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Vážení čtenáři,

nový rok je už v plném běhu a v tomto čísle vám přinášíme další porci 
odborných informací ze světa veřejných zakázek. V aktualitách se s vámi 
podělím o dojmy ze zimní školy odpovědného zadávání veřejných za-
kázek organizované Ministerstvem práce a  sociálních věcí, která byla 
obsahově velmi kvalitně připravená a  rozpoutala dlouhou a  plodnou 
diskuzi účastníků i mimo přednáškovou místnost. Další událostí, která 
stojí za povšimnutí, je akce Povodí Vltavy, které uspořádalo prezentaci 
svých investičních záměrů pro rok 2019 formou „Meet the Buyer“. Zde 
musím pochválit velmi rychlý a profesionální přístup kolegů z Povodí 
Vltavy při upřesňování mých dotazů a požadavků, co se týče číselných 
dat pro článek, který je v tomto vydání. Rychlost odpovědi do hodiny, 
dle mého, opravdu stojí za zmínku. 

V části Judikatura vám přinášíme zajímavá rozhodnutí z oblasti kvalifi kace 
a obsahu nabídek s autorským komentářem. Na toto téma pak navazují 
dva pěkné odborné články. Nově v časopise prezentuje svůj názor také 
kolega Mgr. Maroš Sovák na téma povinnosti elektronické formy smlou-
vy. Dále nově přinášíme Fórum názorů jako průřez názorů vybraných od-
borníků na vybrané téma – od navrhovatele pana Bc. Petra Nováka, přes 
renomované advokáty, až po orgány dohledu – zastoupené Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže a Krajským soudem v Brně. Diskutované téma vendor-lock-in je problematika velice 
aktuální, ožehavá a odbornou veřejností sledovaná, a tak pevně věřím, že bude pro řadu čtenářů přínosná. Pokud 
vás napadne nějaké zajímavé téma pro prezentaci ve fóru, platí stále totéž – napište mi a zkusíme s tím něco udělat.

Osobně vidím veliký potenciál v otevřené komunikaci se čtenáři, která přináší ovoce – píšeme o aktuálních problé-
mech, propojujeme vás a prezentujeme zde pokroková témata. Jednoznačně podporujeme snahy o ukončení ty-
ranie nejnižší nabídkové ceny, kde jedním z nástrojů je odpovědné zadávání veřejných zakázek a uplatňování jeho 
nástrojů při vymezení předmětu veřejné zakázky, technických, obchodních podmínek a vlastního hodnocení. Ne-
mohu tedy opomenout zmínit dvě nadcházející zajímavé akce. První se koná v březnu, konkrétně 7. března 2019, 
a jedná se o školení na téma „Implementace odpovědného veřejného zadávání / ISO 20400: udržitelné nakupování“ se 
zahraničním lektorem panem Shaunem McCarthym. Druhá událost, které doporučuji věnovat pozornost zejména 
stavebním fi rmám, se koná dne 4. dubna 2019 a jedná se o odbornou konferenci „Příležitosti pro odpovědné veřejné 
zadávání ve stavebnictví“.

S přáním všeho dobrého
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Ve dnech 16. až 18. ledna 2019 proběhla ve školicím středisku Nejvyššího kontrolního 

úřadu ve Slapech-Přestavlkách již třetí „škola odpovědného zadávání“. Cílem těchto akcí 

je nabídnout prostor zejména zadavatelům veřejných zakázek k diskusím o aktuálních 

příkladech využití odpovědného zadávání („OVZ“), diskutovat o aktuálních trendech 

a přístupech k odpovