zadavatel Inkoopcentrum NV stanovil v technické
dokumentaci k veřejné zakázce požadavek na dodání operačního systému UNIX.
Evropský soudní dvůr rozhodl, že podmínky upravené v technických specifikacích
odkazem na produkt určité výroby jsou v rozporu z pravidly zadávacího řízení.
Odstavec 28 rozhodnutí C-359/93 říká: „…veřejný zadavatel by měl doplnit slova
„nebo rovnocenný“ za slovo UNIX….“

47

Skutečnost, že nizozemský veřejný zadavatel

nedoplnil výraz UNIX slovem „nebo rovnocenný“ mohla způsobit, že někteří

44

Jurčík R., Zákon o zadávání veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, 299 s.
Směrnice 2004/18/ES, dostupné z http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,cs&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,
pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=343601:cs&page=1&hwords=, náhled ke dni 6. září 2008
46
C-359/93 Evropská komise v./ Nizozemské království [1995] E.C.R. I-157
47
C-359/93 Evropská komise v./ Nizozemské království [1995] E.C.R. I-157, odstavec 28
„ … the contracting authority should have added the words „or equivalent“ after the term UNIX….“
45
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potenciální uchazeči vyrábějící podobný operační systém jako UNIX se vzdali účasti na
zadávacím řízení.
Zásadním, z pohledu zákazu diskriminace, je též rozhodnutí Evropského
soudního dvora C-45/87, Evropská komise v. Irsko48, které se zabývá veřejnými
zakázkami na stavební práce, jejichž hodnota nepřesahuje finanční limity upravené
v tehdy platné směrnici 71/305/ES. Evropský soudní dvůr stanovil, že zadávací
dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu by také měla obsahovat slova „nebo
rovnocenný“, pokud technické specifikace odkazují na produkt určité výroby.49

3.3.2. Právní úprava České republiky
Český zákonodárce nezvolil v ZVZ doslovný překlad výrazu „technical
specifications“ používaný směrnicí 2004/18/ES a technické specifikace nazval
technickými podmínkami. Odchýlil se tím též i od předchozího zákona o veřejných
zakázkách (zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách), který pojem „technické
specifikace“ používal.
Technické podmínky jsou upraveny v § 45 a § 46 ZVZ. Veřejný zadavatel má
povinnost zveřejnit technické specifikace vždy. Výjimku tvoří pouze ty veřejné
zakázky, u nichž je předmět veřejné zakázky a způsob jejího plnění dostatečně určitý a
zřejmý ze samotného vymezení předmětu veřejné zakázky (zejména u veřejných
zakázek na služby).50 Z dikce § 44 odst. 3 písm. b) ZVZ lze totiž dovodit, že tam, kde
předmět a způsob plnění veřejné zakázky je dostatečně zřejmý, není nezbytně třeba
technické podmínky do zadávací dokumentace zahrnout. Zda je v konkrétním případě
předmět a způsob plnění veřejné zakázky dostatečně zřejmý z podrobného popisu plnění
veřejné zakázky, nebo zda ho bude nutné blíže specifikovat v technických podmínkách,
je již na rozhodnutí veřejného zadavatele.
Dle znění směrnice 2004/18/ES je možné technické specifikace (podmínky)
uvádět jak v oznámení o veřejné zakázce, tak v zadávací nebo dodatečné dokumentaci.
ZVZ zaujal z praktického hlediska přístup užší a ve smyslu § 44 odst. 3 ZVZ jsou
48

Věc C-45/87, Evropská komise v./ Irsko („Dundalk“) [1988] E.C.R. I-4929
Obdobě se Evropský soudní dvůr vyjádřil také ve věci C - 59/00, Bent Mousten Vestergaard [2001]
E.C.R. I-9505, odstavec 26
50
Viz Jurčík R., Zákon o zadávání veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006,
299 s. nebo
důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb., dostupné z: http://www.portalvz.cz/uploads/legislativa/Duvodova_zprava_k_zakonu.doc, náhled ke dni 6. 10. 2008
49
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technické podmínky součástí zadávací dokumentace, kterou je nutné s ohledem
na § 44 odst. 2 ZVZ chápat jako dokument, který doplňuje oznámení či výzvu o
zahájení zadávacího řízení, tedy dokumenty, kterými veřejný zadavatel zahajuje
zadávací řízení.
Obdobně jako směrnice 2004/18/ES i ZVZ stanoví, že je veřejný zadavatel
povinen při formulaci technických podmínek dodržovat zásady nediskriminace technické podmínky musí být vymezeny tak, aby žádnému dodavateli nezaručovaly
konkurenční výhodu oproti jiným. Zároveň nesmějí vytvářet neodůvodněné překážky
hospodářské soutěže. ZVZ stanoví v § 45 odst. 3 (stejně jako směrnice 2004/18/ES
v odstavci 1 článku 23) povinnost zadávat technické podmínky pokud možno s ohledem
na osoby se zdravotním postižením.
Způsoby, kterými lze technické podmínky formulovat, jsou upraveny
v § 46 ZVZ. Veřejný zadavatel je oprávněn stanovit technické podmínky buď v souladu
s technickými normami a jinými normativními dokumenty, anebo nově též odkazem na
požadavky na výkon či funkci, popřípadě kombinací těchto dvou možností. V případě
první možnosti je veřejný zadavatel povinen formulovat technické podmínky v souladu
s evropskými, popřípadě mezinárodními normami, a teprve, není-li jich, může použít
normy národní.51 Veřejný zadavatel má povinnost dodržet stanovené pořadí priority,
tedy použít nejdříve normy evropské, případně mezinárodní či jiné obdobné dokumenty,
a teprve v případě jejich neexistence, může odkázat na normy národní. V tomto ohledu
lze opět zmínit rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Komise v. Irsko
(„Dundalk“), ve kterém bylo konstatováno, že výrobek nesmí být vymezen pomocí čistě
národních specifikací v případě, kdy mezinárodní normy poskytují stejnou záruku.52
Dle § 46 odst. 6 ZVZ nesmí veřejný zadavatel odmítnout nabídku, která je
v souladu s jinými normami, než na které odkázal veřejný zadavatel za předpokladu, že
dodavatel prokáže, že se v případě jeho nabídky jedná o kvalitativně a technicky
obdobné řešení, tedy řešení, které splňuje požadavky veřejného zadavatele. Ustanovení
§ 46 odst. 6 ZVZ je výrazem promítnutí zásady zákazu diskriminace do oblasti
formulování technických specifikací. Ustanovení § 46 odst. 6 ZVZ zabezpečuje, aby
51

Ve smyslu evropských norem je třeba chápat i české technické normy nebo jiné národní technické
normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
52
Věc C-45/87, Evropská komise v./ Irsko („Dundalk“) [1988] E.C.R. I-4929
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nedošlo k diskriminaci dodavatele, jehož nabízené řešení sice nesplňuje požadavky
stanovené v dokumentu, na který veřejný zadavatel při stanovování technických
podmínek odkázal, avšak které je rovnocenné. Paragraf 46 odst. 6 ZVZ tak podporuje
znění § 46 odst. 3 ZVZ, podle kterého má veřejný zadavatel povinnost u každého
odkazu na jeden z dokumentů uvedených v § 46 odst. 1 a 2 ZVZ připustit použití
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Český zákon o veřejných zakázkách je v souladu i s odstavcem 8
článku 23 směrnice 2004/18/ES. Dle § 44 odst. 9 ZVZ nesmí zadávací dokumentace
(včetně technických podmínek) obsahovat odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
specifická označení zboží a služeb, pokud to není odůvodněno předmětem veřejné
zakázky. Ve výjimečných případech je možné odkaz připustit. Jde o případy, kdy by
popis předmětu veřejné zakázky prostřednictvím technických podmínek podle § 45 a
§ 46 ZVZ nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. V těchto výjimečných případech ale
musí veřejný zadavatel umožnit pro plnění veřejné zakázky jakékoliv jiné obdobné
řešení, které vyhovuje požadavkům na plnění předmětu veřejné zakázky.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval splnění výše uvedených
povinností ve svém rozhodnutí ze dne 4. května 2005, když řekl: „Součástí projektu
jsou u některých výrobků odkazy na typ nábytku Cuba, jako přiblížení požadovaného
nábytku. Zároveň však zadavatel umožnil v bodě 3 zadávací dokumentace použití i
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Zadavatel tedy umožnil uchazečům
použití i jiných řešení za respektování zpracovaného architektonického projektu. Takto
stanovené podmínky a technické specifikace naplňují ustanovení zákona a nevytvářejí
žádnému z dodavatelů konkurenční výhodu. Námitka stěžovatele je neopodstatněná.
Zadavatel svými úkony neporušil zákon.“ 53

Závěrem bych chtěl tedy konstatovat, že úprava technických podmínek v české
legislativě je v souladu se směrnicí 2004/18/ES a současnou judikaturou Evropského
soudního dvora.

53

Rozhodnutí ÚOHS č.j. S 514-R/05-092/140/IB ze dne 4. května 2005
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3.4. Lhůty a nepřímá diskriminace
V obecné rovině můžeme rozlišovat dva typy diskriminace – diskriminaci
přímou a diskriminaci nepřímou.
Za přímou diskriminaci lze považovat situaci, kdy je s určitou osobou (nebo
skupinou osob) zacházeno ve srovnatelné situaci méně výhodným způsobem než
s osobami jinými, pokud se tak děje z důvodů právně neospravedlnitelných.54
Nepřímou diskriminaci považuji ve srovnání s diskriminací přímou za
koncepčně (ale i aplikačně) složitější. Nepřímá diskriminace vychází z toho, že určitá
norma (pravidlo, požadavek) formálně neobsahuje žádný diskriminační prvek, ale ve
skutečnosti při své aplikaci diskriminaci vyvolává. Taková norma, která je v obecné
rovině formálně v pořádku a aplikuje se „rovně“, ve skutečnosti dopadá na své adresáty
nerovným způsobem, přičemž tento nerovný dopad se odvíjí právě již od formulace
kritéria podaného normou. Za nepřímou diskriminaci lze označit situaci, kdy splnění
určité podmínky, stanovené normou, je objektivně těžší pro jeden subjekt nežli pro
druhý.
Příkladem nepřímé diskriminace v oblasti práva veřejných zakázek může být
„hra“ s lhůtami, a to především s lhůtou pro podání nabídky nebo žádosti o účast.
Veřejný zadavatel má povinnost určit lhůty dostatečně dlouhé, a to nejen z pohledu
národních uchazečů o veřejnou zakázku. V konkrétním případě se totiž lhůta pro podání
nabídky (žádosti o účast) může zdát dostatečně dlouhá pro národní subjekty, nikoliv
však již dostatečně dlouhá pro uchazeče z jiných členských států EU. Vždy je nutné
stanovit tyto lhůty tak, aby byly dostatečně dlouhé pro všechny potencionální uchazeče
bez ohledu na jejich původ.
Pokud by veřejný zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídky (žádost o účast)
pro jednotlivé uchazeče o veřejnou zakázku rozdílně, pak by se už nejednalo o
nepřímou diskriminaci, ale již o diskriminaci přímou. V tomto ohledu neexistují
v oblasti práva veřejných zakázek žádné výjimky, přímá diskriminace je samozřejmě
také zakázána. Veřejný zadavatel nikdy nemůže stanovit různě dlouhé lhůty pro různé
dodavatele. Lhůty musí být vždy stejně dlouhé pro všechny.

54

Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007,
str. 43.
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3.4.1. Komunitární právní úprava
Dle znění článku 38 směrnice 2004/18/ES má veřejný zadavatel při stanovení
lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) povinnost vzít v úvahu
především složitost veřejné zakázky a čas nutný pro vypracování nabídek. Článek 38
směrnice 2004/18/ES stanoví pro doručení nabídek nebo žádostí minimální lhůty,
jejichž cílem je, aby veřejný zadavatel nestanovil lhůty nepřiměřeně krátké. Délka lhůt
stanovených ve směrnici 2004/18/ES je rozdílná podle typu zadávacího řízení
(odst. 2, 3 článku 38 směrnice 2004/18/ES). V některých případech (např. v případě, že
veřejný zadavatel poskytuje volný, přímý a úplný přístup k zadávací dokumentaci
prostřednictvím elektronických prostředků - odst. 6 článku 38 směrnice 2004/18/ES)
může veřejný zadavatel lhůtu pro doručení nabídek zkrátit.

3.4.2. Právní úprava České republiky
ZVZ upravuje lhůty v § 39 až 43 ZVZ. V souladu se směrnicí 2004/18/ES
zakotvuje ZVZ zásadu, podle které je nezbytné stanovit lhůty pro doručení žádostí nebo
podání nabídek vždy především s ohledem na složitost předmětu veřejné zakázky.
Kromě výše uvedené zásady upravuje ZVZ stejně jako směrnice 2004/18/ES
i minimální délku lhůt pro podání nabídek (doručení žádostí o účast), a to odděleně pro
veřejného a sektorového zadavatele. Účelem ustanovení o minimálních délkách lhůt je
poskytnout zájemcům dostatečný časový prostor pro seznámení se s veřejnou zakázkou,
pro vypracování své nabídky a opatření příslušných, veřejným zadavatelem
požadovaných, dokladů.55 Minimální délky lhůt pro nadlimitní veřejné zakázky jsou
stejné jako ve směrnici 2004/18/ES. Pro podlimitní veřejné zakázky stanoví ZVZ lhůty
kratší.
Lhůty pro podání nabídek (doručení žádostí o účast) začínají běžet dnem
následujícím po dni odeslání oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení nebo
výzvy k podání nabídek. Jedná se o zásadní změnu oproti právní úpravě v předchozím
zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, podle které lhůty začínaly běžet až dnem
doručení příslušného dokumentu nebo dnem zveřejnění.56 Zatímco předchozí zákon
o veřejných zakázkách počítal lhůty od okamžiku zveřejnění oznámení na centrální
55
56

Rozhodnutí ÚOHS VZ/S191/05 ze dne 14. listopadu 2005
Tato změna způsobu počítání lhůt platí i pro sektorového zadavatele.
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adrese nebo Úředním věstníku, resp. výzvy, dle současné právní úpravy se tak děje
dnem následujícím po dni odeslání oznámení či výzvy k jednání nebo podání nabídky
bez ohledu na skutečnost, kdy se má dodavatel fakticky možnost o zahájení zadávacího
řízení dozvědět. Jedná se o zásadní změnu počátku běhu lhůty. Oproti právní úpravě
zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se zkrátí fakticky lhůty pro podání
žádosti o účast (nabídky) o zhruba 10 dní.57 Současný způsob stanovení počátku běhu
lhůt je v souladu se zněním článku 38 směrnice 2004/18/ES. Je však ale třeba zdůraznit,
že směrnice 2004/18/ES se týká pouze nadlimitních veřejných zakázek, u nichž jsou
předepsány lhůty delší. Pro podlimitní veřejné zakázky stanovil ZVZ lhůty kratší. Právě
u podlimitních veřejných zakázek může nový způsob počátku běhu lhůt způsobit
praktické problémy zvláště v případě, kdy veřejný zadavatel využije minimální 15denní
lhůty pro podání nabídek. Nelze vyloučit možnost, že se v krajních případech dodavatel
dozví o možnosti podat nabídku až po uplynutí lhůty.58 Veřejní zadavatelé by si měli
být případných praktických problémů a jejich důsledků vědomi a s cílem zajištění co
největší transparentnosti a dodržení ostatních zásad zadávacího řízení brát tyto praktické
problémy v úvahu.
Veřejný zadavatel může lhůty stanovené v § 39 ZVZ v určitých případech
zkrátit. V případě elektronické komunikace je možné jednotlivé lhůty zkrátit o stejný
počet dnů jako je uvedeno ve směrnici 2004/18/ES. Kromě zkrácení lhůty v případě
elektronické komunikace upravuje ZVZ rovněž i jiné možnosti zkrácení lhůt
(např. v případě naléhavých objektivních důvodů). Jednotlivé možnosti zkrácení lhůt lze
kumulovat (§ 40 odst. 4 ZVZ). Při sčítání zkrácení lhůt je však třeba vzít v úvahu
„technologické lhůty“ provozovatele informačního systému o veřejných zakázkách a
Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství pro zpracování vyhlášení.59 Možnost
zkrátit

lhůtu

bude

zajisté

pozitivně

vnímat

veřejný

zadavatel,

dodavatelé

pravděpodobněji již méně.
Považuji za důležité zdůraznit, že veřejný zadavatel má povinnost stanovit lhůty
nejen v souladu s minimálními zákonnými lhůtami upravenými v ZVZ, ale zároveň
v souladu s § 39 odst. 1 ZVZ, tzn. tak, aby byl brán v potaz rozsah a složitost veřejné
57

Jurčík R., Zákon o zadávání veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, 271 s.
Například v případě zjednodušeného podlimitního řízení, pokud dodavatel bude v danou dobu zrovna
na dovolené
59
Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb., dostupné z: http://www.portal-vz.cz/uploads/legislativa/Duvodova_zprava_k_zakonu.doc, náhled ke dni 7. září 2008
58
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zakázky. Pochybnosti o dodržení zásady stanovené v § 39 odst. 1 ZVZ může například
vyvolávat v nedávné době vyhlášená veřejná zakázka na dodávku osobních automobilů
a souvisejících plnění pro Policii České republiky, kterou vyhlásila Česká republika –
Ministerstvo vnitra. V daném případě šlo o veřejnou zakázku na dodávku až 3500
osobních automobilů s předpokládanou hodnotou 1,47 mld. bez DPH. Veřejný
zadavatel zvolil pro podání nabídek co nejkratší lhůtu, kterou mu zákon dovoluje.60
Velice krátká doba pro podání nabídek byla zvolena, přestože se jednalo o značnou
veřejnou zakázku, která vyžadovala mimo jiné i instalaci speciálního policejního
vybavení do větší části automobilů.61 Veřejný zadavatel sice dodržel minimální zákonné
lhůty, o dodržení zásady uvedené v § 39 odst.1 ZVZ lze již polemizovat.62 Jsem toho
názoru, že jednání veřejného zadavatele k transparentnosti zadávacího řízení nepřispělo.
Podobnou situací se zabýval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: „Veřejný
zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace, protože neposkytl uchazečům
dostatečnou časovou lhůtu k tomu, aby byli schopni si zajistit rozhodnutí Drážního
úřadu, přičemž tento postup mohl ovlivnit hodnocení nabídek. Pokud by zadavatel
stanovil dostatečnou časovou lhůtu pro podání nabídek, nelze vyloučit, že by zadavatel
hodnotil i nabídky vyloučených uchazečů, kteří by mohli nabídnout nižší cenu a možná i
výhodnější podmínky než jediná hodnocená a vybraná nabídka…“.63 Veřejný zadavatel
v daném konkrétním případě respektoval v otevřeném řízení minimální zákonnou lhůtu,
nicméně tato lhůta nebyla stanovena s ohledem na povinnost dodavatelů zajistit si pro
plnění veřejné zakázky potřebné rozhodnutí Drážního úřadu.64 Dodavatelé, kteří neměli
požadované rozhodnutí Drážního úřadu k dispozici v okamžiku oznámení zadávacího
řízení, nebyli schopni jej v průběhu doby, po kterou měli podat své nabídky, od

60

Oznámení o zakázce bylo odesláno dne 26. března 2008 a lhůta pro doručení nabídek byla stanovena
již na 25. dubna 2008
61
Právě na nedostatek času na zpracování informací týkajících se policejného vybavení, které by bylo
nutné do policejních automobilů namontovat, si stěžovala řada potencionálních zájemců, kteří doposud
neměli s instalací policejního vybavení žádné zkušenosti. Srov. Vyjádření tiskového mluvčí společnosti
Hyundai Motor Czech s.r.o. pro Hospodářské noviny ze dne 25.4.2008,
dostupné z http://domaci.ihned.cz/c1-24265090-nova-auta-policistum-nabizi-skoda-volkswagen-i-renault,
náhled ke dni 8. září 2008
62
Dle oficiální tiskové zprávy společnosti KIA Motors Czech s.r.o. ze dne 25.dubna 2008, se tato
společnost rozhodla nakonec nepodat nabídku právě z důvodu příliš krátké lhůty na její vypracování,
dostupné z http://www.kiamotors.cz/Portals/0/files/press/2008/09-TZKIA_neucast_tendr_policie_CR.pdf, náhled ke dni 8. září 2008
63
Rozhodnutí ŮOHS VZ/S32/05 ze dne 15. dubna 2005
64
Ze skutečností uvedených Drážním úřadem vyplývalo, že získání požadovaného rozhodnutí Drážního
úřadu trvalo minimálně tři měsíce. Uchazeči však měli k podání nabídek lhůtu pouze 55 dnů.
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Drážního úřadu získat. Dle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže veřejný
zadavatel stanovením podmínek zadávacího řízení v podstatě omezil okruh dodavatelů,
kteří mohli v zadávacím řízení s nabídkou uspět, a to na ty, kteří měli rozhodnutí
Drážního úřadu k dispozici v okamžiku oznámení zadávacího řízení. Dodavatelé, kteří
neměli rozhodnutí Drážního úřadu v okamžiku oznámení zadávacího řízení, byli
diskriminování. „Pokud zadavatel chtěl, aby uchazeči předložili rozhodnutí Drážního
úřadu, měl stanovit takovou časovou lhůtu pro podání nabídek, aby byli uchazeči
schopni si jej u Drážního úřadu zajistit.“ 65
V praxi se občas vyskytují pochybnosti o tom, zda není porušením zásady
zákazu diskriminace případ, kdy si dodavatel vyzvedne zadávací dokumentaci
např. předposlední den lhůty k podání nabídky a tudíž má kratší lhůtu na vypracování
své nabídky než dodavatelé, kteří si zadávací dokumentaci vyzvedli dříve. Jako řešení
této situace je pak nabízena možnost počítat lhůtu pro podání nabídky až od okamžiku,
kdy si dodavatel zadávací dokumentaci vyzvedne. Domnívám se, že takovéto nabízené
teoretické řešení však není správné. Jsem toho názoru, že současná úprava je zcela
v souladu se zásadou zákazu diskriminace, protože objektivně mají všichni dodavatelé
stejně dlouhou lhůtu pro vypracování svých nabídek. Je pouze na dodavateli, kdy se
s relevantními dokumenty seznámí a jak dlouhou lhůtu (subjektivní) tedy bude mít na
vypracování své nabídky. V praxi by bylo také zajisté značně problematické (až
nemožné) zjišťovat, kdy přesně se dodavatel s veřejnou nabídkou seznámil a od kdy mu
má být tedy lhůta pro podání nabídky počítána.66

Současné právní úpravě lhůt stanovených v ZVZ bych vytknul jejich poměrnou
různorodost, četnost a nesrozumitelnost. K přesnosti zajisté nepřipívá vágní
terminologie ZVZ - např. „naléhavé objektivní důvody“, „přiměřenost lhůty“ apod.
Tyto termíny nejsou v ZVZ nikterak blíže definovány a je pak velice problematické
provést výklad těchto ustanovení. K vyjasnění a zpřesnění těchto pojmů bude nutné
pravděpodobně počkat na další rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a
soudů.
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Rozhodnutí ÚOHS VZ/S32/05 ze dne 15. dubna 2005
Podobný názor prezentoval na mezinárodní konferenci Zkušenosti s dohledem nad zadáváním
veřejných zakázek, konané v Brně ve dnech 27. – 28. listopadu 2007 také Ing. Martin Pecina, MBA,
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
66
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3.5. Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci
Veřejný zadavatel může od dodavatelů požadovat, aby prokázali určitý stupeň
kvalifikace nutný pro provedení veřejné zakázky. Za tímto účelem stanoví veřejný
zadavatel podmínky - kvalifikační předpoklady, jejichž splnění je nezbytné k tomu, aby
se dodavatel mohl účastnit zadávacího řízení. Kvalifikační předpoklady by měly zajistit,
aby se o přidělení veřejné zakázky účinně ucházeli pouze ti dodavatelé, kteří jsou
skutečně schopni zakázku po stránce technické a materiální plnit. Kvalifikační
předpoklady by měly zvýšit jistotu veřejného zadavatele, že veřejná zakázka bude
úspěšně provedena, a to „kompetentní“ osobou, tj. osobou s dostatečnou mírou
zkušeností s plněním obdobných zakázek, osobou hospodářsky stabilní. Případné
nesplnění kvalifikačních předpokladů má za následek vyloučení dodavatele z účasti na
zadávacím řízení.
Stanovení konkrétních požadavků je ponecháno na vůli veřejného zadavatele,
ten je však ale vždy vázán zákazem diskriminace, který platí i tomto případě.

3.5.1. Komunitární právní úprava
Kvalifikační předpoklady upravuje směrnice 2004/18/ES v článcích 45 až 48.
Směrnice 2004/18/ES rozlišuje kvalifikační předpoklady osobní (článek 45), odborné
(článek 46), hospodářské a finanční (článek 47) a technické (upraveny v článku 48).
Z důvodu zásady zákazu diskriminace může veřejný zadavatel požadovat od dodavatelů
splnění pouze takových podmínek, které se vztahují k předmětu zakázky a jsou tomuto
předmětu úměrné (odst. 2 článku 44 směrnice 2004/18/ES). Zásada transparentnosti a
rovného zacházení pak vyžaduje, aby kvalifikační podmínky, které veřejný zadavatel
stanoví, byly náležitě zveřejněny v oznámení o zakázce.67

67

Dle § 50 odst. 2 ZVZ lze požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovit v oznámení či výzvě o
zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků pak může být uvedena v kvalifikační
či zadávací dokumentaci. Kvalifikační dokumentaci je veřejný zadavatel povinen zpřístupnit na své
internetové adrese nebo jiným vhodným způsobem.
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3.5.2. Právní úprava České republiky
Zákonodárce upravuje kvalifikační předpoklady v samostatné hlavě ZVZ
(Hlava V) nazvané „Kvalifikace“. Obdobně jako směrnice 2004/18/ES rozlišuje ZVZ
čtyři typy kvalifikačních předpokladů – základní, profesní, ekonomické a finanční a
technické. Pro větší přehlednost jsou tyto kvalifikační předpoklady upraveny
v samostatných paragrafech.
Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace
dodavatele ve všech zadávacích řízeních. Výjimkou je jen jednací řízení bez uveřejnění,
v kterém se v zákonem stanovených případech splnění kvalifikace neprokazuje. Stejně
jako odst. 2 článku 44 směrnice 2004/18/ES stanoví ZVZ v § 50 odst. 3 povinnost
veřejného zadavatele omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a
doklady, které bezprostředně souvisí s předmětem veřejné zakázky. Požadavky
veřejného zadavatele tedy musí být vždy přiměřené ve vztahu k charakteru předmětu
veřejné zakázky. Otázka přiměřenosti je v praxi častým předmětem sporů.
Přiměřenost kvalifikačních předpokladů skrývá celou řadu možností k chybám
nebo úmyslným manipulacím – a tedy diskriminaci - ze strany veřejného zadavatele.
Často má veřejný zadavatel příliš vysoké požadavky – například počty nebo rozsah
významných dodávek (služeb, stavebních prací), které dodavatel v minulosti realizoval,
nepřiměřené požadavky na technické vybavení dodavatele, nepřiměřeně vysoký celkový
obrat za určité období, výši pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
apod. Důsledkem nepřiměřenosti kvalifikačních předpokladů je pak vyloučení menších
subjektů, kteří by jinak byly objektivně schopni veřejnou zakázku kvalitně splnit.
Nepřiměřené kvalifikační předpoklady lze považovat za určitý druh nepřímé
diskriminace.
Řada sporů o přiměřenost/nepřiměřenost kvalifikačních předpokladů, které jsou
stanoveny veřejným zadavatelem, je nakonec rozhodována Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže nebo soudy. Z nejnovější judikatury zabývající se otázkou
přiměřenosti kvalifikačních předpokladů a skrytou formou diskriminace lze zmínit
rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp.zn. 62 Ca 9/2007 a Nejvyššího správního soudu
v Brně sp.zn. 1 Afs 20/2008.68 Dle rozhodnutí krajského soudu v Brně je třeba

68

Rozsudek krajského soudu v Brně sp.zn. 62 Ca 9/2007 ze dne 11. října 2007 a rozsudek NSS v právní
věci sp.zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. června 2008
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považovat za skrytou formu nepřípustné diskriminace: „ … i takový postup, pokud
zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením
takových kvalifikačních předpokladů, kdy požadovaná úroveň technické způsobilosti je
zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní
veřejné zakázky, přitom je zřejmé, že ji mohou splnit toliko někteří z dodavatelů
(potenciálních uchazečů), jež by jinak byli k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně
způsobilými.“

69, 70

Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu v Brně podal Úřad pro

ochranu hospodářské soutěž kasační stížnost, protože se mj. neztotožnil s právním
názorem Krajského soudu v Brně na nepřiměřenost kvalifikačních předpokladů ve
vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti přezkoumávané veřejné zakázky.
Dle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byly kvalifikační požadavky
veřejného zadavatele dostatečně přiměřené. Nejvyšší správní soud v Brně ale kasační
stížnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl jako nedůvodnou. Ve svém
rozhodnutí dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že právní názor krajského soudu
vyslovený v napadeném rozhodnutí je správný (technické kvalifikační předpoklady
stanovené veřejným zadavatelem jsou v daném konkrétním případě diskriminační a
nepřiměřené ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti veřejné zakázky).
Dne názoru Nejvyššího správního soudu: „…§ 6 ZVZ zakazuje s ohledem na svou funkci
při zadávaní veřejných zakázek nikoliv pouze diskriminaci zjevnou, ale též diskriminaci
skrytou.“

71

Omezení zákazu diskriminace jen na zjevnou diskriminaci by v podstatě

vytvořilo jednoduchou cestu, jak zákaz diskriminace v oblasti veřejných zakázek obejít.
V případě skryté formy diskriminace mají někteří z dodavatelů znemožněnou účast
v zadávacím řízení a priori, byť by předmět veřejné zakázky mohli realizovat stejně
úspěšně jako dodavatelé ostatní. Tím se znemožňuje dosažení cíle zákona o veřejných
zakázkách, tedy zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi
dodavateli.72 Ve vztahu k přiměřenosti kvalifikačních předpokladů se Nejvyšší správní
soud vyjádřil tak, že: „ …zjevná nepřiměřenost není vymezitelná žádnou obecnou

69

Rozsudek krajského soudu v Brně sp.zn. 62 Ca 9/2007 ze dne 11. 10.2007
V dané věci se stala spornou otázkou přiměřenost požadavku veřejného zadavatele, aby uchazeči
o veřejnou zakázku předložili prohlášení, že jsou dodavatelem elektřiny do více než 500 odběrných míst
na hladině vysokého napětí.
71
Rozsudek NSS v právní věci sp.zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. června 2008
72
Rozsudek NSS v právní věci sp.zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. června 2008
70
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floskulí, nýbrž je nutno jí vykládat vždy se zřetelem na individuální kauzu“.73 Dle
konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu: „ …nelze předem a obecně stanovit
s matematickou přesností – ostatně právo není matematika –, kdy je naplněna podmínka
„zjevné přiměřenosti“ kvalifikačních předpokladů ve vztahu ke konkrétní veřejné
zakázce. Samotný pojem „zjevné nepřiměřenosti“ se vyznačuje jistou obsahovou
pružností, aby mohl reagovat na nekonečné množství životních situací, na něž nemůže
ve své obecnosti konkrétněji formulovaná právní norma pamatovat…“.
Nejvyššího

správního

soudu:

„ …záměr

zadavatele

zajistit

74

Dle názoru

specifikováním

kvalifikačních předpokladů, aby nabídku podali pouze uchazeči způsobilí ke splnění
veřejné zakázky, je zcela legitimní a se zákonem plně konzistentní.“ „Stanovením
technických kvalifikačních předpokladů však nesmí zadavatel směřovat k faktickému
obcházení zákona o veřejných zakázkách.“

75

Se závěry uvedenými v rozhodnutích Krajského soudu v Brně a Nejvyššího
správního soudu v Brně (sp.zn. 62 Ca 9/2007 a sp.zn. 1 Afs 20/2008) se plně ztotožňuji.
Přesto, při hlubším zamyšlení, docházím k závěru, že by se Krajský soud (i Nejvyšší
správní soud) měl lépe vyjádřit v čem konkrétním (proč) vidí, v daném případě,
nepřiměřenost kvalifikačních předpokladů. Ve svých rozhodnutích soudy kvalitně
definují - v obecné rovině - skrytou formu diskriminace a nepřiměřenost kvalifikačních
předpokladů. Definování obecných pravidel (definic) je bezpochyby správné, za
důležité ale též považuji aplikaci (správně vymezených) definic na konkrétní případ a
odůvodnění. Zdá se mi, že ve výše uvedených rozhodnutích se ale soudy v odůvodnění
přiměřenosti/nepřiměřenosti kvalifikačních předpokladů vyjadřují značně obecně, pouze
v teoretické rovině („schovávají“ se za obecné fráze). Záměrně se soudy vyhýbají bližší
konkretizaci a pomocí aplikace příliš obecných definic si svým způsobem ulehčují svojí
pozici od vysvětlení, proč je kvalifikační předpoklad v konkrétních případech
přiměřený/nepřiměřený? Na výše uvedených rozhodnutích mi tedy chybí jasné
odůvodnění co zakládá podle soudu nepřiměřenost kvalifikačních předpokladů v daném
případě. V obecné rovině: - nejen veřejní zadavatelé by v soudních rozhodnutích ocenili
konkretizaci odůvodnění nepřiměřenosti kvalifikačních předpokladů. Došlo by tím
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Rozsudek NSS v právní věci sp.zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. června 2008
Rozsudek NSS v právní věci sp.zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. června 2008
75
Rozsudek NSS v právní věci sp.zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. června 2008
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bezpochyby ke zvýšení právní jistoty, povědomí o tom, co lze považovat za přiměřené a
co za nepřiměřené kvalifikační předpoklady.
Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T.
k přiměřenosti

kvalifikačních

předpokladů

uvádějí:

ve svém komentáři

„…Minimální

kvalifikační

požadavky však musejí být vždy přiměřené ve vztahu k druhu, rozsahu a složitosti
veřejné zakázky; tzn., že například v případě, že má být předmětem plnění veřejné
zakázky provedení generální opravy třiceti vlakových souprav, nemůže veřejný
zadavatel v rámci minimální požadované úrovně podle odst. 2 písm. a) (seznam
významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky) požadovat předložení
seznamu obsahujícího provedení generálních oprav nejméně dvě stě vlakových
souprav.“76
Sporných otázek týkajících se přiměřenosti kvalifikačních předpokladů může být
nespočet. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (a následně Vrchní soud v Olomouci)
se například zabýval otázkou, zda může být za diskriminační považován požadavek
veřejného zadavatele na předložení účetní uzávěrky, která bude ověřena auditorem.
Veřejný zadavatel smí podle zákona o veřejných zakázkách (jak současného tak
předcházejících) požadovat prokázání i ekonomické způsobilosti veřejného zadavatele,
otázkou však v konkrétním případě bylo, zda lze: „spravedlivě po uchazeči požadovat,
aby si nechal zpracovat požadovaný audit, aniž by to pro něj představovalo neúměrně
vysoké náklady, jež by jej byly reálně schopny od podání nabídky odradit.“ 77, 78 Vrchní
soud v Olomouci se neztotožnil s právním názorem Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže (podle kterého nebyl v dané věci požadavek veřejného zadavatele na předložení
ověřené účetní závěrky diskriminační, protože podmínka byla stanovena všem
uchazečům shodně) a druhoinstanční rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Otázka oprávněnosti
(přiměřenosti) požadavku veřejného zadavatele na předložení účetní uzávěrky ověřené
auditorem není v současné době stále pravomocně rozhodnuta.
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Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. Praha:
ASPI, a. s., 2006, s. 247
77
Rozsudek vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 2/2002 ze dne 22. července 2002
78
Veřejný zadavatel požadoval ověření účetní závěrky auditorem za roky 1998, 1999, případně za
rok 2000. Uchazeč nebyl osobou, která by měla ze zákona povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Vypracování auditu účetní závěrky by bylo pro uchazeče značně časově a finančně náročné.
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3.6. Výběr nejvhodnější nabídky
Zásada zákazu diskriminace musí být dodržena také v průběhu vlastního výběru
nejvhodnější nabídky. Jak ve směrnici 2004/18/ES, tak v ZVZ, je možné najít řadu
podstatných ustanovení. Pravidla stanovená ve směrnici 2004/18/ES a ZVZ mají
zajistit, aby veřejná zakázka byla udělena nediskriminačně. Problematika výběru
nejvhodnější nabídky bude zmíněna níže v kapitole č. 6.
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4. ZÁSADA ROVNÉHO ZACHÁZENÍ

4.1. Úprava zásady rovného zacházení v právních předpisech a
judikatuře
4.1.1. Komunitární právní úprava
Během zadávacího řízení musí veřejný zadavatel dodržovat řadu pravidel.
Jedním z těchto pravidel je i zásada rovného zacházení. Zásada rovného zacházení je na
rozdíl od předcházející úpravy (směrnice 93/36, 93/37, 97/52) explicitně vyjádřena
v řadě ustanoveních směrnice 2004/18/ES, a to jak v úvodních ustanoveních, tak v
jednotlivých článcích (např. úvodní ustanovení č. 2 a č. 46, článek 2, 29, 30 směrnice
2004/18/ES).79
Zásada rovného zacházení byla poprvé formulována Evropským soudním
dvorem ve věci Evropská komise v. Dánsko (případ Storebaelt).80 Evropský soudní
dvůr ve věci Storebaelt v odstavci 33 rozhodnutí stanovil: „…ačkoliv směrnice výslovně
nezmiňují princip rovného zacházení s dodavateli, povinnost dodržovat tento princip je
zakotvena hluboko v jádru směrnice…“.81 Profesorka Sue Arrowsmith k tomu
poznamenává: „Zatímco Evropský soudní dvůr zmínil tento princip v řadě konkrétních
situacích, nevypracoval žádná obecná kriteria určující, co zakládá nerovné
zacházení.“82
Podstatou zásady rovného zacházení je pravidlo, že se dvěma stejnými nebo
obdobnými situacemi by nemělo být zacházeno rozdílně, anebo naopak se dvěma
rozdílnými situacemi by nemělo být zacházeno obdobně, za předpokladu, že takováto

79

Předchozí právní úprava obsahovala pouze několik specifických ustanovení, výslovně však zásadu
rovného zacházení nezmiňovala.
80
Věc 243/89, Evropská komise v./ Dánské království („Storebaelt“), [1993] E.C.R. I-3353
81
Věc 243/89, Evropská komise v./ Dánské království („Storebaelt“), [1993] E.C.R. I-3353, odstavec 33
“…although the directive makes no express mention of the principle of equal treatment of tenderers, the
duty to observe that principle lies at the very heart of the directive…”
82
Arrowsmith S., The Law of public and utilities procurement. Second edition. Sweet & Maxwell,
London, 2005, 425 s.
“Whilst the European Court of Justice has mentioned the principle in a number of concrete
circumstances, it has not elaborated any general criteria for determining what constitutes unequal
treatment.“
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zacházení nejsou objektivně správná. Podobnou definici lze nalézt i v řadě rozhodnutích
Evropského soudního dvora.83
Zásadu rovného zacházení je třeba dodržovat v průběhu celého zadávacího
řízení. Veřejný zadavatel musí dodržovat zásadu rovného zacházení i v případě
posuzování ekonomických a finančních předpokladů dodavatele, jeho technické a
profesní způsobilosti apod. Zásada rovného zacházení musí být dodržena i v průběhu
vlastního výběru dodavatele, kterému bude veřejná zakázka zadána. Obdobně se
vyjádřil i Evropský soudní dvůr ve věci C-87/94 Evropská komise v./ Belgické
království, kde stanovil, že postup veřejného zadavatele při porovnávání nabídek musí
odpovídat

v každém

stádiu

jak

principu

rovného

zacházení

tak

principu

transparentnosti.“84

4.1.2. Právní úprava České republiky
Zásada rovného zacházení je zmíněna pouze v § 6 ZVZ nazvaném „Zásady
postupu zadavatele“.
Zákon blíže nespecifikuje pojem „rovné zacházení“, a proto je třeba ponechat
výklad pojmu teorii a judikatuře. Podstatou zásady rovného zacházení je pravidlo, že:
„ žádný z dodavatelů, zájemců nebo uchazečů nesmí být přímo nebo nepřímo, vědomě
nebo nevědomě zvýhodněn nebo znevýhodněn oproti jiným subjektům ve stejném
postavení“. 85
Zásadu rovného zacházení a pojem rovnost nelze chápat v absolutním měřítku.86
Ústavní soud konstantně judikuje, že nechápe rovnost jako absolutní, nýbrž jako
relativní. Příkladem může být nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004, kde
Ústavní soud stanovil, že: „ Stejná výše pokuty uložená majetnému se bude jevit jako
směšná a neúčinná, zatímco v případě postihu nemajetného může působit drakonicky a
83

Spojené případy 117/76 a 16/77, Albert Ruckdeschel & Co. et Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. v
Hauptzollamt Hamburg-St. Annen ; Diamalt AG v Hauptzollamt Itzehoe E.C.R. 1753, odstavec 7
Věc C-810/79, Überschär v./ Bundesversicherungsanstalt für Angestellte [1980] E.C.R. 2747,
odstavec 16
Věc 106/83, Semide v. Causa Conguagli Zucchero [1984] E.C.R. 4209, odstavec 28
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Věc C-87/94, Evropská komise v./ Belgické království(„SRWT – Wallonian buses“) [1996] E.C.R.
I/2043, odstavec 54
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Raus, D., Neruda, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde, 2007, 64 s.
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Obdobně viz Jurčík R., Zákon o zadávání veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.
Beck, 2006, 66 s.
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likvidačně. Není tedy porušením principu relativní rovnosti, když dvěma osobám
v různých situacích bude uložena pokuta v různé výši, byť by jediným rozdílem jejich
situace měly být právě rozdílné majetkové poměry.“87 Výše uvedený nález Ústavního
soudu se vztahuje k jiné problematice, přesto se domnívám, že má svůj význam i pro
oblast veřejných zakázek. Pokud chceme porozumět podstatě rovného zacházení, je
nezbytné vymezit pojem relativní rovnost. Význam nálezu Ústavního soudu pro právo
veřejných zakázek tkví především v tom, že z něj lze dovodit, že jednání, které by
mohlo být na první pohled vnímáno jako nerovné, ve své podstatě nerovným nemusí
být, a tudíž nemusí zakládat porušení zásady rovného zacházení. Pokud bychom chápali
rovnost (zásadu rovného zacházení) v absolutním měřítku, pak bychom mohli
považovat za její porušení například i požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci,
které bezpochyby nemusejí splňovat všichni dodavatelé.88 Výše uvedený nález
Ústavního soudu lze aplikovat i ve vztahu k veřejným zadavatelům. Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže ukládá pokuty veřejným zadavatelům v různé výši, a to
právě i s ohledem na povahu a postavení veřejného zadavatele. V jiné výši bude
pravděpodobně udělena pokuta nadnárodní korporaci a v jiné výši malé obci.
Dle rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je: „zásada
rovného a transparentního přístupu ke všem uchazečům o veřejnou zakázku jedním
ze základních principů, které musí zadavatel aplikovat v procesu zadávání veřejných
zakázek. Princip rovného přístupu k uchazečům je obligatorním principem při pořádání
výběrových řízení v podmínkách zemí Evropské unie, přičemž je na něj kladen důraz
v rozhodovací praxi Evropského soudního dvora (viz např. C – 87/94 ze dne
25.4.1996).“89
Zásadu rovnosti je nutné dodržovat jak ve smyslu možnosti přístupu k veřejným
zakázkám, tak ve smyslu možnosti uspět ve vlastním výběrovém řízení veřejné zakázky.
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4.2. Technický dialog – potenciální nebezpečí porušení zásady
rovného zacházení
Technický dialog je upraven mezi úvodními ustanoveními směrnice 2004/18/ES.
Důvody začlenění technického dialogu do preambule směrnice 2004/18/ES jsou
především politické. Členské státy se nebyly schopny dohodnout v průběhu přijímaní
směrnice 2004/18/ES na konkrétním znění článku, každý členský stát si představoval
úpravu technického dialogu jinak. Výsledkem neshod mezi členskými státy tedy byla
vágní, nedostatečná formulace technického dialogu, která byla „pro jistotu“ začleněna
pouze do preambule směrnice 2004/18/ES. Otázkou zůstává, jestli je úvodní ustanovení
směrnice (například právě úvodní ustanovení č. 8 směrnice 2004/18/ES) méně právně
závazné nežli jednotlivá ustanovení směrnice.
Úvodní ustanovení č. 8 směrnice 2004/18/ES zní:
„Před zahájením zadávacího řízení mohou veřejní zadavatelé prostřednictvím
"technického dialogu" vyhledávat nebo přijímat informace, které mohou použít při
přípravě zadávací dokumentace za předpokladu, že tyto informace nebudou bránit
hospodářské soutěži“.90
Technický dialog nelze zaměňovat za soutěžní dialog, jakožto zvláštní druh
zadávacího řízení, který je též novým institutem, který předchozí komunitární právní
úprava neznala. I když si je technický a soutěžní dialog v mnoha ohledech velice
podobný, jedná se o rozdílné instituty.
Podstatou technického dialogu je možnost veřejného zadavatele před zadávacím
řízením vyhledávat relevantní informace pro vypracování zadávací dokumentace.
Nejčastěji se tak bude dít v případech komplikovaných nebo komplexních veřejných
zakázek, kdy veřejný zadavatel nemá dostatečné prostředky a informace pro
vypracování zadávací dokumentace. Veřejný zadavatel se může za účelem získání rad a
relevantních informací, které potřebuje pro vypracování zadávací dokumentace, obrátit
na trh s žádostí o „pomoc“. Členské státy transponovaly znění úvodního ustanovení č. 8
směrnice 2004/18/ES do svých národních právních předpisů značně rozdílným
způsobem. Právní řády některých členských států dokonce vůbec technický dialog
90

Úvodní ustanovení č. 8 směrnice 2004/18/ES: „Before launching a procedure for the award of a
contract, contracting authorities may, using a technical dialogue, seek or accept advice which may be
used in the preparation of the specifications provided, however, that such advice does not have the effect
of precluding competition“.
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neupravují. Mezi tyto státy patří i Česká republika. ZVZ neobsahuje žádné ustanovení
týkající se technického dialogu. Naopak právní řády některých členských států upravují
technický dialog poměrně detailně. Příkladem může být Belgické království. De lege
ferenda lze doporučit, aby i Česká republika v budoucnu začlenila technický dialog do
své legislativy. Domnívám se, že by se jednalo o krok, který by přispěl
k transparentnosti chování veřejných zadavatelů a celého zadávacího řízení.
Technický dialog je institutem, u kterého může docházet k porušení zásady
rovného zacházení. Zajistit dodržování zásady rovného zacházení i v rámci technického
dialogu je bezpochyby základní povinností veřejného zadavatele. Účast na technickém
dialogu může znamenat pro subjekt (potencionálního dodavatele) řadu výhod, které
ostatní subjekty neúčastnící se technického dialogu nemají. Výhoda může například
spočívat v možnosti získání „dodatečných“ informací týkajících se připravované veřejné
zakázky. Tyto informace pak mohou být teoreticky následně využity pro vypracování
nabídky v rámci zadávacího řízení. Za výhodou bych také považoval skutečnost, že
subjekt, který se účastní technického dialogu, může poskytovat veřejnému zadavateli
rady a informace, které se nejvíce hodí jemu, a tím způsobem tak ovlivnit následné
vypracování zadávací dokumentace ve svůj prospěch. V neposlední řadě subjekt
účastnící se technického dialogu může být ve výhodě z důvodu získání „dodatečného“
času pro vypracování své nabídky, protože již před uveřejněním oznámení o zahájení
zadávacího řízení (odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení) tuší, jaké informace
bude zadávací dokumentace obsahovat.
Směrnice 2004/18/ES stanoví několik důvodů pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení. Příkladem může být účast na zločinném spolčení, korupce, praní
špinavých peněz apod. (viz článek 45 směrnice 2004/18/ES). Výčet konkrétních důvodů
pro vyloučení dodavatelů ze zadávacího řízení (z důvodu nezbytnosti dodržení zásady
rovného zacházení) však není taxativní. Lze najít řadu dalších důvodů pro vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení. Důvodem pro vyloučení může být například obdržení
veřejné podpory, změna ve složení skupiny dodavatelů, kteří podávají společnou
nabídku, a nebo právě účast na technickém dialogu.91
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Z důvodu povinnosti dodržet zásadu rovného zacházení je nezbytné, aby byl
dodavatel, který se účastnil technického dialogu, v některých případech z účasti na
zadávacím řízení veřejným zadavatelem vyloučen.
V obecné rovině lze u technického dialogu rozlišovat dva typy porušení zásady
rovného zacházení. Typickým porušením zásady rovného zacházení je situace, kdy
veřejný zadavatel nevyloučí dodavatele ze zadávacího řízení, ačkoliv dodavatel
vyloučen být měl. Atypickým porušením zásady rovného zacházení je pak případ, kdy
veřejný zadavatel naopak vyloučil dodavatele účastnícího se technického dialogu ze
zadávacího řízení, ačkoliv podmínky pro jeho vyloučení nebyly splněny.
Poprvé, kdy se Evropský soudní dvůr zabýval otázkou vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení z důvodu jeho účasti na technickém dialogu, byl případ Fabricom.92
Případ Fabricom je názorným příkladem atypického porušení zásady rovného
zacházení. Veřejný zadavatel v daném případě vyloučil dodavatele ze zadávacího řízení
jen z toho titulu, že se účastnil technického dialogu, aniž by blíže zkoumal, zda je jeho
vyloučení z důvodu dodržení zásady rovného zacházení skutečně objektivně nezbytné.
Veřejný zadavatel postupoval v uvedené věci v souladu s belgickou legislativou
veřejných zakázek, protože dle belgické legislativy bylo zakázáno podání nabídky
v rámci zadávacího řízení jakémukoliv dodavateli, který se předtím účastnil technického
dialogu. Belgické právo tak vylučovalo dopředu možnost účastnit se zadávacího řízení,
pokud se subjekt předtím podílel na technickém dialogu. Docházelo zde tedy
k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení bez ohledu na to, zda by jeho účast
v zadávacím řízení (po účasti na technickém dialogu) skutečně objektivně představovala
porušení principu rovného zacházení. Dle názoru společnosti Fabricom belgická
legislativa veřejných zakázek sama o sobě porušovala zásadu rovného zacházení,
protože dodavatelům nedávala žádnou možnost dokázat, že jejich účast na technickém
dialogu pro ně neznamená žádnou objektivní výhodu oproti ostatním dodavatelům a
tedy není dán důvod pro jejich vyloučení ze zadávacího řízení. Dle názoru společnosti
Fabricom konstituovala tedy belgická legislativa sama o sobě různé zacházení
s dodavateli. Aplikace takového pravidla způsobuje, že dodavatel je vyloučen z účasti
na zadávacím řízení i v případě, že jeho účast na technickém dialogu neznamená riziko
porušení zásady rovného zacházení. Evropský soudní dvůr shledal názory společnosti
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Fabricom za správné a potvrdil je. Vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení a priori z
důvodu jeho účasti na technickém dialogu není objektivně ospravedlněno a jde za
hranici toho, co je nezbytně nutné k dodržení zásady rovného zacházení. Dle názoru
Evropského soudního dvoru je ustanovení, které nedovoluje subjektu podat nabídku
v zadávacím řízení pouze z toho důvodu, že se účastnil technického dialogu, aniž by
tomuto subjektu byla za okolností daného případu dána možnost prokázat, že jím nabyté
zkušenosti během technického dialogu nemohly narušit následnou soutěž, v rozporu se
zásadou rovného zacházení.93 Evropský soudní dvůr stanovil, že veřejný zadavatel
nesmí vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení jen z prostého faktu, že se účastnil
technického dialogu. Veřejný zadavatel má povinnost vždy zkoumat, zda účast
dodavatele na technickém dialogu může znamenat pro dodavatele v konkrétním případě
výhodu oproti jiným. Vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení pak může veřejný
zadavatel pouze v případě, že účast na technickém dialogu přinesla dodavateli
objektivní zvýhodnění oproti jiným dodavatelům.
Ve věci Fabricom je zajímavý také názor Evropské komise a generálního
advokáta. Evropská komise i generální advokát zastávali opačný názor než Evropský
soudní dvůr. Dle jejich názoru byla belgická legislativa v souladu s komunitární
právem, protože směrnice 97/52/ES a 98/4/ES nestanovily přesnou a detailní úpravu
technického dialogu, a tudíž členské státy mohly implementovat směrnice 97/52/ES a
98/4/ES do svých právních řádů v tomto ohledu různými způsoby.94 Dle jejich názoru
se belgická legislativa snažila pouze vyhnout potencionálnímu nebezpečí porušení
zásady rovného zacházení.
Domnívám se, že Evropský soudní dvůr se oprávněně neztotožnil s názorem
Evropské komise a generálního advokáta a správně zaujal postoj odlišný. Jsem toho
názoru, že skutečně nelze automaticky vylučovat dodavatele z účasti na zadávacím
řízení v případech, kdy se dodavatel účastnil technického dialogu. Lze si představit řadu
situací, kdy účast na technickém dialogu objektivně neznamená získání výhody oproti
jiným dodavatelům. V takovýchto případech by pak automatické vyloučení dodavatele
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ze zadávacího řízení bezesporu porušovalo zásadu rovného zacházení. Na druhou stranu
nelze vyloučit situaci, že dodavatel účastnící se zadávacího řízení opravdu získal svojí
předchozí účastí na technickém dialogu výhodu, kterou ostatní dodavatelé (dodavatelé,
kteří se neúčastnili technického dialogu) nemají. V těchto případech je pak nepochybně
správné, aby veřejný zadavatel daného dodavatele z účasti na zadávacím řízení vyloučil.
Pokud by tak neučinil, opět by tím došlo k porušení zásady rovného zacházení.
Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Fabricom zajisté zvyšuje odpovědnost
veřejných zadavatelů. Veřejný zadavatel musí k jednotlivým dodavatelům přistupovat
zodpovědně a hodnotit postavení každého z nich v zadávacím řízení samostatně.
Domnívám se, že rozhodnutí Evropského soudního dvora přinese zvýšený počet sporů
mezi veřejnými zadavateli a dodavateli o oprávněnosti vyloučení/nevyloučení
dodavatelů ze zadávacího řízení. Až na základě následující judikatury bude možné blíže
vymezit v jakých konkrétních případech již účast na technickém dialogu znamená pro
dodavatele neospravedlnitelnou výhodu a kdy ještě nikoliv.

4.3. Veřejná podpora
V rámci Evropských společenství je veřejná podpora (používán je také termín
„státní pomoc“), jako nedůvodný prostředek zvýhodnění některých účastníků trhu či
odvětví výroby v hospodářské soutěži na úkor ostatních subjektů, v obecné rovině
zakázána. Slučitelnost jejího poskytnutí je vázána pouze na mimořádné situace.
Za veřejnou podporu poskytnutou v souladu s právními akty Evropských
společenství lze považovat tu veřejnou podporu, jež je za slučitelnou prohlášena přímo
v textu Smlouvy ES95 a která je ze zákazu vyjmuta tzv. blokovou výjimkou vydanou ve
formě nařízení (např. Nařízení Evropské komise č. 69/2001 o aplikaci článku 87 a 88
Smlouvy ES na státní pomoc de minis), popř. jejíž slučitelnost byla deklarována
v individuálním případě rozhodnutím Evropské komise nebo v mimořádných případech
postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy ES Radou.96
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Od 1. května 2004 je kontrola nad poskytováním veřejné podpory svěřena
Evropské komisi. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nadále funguje jako
monitorovací, koordinační a poradenský orgán, který radí poskytovatelům státní pomoci
jak v jednotlivých případech postupovat.
V oblasti práva veřejných zakázek může nedovolená veřejná podpora způsobit
porušení zásady rovného zacházení. Veřejnou podporu lze tedy označit jako další
příklad potencionálního nebezpečí porušení zásady rovného zacházení.

4.3.1. Komunitární právní úprava
Veřejná podpora není sice ve spojení se zásadou rovného zacházení ve směrnici
2004/18/ES explicitně zmíněna, lze však ale najít několik rozhodnutí Evropského
soudního dvora zabývajících se touto problematikou.
Ve věci C-94/99, ARGE Gewässerschutz97 se Evropský soudní dvůr zabýval
otázkou, zda je účast veřejného zadavatele, který obdrží veřejnou podporu, na
zadávacím řízení v souladu se zásadou rovného zacházení. Odstavec 32 rozhodnutí C94/99 říká: „…pouhý fakt, že zadavatel dovolí, aby se zadávacího řízení zúčastnily
subjekty, které dostávají dotace jakéhokoliv druhu, a to od tohoto zadavatele či jiných
zadavatelů, které jim umožní předložit nabídky v cenách podstatně nižších než ostatním
nedotovaným uchazečům, nepředstavuje porušení principu rovného zacházení…“.98
Ve světle rozhodnutí C-94/99, ARGE Gewässerschutz lze konstatovat, že veřejná
podpora neznamená nutně vždy porušení zásady rovného zacházení. Vyloučení
uchazeče, který obdržel veřejnou podporu, z účasti na zadávacím řízení bude nezbytné
pouze v některých případech. Uchazeč by měl být ze zadávacího řízení vyloučen
v případě: „…kdy má veřejný zadavatel za to, že byla obdržena veřejná podpora, která
je v rozporu se Smlouvou a že povinnost tuto nezákonnou podporu vrátit by mohla
ohrozit finanční postavení uchazeče do té míry, že by se uchazeč o veřejnou zakázku

97

Věc C-94/99, ARGE Gewässerschutz v./ Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft [2000]
E.C.R. I-11037
98
Věc C-94/99, ARGE Gewässerschutz v./ Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft [2000] E.C.R.
I-11037, odstavec 32
„.. the mere fact that the contracting authority allows bodies receiving subsidies of any kind, whether
from that contracting authority or from other authorities, which enable them to submit tenders at prices
appreciably lower than those of the other, unsubsidised, tenderers to take part in a procedure for the
award of a public service contract does not amount to a breach of the principle of equal treatment…”
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mohl dostat do situace, kdy nebude schopen poskytnout požadovanou finanční nebo
ekonomickou záruku.“99 Bohužel Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí C-94/99,
ARGE Gewässerschutz nedefinoval konkrétní podmínky, za kterých by byl veřejný
zadavatel povinen (nebo oprávněn) vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení.100 V tomto
ohledu bude pravděpodobně nezbytné vyčkat další judikatury Evropského soudního
dvora.
Směrnice

2004/18/ES

upravuje

veřejnou

podporu

pouze

v souvislosti

s mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Podle
článku 55 směrnice 2004/18/ES může veřejný zadavatel v případě, že zjistí, že cena
nabídky uchazeče je mimořádně nízká z důvodu, že uchazeč získal veřejnou podporu,
odmítnout nabídku teprve po konzultaci s uchazečem za předpokladu, že uchazeč není
schopen v dostatečné lhůtě stanovené veřejným zadavatelem prokázat, že daná veřejná
podpora byla poskytnuta v souladu s právními předpisy.

4.3.2. Právní úprava České republiky
ZVZ upravuje veřejnou podporu stejně jako směrnice 2004/18/ES pouze ve
vztahu k mimořádně nízké nabídkové ceně. Znění § 77 odst. 5 ZVZ přesně kopíruje
znění článku 55 směrnice 2004/18/ES. Odstavec 5 § 77 ZVZ je proto třeba vykládat ve
stejném smyslu jako znění článku 55 směrnice 2004/18/ES - tedy, že pokud uchazeč
doloží, že mimořádně nízké ceny nabídky dosáhl z důvodu veřejné podpory, která je
slučitelná s právními akty Evropských společenství, pak musí veřejný zadavatel toto
zdůvodnění přijmout jako opodstatněné a uchazeče nesmí ze zadávacího řízení vyloučit.
Důkazní břemeno o slučitelnosti veřejné podpory s právními akty Evropských
společenství nese uchazeč. V případě, že uchazeč toto důkazní břemeno neunese, musí
veřejný zadavatel ve světle judikatury Evropského soudního dvora (rozhodnutí ve věci
C-94/99, „ARGE Gewässerschutz“) uchazeče z důvodu mimořádně nízké ceny nabídky
ze zadávacího řízení vyloučit.
99

Věc C-94/99 ARGE Gewässerschutz v/Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, odstavec 30
„…where the contracting authority considers that it has received aid incompatible with the Treaty and
that the obligation to repay illegal aid would threaten its financial well-being, so that that tenderer may
be regarded as unable to offer the necessary financial or economic security.”
100
Treumer, Steen, The Discretionary Powers of Contracting Entities – Towards a Flexible Approach in
the Recent Case Law of the Court of Justice, in: Public Procurement Law Review (2006) 15, Issue 3,
p.76.
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ZVZ výslovně veřejnému zadavateli neukládá povinnost zdůvodnit, proč
považuje danou konkrétní cenovou nabídku za mimořádně nízkou. Dle rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže má však veřejný zadavatel: „povinnost
rozhodnout tak, aby jeho rozhodnutí bylo přezkoumatelné, přičemž musí být dostatečně
průhledné, aby vylučovalo možnou diskriminaci uchazeče o veřejnou zakázku.“101 Při
interpretaci zákonného ustanovení a posuzování obsahu povinností uchazeče a
veřejného zadavatele je nutné vycházet především ze zásady transparentnosti postupu
veřejného zadavatele při zadávání veřejné zakázky.102
Pokud by uchazeč nedokázal prokázat slučitelnost jemu poskytnuté veřejné
podpory s právními akty Evropských společenství ve lhůtě stanovené veřejným
zadavatelem, musí veřejný zadavatel takovou nabídku vyloučit. V případě, že by se
jednalo o vyřazení nabídky u nadlimitní veřejné zakázky, má veřejný zadavatel
povinnost informovat o vyloučení nabídky Evropskou komisi. Evropská komise může
následně zvážit možnost zahájení řízení o vrácení nezákonně poskytnuté veřejné
podpory. Povinnost informovat Evropskou komisi o vyloučení nabídky je doslovným
promítnutím textu směrnice 2004/18/ES do ZVZ. Forma sdělení Evropské komisi není
v ZVZ upravena. V úvahu tak připadá i prosté oznámení této skutečnosti formou dopisu
Evropské komisi, resp. Generálnímu ředitelství pro vnitřní trh, jež má problematiku
veřejných zakázek v kompetenci.103 Oznámení je pravděpodobně také možno učinit
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj nebo Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže, jakožto národní monitorovací jednotky veřejné podpory.104

4.4. Změny ve složení dodavatelského konsorcia
4.4.1. Komunitární právní úprava
Dle článku 4 odst. 2 směrnice 2004/18/ES může být nabídka podána i skupinou
dodavatelů (hospodářských subjektů). V praxi je podávání nabídek skupinou dodavatelů

101

Rozhodnutí ÚOHS č.j. VZ S 199/05 ze dne 19. ledna 2006
Rozhodnutí ÚOHS č.j. VZ S 199/05 ze dne 19. ledna 2006
103
Raus, D., Neruda, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde, 2007, 570 s.
104
Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. Praha:
ASPI, a. s., 2006, s. 308.
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poměrně častý jev, zejména v případech technologicky složitých, komplexních nebo
rozsáhlých veřejných zakázek, kde by plnění pouze jedním dodavatelem bylo značně
obtížné a náročné, ne-li nemožné. Každý z dodavatelů konsorcia může disponovat
jinými prostředky, znalostmi a zkušenostmi, jejichž spojením lze teprve dosáhnout
úspěšně výsledku – udělení veřejné zakázky.
V praxi též dochází ke změnám konsorcia dodavatelů. Otázkou však je, zda tyto
změny ve složení konsorcia mohou zapříčinit porušení některé ze základních zásad
zadávání veřejných zakázek, a to zejména v případě, kdy dojde ke změně ve složení
konsorcia po podání nabídky. V případě změny ve složení skupiny dodavatelů je
nezbytné zvážit, zda by takováto skupina dodavatelů neměla být z další účasti na
zadávacím řízení vyloučena. Směrnice 2004/18/ES nemá žádná specifická ustanovení,
která by tuto otázku upravovala. Řešení problému je tedy ponecháno teorii a judikatuře.
Evropský soudní dvůr se zabýval změnami ve složení konsorcia ve věci C-57/01,
Makedoniko Metro.105 Řecký soud položil Evropskému soudnímu dvoru otázku, zda
pravidlo stanovené národní legislativou, které zakazuje změny ve složení konsorcia po
podání nabídky, je v souladu s evropskou legislativou. Evropský soudní dvůr na tuto
otázku explicitně neodpověděl a zaujal ve věci - dle mého názoru - velice opatrný
postoj. Evropský soudní dvůr stanovil, že v případě absence jakéhokoliv relevantního
ustanovení ve směrnici 93/37/EHS, spadají pravidla úpravy této otázky do kompetence
národní legislativy.106 Domnívám se, že odpověď Evropského soudního dvora na otázku
řeckého soudu lze interpretovat i v tom smyslu, že směrnice 93/37/EHS nevylučuje, aby
národní legislativa zakázala změnu ve složení konsorcia, které se účastní zadávacího
řízení, po předložení nabídek.107
Ve věci C-57/01, Makedoniko Metro je také (z pohledu základních zásad
zadávacího řízení) zajímavé stanovisko generální advokátky Stix Hakl.108 Generální
advokátka ve svém stanovisku zdůraznila, že národní pravidla především musí
105

Věc C-57/01, Makedoniko Metro a Mikhaniki AE v./ Elliniko Dimisio [2003] E.C.R. I-1091
Ve věci C-57/01, Makedoniko Metro, se soud zabýval směrnicí 93/37/ EHS o koordinaci postupů při
zadávání veřejných zakázek na stavební práce. Přesto je však rozhodnutí Evropského soudního dvora
stále relevantní, protože současné znění dnes platné směrnice 2004/18/ES je v tomto ohledu stejné jako
znění směrnice 93/37/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce.
107
Viz odstavec 63, věc C-57/01 Makedoniko Metro
108
Stanovisko generální advokátky Stix Hakl, doručené dne 11. července 2002, dostupné z: http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=264206:cs&lang=en&list=401439:cs,287555:cs,279804:cs,277792:cs,27148
3:cs,264206:cs,355463:cs,&pos=6&page=1&nbl=7&pgs=10&hwords=Makedoniko%20Metro~&checkte
xte=checkbox&visu=#texte, náhled ke dni 22. ledna 2009
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zachovávat základní zásady, například zásadu zákazu diskriminace, rovnosti a
efektivnosti.
Konečnou interpretace rozhodnutí C-57/01, Makedoniko Metro bych tedy učinil
v tom smyslu, že národní legislativa může vyloučit možnost provádění změn ve složení
konsorcia dodavatelů, avšak takovéto pravidlo národní legislativy musí být v souladu se
základními zásadami zadávání veřejných zakázek. V tomto ohledu tedy považuji za
nezbytné odkázat na případ Fabricom a možnost atypického porušení zásady rovného
zacházení (viz kapitola 4.2.)
Na závěr bych chtěl také upozornit, že Evropský soudní dvůr ve věci C-57/01,
Makedoniko Metro nestanovil, které změny v konsorciu jsou dovoleny v případě, že
národní legislativa otázku změn v konsorciu vůbec neupravuje. Domnívám se, že
v takovém případě, nezbývá veřejnému zadavateli nic jiného, než se při svém postupu
opět řídit základními zásadami zadávání veřejných zakázek, mimo jiné i zásadou
rovného zacházení se všemi dodavateli.
Je zřejmé, že ne každá změna ve složení konsorcia dodavatelů je akceptovatelná,
a tedy v některých případech je nezbytné, aby veřejný zadavatel změněné konsorcium
vyloučil ze zadávacího řízení. Na druhé straně ne každá změna ve složení konsorcia
dodavatelů musí a priori znamenat porušení zásady rovného zacházení. Malé změny ve
složení konsorcia, které neovlivňují podstatu skupiny dodavatelů, by neměly mít za
následek vyloučení skupiny ze zadávacího řízení.
Konsorcium by mělo být například vyloučeno ze zadávacího řízení v případě,
kdy změna v jeho složení způsobí, že konsorcium jako celek již nesplňuje kvalifikační
předpoklady stanovené veřejným zadavatelem. Pokud by veřejný zadavatel takovémuto
konsorciu dovolil nadále se účastnit zadávacího řízení, porušil by zásadu rovného
zacházení vzhledem k tomu, že ostatní dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikační kritéria,
byli vyloučeni již dříve.109 Povinnost vyloučit konsorcium může být také aktuální
v situaci, kdy změna v konsorciu ovlivní podstatu nabídky konsorcia. Především může
jít o situace v rámci více-etapových řízení (užší řízení, jednacího řízení s uveřejněním,
soutěžní dialog). Pokud konsorcium úspěšně projde první etapou řízení a následná
změna ve složení konsorcia ovlivní podstatu konsorcia, na jejímž základě bylo vybráno
do další etapy (například konsorcium mohlo být do další etapy řízení vybráno z důvodů
109

Arrowsmith S., The Law of public and utilities procurement. Second edition. Sweet & Maxwell,
London, 2005, 776 s.
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zvláštních dovedností jednoho z dodavatelů konsorcia, které významně ovlivní kvalitu
nabídky konsorcia), domnívám se, že bude pravděpodobně nezbytné revidovat výběr
dodavatelů do druhé etapy a znovu uvážit, kteří dodavatelé (konsorcia) by měli být do
další etapy řízení vybráni.

4.4.2. Právní úprava České republiky
ZVZ připouští možnost podání nabídky společně několika dodavateli. Společnou
nabídkou se dle § 69 odst. 4 ZVZ rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek
stanovených v § 51 odst. 6 ZVZ více dodavatelů společně. Ze znění § 56 odst. 6 ZVZ
vyplývá, že pokud je podávána společná nabídka, musí být její součástí, resp. přílohou i
smlouva, z níž vyplývá závazek, že všichni dodavatelé zúčastnění na společné nabídce
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění veřejné zakázky, resp. po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
z veřejné zakázky.110
ZVZ neobsahuje (stejně jako směrnice 2004/18/ES) žádná specifická
ustanovení, která by upravovala otázku změn ve složení konsorcia. ZVZ také nestanoví
žádné specifické pravidlo, které by, obdobně jako řecká legislativa, zakazovalo změny
ve složení konsorcia. Dovodil bych, že změny ve složení konsorcia jsou tedy v České
republice dovolené. Veřejný zadavatel musí mít ale na paměti vždy znění § 6 ZVZ a
povinnosti, které mu z § 6 ZVZ vyplývají -

tj. povinnost dodržovat zásadu

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
ZVZ pamatuje na změnu ve složení konsorcia pouze nepřímo, a to ve vztahu ke
změně kvalifikace dodavatele. Dle znění § 58 odst. 1 ZVZ má dodavatel povinnost
nejpozději do 7 dnů oznámit veřejnému zadavateli jakoukoliv změnu v jeho kvalifikaci,
pokud

by

tato

změna

v kvalifikaci

znamenala

nesplnění

kvalifikace

ve

smyslu § 50 a násl. ZVZ. Toto ustanovení ZVZ lze vztáhnout i na konsorcia dodavatelů,
kteří podávají společnou nabídku, vzhledem ke znění druhé věty odstavce 4 § 69 ZVZ,
110

Zákon připouští i možnost odlišné úpravy odpovědnosti na společné nabídce zúčastněných dodavatelů.
Veřejný zadavatel může v zadávacích podmínkách nebo kvalifikační dokumentaci uvést, že na smlouvě
prokazující závazek společné a nerozdílně odpovědnosti netrvá nebo může požadovat pozměněný rozsah
solidární odpovědnosti, např. tak, že by společná a nerozdílná odpovědnost vznikala pouze ve vztahu ke
konkrétnímu typu závazků.
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dle kterého se dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a mají uzavřenou smlouvu
ve smyslu § 51 odst. 6 (nebo jinak upravenou odpovědnost podle § 51 odst. 6) považují
za jednoho uchazeče. Pokud tedy dojde ke změně ve složení konsorcia dodavatelů, která
bude mít za následek, že konsorcium již nebude nadále splňovat kvalifikační
předpoklady stanovené veřejným zadavatelem, má toto konsorcium podle § 58 ZVZ
povinnost nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a
současně předložit potřebné dokumenty, které prokazují splnění kvalifikace v plném
rozsahu. Pokud tak konsorcium neučiní, musí veřejný zadavatel konsorcium vyloučit
z účasti v zadávacím řízení.
Je nezbytné zdůraznit, že znění § 58 ZVZ nedopadá na každou změnu
v kvalifikaci, ale pouze na relevantní změnu v kvalifikaci - tedy na takovou změnu v
kvalifikaci, která v podstatě zapříčiní ztrátu kvalifikace. Jedná se o takovou změnu
v kvalifikaci, která by (v případě, že by se vyskytla již v okamžiku prokazování
kvalifikace) vedla veřejného zadavatele k závěru, že dodavatel nesplnil požadovanou
kvalifikaci (následkem by bylo vyloučení dodavatele z účasti na zadávacím řízení).
Posouzení, zda se již jedná o relevantní změnu kvalifikace nebo nikoliv, je na
dodavateli (konsorciu dodavatelů). Pokud by se dodavatel domníval, že se ještě nejedná
o relevantní změnu kvalifikace a z tohoto důvodu by ji tedy veřejnému zadavateli
neoznámil, avšak ve skutečnosti by se již o relevantní změnu jednalo (a veřejný
zadavatel by se o ní dozvěděl), musí veřejný zadavatel tuto skutečnost posoudit jako
nesplnění kvalifikace podle § 60 odst. 1 ZVZ a takovéhoto dodavatele z účasti na
zadávacím řízení vyloučit.
Otázku změn ve složení konsorcia upravuje tedy současné znění ZVZ pouze
nepřímo, a to ve vztahu k relevantní změně kvalifikace konsorcia. K relevantní změně
kvalifikace konsorcia může (mimo jiné) dojít právě v případě, kdy určitý dodavatel
z konsorcia vystoupí a toto vystoupení způsobí ztrátu kvalifikace celého zbytku
konsorcia. Příkladem může být situace, kdy z konsorcia vystoupí dodavatel, který má
jako jediný z členů konsorcia oprávnění k podnikání, které je nezbytné pro plnění
veřejné zakázky ve smyslu § 54 písm. b) ZVZ nebo jako jediný disponuje technickým
vybavením požadovaným veřejným zadavatelem ve smyslu § 56 ZVZ odst. 1 písm. b).
Pokud zbylé konsorcium „nezíská“ kvalifikaci do 7 dnů zpět, následkem musí být jeho
vyloučení z účasti na zadávacím řízení.
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Žádná další konkrétní specifická pravidla, která by se otázkou změn ve složení
konsorcia, ZVZ neobsahuje. Veřejný zadavatel se bude muset v posuzování otázky zda
má vyloučit ze zadávacího řízení konsorcium, které změnilo svoje složení, řídit již výše
zmíněnou zásadou transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení.
Vodítkem při jeho postupu mu může být judikatura Evropského soudního dvora, a to
především rozhodnutí ve věci Makedoniko Metro a rozhodnutí ve věci Fabricom.
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5. ZÁSADA TRANSPARENTNOSTI

5.1. Úprava zásady transparentnosti v právních předpisech a
judikatuře
5.1.1. Směrnice 2004/18/ES
Transparentnost je důležitý nástroj přispívající k prosazení zásady zákazu
diskriminace a prostředek, který slouží k monitorování diskriminačního chování. Cílem
zásady transparentnosti je snaha zajistit, aby veřejná zakázka byla udělena
nediskriminačním způsobem, na základě zadávacího řízení, ve kterém se bude
s jednotlivými dodavateli zacházet v souladu se zásadou rovného zacházení. Evropský
soudní dvůr se vyjádřil v tom smyslu, že transparentnost je principem, který je zásadní
pro zadávací směrnice a podporuje zásadu rovného zacházení.111
Zásada transparentnosti je jednou ze tří zásad uvedených v článku 2 směrnice
2004/18/ES. Zásada transparentnosti je také zmíněna v několika úvodních ustanovení
směrnice 2004/18/ES (např. úvodní ustanovení č. 2, č. 46 směrnice 2004/18/ES). Dále
se pak implicitně promítá do řady ustanovení směrnice 2004/18/ES, které upravují
jednotlivé fáze zadávacího řízení.
Za účelem dosažení transparentnosti zadávacího řízení má veřejný zadavatel
povinnost dodržovat řadu pravidel. Příkladem může být povinnost uveřejnit oznámení
(výzvu) o zahájení zadávacího řízení ve všeobecně dostupných prostředcích, povinnost
stanovit pouze taková kritéria, na základě kterých bude udělena veřejná zakázka, která
se skutečně vztahují k předmětu veřejné zakázky nebo povinnost tato kritéria uveřejnit
v oznámení (výzvě) o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci. Mezi
dalšími povinnostmi lze zmínit povinnost stanovit a zároveň zveřejnit váhu jednotlivých
dílčích hodnotících kritérií v případě, že veřejný zadavatel rozhodne o zadání veřejné
zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Lze
však jistě najít i řadu dalších povinností uložených veřejnému zadavateli, které
přispívají k dosažení transparentnosti zadávacího řízení.
111

Věc C-19/00, SIAC Consstruction v./ County Council of the County of Mayo [2001] E.C.R. I-7725,
odstavec 41
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5.1.2. Právní úprava České republiky
Povinnost dodržovat zásadu transparentnosti je stanovena v § 6 ZVZ. Dle
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je transparentní přístup ke všem
uchazečům o veřejnou zakázku jedním ze základních principů, které musí zadavatel
aplikovat v procesu zadávání veřejných zakázek.112 Zásadu transparentnosti je nutné
(ostatně stejně jako další zásady § 6 ZVZ) interpretovat v souladu s komunitárními
právními předpisy a příslušnými rozhodnutími Evropského soudního dvora. Zásada
transparentnosti se prolíná celým zadávacím řízením včetně fáze po jeho ukončení
(např. lze zmínit povinnost veřejného zadavatele vypracovat po ukončení zadávacího
řízení v případě nadlimitní veřejné zakázky písemnou zprávu ve smyslu § 85 ZVZ).
Zajištění transparentnosti je nezbytnou podmínkou k dosažení účinné konkurence mezi
dodavateli a účelného vynakládání veřejných prostředků. Lze konstatovat, že je
v rozporu se zásadou transparentnosti (a tedy i zákonem), jakékoliv jednání veřejného
zadavatele, které by činilo průběh zadávacího řízení nečitelným, nekontrolovatelným
nebo hůře kontrolovatelným.113 Zásada transparentnosti by měla zajistit co největší
informovanost dodavatelů, veřejných zadavatelů, ale i veřejnosti o průběhu zadávacího
řízení, včetně informovanosti o pravomocných rozhodnutích Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.114
Zásada transparentnosti má bezpochyby také přispět ke snížení korupce.
Korupce v zadávacím řízení vzniká právě především v případech, kdy zadávací řízení
trpí nedostatkem transparentnosti. V důsledku korupce během zadávacího řízení
nedochází k dosažení primárního cíle zadávacího řízení – tedy výběru skutečně
nejvhodnější nabídky z pohledu veřejného zadavatele, a tedy k efektivnímu vynakládání
veřejných prostředků. V případě transparentního zadávacího řízení se minimalizuje
prostor pro případné nekalé praktiky jak ze strany dodavatelů, tak ze strany veřejného
zadavatele.

112

Rozhodnutí ÚOHS č.j.: S 193/01-151/4924./01-Jak ze dne 7. prosince 2001
Raus, D., Neruda, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde, 2007, 67 s.
114
Jurčík R., Zákon o zadávání veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, 72 s.
113
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5.2. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky
5.2.1. Komunitární právní úprava
Kritéria, na základě kterých může být veřejná zakázka udělena, jsou ve směrnici
2004/18/ES zmíněna v řadě ustanoveních (např. úvodní ustanovení č. 46 nebo článek 24
směrnice 2004/18/ES). Ústředním ustanovením je ale článek 53 směrnice 2004/18/ES.
Dle článku 53 směrnice 2004/18/ES má veřejný zadavatel pouze dvě varianty kritérií,
podle kterých může veřejnou zakázku udělit. Veřejný zadavatel může udělit veřejnou
zakázku buď takovému uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou
(kritérium nejnižší nabídkové ceny) nebo uchazeči, který podal „hospodářsky
nejvýhodnější nabídku“ (kritérium hospodářsky nejvýhodnější nabídky), a to
hospodářsky nejvýhodnější nabídku z pohledu veřejného zadavatele. Definicí pojmu
„hospodářsky nejvýhodnější nabídka“ se zabýval i Evropský soudní dvůr. Ve věci
„Beentjes“ Evropský soudní dvůr stanovil, že není rozhodné jaké slovní vyjádření
pojmu „hospodářsky nejvýhodnější nabídka“ národní legislativa zvolí.115 Připustil, že
lze použít i jinou formulaci – například „nejvíce přijatelná nabídka z pohledu veřejného
zadavatele“.116
Problematika kritérií, podle kterých může veřejný zadavatel udělit veřejnou
zakázku, byla předložena Evropskému soudnímu dvoru v mnoha případech. Ve vztahu
k zásadě rovného zacházení je jedním z významnějších judikátů rozhodnutí Evropského
soudního dvora ve věci C-13/99 Concordia Bus Finland.117 Evropský soudní dvůr byl
ve věci C-13/99 Concordia Bus Finland dotazován, zda může veřejný zadavatel stanovit
taková kritéria, která mohou být splněna pouze několika dodavateli, a to zejména
v situaci, kdy jeden z těchto dodavatelů, který je schopen splnit kritéria, je vlastněn
veřejným zadavatelem. Dle názoru Evropského soudního dvora není v rozporu se
zásadou rovného zacházení skutečnost, že kritéria stanovená veřejným zadavatelem jsou
splněna pouze malým počtem dodavatelů za předpokladu, že kritéria jsou objektivní,
použitelná bez rozdílu na všechny nabídky a souvisí s předmětem veřejné zakázky.
Evropský soudní dvůr ve svém odůvodnění stanovil: „…skutečnost, že jedno z kritérií
zvolených zadavatelem za účelem určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky mohlo být
115

Rozsudek ve věci C31/87, Gebroeders Beentjes BV v./ Netherlands [1988] E.C.R. 4635
Rozsudek ve věci C31/87, Gebroeders Beentjes BV v./ Netherlands [1988] E.C.R. 4635, odstavec 37
117
Věc C-513/99, Concordia Bus Finland v./ Helsinky [2002] E.C.R: I-7213
116

53

splněno jenom malým počtem podniků, mezi kterými figuroval podnik uvedeného
zadavatele, nemůže sama o sobě představovat porušení zásady rovného zacházení.“ 118

5.2.2. Právní úprava České republiky
ZVZ upravuje kritéria, na základě kterých může být veřejná zakázka zadána
v § 78 ZVZ jako tzv. „základní hodnotící kritéria“. V souladu s evropskou legislativou a
judikaturou Evropského soudního dvora ZVZ stanoví, že základním hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky je buď ekonomická výhodnost předložené
nabídky nebo nejnižší nabídková cena.

Volba základního hodnotícího kritéria

(ekonomická výhodnost nabídky / nejnižší nabídková cena) je ve výlučné pravomoci
veřejného zadavatele. Ve smyslu § 78 odst. 3 ZVZ musí veřejný zadavatel zvolit
základní hodnotící kritérium podle druhu a složitosti konkrétní veřejné zakázky.
Limitován je pouze v případě soutěžního dialogu, v rámci kterého je základním
hodnotícím kritériem pouze ekonomická výhodnost nabídky. Veřejný zadavatel nemůže
v rámci soutěžního dialogu udělit veřejnou zakázku na základě nejnižší nabídkové ceny.
Úprava ZVZ je v tomto ohledu v souladu se zněním článku 29 odst. 1 směrnice
2004/18/ES, který stanoví stejné pravidlo.
Základní

hodnotící

kritérium

nejnižší

nabídkové

ceny

je

kritériem

jednosložkovým. Veřejný zadavatel musí udělit veřejnou zakázku v tomto případě tomu
uchazeči, který předloží nejnižší nabídkovou cenu, a to bez ohledu na ostatní vlastnosti
jeho nabídky. V praxi se tento způsob hodnocení veřejných nabídek příliš nepoužívá.
Lze však konstatovat, že se jedná o nejtransparentnější způsob udělování veřejné
zakázky, protože (mimo jiné) eliminuje subjektivní prvek hodnocení jednotlivých členů
hodnotící komise. Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny se nejčastěji
používá v případech, kdy je veřejný zadavatel schopen dostatečně určitě a přesně
specifikovat své požadavky na předmět veřejné zakázky, a tudíž zde není ponechán
prostor pro soutěž mezi parametry nabízeného plnění jednotlivých dodavatelů. Jedná se
o případy, kdy je zboží všech dodavatelů prakticky identické a liší se pouze právě
nabídkovou cenou. Zpravidla se bude jednat o veřejné zakázky na dodávky - například
118

Věc C-513/99, Concordia Bus Finland v./ Helsinky [2002] E.C.R. I-7213, odstavec 85;
dostupné z http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,cs&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,
pl,pt,sk,sl,sv,&val=357657:cs&page=1&hwords, náhled ke dni 22. března 2009
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na dodávky kancelářských potřeb, pohonných hmot atd. Pokud veřejného zadavatele
zajímají kromě nabídkové ceny i jiné (kvalitativní, kvantitativní) parametry nabízených
stavebních prací, dodávek nebo služeb, je vhodnější, aby zvolil jako základní hodnotící
kritérium ekonomickou výhodnost nabídky.

5.3. Kriterium ekonomická výhodnost nabídky
5.3.1. Komunitární právní úprava
Pokud se rozhodne veřejný zadavatel pro zadání veřejné zakázky na základě
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky119, má povinnost stanovit vždy dílčí hodnotící
kritéria. Dílčí hodnotící kritéria ve svém celkovém souhrnu právě určují ekonomickou
výhodnost nabídky. Je pouze na veřejném zadavateli, která konkrétní dílčí hodnotící
kritéria určující ekonomickou výhodnost nabídky zvolí. Podmínkou však je, že se dílčí
hodnotící kritéria (která veřejný zadavatel považuje za relevantní k identifikaci
ekonomicky nejvýhodnější nabídky) musí vztahovat k předmětu veřejné zakázky
(článek 53 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/18/ES). Dílčí hodnotící kritéria, která
považuje veřejný zadavatel za relevantní, musí být samozřejmě v souladu se základními
principy komunitárního práva.120
Směrnice 2004/18/ES vypočítává v článku 53 bodě 1 písm. a) výčet dílčích
hodnotících kritérií, která může vzít veřejný zadavatel v úvahu. Jedná se však pouze o
demonstrativní výčet. Veřejný zadavatel může použít i jiná dílčí hodnotící kritéria,
pokud je bude považovat za relevantní a budou se vztahovat k předmětu veřejné
zakázky. Demonstrativnost výčtu uvedeného v článku 53 směrnice 2004/18/ES
potvrzuje i judikatura Evropského soudní dvora.121 Do výčtu dílčích hodnotících kritérií
(stanoveného v článku 53 směrnice 2004/18/ES) jsou zahrnuta mimo jiné kritéria jako
kvalita, cena, technická úroveň, provozní náklady, záruční servis a dodací lhůta.
119

V oficiálním českém znění směrnice 2004/18/ES je používán výraz „hospodářsky nejvýhodnější
nabídka“.
120
Nelze např. stanovit jako dílčí hodnotící kritérium „původ (sídlo) dodavatele“.
121
Viz rozsudek ve věci C-513/99, Concordia Bus Finland v./ Helsinki [2002] E.C.R. I-7213, odstavec 54
(odstave 54 rozsudku C-513/99 ze dne 17. září 2002 se vztahuje k článku 36(1)(a) směrnice 92/50/EHS.
Znění článku 36(1)(a) se však obsahově téměř shoduje se současně platným zněním
článku 53 bod 1 písm. a) směrnice 2004/18/ES)
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5.3.1.1. Ne-ekonomická dílčí hodnotící kritéria
Článek 53 směrnice 2004/18/ES zmiňuje mezi dílčími hodnotícími kritérii, která
může veřejný zadavatel použít k identifikaci ekonomicky nejvhodnější nabídky, také
kritérium „estetické vlastnosti“ nebo „vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí“.
Tento typ kritérií lze nazvat jako ne-ekonomická kritéria. Evropský soudní dvůr se
zabýval ne-ekonomickými kritérii v několika případech.
Předním rozhodnutím zabývajícím se ne-ekonomickými kritérii je rozhodnutí
Evropského soudního dvora ve věci C-513/99, Concordia Bus Finland.122 Evropský
soudní dvůr stanovil, že kritéria, která může veřejný zadavatel stanovit za účelem
nalezení ekonomicky nejvhodnější nabídky, nemusí být vždy zcela ekonomického
charakteru. Dle názoru Evropského soudního dvora: „ …čl. 36 odst. 1 písm. a) nelze
vykládat v tom smyslu, že každé ze zadávacích kritérií použitých zadavatelem za účelem
určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky musí nutně mít čistě ekonomickou povahu.
Nelze totiž vyloučit, že faktory, které nejsou čistě ekonomické, by mohly z pohledu
uvedeného zadavatele ovlivnit hodnotu nabídky.“

123, 124

Veřejný zadavatel může vzít

v úvahu při stanovení dílčích hodnotících kritérií i ekologická kritéria (například úroveň
emisí oxidu dusíku nebo úroveň hlučnosti autobusů), za předpokladu, že: „kritéria
souvisí s předmětem zakázky, neposkytují uvedenému zadavateli neomezenou svobodu
výběru, jsou výslovně uvedena v zadávací dokumentaci nebo ve vyhlášení zakázky a jsou
v souladu se všemi základními zásadami práva Společenství, zejména se zásadou
nediskriminace.“125
Obdobně jako ekologická kritéria mohou být veřejným zadavatelem zahrnuta
mezi dílčí hodnotící kritéria i sociální kritéria. Příkladem může být kritérium týkající se
122

Rozsudek ve věci C-513/99, Concordia Bus Finland v./ Helsinki [2002] E.C.R. I-7213
Rozsudek ve věci C-513/99, Concordia Bus Finland v./ Helsinki [2002] E.C.R. I-7213, odstavec 55;
dostupné z http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,cs&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,
pl,pt,sk,sl,sv,&val=357657:cs&page=1&hwords, náhled ke dni 22.března 2009
124
Rozsudek ve věci C-513/99, Concordia Bus Finland v./ Helsinky se vztahuje ke směrnicím 92/50/ES a
93/38/EEC. Znění článku 36 odst. 1 písm. a) směrnice 92/50/ES je však téměř identické se současně
platným změním článku 53 směrnice 2004/18/ES.
125
Rozsudek ve věci C-513/99, Concordia Bus Finland v./ Helsinki [2002] E.C.R. I-7213, odstavec 69;
dostupné z http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,cs&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,
pl,pt,sk,sl,sv,&val=357657:cs&page=1&hwords, náhled ke dni 22.března 2009
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možnosti používání předmětu veřejné zakázky hendikepovanými osobami. Nezbytnou
podmínkou opět je, aby příslušné sociální kritérium souviselo s předmětem veřejné
zakázky.
Návodem a vodítkem pro aplikaci sociálních a ekologických kritérií v oblasti
zadávání veřejných zakázek mohou být i Interpretační sdělení Evropské komise.
Evropská komise publikovala jak Interpretační sdělení Komise zabývající se sociálními
faktory, tak i Interpretační sdělení Komise, které se týká ekologických kritérií.126
Nejedná se o právně závazné dokumenty, přesto mají svoji nezanedbatelnou váhu.
Evropská komise v nich shrnuje svůj postoj k dané problematice. Vycházejí především
z judikatury Evropského soudního dvora.

5.3.2. Právní úprava České republiky
ZVZ zakotvuje (stejně jako směrnice 2004/18/ES) povinnost stanovit dílčí
hodnotící kritéria vždy, pokud se veřejný zadavatel rozhodne pro zadání veřejné
zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Stejně
jako směrnice 2004/18/ES stanoví ZVZ pravidlo, že dílčí hodnotící kritéria se musí
vztahovat k předmětu plnění veřejné zakázky. ZVZ uvádí stejně jako směrnice
2004/18/ES pouze demonstrativní výčet dílčích hodnotících kritérií. Zákon nemůže
pamatovat na všechny varianty a rozmanité potřeby veřejného zadavatele, jakož i různé
složitosti jednotlivých veřejných zakázek a charakteristiky jejich předmětů. Volba
konkrétních dílčích kritérií je ponechána na veřejném zadavateli, avšak s jedinou
výjimkou, a to nabídkovou cenou. Nabídková cena musí být, dle znění ZVZ, jako dílčí
hodnotící kritérium stanovena vždy. Vedle nabídkové ceny uvádí ZVZ jako dílčí
hodnotící kritérium mimo jiné také kvalitu, technickou úroveň nabízeného plnění,
záruční a pozáruční servis.127 Až na drobné výjimky uvádí ZVZ stejný demonstrativní
výčet dílčích hodnotících kritérií jako směrnice 2004/18/ES. ZVZ také stanoví jako
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Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných v právu veřejných
zakázek a možnostech integrace sociálních faktorů do práva veřejných zakázek, COM(2001) 566 final,
ze dne 15. října 2001 a Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství
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potencionální dílčí hodnotící kritérium estetické a funkční vlastnosti nebo vlastnosti
z hlediska vlivu na životní prostředí.
Veřejný zadavatel může stanovit i jiná, zákonem neuvedená dílčí hodnotící
kritéria.128 Jakékoliv dílčí hodnotící kritérium musí však být veřejným zadavatelem
jednoznačně a podrobně vymezeno tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, co se jím myslí.
Nedodržení tohoto požadavku totiž může vést k nejednotnému pochopení významu a
povahy kritéria a k podání nabídek, jež nejsou vzájemně srovnatelnými.129 Při stanovení
dílčích hodnotících kritérií je podstatné, aby respektovala základní zásady
transparentnosti a nediskriminace, odpovídala charakteru a složitosti veřejné zakázky a
současně umožňovala veřejnému zadavateli předložené nabídky vyhodnotit.130
Dílčí hodnotící kritéria, která jsou vágní, nejednoznačná nebo neurčitá, lze
označit jako nevhodná. Nevhodným dílčím hodnotícím kritériem je například kritérium
„kvalita předložené nabídky“, „výše záruky po dobu realizace stavby“, „celková
výhodnost smlouvy o dílo“ a podobně. Taková dílčí hodnotící kritéria jsou - v případě,
že veřejný zadavatel je blíže nespecifikuje - v rozporu se zákonem a zásadou
transparentnosti. Veřejný zadavatel jejich použitím porušuje ZVZ. Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže v jednom ze svých rozhodnutích stanovil: „Při posuzování obsahu
kritérií hodnocení nabídek, konkrétně kritéria „1. Kvalita předložené nabídky“, kterému
zadavatel přidělil nejvyšší stupeň důležitosti, orgán dohledu zjistil, že zadavatel
v zadání veřejné zakázky neuvedl žádné další informace o tom, které skutečnosti budou
v rámci uvedeného kritéria hodnoceny, ani jaké doklady mají uchazeči ve svých
nabídkách doložit, aby jejich nabídka mohla být považována za „kvalitní“. Obsah
předmětného kritéria je nejasný, neboť z něj není patrné, jak má vypadat nabídka, aby
podmínkám zadavatele vyhověla, případně vyhověla nejlépe. Orgán dohledu
z uvedeného důvodu konstatuje, že stanovením předmětného kritéria zadavatel
porušil § 49 odst. 4 písm. c) zákona v návaznosti na § 6 zákona.“ 131 Obdobně se v jiné
věci vyjádřil i Vrchní soud v Olomouci, když v posuzované věci potvrdil, že dílčí
hodnotící kritérium „výše záruky po dobu realizace stavby“ je nepřesné a
nejednoznačné a potřebuje bližší specifikaci. Dle rozhodnutí Vrchního soudu
128
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v Olomouci: „Zadavatel pochybil, když stanovil kritérium, z něhož není patrné, co se
jím jednoznačně myslí, resp. jak má vypadat nabídka, aby tomuto kritériu vyhověla a
mohla být hodnocena.“ 132
Dle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je tedy veřejný zadavatel povinen:
„…stanovit dílčí kritéria hodnocení v souladu s požadavkem transparentnosti tak, aby
zájemci, kteří se rozhodnou pro účast v soutěži o veřejnou zakázku, byli reálně schopni
předložit konkrétní nabídky a mohli si předem vytvořit o způsobu hodnocení včetně
obsahu jednotlivých kritérií dostatečnou představu. U „obecného“ kritéria je nutné
stanovit případně další podkritéria, která by jeho obsah jednoznačně specifikovala.“ 133
V praxi často také dochází k případům, kdy veřejný zadavatel mezi dílčí
hodnotící kritéria nesprávně zahrne dílčí hodnotící kritéria jako „reference“, „splnění
kvalifikačních předpokladů“ nebo „finanční a ekonomickou stabilitu uchazečů“. Jedná
se však opět o nevhodná dílčí hodnotící kritéria, protože veřejný zadavatel v podstatě
tímto

zaměňuje

dílčí

hodnotící

kritéria

s

kvalifikačními

kritérii

ve

smyslu § 53 a násl. ZVZ, jejichž splnění je předpokladem účasti uchazeče v zadávacím
řízení. Posouzení a vyhodnocení kvalifikace uchazečů musí veřejný zadavatel provést
samostatně od samotného hodnocení nabídek. Pokud veřejný zadavatel stanoví, že
nabídky bude hodnotit podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky, je povinen
stanovit taková dílčí hodnotící kritéria, která se budou výhradně týkat nabídky a její
ekonomické výhodnosti, tzn. kvality nabídky. Kritéria typu „kvalifikace uchazečů“ se
vztahují k „osobě“ uchazeče, tzn., že se jedná o vyhodnocení obecné způsobilosti
uchazeče k plnění veřejné zakázky. Výsledkem hodnocení obecné způsobilosti uchazeče
k plnění veřejné zakázky je pak závěr, že uchazeč je schopen splnit danou veřejnou
zakázku a jeho nabídka může být dále posuzována a hodnocena, a nebo, že není
schopen splnit veřejnou zakázku (pak musí být tedy uchazeč ze zadávacího řízení
vyloučen). Kritéria kvalifikace vyjadřují schopnost uchazeče splnit veřejnou zakázku,
ale již nevyjadřují ekonomickou výhodnost jím podané nabídky v zadávacím řízení.
Naproti tomu v rámci hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií se zadavatel
(hodnotící komise) již nezabývá „osobou“ uchazeče, ale hodnotí vlastní ekonomickou
výhodnost jeho nabídky. Posuzuje a hodnotí konkrétní podmínky obsažené v nabídce,
za kterých uchazeč zadavateli nabízí splnění veřejné zakázky. Výsledkem tohoto
132
133

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2A 4/2000
Rozhodnutí ÚOHS č.j. VZ S 199/05 ze dne 19. ledna 2006
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procesu je tedy vyhodnocení konkrétního obsahu té které nabídky ve vztahu k její
ekonomické výhodnosti a zjištění míry této ekonomické výhodnosti pro zadavatele.134
Oddělení těchto dvou fází zadávacího řízení, tj. fáze posuzování způsobilosti uchazečů
(tj. kvalifikace) a fáze hodnocení jednotlivých nabídek je jedním ze základních pravidel
zajišťujících

transparentnost

zadávacího

řízení.

Kvalifikační

předpoklady,

tj. ekonomická, finanční a technická (personální) způsobilost zásadně nemají být
předmětem hodnocení nabídky.135

5.4. Váha dílčích hodnotících kritérií
5.4.1. Komunitární právní úprava
Pokud veřejný zadavatel vybere jako základní hodnotící kritérium pro zadání
veřejné zakázky kritérium „ekonomicky nejvhodnější nabídka“, má povinnost stanovit
nejen dílčí hodnotící kritéria, která považuje ve vztahu k předmětu veřejné zakázky za
relevantní a z jeho pohledu určující ekonomicky nejvhodnější nabídku (blíže
viz kapitola 5.3.), ale zároveň povinnost přiřadit jím vybraným dílčím hodnotícím
kritériím poměrnou váhu, kterou každému z nich přikládá. Váha vyjadřuje důležitost
dílčího hodnotícího kritéria pro veřejného zadavatele, resp. její relativní význam ve
vztahu k ostatním dílčím hodnotícím kritériím. Dle znění článku 53 odst. 2 směrnice
2004/18/ES má veřejný zadavatel povinnost uvést poměrnou váhu, kterou přikládá
každému z dílčích hodnotících kritérií v oznámení o veřejné zakázce nebo v zadávací
dokumentaci.136
Povinnost veřejného zadavatele uvést poměrnou váhu, kterou přikládá
jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím, je ve směrnici 2004/18/ES zcela nová. Cílem
této nově stanovené povinnosti uložené veřejnému zadavateli je zajisté přispět k větší
transparentnosti zadávacího řízení. Nový prvek také přispívá k eliminaci diskriminace
134
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vzhledem k tomu, že poté, co je váha jednotlivých dílčích hodnotících kritérií na
začátku zadávacího řízení jednou oznámena, nemůže dojít v průběhu zadávacího řízení
k její následné změně.
Z důvodu zásady transparentnosti je bezpodmínečně nutné, aby veřejný
zadavatel poměrnou váhu jednotlivých dílčích kritérií zveřejnil. Dodavatelé tak mají
možnost se seznámit nejen s dílčími hodnotícími kritérii, které veřejný zadavatel
považuje za relevantní z hlediska ekonomicky nejvýhodnější nabídky, ale zároveň mají
možnost seznámit se s relativní váhou daného konkrétního dílčího hodnotícího kritéria a
případně podle toho také upravit svoje nabídky (žádosti o účast).
Povinností veřejného zadavatele přiřadit váhu jednotlivým dílčím hodnotícím
kritériím se několikrát zabýval i Evropský soudní dvůr. Evropský soudní dvůr ve věci
C-448/01, ENV AG et Wienstrom GmbH137 stanovil, že veřejný zadavatel je
oprávněn si nejen vybrat konkrétní dílčí hodnotící kritéria, která považuje za relevantní
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, ale zároveň je také oprávněn (a povinen) určit
váhu, kterou konkrétním dílčím kritériím přikládá. Dle názoru Evropského soudního
dvora musí veřejný zadavatel určit váhu jednotlivých dílčích hodnotících kritérií
takovým způsobem, aby celkové „vážení“ umožňovalo určit ekonomicky nejvýhodnější
nabídku.138
Ve věci ENV AG et Wienstrom GmbH přiřadil veřejný zadavatel hodnotícímu
kritériu, které se týkalo životního prostředí váhu 45 %.139 Evropský soudní dvůr
stanovil, že takto významná váha pro dílčí hodnotící kritérium týkající se životního
prostředí je, v daném konkrétním případě, neospravedlnitelná.
Článek 53 odst. 2 směrnice 2004/18/ES upravuje pouze jednu výjimku, na
základě které není veřejný zadavatel povinen stanovit dílčím hodnotícím kritériím jejich
poměrnou váhu. Veřejný zadavatel není povinen stanovit poměrnou váhu jednotlivým
dílčím kritériím pokud je toho názoru, že stanovení poměrné váhy není
z prokazatelných důvodů možné. Avšak v těchto případech musí veřejný zadavatel
137
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alespoň uvést (v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci) jím vybraná dílčí
hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle důležitosti, kterou jim přiřazuje. Důkazní
břemeno o tom, že skutečně nebylo objektivně možné dílčím hodnotícím kritériím
přiřadit jejich poměrnou váhu, nese veřejný zadavatel.

5.4.2. Právní úprava České republiky
Povinnost stanovit jednotlivým dílčím hodnotící kritériím váhu je zakotvena
v § 78 odst. 5, 6 ZVZ. Váha jednotlivých dílčích hodnotících kritérií má být vyjádřena
v procentech a součet musí vždy činit 100%. ZVZ výslovně připouští možnost, aby
procentuální váhy jednotlivých dílčích hodnotících kritérií byly shodné. Váha by měla
odpovídat skutečnému významu dílčího hodnotícího kritéria. Veřejný zadavatel by
neměl přeceňovat význam některých kritérií, např. „délka záruční lhůty“ nebo „doba
plnění“, protože mohou být méně seriozními uchazeči nereálně nadsazena.140
Obdobně jako směrnice 2004/18/ES ZVZ umožňuje i ZVZ, aby ve výjimečných
případech byla dílčí hodnotící kritéria uvedena v sestupném pořadí, aniž by k nim byly
přiděleny procentuální váhy. V souladu se zněním směrnice 2004/18/ES ZVZ stanoví,
že tuto možnost může veřejný zadavatel použít pouze za předpokladu, že není
objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií.
Z pohledu veřejného zadavatele lze považovat nestanovení procentuálních vah
za poměrně riskantní a problematické. Veřejný zadavatel se totiž na jedné straně
vystavuje riziku, že nebude schopen řádně prokázat skutečnost, že objektivně nebylo
možné přiřadit dílčím hodnotícím kritériím procentuální váhy a na straně druhé riziku,
že nedodrží, resp. že bude některým z uchazečů nařčen z nedodržení zásady
transparentnosti a nediskriminace při samotném procesu hodnocení nabídek.141
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5.5. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je institutem, který bezpochyby
zvyšuje transparentnost zadávacího řízení. Povinnost pořídit zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek nevyplývá přímo z komunitární úpravy (směrnice 2004/18/ES).
Jedná se o institut, který je upraven jen na národní úrovni.
O posouzení a hodnocení nabídek má veřejný zadavatel, resp. hodnotící komise,
povinnost pořídit písemnou zprávu. Zpráva o posouzeni a hodnocení nabídek se
vyhotovuje ve všech druzích zadávacího řízení (ve smyslu § 21 odst. 1 ZVZ).
ZVZ stanoví v § 80 obligatorní náležitosti této zprávy.
Písemná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek by měla popsat způsob
hodnocení nabídek a jasně shrnout všechny relevantní skutečnosti o průběhu posouzení
a hodnocení nabídek. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek musí mimo jiné
obsahovat výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a seznam nabídek, které byly
hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, včetně důvodu jejich vyřazení. Zpráva
o posouzení a hodnocení nabídek následně slouží veřejnému zadavateli jako stěžejní
podklad pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 ZVZ.
ZVZ umožňuje nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek všem
uchazečům, včetně možnosti pořídit si ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
výpis či opis. Zvyšuje tedy možnosti uchazečů bránit se proti případnému nezákonném
nebo neregulérním postupu hodnotící komise a veřejného zadavatele.142
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek má význam i pro Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže při provádění přezkumné činnosti. Přestože má Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže oprávnění nahlédnout i do jiné dokumentace o veřejné zakázce
(např. do protokolů o jednání hodnotící komise), zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek je pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže značně významná. Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže klade ve své rozhodovací praxi důraz na dostatečnost
odůvodnění přímo ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a nikoli v interních
dokumentech, do nichž nejsou uchazeči oprávněni nahlédnout. V případě neúplnosti či
nepřesnosti informací uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek se veřejný
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zadavatel vystavuje riziku napadení výsledků zadávacího řízení.143 Obecně k hodnocení
nabídek lze poznamenat, že: „zadavatel musí vždy vycházet z toho, že provedené
hodnocení nabídek musí být dostatečně transparentní, a to nejen pro uchazeče, ale i pro
orgán dohledu při jeho případném přezkoumávání postupu zadávání veřejné zakázky,
tzn., že hodnocení nabídek musí být dostatečně průhledné a průkazné.“ 144

5.6. Informační povinnosti veřejného zadavatele
Veřejný zadavatel má povinnost informovat dodavatele během výběrového
řízení o řadě skutečností. Rozsah informačních a publikačních povinností veřejného
zadavatele závisí na předpokládaném rozsahu veřejné zakázky.

5.6.1. Komunitární právní úprava
Pokud se veřejný zadavatel rozhodne udělit veřejnou zakázku, má (dle znění
směrnice 2004/18/ES) povinnost tento svůj záměr oznámit trhu – potencionálním
uchazečům, zájemcům.
Povinnost publikovat oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzvu o zahájení
zadávacího řízení) přispívá k vyšší transparentnosti zadávacího řízení. K rozvoji účinné
hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek je nezbytné, aby oznámení o
veřejných zakázkách, vypracována veřejnými zadavateli z členských států Evropských
společenství,

byla

uveřejňována

v rámci

celého

Evropského

společenství.145

Dle rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Evropská komise v. Francouzská
republika: „Francouzská republika nesplnila povinnosti, jež pro ni vyplývají ze
směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání
veřejných zakázek na služby a zvláště z jejího čl. 15 odst. 2, neboť Communauté urbaine
du Mans zadala zakázku na studie o podpoře pro investora týkající se čističky
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Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. Praha:
ASPI, a. s., 2006, s. 316.
144
Rozhodnutí ÚOHS č.j.: S 193/01-151/4924./01-Jak ze dne 7. prosince 2001
145
Jedná se pouze o ty veřejné zakázky, které podléhají pravidlům zadávacích směrnic.
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odpadních vod v Chauvinière, aniž přikročila ke zveřejnění vyhlášení zakázky
v Úředním věstníku Evropských společenství .“ 146
Informace obsažené v oznámení (výzvě) musí být takového charakteru, aby
potencionální uchazeči (zájemci) mohli učinit relevantní rozhodnutí o tom, zda je pro ně
daná veřejná zakázka lukrativní, a tudíž by měli o účast v soutěži o ni zájem. Za tímto
účelem by mělo být tedy potencionálním uchazečům (zájemcům) poskytnuto dostatečné
objasnění předmětu veřejné zakázky a podmínek, které jsou s ní spojeny. Které
konkrétní informace mají být uveřejněny, jsou stanoveny v příloze VII směrnice
2008/14/ES. Dle přílohy VII směrnice 2008/14/ES musí mimo jiné oznámení o veřejné
zakázce obsahovat název, adresu, telefonní a faxové číslo veřejného zadavatele, jeho
elektronickou adresu, vybraný typ zadávacího řízení, povahu a rozsah stavebních prací,
které mají být provedeny, povahu výrobků, které mají být dodány nebo kategorii a popis
služby, která má být poskytnuta. Příloha VII směrnice 2008/14/ES uvádí řadu dalších
relevantních informací, které mají být veřejným zadavatelem poskytnuty.147 Dle znění
článku 36 odst. 1 směrnice 2004/18/ES může oznámení o veřejné zakázce obsahovat i
jiné informace, které považuje veřejný zadavatel za užitečné. Veškeré relevantní
informace týkající se veřejné zakázky nemusí veřejný zadavatel uveřejnit v oznámení
o veřejné zakázce, ale může je uveřejnit v některém z dalších dokumentů vztahujících se
k veřejné zakázce (např. v technických podmínkách). Nezbytnou podmínkou však je,
aby byl veřejným zadavatelem zajištěn dodavatelům přístup k veškeré zadávací
dokumentaci týkající se veřejné zakázky. Přístup ke všem informacím musí mít všichni
dodavatelé stejný.
Publikační povinnosti plní veřejný zadavatel prostřednictvím Úřadu pro úřední
tisky Evropských společenství, kterému se zasílají oznámení uvedená v článcích 35, 58,
64 a 69 směrnice 2004/18/ES. Úřad pro úřední tisky Evropských společenství následně
oznámení uvedená v článcích 35, 58, 64 a 69 směrnice 2004/18/ES uveřejní v Úředním
věstníku Evropské unie, resp. v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie, který je
publikován ve 23 oficiálních jazycích Evropské unie (dále jen „Úřední věstník“).
146

Rozsudek ve věci C-340/02, Evropská komise v./Francouzská republika ze dne 14. října 2004;
dostupné z http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,cs&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,
pl,pt,sk,sl,sv,&val=390082:cs&page=1&hwords, náhled ke dni 23. března 2009
147
Konkrétně viz příloha VII směrnice 2008/14/ES, dostupné z: http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,cs&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,
nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=343601:cs&page=1&hwords, náhled ke dni 23. března 2009
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Úřední věstník je dostupný na internetové adrese http://ted.europa.eu/, včetně verze
v českém jazyce. Náklady na uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nese
Evropská unie (článek 36 odst. 4 směrnice 2004/18/ES).

5.6.2. Právní úprava České republiky
Otázka uveřejňování je upravena především v § 146 a § 147 ZVZ, a dále pak ve
vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných
zakázkách, v platném znění. ZVZ stanoví v § 146 ZVZ pro všechny informace či údaje,
u kterých má veřejný zadavatel zákonnou povinnost publikace, legislativní zkratku
„vyhlášení“. Mezi nejčastější vyhlášení, která jsou uveřejňována, patří zejména
oznámení o zahájení zadávacího řízení a oznámení o výsledku zadávacího řízení.

5.6.2.1. Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení je v případech vymezených
v § 26 ZVZ považováno za zahájení zadávacího řízení.148 Z tohoto titulu má proto
uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení zásadní význam.149
Komunitární právní úprava a povinnost uveřejnit vyhlášení v Úředním věstníku
se týká pouze nadlimitních veřejných zakázek, nikoliv podlimitních veřejných zakázek.
Na národní úrovni se uveřejňují oba typy veřejných zakázek - jak nadlimitní veřejné
zakázky, tak podlimitní veřejné zakázky. Uveřejnění na národní úrovni probíhá
v informačním systému dle § 157 ZVZ, resp. v tzv. Uveřejňovacím subsystému.150
V případě nadlimitních veřejných zakázek tedy dochází k „duplicitě“ uveřejnění,
protože nadlimitní veřejné zakázky jsou uveřejněné jak v Úředním věstníku, tak
v informačním systému dle § 157 ZVZ. Výjimkou jsou pouze nadlimitní veřejné
zakázky na služby podle přílohy č. 2 k ZVZ, u kterých se v Úředním věstníku uveřejňují
148

Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. Praha:
ASPI, a. s., 2006, s. 453.
149
Na tomto místě je třeba připomenout, že zákonné lhůty pro podání nabídek (pro doručení žádostí
o účast) začínají běžet již dnem následujícím po odeslání příslušného oznámení k uveřejnění
(viz § 39 odst. 5, resp. § 41 odst. 7 ZVZ); blíže k lhůtám zadávacího řízení viz kapitola 3. 4.
150
Součástí informačního systému o veřejných zakázkách je samostatný uveřejňovací subsystém,
prostřednictvím kterého je zajištěno uveřejňování informací povinně uveřejňovaných veřejným
zadavatelem podle ZVZ. Uveřejňovací subsystém je provozován Českou poštou, s.p. na základě koncese,
která byla České poště, s.p. udělena rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 14 733/2006-42
ze dne 19. dubna 2006.
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pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo oznámení týkající se soutěže
o návrh.151
Není vyloučeno, aby se veřejný zadavatel rozhodl uveřejnit v Úředním věstníku
podlimitní veřejnou zakázku nebo veřejnou zakázku malého rozsahu (nebo
v informačním systému dle § 157 ZVZ veřejnou zakázku malého rozsahu). Jedná se
však o uveřejnění, které je založeno na principu dobrovolnosti a svobodné volby
veřejného zadavatele, ZVZ tuto povinnost veřejnému zadavateli neukládá. Bezpochyby
dobrovolné uveřejnění přispívá k vyšší transparentnosti zadávacího řízení. Pokud se
veřejný zadavatel rozhodne k dobrovolnému uveřejnění příslušných dokumentů
v Úředním věstníku (nebo informačním systému podle § 157 ZVZ v případě veřejné
zakázky malého rozsahu), pak se uplatní na takováto uveřejnění pravidla, která platí
v případě povinného uveřejňování.
ZVZ nezakazuje, aby veřejný zadavatel uveřejnil veřejnou zakázku (jakéhokoliv
rozsahu) i jiným způsobem nežli předepisuje zákon. Veřejný zadavatel může uveřejnit
veřejnou zakázku například na svých internetových stránkách, v denním tisku, nebo na
úřední desce (např. v případě obce, kraje). Opět považuji takovéto jednání veřejného
zadavatele za pozitivní, protože přispívá k vyšší informovanosti dodavatelů a
transparentnosti zadávacího řízení. Podmínkou těchto způsobů uveřejnění však je, že
k takovýmto uveřejněním nesmí dojít dříve nežli k uveřejnění způsoby předepsanými
zákonem (jedná se o naplnění zásady zákazu diskriminace). Zároveň veřejný zadavatel
nesmí uveřejnit vetší počet informací nežli počet zveřejněný v závazných databázích.
Opět by tím totiž došlo k porušení zásad uvedených v § 6 ZVZ.

5.6.2.2. Pravidla a formuláře pro uveřejnění vyhlášení
Vyhlášení je možné uveřejnit pouze v případě, že jsou doručena k uveřejnění na
jednotném formuláři, jehož závazná podoba je upravena v nařízení Evropské
komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře
pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic
Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES. Vzhledem k přímé
151

Jedná se například o hotelové a restaurační služby, služby v drážní dopravě, služby v dopravě, právní
služby a tzv. jiné služby, tj. služby, nevyjmenované v příloze č. 1 k ZVZ, která obsahuje seznam služeb
podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
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závaznosti a aplikovatelnosti nařízení, jakožto právního normativního aktu, je nezbytné
se řídit přímo uvedeným komunitárním nařízením. Jelikož uvedené nařízení neobsahuje
formulář pro zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, je vzor takového
formuláře upraven ve vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely
zákona o veřejných zakázkách, v platném znění, (formulář „oznámení o zrušení
zadávacího řízení nebo soutěže o návrh“). Názvy formulářů, jejichž prostřednictvím se
informace o veřejných zakázkách uveřejňují, se často neshodují s terminologií
používanou ZVZ.152 Pro větší přehlednost lze používanou terminologii vyjádřit
v tabulce č. 2.
:Veřejný zadavatel nebo
sektorový zadavatel
Veřejný zadavatel

zadavatel

sektorový zadavatel

výsledku

Oznámení

o

Zahájení Oznámení o zakázce – veřejné

o

služby

výsledku Oznámení

zadávacího řízení
i Oznámení

na

o

zadání

zakázky-

veřejné služby
profilu

zadavatele
i

Oznámení o zadání zakázky

veřejné služby

zadávacího řízení
Oznámení

Oznámení o zakázce

předběžné Pravidelné předběžné oznámení –

oznámení

sektorový zadavatel

Veřejný

zahájení

o

Pravidelné

Sektorový zadavatel

sektorový zadavatel

o

zadávacího řízení

Sektorový zadavatel

zadavatel

Oznámení předběžných informací

Oznámení

Sektorový zadavatel

Veřejný

Předběžné oznámení

zadávacího řízení

Veřejný zadavatel

zadavatel

Název formuláře

Oznámení

Veřejný zadavatel

Veřejný

Typ vyhlášení

Oznámení na profilu kupujícího
Zjednodušené oznámení o zakázce

Zjednodušené oznámení

v rámci dynamického nákupního
systému

i Oznámení
návrh

soutěže

o Oznámení o veřejné soutěži na
určitý výkon

152

Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. Praha:
ASPI, a. s., 2006, s. 454.
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Veřejný

zadavatel

i

sektorový zadavatel
Veřejný

zadavatel

sektorový zadavatel

i

Výsledek soutěže o návrh
Oznámení
zadávacího

o

zrušení
řízení

soutěže o návrh

/

Výsledky veřejné soutěže na určitý
výkon
Zrušení zadávacího řízení / soutěže
o návrh

Tabulka č. 2: Názvy formulářů, jejichž prostřednictvím se uveřejňují informace
o veřejných zakázkách.153

Dle znění § 147 ZVZ lze provést uveřejnění vyhlášení v Úředním věstníku
dvěma způsoby. Veřejný zadavatel může uveřejnit vyhlášení v Úředním věstníku sám
(sám přímo zašle vyhlášení Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství) anebo k
uveřejnění využije služeb provozovatele informačního systému, který má ze zákona
povinnost zajistit uveřejnění vyhlášení v Úředním věstníku. Z praktických důvodů
dochází v praxi častěji k uveřejňování vyhlášení v Úředním věstníku prostřednictvím
provozovatele informačního systému, protože v případě, že by si veřejný zadavatel
zabezpečoval uveřejnění v Úředním věstníku sám, má povinnost odeslat své vyhlášení
k uveřejnění zároveň také provozovateli informačního systému, a to z toho důvodu, aby
mohlo být jeho vyhlášení uveřejněno i na národní úrovni. Veřejný zadavatel by tedy
musel v případě této varianty provádět dva úkony. K úplnosti bych dodal, že v případě,
že si veřejný zadavatel zajišťuje uveřejnění v Úředním věstníku sám, je samozřejmě
povinen odeslat provozovateli informačního systému shodné znění vyhlášení, jaké
odeslal k uveřejnění Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.
Dle znění § 147 odst. 6 ZVZ nesmí být vyhlášení uveřejněna v informačním
systému dříve, než jsou odeslána k uveřejnění v Úředním věstníku. Smyslem tohoto
pravidla je snaha zajistit rovné zacházení mezi tuzemskými a zahraničními dodavateli a
částečně eliminovat případné zvýhodnění tuzemských dodavatelů oproti zahraničním
dodavatelům, kteří se zpravidla dozvídají o zadávané veřejné zakázce až v případě
jejího uveřejnění v Úředním věstníku.154

153

Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. Praha:
ASPI, a. s., 2006, s. 454-455.
154
Srov. Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem.
Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 460.
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5.6.2.3. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Veřejný zadavatel má povinnost oznámit nejen zahájení zadávacího řízení.
Z důvodu transparentnosti je nezbytné, aby veřejný zadavatel informoval dodavatele i
o dalších významných skutečnostech, které vznikají v průběhu zadávacího řízení.
Z hlediska transparentnosti je pravděpodobně nejpodstatnější povinností veřejného
zadavatele (vedle povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení) oznámit
výběr nejvhodnější nabídky a výsledek zadávacího řízení.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je sdělením veřejného zadavatele,
na jehož základě se zpravidla uchazeči dozvídají o rozhodnutí veřejného zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu § 81 ZVZ. Oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky musí být odesláno jak uchazeči, jehož nabídka byla hodnocena jako
nejvhodnější, tak i ostatním uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni a
jejichž nabídky se umístily jako další v pořadí.155
Povinnosti odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům,
kteří nebyli vyloučení z účasti v zadávacím řízení, se nemůže veřejný zadavatel zprostit,
a to ani odkazem na právo všech uchazečů nahlédnout do zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek podle § 80 ZVZ (mj. i z toho důvodu, že veřejný zadavatel nemusí
ve svém rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky respektovat pořadí uvedené
hodnotící komisí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek).
Obligatorní náležitosti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky jsou uvedeny
v § 81 odst. 3 ZVZ. Výčet náležitostí uvedených v § 81 odst. 3 ZVZ však není taxativní,
veřejný zadavatel může v oznámení uvést i další podrobné údaje týkající se hodnocení
nabídek.156 Dle znění § 81 odst. 3 ZVZ musí veřejný zadavatel v oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky uvést mj. identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla
hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek, a pokud
se odchýlil od doporučení hodnotící komise i odůvodnění takového svého postupu.
Z hlediska dodržení zásady transparentnosti je nezbytné, aby veřejný zadavatel
odůvodnil své rozhodnutí i v případě, že dojde ke změně pořadí nabídek od doporučení
hodnotící komise i na jiném než prvním místě. Povinnost odůvodnit výběr nejvhodnější
155

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se nezasílá těm uchazečům, kteří byli vyloučeni z důvodu
uvedených v § 71 odst. 10, § 76 odst. 6 popř. podle § 60 odst. 1 ZVZ.
156
Mezi dalšími údaji uvedenými v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky může např. být i poučení o
možnosti podat námitky.
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nabídky není dána, pokud se veřejný zadavatel ve svém rozhodnutí neodchýlí
od doporučení hodnotící komise.157
Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze uvést rozhodnutí
VZ S56/05 ze dne 13. 5. 2005, v kterém Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
stanovil: „ …zadavatel může rozhodnout o přidělení veřejné zakázky pouze uchazeči,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to buď na základě
doporučení komise nebo jiným způsobem, než komise doporučila, ale má pak povinnost
toto své rozhodnutí řádně odůvodnit.“ 158

5.6.2.4. Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Transparentnosti zadávacího řízení přispívá i výše zmíněná povinnost veřejného
zadavatele oznámit výsledek zadávacího řízení. Transparentnost zadávacího řízení je
možná pouze v případě, že veřejnosti bude poskytnuto co nejvíce informací o průběhu
zadávacího řízení.159 Veřejný zadavatel je povinen do 48 dnů po uzavření smlouvy
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 ZVZ, odeslat
oznámení o výsledku zadávacího řízení provozovateli informačního systému
o veřejných zakázkách k uveřejnění a v případě nadlimitních veřejných zakázek rovněž
k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Pro oznámení o výsledku zadávacího
řízení použije veřejný zadavatel jednotný formulář stanovený nařízením Evropské
komise (ES) č. 1564/2005 (Oznámení

o zadání zakázky a v případě sektorového

zadavatele Oznámení o zadání zakázky – veřejné služby).160 Způsob uveřejňování
oznámení o výsledku zadávacího řízení je upraven v § 146 a § 147 ZVZ.161

157

Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. Praha:
ASPI, a. s., 2006, s. 319.
158
Rozhodnutí ÚOHS č.j. VZ/S 56/05-153/1810/05-LB ze dne 13. května 2005
159
Jurčík R., Zákon o zadávání veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006,
478 s.
160
Nařízení Evropské komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní
formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic
Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES.
161
Blíže k uveřejňování podle § 146 a § 147 ZVZ viz kapitola 5.6.2.1 a 5.6.2.2.
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5.7. Prostředky komunikace mezi veřejným zadavatelem a
dodavatelem
5.7.1. Komunitární právní úprava
Součástí směrnice 2004/18/ES je i článek 42, nazvaný „Pravidla pro sdělování“.
Směrnice 2004/18/ES tímto článkem stanoví závazná pravidla pro sdělování a výměnu
informací mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem.
Z hlediska zásady transparentnosti je podstatný odstavec 2 článku 42 směrnice
2004/18/ES. Dle tohoto odstavce musí být vybrané sdělovací prostředky obecně
dostupné a nesmí omezovat přístup k zadávacímu řízení. Dle článku 42 směrnice
2004/18/ES mohou být všechna sdělení a výměny informací uskutečněny poštou,
faxem, elektronickými prostředky a za určitých podmínek také telefonem. Kombinace
uvedených prostředků připadá v úvahu též. V případě komunikace prostřednictvím
elektronických prostředků je třeba používat takové nástroje, jejichž technické
charakteristiky jsou nediskriminační, obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými
informačními a komunikačními technologiemi (článek 42 odst. 4 směrnice 2004/18/ES).

5.7.2. Právní úprava České republiky
V souladu s evropskými směrnicemi přináší ZVZ možnost méně formální
komunikace mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem. Při komunikaci mezi veřejným
zadavatelem a dodavatelem je možné doručovat písemnosti všemi dostupnými
prostředky, avšak za podmínek stanovených v § 6 ZVZ.162
V případě, že ZVZ vyžaduje písemnou formu, je tato forma dodržena též tehdy,
je-li příslušný právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými
prostředky.163
Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, musí být ve
vymezených případech podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu podle zákona č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a
162

Písemností se rozumí též dokumenty odeslané elektronicky.
ZVZ nespecifikuje výslovně, kdy je třeba považovat právní úkon za učiněný písemně. Pro písemné
právní úkony činěné dle ZVZ tedy budou platit obecná ustanovení občanského zákoníku
(§ 40 občanského zákoníku); obdobně také: Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machourek T. Zákon
o veřejných zakázkách s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 462.
163
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o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že
ZVZ zavádí celou řadu nových, zcela elektronických institutů (elektronickou aukci,
dynamický nákupní systém), bylo nezbytné oproti předcházející úpravě veřejných
zakázek upravit a zpřesnit požadavky na elektronické prostředky a nástroje. ZVZ
obsahuje poměrně obsáhlé ustanovení týkající se elektronických prostředků a
elektronických nástrojů.
Za elektronický prostředek umožňující elektronickou komunikaci lze,
zjednodušeně řečeno, považovat email a profil veřejného zadavatele (tedy jeho
internetovou adresu, na které zveřejňuje informace související se zadáváním veřejných
zakázek).
Pod pojmem elektronické nástroje rozumí ZVZ technická zařízení nebo
programové vybavení, prostřednictvím kterých jsou uskutečňovány jednotlivé
elektronické úkony. Obecnou charakteristikou elektronických nástrojů je jejich
technická neutralita, všeobecná dostupnost a slučitelnost s užívanými informačními a
komunikačními technologiemi. Za účelem naplnění těchto zákonných požadavků na
elektronické nástroje (tj. nediskriminace, obecná dostupnost, slučitelnost s běžnými
technologiemi) má veřejný zadavatel povinnost poskytovat dodavatelům veškeré
informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro
komunikaci elektronickými prostředky. Cílem uvedených podmínek je snaha, aby
v průběhu zadávacího řízení nebyly použity diskriminující elektronické prostředky a
nedošlo tak ke znevýhodnění některých dodavatelů.

5.8. Způsoby uveřejnění veřejných zakázek, na které se plně
nebo částečně nevztahují pravidla pro zadávání veřejných
zakázek
5.8.1. Komunitární úprava
Zásada transparentnosti se vztahuje i na veřejné zakázky, které stojí mimo
působnost směrnice 2004/18/ES. Veřejný zadavatel, který hodlá udělit veřejnou
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zakázku, na kterou se nevztahují pravidla směrnice 2008/18/ES, by měl zajistit její
dostatečné uveřejnění.
O veřejných zakázkách mimo působnost směrnice 2004/18/ES pojednává již
výše zmíněné Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství
použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice
o zadávání veřejných zakázek.164 Interpretační sdělení Komise nevytváří nové právní
předpisy, spíše si klade za cíl seznámit členské státy s pravidly, která se vztahují na
veřejné zakázky, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice pro zadávání
veřejných zakázek.165 V Interpretačním sdělení vychází Evropská komise především
z judikatury Evropského soudního dvora. Jsou v něm nastíněna relevantní pravidla a
principy, které se vztahují i na veřejné zakázky, které stojí mimo působnost směrnice
2004/18/ES.
Uvedené Interpretační sdělení Komise se mimo jiné zabývá i otázkou
uveřejňování. Dle Interpretačního sdělení Komise je veřejný zadavatel zodpovědný za
způsob uveřejnění veřejné zakázky. Volba konkrétních prostředků uveřejnění je
ponechána na veřejném zadavateli. Volba prostředku uveřejnění by se měla především
řídit předmětem a hodnotou veřejné zakázky. Čím lukrativnější by mohla být veřejná
zakázka pro dodavatele, tím větší dosah by měl konkrétní prostředek uveřejnění mít.
Evropská komise uvádí v Interpretačním sdělení demonstrativní výčet adekvátních
publikačních prostředků. Vhodným publikačním prostředkem je bezpochyby internet, a
to vzhledem ke své široké dostupnosti a snadnému používání. Veřejné zakázky, které
jsou uveřejněny na internetu, jsou mnohem přístupnější, což ocení zajisté hlavně
dodavatelé z jiných členských států. Evropská komise také doporučuje vytváření
portálových internetových stránek, které budou speciálně určeny pro veřejné zakázky
nízké hodnoty. Portály jsou bezpochyby viditelnější a mohou nabídnout rozšířené
možnosti vyhledávání veřejných zakázek. Jako další vhodné způsoby, pomocí kterých
je možné uveřejňovat veřejné zakázky, na které se plně nebo částečně nevztahuje
směrnice 2004/18/ES, lze zmínit různé vnitrostátní úřední věstníky, vnitrostátní

164

Interpretační sdělení Komise 2006/C 179/02, o právních předpisech Společenství použitelných pro
zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek.
165
Evropská komise si je vědoma (a také na to v Interpretačním sdělení upozorňuje), že oficiální výklad
právních předpisů Společenství přísluší ve všech případech výhradně Evropskému soudnímu dvoru.
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časopisy zaměřené na zveřejňování veřejných zakázek, celostátní nebo regionální
noviny nebo jiné odborné publikace.

5.8.2. Právní úprava České republiky
Ve světle znění § 18 odst. 3 ZVZ nemusí veřejný zadavatel v případě veřejných
zakázek malého rozsahu postupovat podle pravidel ZVZ.166 Má však povinnost i u
těchto veřejných zakázek dodržovat zásady upravené v § 6 ZVZ

– tedy zásadu

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Dodržování zásady transparentnosti u veřejných zakázek malé hodnoty je
naprosto nezbytné, a to mimo jiné i z toho důvodu, že veřejné zakázky malé hodnoty
tvoří podstatnou část všech veřejných zakázek.167 Značná část veřejných prostředků je
vynaložena v režimu zakázek malého rozsahu. Transparency International dlouhodobě
kritizuje netransparentnost zadávání veřejných zakázek tohoto typu.168 Ve většině
případů veřejných zakázek malého rozsahu jde o zadání „z volné ruky“, tedy zadání bez
existence jakéhokoliv konkurenčního, soutěžního procesu. Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu z volné ruky nepochybně snižuje pravděpodobnost obdržení
nejvýhodnější nabídky.
ZVZ nestanoví žádná konkrétní pravidla pro uveřejňování veřejných zakázek
malého rozsahu. Neexistence zákonných procedurálních pravidel zajisté nepřispívá
k transparentnosti zadávání.
Za účelem zvýšení transparentnosti může veřejný zadavatel, na základě svého
dobrovolného rozhodnutí, uveřejnit veřejnou zakázku malého rozsahu v informačním

166

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se ve smyslu § 12 odst. 6 ZVZ rozumí veřejná zakázka, jejíž
předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby
2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč
bez daně z přidané hodnoty.
167
Současná právní úprava institutu veřejné zakázky malého rozsahu je zcela nová. Dle předcházející
právní úpravy (zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách) byly veřejnými zakázkami pouze ty, u
kterých předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky přesáhla 2 000 000 Kč bez daně z přidané
hodnoty. V ostatních případech se o veřejnou zakázku nejednalo. Podle současné právní úpravy jde
o veřejnou zakázku (za splnění ostatních podmínek) vždy, tedy i v případě, kdy předpokládaná hodnota
předmětu veřejné zakázky nepřesáhne 2 000 000 Kč (6 000 000 Kč) bez daně z přidané hodnoty.
168
Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice, Transparency International –
Česká republika o.p.s., Ing. Jan Pavel, Ph.D., Praha, říjen 2006.
Dostupné z: http://www.transparency.cz/pdf/vz_index_transparentnosti_metodika.pdf, náhled ke
dni 23. března 2009
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systému dle § 157 ZVZ nebo i v Úředním věstníku Evropské unie.

169

Jedná se však

vždy o svobodnou volbu veřejného zadavatele, ZVZ tuto povinnost veřejnému
zadavateli neukládá. Kromě uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu v informačním
systému dle § 157 ZVZ nebo v Úředním věstníku Evropské unie může veřejný
zadavatel uveřejnit veřejnou zakázku i jiným vhodným způsobem – prostřednictvím již
výše zmíněného internetu,

denního tisku (regionálního i celostátního), odborných

časopisů apod. Veřejný zadavatel by měl zvolit vždy takový publikační prostředek,
který odpovídá významu a rozsahu veřejné zakázky.
Veřejné zakázky malého rozsahu zajisté podléhají méně intenzivnímu
kontrolnímu mechanismu. De lege ferenda bych doporučil přehodnotit, resp. snížit výši
předpokládaných hodnot veřejných zakázek malého rozsahu (tj. částku 2 000 000 Kč
bez daně z přidané hodnoty u veřejných zakázek na služby a na dodávky a částku
6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na stavební
práce) a tím zvýšit počet veřejných zakázek spadajících do působnosti ZVZ. V ostatních
případech bych například viděl jako vhodné řešení, které přispěje ke zvýšení (nejen)
transparentnosti zadávacího řízení, zavedení povinnosti veřejných zadavatelů zajistit
před udělením veřejné zakázky alespoň 3 nabídky.170 Domnívám se, že by tento krok
přispěl ke zvýšení soutěžního prostředí a získání nejvýhodnější nabídky z pohledu
veřejného zadavatele.

169

Blíže k uveřejňování veřejných zakázek v informačním systému a Úředním věstníku Evropské unie
viz kapitola 5. 6.
170
Pravidlo by se pak nemuselo z praktických důvodů aplikovat jen na veřejné zakázky zcela
marginálního významu (v hodnotě desítek, stovek Kč).
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6.

PRÁVNÍ

ÚPRAVA

ZADÁVÁNÍ

VEŘEJNÝCH

ZAKÁZEK V NORSKU

6.1. Právní vztah Evropské unie a Norska
Přestože Norsko není členským státem Evropské unie, má k Evropské unii velmi
blízký vztah. Norsko je „svázáno“ s Evropskou unií řadou mezinárodních smluv.
Nejvýznamnější vzájemný vztah Evropské unie a Norska je založen
Smlouvou o založení Evropského hospodářského prostoru (dále jen „Smlouva o EHP“),
která stoupila v platnost k 1. lednu 1994. Smlouva o EHP je uzavřena mezi Evropskou
unií a členskými státy Evropského sdružení volného obchodu (dále jen „ESVO“).171
ESVO (angl. European Free Trade Assiciation; „EFTA“) je sdružením, které bylo
založeno dne 4. ledna 1960 jako určitá protiváha tehdejšího Evropského hospodářského
společenství. Cílem ESVO je podpora rozvoje hospodářství a integrace, a to zejména
prostřednictvím odstranění celních omezení dovozu a vývozu mezi jednotlivými
členskými státy a důsledným prosazováním soutěžních pravidel.
Na základě Smlouvy o EHP dochází k rozšíření jednotného trhu ES i na členské
státy ESVO s výjimkou Švýcarska, které Smlouvu o EHP s Evropskou unií
neuzavřelo.172 Členské státy ESVO (s výjimkou Švýcarska) se mohou v důsledku
vytvoření Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) účastnit jednotného
evropského trhu, aniž by se musely stát členy Evropské unie. Smlouva o EHP zakládá
především plnou realizaci tzv. čtyř základních svobod (volný pohyb zboží, služeb, osob
a kapitálu) i ve vztahu ke členským státům ESVO (s výjimkou Švýcarska). Smlouva o
EHP se ale na druhou stranu nevztahuje na řadu politik, které jsou vlastní jednotnému
evropskému trhu. Příkladem může být politika celní unie EU, společná zemědělská
politika EU, záležitosti jednotného trhu zemědělských produktů nebo společná rybářská
politika EU.
Členské státy ESVO musely za účelem možnosti naplnění čtyř základních
svobod od Evropské unie převzít do svých národních právních řádů široce pojatý acquis
171
172

Současnými členy ESVO jsou Island, Lichtenštejnsko, Norské království, Švýcarsko.
Švýcarsko má upraveny vztahy s Evropskou unií vlastními bilaterálními smlouvami.
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communautaire, a to v řadě oblastí významných pro jednotný vnitřní trh Evropské unie.
Jednou z těchto oblastí je i právo veřejných zakázek. Pro Norsko vyplývají z jeho
členství v EHP povinnosti právě i v oblasti veřejných zakázek. Norsko bylo povinné,
stejně jako ostatní členské státy EU, implementovat nové zadávací směrnice (směrnice
2004/17/ES a 2004/18/ES) do svých právních řádů do 31. ledna 2006.

6.2. Prameny práva veřejných zakázek v norské legislativě
Právo veřejných zakázek je v Norsku upraveno jak formou zákona, tak řadou
podzákonných předpisů. Na rozdíl od České republiky je ale uspořádání pravidel
zadávání veřejných zakázek značně odlišné. Norský zákon o zadávání veřejných
zakázek je ve srovnání s českým zákonem (ZVZ) mnohonásobně kratší - celkově čítá
pouze dvanáct paragrafů.173 Stručnost zákona o zadávání veřejných zakázek je vyvolána
celkovou systematikou norského práva.174 Na úrovni zákona jsou parlamentem přijata
pouze nejzákladnější pravidla – lze říci zásady - zadávání veřejných zakázek. K vydání
ostatních - detailních (konkrétních) pravidel zadávání veřejných zakázek je pak
zákonem o zadávání veřejných zakázek zmocněn norský král, resp. exekutiva.

6.2.1. Norský zákon o zadávání veřejných zakázek
V současné době je v Norsku zadávání veřejných zakázek zakotveno v zákoně
LOV 1999-07-16 nr. 69: Lov om offentlige anskaffelser z roku 1999, s účinností
od 1. července 2001 (dále jen „zákon LOV 1999-07-16 nr. 69“).175 Charakteristickým
znakem zákon LOV 1999-07-16 nr. 69 je již výše zmíněný důraz na zásady zadávání
veřejných zakázek. Zákon LOV 1999-07-16 nr. 69 se nezabývá vlastní úpravou
konkrétních institutů zadávání veřejných zakázek.
Zákon LOV 1999-07-16 nr. 69 byl dvakrát novelizován - konkrétně v roce 2006
a v roce 2007. Významnější je novela z roku 2006, protože tato novela reflektovala
173

viz příloha č. 2
Pro norskou legislativu jsou typické krátké a stručné zákony, které jsou následně rozvíjeny řadou
podzákonných právních předpisů.
175
Zákon LOV 1999-07-16 nr. 69 je dostupný z: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl19990716-069.html, náhled ke dni 23. dubna 2009, nebo viz příloha č. 2
174
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přijetí nové právní úpravy na komunitární úrovni (směrnic 2004/18/ES a 2004/17ES).
Přesto se ani tato novelizace zásadnějším způsobem nedotkla znění zákona LOV 199907-16 nr. 69, protože zákon LOV 1999-07-16 nr. 69 skutečně obsahuje pouze základní
teze a zásady zadávání veřejných zakázek. Tyto základní teze zůstávají nadále stejné přijetím směrnice 2004/18/ES a 2004/17/ES se nezměnily.
Dle § 1 zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 je cílem zákona (a prováděcích
předpisů) snaha přispět ke zvýšení blahobytu společnosti prostřednictvím efektivního
vynakládání veřejných prostředků. Za tímto účelem je veřejným zadavatelům uložena
povinnost jednat při zadávání veřejných zakázek rovně se všemi dodavateli za dodržení
standardních obchodních praktik a zvyklostí.
Novela z roku 2006 rozšířila znění § 1 zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 a
výslovně zakotvila povinnost veřejných zadavatelů jednat při zadávání veřejných
zakázek s vysokou mírou poctivosti tak, aby si mohla být veřejnost jista, že veřejné
prostředky budou účelně a hospodárně vynakládány.
Významným je z pohledu základních zásad zadávacího řízení vedle § 1 zákona
LOV 1999-07-16 nr. 69 také § 5 zákona LOV 1999-07-16 nr. 69, který stanoví základní
podmínky zadávání veřejných zakázek. Paragraf 5 zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 sice
není doslovným překladem článku 2 směrnice 2004/18/ES (na rozdíl od téměř
doslovného překladu, který zvolil český zákonodárce), ale svojí podstatou vyjadřuje
stejné zásady jako článek 2 směrnice 2004/18/ES (a § 6 ZVZ).
Znění § 5 zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 bych rozdělil do dvou částí. V první
části jsou upraveny obecnější zásady zadávání veřejných zakázek. Všem subjektům,
kteří se podílejí na zadávacím řízení, je uložena povinnost jednat v souladu s řádnými
obchodními praktikami tak, aby bylo zaručeno, že bude dodržen vysoký etický
obchodní standard. Výslovně je zakotvena zásada, že s jednotlivými dodavateli nesmí
být zacházeno nerovně. Paragraf 5 zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 zdůrazňuje, že
zadávání veřejných zakázek je založeno na řádné soutěži, předvídatelnosti a
transparentnosti. V druhé části je již § 5 zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 o trochu více
konkrétní. Věnována je zde pozornost vybraným institutům zadávacího řízení například kritériím pro udělení veřejných zakázek. Dle § 5 zákona LOV 1999-0716 nr. 69 musí být výběr uchazeče a přidělení veřejné zakázky založeno na objektivních
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a nediskriminačních zadávacích kritériích. Zdůrazněn je dále zákaz diskriminace na
základě státní příslušnosti a zákaz účelného dělení předmětu veřejné zakázky.
Ostatní paragrafy zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 nejsou z pohledu základních
zásad zadávání veřejných zakázek příliš významné. Přesto zmíním několik ustanovení
zákona LOV 1999-07-16 nr. 69, které považuji za podstatné. V zákoně LOV 1999-0716 nr. 69 je věnována pozornost otázce životného prostředí. V souladu s úvodním
ustanovením č. 5, článkem 26 a článkem 53 směrnice 2004/18/ES a judikaturou
Evropského soudního dvora176 připouští § 6 zákona LOV 1999-07-16 nr. 69, aby veřejní
zadavatelé brali při zadávání veřejných zakázek ohled i na životní prostředí a v tomto
ohledu přizpůsobili své požadavky.
Zákon LOV 1999-07-16 nr. 69 se dále zabývá otázkou řešení sporů vzniklých
v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a pokutami za porušení zadávacích
pravidel. Ve vztahu k pokutám za porušení zadávacích pravidel došlo díky novelizaci
z roku 2006 ke zpřísnění režimu. Výslovně byl zakotven (§ 7b zákona LOV 1999-0716 nr. 69) zákaz přímého zadávání veřejných zakázek bez řádného zadávacího řízení
(před novelizací z roku 2006 v zákoně LOV 1999-07-16 nr. 69 podobné ustanovení
chybělo). Při stanovení konkrétní výše pokuty za udělení veřejné zakázky bez provedení
řádného zadávacího řízení se přihlédne zejména k závažnosti porušení zadávacích
pravidel, významu dané veřejné zakázky (jejímu rozsahu) a skutečnosti, zda veřejný
zadavatel již někdy v minulosti neoprávněně veřejnou zakázku bez zadávacího řízení
udělil. Zákon LOV 1999-07-16 nr. 69 stanoví, že výše pokuty nesmí přesáhnout
15 procent hodnoty veřejné zakázky. Do dnešní doby byla veřejným zadavatelům
uložena

pokuta ve výši 15 procent hodnoty veřejné zakázky pouze ve čtyřech

případech.
Další paragrafy zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 jsou spíše technického
charakteru a proto není třeba se jimi nebudu příliš zabývat.177

176

Především rozhodnutí ve věci C-513/99, Concordia Bus Finland v./ Helsinki [2002] E.C.R. I-7213
např. § 11 zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 zmocňuje norského krále vydávat prováděcí předpisy
k zákonu LOV 1999-07-16 nr. 69 nebo § 12 zákona LOV 1999-07-16 nr. 69, který upravuje nabytí
účinnosti zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 (v tomto ohledu je zajímavé, že v zákoně LOV 1999-0716 nr. 69 není stanoveno pevné datum nabytí účinnosti. O nabytí účinnost totiž rozhoduje podle § 12
zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 norský král)
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6.2.2. Nařízení FOR-2006-04-07-402: Forskrift om offentlige anskaffelser
Jak jsem již zmínil výše, na úrovni zákona jsou v Norsku zakotveny pouze
nejzákladnější zásady. Konkrétní pravidla jsou pak upravena formou prováděcích
předpisů. K vydání prováděcích předpisů je zmocněn norský král.178
V současné době jsou pravidla zadávání veřejných zakázek upravena zejména
nařízením FOR-2006-04-07-402: Forskrift om offentlige anskaffelser z roku 2006,
s účinností od 1. ledna 2007 (dále jen „nařízení FOR-2006-04-07-402“).179 Jádro norské
úpravy zadávání veřejných zakázek leží právě v tomto prováděcím předpisu. Svým
rozsahem a obsahem odpovídá nařízení FOR-2006-04-07-402 znění ZVZ. Zde je možné
nalézt úpravu většiny institutů, které jsou nám známé ze ZVZ nebo směrnice
2004/18/ES.
Nařízení FOR-2006-04-07-402 je rozděleno do třech částí. První část se týká
obecných zásad, druhá část se zabývá veřejnými zakázkami pod prahovými hodnotami
a třetí část je věnována veřejným zakázkám, jejichž hodnota přesahuje finanční limity
stanovené ve směrnici 2004/18/ES. Z rozdělení nařízení FOR-2006-04-07-402 je
zřetelné, že norská právní úprava rozlišuje obdobně jako česká právní úprava tři typy
veřejných zakázek – veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní veřejné zakázky a
veřejné zakázky nadlimitní.
První část, nazvaná „Obecné zásady“, je rozčleněna do třinácti kapitol (dále
dělených na paragrafy a odstavce) a obsahuje pravidla, která jsou závazná pro zadávání
všech typů veřejných zakázek, tedy i pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
V tomto ohledu vidím zásadní rozdíl mezi českou a norskou právní úpravou zadávání
veřejných zakázek. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu musí, podle
norské právní úpravy, veřejný zadavatel dodržovat řadu pravidel (pravidel upravených
v první části nařízení FOR-2006-04-07-402), což je v kontrastu s českou právní
úpravou, podle které je veřejný zadavatel povinen dodržovat při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pouze základní zásady zadávání veřejných zakázek – zásady,
které jsou stanovené v § 6 ZVZ (viz § 18 odst. 3 ZVZ). Ostatními pravidly ZVZ se již
veřejný zadavatel řídit nemusí. Je zřetelné, že norská legislativa je mnohem přísnější a
178

K vydání prováděcích předpisů k zákonu LOV 1999-07-16 nr. 69 je zmocněn norský král. Jedná se ale
pouze o legislativní techniku – ve skutečnosti vydává prováděcí právní předpis vláda a věcně příslušný
ministr.
179
Nařízení FOR-2006-04-07-402: Forskrift om offentlige anskaffelser je dostupné z:
http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-20060407-0402.html, náhled ke dni 24. dubna 2009
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klade na veřejné zadavatele, v případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
podstatně vyšší nároky.
Z pravidel, která jsou zakotvena v první části nařízení FOR-2006-04-07-402, lze
zmínit povinnost zadávat veřejnou zakázku tak, aby byla zajištěna řádná soutěž mezi
jednotlivými dodavateli (§ 3-1 nařízení FOR-2006-04-07-402). Tato povinnost není
v ZVZ (nejen) ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu výslovně zakotvena.
Tento fakt považuji za nedostatek české úpravy. Následkem neexistence výslovně
zakotvené povinnosti zajistit soutěž mezi jednotlivými dodavateli i u veřejných zakázek
malého rozsahu je skutečnost, že veřejný zadavatel může udělit veřejnou zakázku
malého rozsahu z „volné ruky“. Veřejný zadavatel nemá povinnosti oslovit více
dodavatelů k předložení nabídek, přestože je to - dle mého názoru - nezbytný
předpoklad k tomu, aby mohlo dojít k výběru nejvhodnější nabídky.
V první části nařízení FOR-2006-04-07-402 jsou mj. opět zmíněny základní
zásady zadávání veřejných zakázek, ačkoliv tyto zásady jsou již zakotveny v zákoně
LOV 1999-07-16 nr. 69. Veřejný zadavatel může udělit veřejnou zakázku pouze
transparentním způsobem bez diskriminace dodavatelů. Výslovně je zakázána nejen
diskriminace z důvodů státní příslušnosti, ale i ostatní formy diskriminace (§ 3-1 (2)
nařízení FOR-2006-04-07-402). Veřejný zadavatel má povinnost zacházet se všemi
dodavateli rovným způsobem za současného dodržení standardních obchodních praktik.

Významný rozdíl mezi českou a norskou legislativou je také ve výši finančního
limitu určujícího veřejnou zakázku malého rozsahu. Dle
veřejnou zakázku malého rozsahu

ZVZ je považována za

veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota

nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby
2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo případě veřejné zakázky na stavební
práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Výše finančního limitu je v norské
legislativě mnohem nižší (zvláště ve vztahu k veřejným zakázkám na stavební práce).
Podle § 2-1 (2) nařízení FOR-2006-04-07-402 je za veřejnou zakázku malé hodnoty
považována veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 500 000 NOK
bez daně z přidané hodnoty (přibližně 1 500 000 Kč). Finanční limit 500 000 NOK bez
daně z přidané hodnoty je stanoven pro všechny typy veřejný zakázek – tedy i pro
veřejné zakázky na stavební práce. V případě veřejných zakázek na stavební práce je

82

tedy výše finančního limitu několikanásobně nižší než v ZVZ. Nižší výši finančního
limitu hodnotím kladně, protože v důsledku nižšího finančního limitu spadá větší počet
veřejných zakázek do režimu podlimitních veřejných zakázek, u kterých má veřejný
zadavatel povinnost dodržovat již zdaleka přísnější pravidla pro zadávání.180
Norská právní úprava zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je tedy
přísnější než právní úprava česká. Nižší výši finančního limitu, určujícího veřejné
zakázky malého rozsahu a detailnější pravidla pro jejich zadávání považuji za dva
prvky, které výrazně přispívají k dosažení primárního účelu práva veřejných zakázek –
účelnému a hospodárnému vynakládání veřejných prostředků.

Právní úprava zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek obsažená
v části druhé a třetí nařízení FOR-2006-04-07-402, je ve svých základech shodná
s právní úpravou České republiky. Norská legislativa vychází ze směrnice 2004/18/ES a
implementuje do svého právního řádu všechna závazná pravidla zadávání veřejných
zakázek obdobně jako česká legislativa.
Příkladem mohu uvést právní úpravu problematiky dodavatelů, kteří
zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Nařízení FOR-2006-04-07-402
obdobně jako ZVZ připouští - jako jedinou výjimku ze zákazu diskriminace - pozitivní
diskriminaci subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižení ( § - 12 nařízení
FOR-2006-04-07-402)
Nařízení FOR-2006-04-07-402 je v souladu se zněním směrnice 2004/18/ES
(a zněním ZVZ) i v otázce lhůt pro podání nabídky. Veřejný zadavatel má povinnost
stanovit lhůty pro podání nabídek především s ohledem na předmět a složitost veřejné
zakázky. Zároveň musí být také dodržena minimální délka lhůt pro podání nabídek.
Nařízení FOR-2006-04-07-402 stanoví u nadlimitních veřejných zakázek stejné lhůty
jako ZVZ, tj. například v otevřeném řízení 52 dní s možností zkrátit lhůtu o 7 dní
v případě použití elektronických prostředků (§ 19-1 nařízení FOR-2006-04-07-402).
V oblasti kvalifikačních předpokladů je nařízení FOR-2006-04-07-402 také ve
schodě s evropskou i českou právní úpravou. Stejně jako směrnice 2004/18/ES v článku
44 odst. 2 nebo ZVZ v § 50 odst. 3 stanoví nařízení FOR-2006-04-07-402 v § 8-4 (2),
že veřejný zadavatel může požadovat pouze takové kvalifikační předpoklady, které
180

Např. přísnější pravidla pro uveřejnění veřejné zakázky, formální a obsahové náležitosti zadávací
dokumentace apod.
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bezprostředně souvisí s předmětem veřejné zakázky. Nařízení FOR-2006-04-07-402
blíže neupravuje pojem přiměřenost. V tomto ohledu není norská úprava detailnější
(přesnější) než právní úprava České republiky.
Právní úprava technického dialogu není v nařízení FOR-2006-04-07-402 příliš
podrobná. Přesto (na rozdíl od české právní úpravy) obsahuje nařízení FOR-2006-0407-402 o technickém dialogu alespoň zmínku. Dle § 3-8 nařízení FOR-2006-04-07-402
nesmí veřejní zadavatelé vyhledávat nebo přijímat informace k přípravě zadávací
dokumentace od žádného subjektu, který by mohl mít zájem na následném zadávacím
řízení, za předpokladu, že je tak činěno způsobem, který vylučuje hospodářskou soutěž.
KOFA181 v této otázce zastává poměrně restriktivní výklad a pod pojmem „vyloučení
hospodářské soutěže“ rozumí i „zkreslení hospodářské soutěže“.182

6.3. Norská rada pro přezkum stížností v oblasti veřejných
zakázek
Norská rada pro přezkum stížností v oblasti veřejných zakázek ( dále jen
„KOFA“)

je

součástí

norského

Úřadu

pro

ochranu

hospodářské

soutěže

(„Konkurransetilsynet“). Byla založena nařízením 1288/2002 ze dne 15.11.2002. Svojí
činnost zahájila v roce 2003.
Pravomoci KOFA jsou v porovnání s pravomocemi českého Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže značně omezené. KOFA má pouze oprávnění rozhodnout, zda
došlo / nedošlo k porušení pravidel zadávání veřejných zakázek. Za případné porušení
zadávacích pravidel je KOFA oprávněna uložit jen pokutu.183 V řízení před KOFA se
stěžovatel nemůže domáhat zrušení zadávacího řízení nebo náhrady škody. S těmito
nároky se musí stěžovatel obrátit přímo na soud.
Řízení před KOFA není obligatorní. Stěžoval se může obrátit přímo na soud.
Přesto je v praxi KOFA vnímána jako „první instance“ a stěžovatelé volí nejdříve řízení
před KOFA. Veřejní zadavatelé nejsou povinni pozastavit zadávací řízení nebo odložit

181

viz kapitola 6.3.
Rozhodnutí „Trio Ving“, KOFA 2003/36, dostupné z: http://www.kofa.no
183
K ukládání pokut je KOFA zmocněna přímo zákonem LOV 1999-07-16 nr. 69 (§ 7a LOV 1999-0716 nr. 69)
182
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uzavření kontraktu s vybraným uchazečem až do vydání rozhodnutí KOFA, přesto však
v praxi veřejní zadavatelé dobrovolně zadávací řízení pozastaví (nebo odloží uzavření
smlouvy).
Rozhodnutí KOFA jsou vysoce uznávána a účastníky řízení zpravidla
respektována. Jen zřídka se strany řízení „odvolávají“ k soudu. Rozhodnutí KOFA lze
nalézt na oficiálních stránkách KOFA (www.kofa.no), bohužel jsou ale publikována
pouze v norském jazyce.
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ZÁVĚR
Cílem mé práce bylo zaměřit se na úpravu základních zásad zadávání veřejných
zakázek a seznámení čtenáře s promítnutím těchto základních zásad zadávání veřejných
zakázek do jednotlivých institutů (fází) zadávacího řízení.
Základní zásady zadávání veřejných zakázek představují určité obecné principy,
na kterých je zadávací řízení postaveno. Zásady zadávaní veřejných zakázek mají
význam jak v rovině aplikační (při postupu veřejných zadavatelů, dodavatelů, orgánů
dozorčích a přezkumných), tak v rovině interpretační. Význam zásad zadávání
veřejných zakázek byl zdůrazněn i soudní praxí (srov. rozsudek Vrchního soudu
v Olomouci ze dne 23. května 2002, publikovaný pod SJS 1031/2002).
Základní zásady zadávání veřejných zakázek jsou upravené jak na úrovni
komunitární, tak na úrovni národní. Ve své práci jsem se zaměřil na obě úrovně.
Právní úprava veřejných zakázek na komunitární úrovni je provedena, vzhledem
ke značné různorodosti právních úprav veřejných zakázek a právních systémů
členských států, pomocí směrnic. V poměrně nedávné době byly přijaty zcela nové,
komplexní zadávací směrnice (směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES). Moji práci jsem
zaměřil především na posouzení směrnice 2004/18/ES.
Oproti předcházející právní úpravě především zadávací směrnice 2004/18/ES
zdůraznila a posílila význam základních zásad zadávání veřejných zakázek. Jako
pozitivum hodnotím, že směrnice 2004/18/ES vychází ve značné míře ze soudobé
judikatury Evropského soudního dvora. Některé ze zásad zadávacího řízení, které byly
dříve vyjádřeny pouze v rozhodnutích Evropského soudního dvora, jsou nyní výslovně
zakotveny

ve

směrnici

2004/18/ES.

Směrnice

2004/18/ES

přinesla

kromě

nezpochybnitelného posílení významu základních zásad zadávacího řízení také větší
zohlednění sociálních a ekologických aspektů při zadávání veřejných zakázek. Dále
došlo ke snížení byrokracie a zavedení některých nových institutů (např. soutěžního
dialog, elektronické aukce).
Za nezbytné považuji zdůraznit, že evropská právní úprava zadávání veřejných
zakázek stanoví pouze určité „minimum“ právních požadavků na právní úpravu
zadávání veřejných zakázek v členských státech Evropské unie. Národní úprava je
detailnější a přesnější, a to i v oblasti aplikace základních zásad zadávacího řízení.
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Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byl přijat v důsledku nových
zadávacích směrnic (2004/18/ES a 2004/17/ES). V poměrně krátkém časovém úseku se
jedná již o třetí zákonnou úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice.
Četnost právních úprav byla vyvolána především nesouladem české úpravy s evropskou
a následně také výše zmíněnými změnami na poli evropské legislativy.
Základní zásady zadávání veřejných zakázek jsou upravené v § 6 ZVZ a jsou
výsledkem transpozice zásad uvedených v článku 2 směrnice 2004/18/ES. Na paměti je
ale třeba mít skutečnost, že v § 6 ZVZ a v článku 2 směrnice 2004/18/ES nejde
v o taxativní výčet zásad významných pro právo veřejných zakázek. Pro právo
veřejných zakázek je významná i řada dalších zásad – zmínit lze především zásadu
zabezpečení hospodárnosti a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, zásadu
výběru nejvhodnější nabídky, zásadu zabránění nečestnosti soutěže, korupci a
zvýhodňování určitých subjektů. Nelze zapomenout i na význam zásad, které vyplývají
přímo ze Smlouvy ES (zejména zásada volného pohybu zboží, služeb, zákazu
omezování svobody usazovaní).
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si kladl za cíl (kromě transpozice
zadávacích směrnic) zvýšit přehlednost právní úpravy zadávání veřejných zakázek,
jasněji a přesněji vymezit některé instituty a pojmy a tedy posílit právní jistotu
veřejných zadavatelů i dodavatelů. Zákonodárce se tohoto cíle zhostil poměrně dobře,
současnou právní úpravu lze považovat za formálně a legislativně kvalitní.
I přes pozitiva, které nový zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
bezpochyby přinesl, nelze nezmínit i jeho určité nedostatky. Zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, je i přes snahy zákonodárce o zjednodušení stále poměrně
složitý, v jistých místech nepřehledný až nelogický. Kromě nepřehlednosti zákona bych
zmínil i stále trvající absenci definic některých pojmů. Jako nedostatek například
považuji, že zákonodárce v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nedefinoval
pojem „potřeba veřejného zájmu“ nebo pojem „zakázka“. Domnívám se, že v praxi
může tato neexistence zákonných definic činit aplikační problémy. Nedefinované pojmy
jsou nahrazovány výkladem, který je často i nepřesný. Za hrubý nedostatek
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, z pohledu základních zásad zadávacího
řízení, pokládám způsob úpravy, resp. vymezení povinnosti dodržovat základní zásady
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zadávacího řízení sektorovými zadavateli. Za zásadní považuji nedostatek, že není
zákonem výslovně stanovena povinnost, aby i sektorový zadavatel dodržoval základní
zásady zadávacího řízení ve všech případech, kdy zadává veřejnou zakázku.
Za nedostatek právní úpravy lze vnímat i obdobné důvody uvedené v odlišných
písmenech paragrafu (např. § 84 odst. 2 písm. d), e)).
Nedostatky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a jeho některá
nejednoznačná ustanovení je třeba překonávat právě pomocí výkladových pravidel za
použití zásad, na kterých je zadávání veřejných zakázek postaveno. Při výkladu je třeba
aplikovat nejen zásady upravené na národní úrovni, ale zároveň i zásady, které
vyplývají ze zadávacích směrnic, včetně zásad vyplývajících ze Smlouvy ES. Znalost
komunitární úpravy a znalost soudobé judikatury Evropského soudního dvora je
nezbytná pro dosažení eurokonformního výkladu pravidel zadávání veřejných zakázek,
ke kterému je Česká republika zavázána.
S výkladem nejednoznačných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách pomáhá i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Některé nejasnosti vyřešil
svými

výkladovými

stanovisky

v rámci

pravomocných

rozhodnutí.

Kromě

autoritativních rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přispívá k překonání
nejasností a sporů také činnost soudních orgánů – Krajského soudu v Brně a Nejvyššího
správního soudu, jakožto orgánů soudního přezkumu správních rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže. Bezvýznamné nejsou zajisté i metodiky, manuály a další
dokumenty publikované Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na jeho
internetových stránkách. I ty napomáhají k překonání obtížností a problematických
úseků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

De lege ferenda bych doporučil zákonodárci zjednodušení právní úpravy
zadávání veřejných zakázek a odstranění nedostatků, které jsem nastínil v mé práci. Ve
svých úvahách nad změnou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách by měl mít
zákonodárce na paměti především základní účel pravidel zadávání veřejných zakázek a
zásady, na kterých je zadávání veřejných zakázek postaveno – tedy především zásadu
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
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PŘÍLOHA č. 1
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona
o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou –
Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek
stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu

Vyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro
účely zákona o veřejných zakázkách

Vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické
nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest
(vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)

Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení
o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách

Vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické
prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání
veřejných zakázek.
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PŘÍLOHA č. 2
Úplné znění zákona LOV 1999-07-16 nr. 69 Lov om offentlige
anskaffelser

Lov om offentlige anskaffelser.
Jfr. EØS-avtalen art 65 og vedlegg XVI nr. 1 (nr. 1), nr. 2 (dir 2004/18), nr. 4 (dir 2004/17), nr. 4a
(Kvedtak 93/327/EØF), nr. 5 (dir 89/665), nr. 5a (dir 92/13), nr. 5b (dir 92/50) og nr. 6 (frd nr. 1182/71).
Jfr. også WTO-avtalen 15 april 1994 om offentlige innkjøp.

§ 1. Formål
Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig
effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.
Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit
til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).
§ 2. Oppdragsgivere som er omfattet
Loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige
organer. Loven gjelder for rettssubjekter som driver virksomhet innenfor forsyningssektorene, i den
utstrekning dette følger av internasjonale forpliktelser og forskrifter gitt i medhold av loven. Loven
gjelder også for andre rettssubjekter i saker om bygge- og anleggskontrakter, dersom det offentlige yter
tilskudd på mer enn 50 prosent av kontraktens verdi.
Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvilke oppdragsgivere som er omfattet av loven.
Kongen kan gi nærmere bestemmelser om lovens anvendelse på Svalbard og fastsette særlige regler
av hensyn til de stedlige forhold.
Endret ved lover 4 juli 2003 nr. 83 (i kraft 25 juli 2003 iflg. res. 4 juli 2003 nr. 879), 30 juni 2006 nr. 41 (i
kraft 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).
§ 3. Anskaffelser som er omfattet
Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som foretas av
oppdragsgivere som nevnt i § 2. Loven gjelder ikke anskaffelser som kan unntas etter EØS-avtalen
artikkel 123.
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§ 4. Rettighetshavere
Rettighetshavere etter loven er bare virksomheter som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en
EØS-stat og som har sitt sete, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en slik stat. Det samme gjelder
virksomheter som er gitt slike rettigheter etter WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre
internasjonale avtaler som Norge er forpliktet til å følge.
§ 5. Grunnleggende krav
Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i
den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.
En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.
Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet
ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.
Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og
ikke-diskriminerende kriterier.
Oppdragsgiver skal ikke
a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet,
b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller
c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne
lov kommer til anvendelse.
§ 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø
Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under
planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og
miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 80 (i kraft 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 617), 30 juni 2006 nr.
41 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).
§ 7. Søksmål
Søksmål om overtredelse av denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, reises for tingretten
uten forliksmegling.
Inntil kontrakt er inngått, kan retten sette til side beslutninger som er truffet under en
anskaffelsesprosedyre når beslutningen er i strid med bestemmelser i denne lov eller forskrifter gitt i
medhold av loven. Dette gjelder likevel ikke for beslutninger som er truffet under anskaffelsesprosedyrer
innenfor forsyningssektorene.
Endret ved lover 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 30 juni 2006 nr. 41
(i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).
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§ 7a. Tvisteløsningsorgan
Kongen kan opprette et rådgivende organ for løsning av tvister om rettigheter og plikter etter denne
lov og forskrifter hjemlet i denne. Organet skal ha myndighet til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr
etter § 7b.
Kongen kan gi forskrift om at oppdragsgivere som omfattes av loven her er pliktige til å delta i
prosessen for tvisteløsningsorganet.
Kongen kan gi forskrift om saksbehandlingen i organet, herunder bestemmelser om partenes rett til
innsyn i sakens dokumenter.
Offentleglova får anvendelse på den virksomhet som drives av Tvisteløsningsorganet.
Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 80 (i kraft 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 617), endret ved lover 30
juni 2006 nr. 41 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762), 19 mai 2006 nr. 16 (i kraft 1 jan 2009
iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).
§ 7b. Overtredelsesgebyr
En oppdragsgiver kan ilegges overtredelsesgebyr dersom oppdragsgiveren eller noen som handler på
dennes vegne, forsettlig eller grovt uaktsomt foretar en ulovlig direkte anskaffelse. Med ulovlig direkte
anskaffelse menes en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til reglene om kunngjøring i forskrifter
gitt i medhold av loven.
Ved avgjørelsen av om overtredelsesgebyr skal ilegges og ved fastsettelsen av gebyrets størrelse, skal
det særlig legges vekt på overtredelsens grovhet, størrelsen på den ulovlige anskaffelsen, om
oppdragsgiveren har foretatt gjentatte ulovlige direkte anskaffelser og overtredelsesgebyrets preventive
virkning. Overtredelsesgebyret kan ikke settes høyere enn 15 prosent av anskaffelsens verdi.
Vedtak om overtredelsesgebyr kan ikke påklages. Overtredelsesgebyret forfaller til betaling to
måneder etter at vedtak er fattet. Adgangen til å ilegge gebyr bortfaller to år etter at kontrakt er inngått.
Fristen avbrytes ved at tvisteløsningsorganet meddeler oppdragsgiver at det har mottatt en klage med
påstand om ulovlig direkte anskaffelse.
Vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg med de begrensninger som følger av
tvangsfullbyrdelsesloven § 1-2.
Retten kan prøve alle sider av saken. Adgangen til å begjære en sak prøvet for retten, gjelder også for
statlige myndigheter og organer.
Tilføyd ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).
§ 8. Beslutning om midlertidig forføyning og mulkt
Mot overtredelser av denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven kan det ikke besluttes
midlertidig forføyning etter at kontrakt er inngått.
Ved begjæring om midlertidig forføyning mot overtredelser under anskaffelsesprosedyrer innenfor
sektorene vannforsyning, energi, transport og telekommunikasjon kan det heller ikke før kontrakt er
inngått, besluttes midlertidige forføyninger som nevnt i tvisteloven § 34-3 første ledd. Dersom det er
sannsynlig at bestemmelser i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven vil bli eller allerede er
overtrådt, skal retten i stedet fastsette en mulkt som saksøkte skal betale til statskassen dersom
overtredelsen ikke bringes til opphør eller forhindres og kontrakt blir inngått. Mulkten skal være så stor at
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den er egnet til å hindre at saksøkte begår eller opprettholder overtredelsen. Saksøkte plikter bare å betale
mulkten dersom det ved dom blir fastslått at vilkårene for betaling av mulkten er oppfylt.
Endret ved lover 30 juni 2006 nr. 41 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762), 17 juni 2005 nr. 90
(i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
§ 9. Underretningsplikt for domstolene
Retten skal underrette departementet om saker som idømmes etter § 7 samt forføyninger og ileggelse
av mulkt etter § 8. Ved ileggelse av mulkt etter § 8 skal retten også underrette skattekontoret, som er
innkrevingsmyndighet for mulkten.
Endret ved lov 29 juni 2007 nr. 62 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 7 des 2007 nr. 1370).
§ 10. Erstatning
Ved brudd på denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, har saksøker krav på erstatning for
det tap han har lidt som følge av bruddet.
§ 11. Forskrifter og enkeltvedtak
Kongen kan ved forskrift gi bestemmelser til utfylling og gjennomføring av loven. Kongen kan gi
oppdragsgivere de pålegg som er nødvendige for å sikre oppfyllelse av denne lov eller forskrifter gitt i
medhold av loven. Overfor andre oppdragsgivere enn statlige, kommunale og fylkeskommunale
myndigheter og offentligrettslige organer kan det likevel bare gis pålegg som er nødvendig for å oppfylle
Norges forpliktelser overfor fremmede stater eller internasjonale organisasjoner om offentlige
anskaffelser.
Kongen kan ved forskrift gi bestemmelser om tvungent verneting for søksmål som nevnt i § 7 og for
begjæringer om midlertidige forføyninger som nevnt i § 8.
Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 80 (i kraft 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 617), 30 juni 2006 nr.
41 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).
§ 11a. Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
Kongen kan ved forskrift pålegge statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og
offentligrettslige organer å ta inn klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som inngås etter
denne lov, som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende
landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.
Kongen kan ved forskrift pålegge oppdragsgivere å føre tilsyn med at klausulene blir overholdt, og
iverksette tiltak overfor leverandøren ved manglende etterlevelse av klausulene.
Tilføyd ved lov 21 des 2007 nr. 121.
§ 12. Ikrafttredelse
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tid oppheves lov av 27. november 1992
nr. 116 om offentlige anskaffelser m.v.
Loven trådte i kraft 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 617.
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SUMMARY

The Basic Principles of Public Procurement
The purpose of my thesis is to analyze the basic principles of public
procurement. I’ve chosen this subject because of my great interest in public
procurement law. Contracting authorities spend public money in awarding public
contracts and the public definitely have an interest in the economical and effective
expenditure of public money. Procurement rules are an important instrument in getting
advantages such as a lower price, better knowledge about the market and better service
from suppliers.
Recently, new EU public procurement directives were adopted (directive
2004/17/EC and 2004/18EC). The Czech legislator implemented the new EU public
procurement directives into the new Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement. In
my thesis I am concerned with both sources. In the EU level I especially deal with
directive 2004/18/EC. I try to identify the most important issues in the directive
2004/18/EC from the point of view of the basic principles and appraise their
implementation into the Czech legislation.
In my thesis I also use judicature (judicature of the European courts as well as
Czech courts) a lot, because judicature is very important in this field of law. Not all
questions which are rising from applying basic principles are solved in legal regulations.
My thesis is subdivided into six chapters. Each of them is focused on a different
aspect of the basic principles of public procurement.
In Chapter one, I mention briefly the main sources of public procurement law
both EU and Czech sources. Chapter two deals with basic principles of public
procurement on general, I try to identify them. Chapters three to five are concentrated
successively on the principle of non-discrimination, the principle of equal treatment and
the principle of transparency. I focus on the most important issues where principles are
applied, e.g. technical specifications, technical dialogue, changes in the composition of
a group of contractors participating in public procurement procedure, rules of
communication, criteria of awarding public contracts etc. In Chapter six I try to
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familiarize readers shortly with the Norwegian procurement legislations. I look at the
Norwegian approach to EU legislations (directive 2004/18/EC) by which Norway is
also bound.
In my thesis I also try to point out certain negative aspects of
the Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement, and propose their solutions.
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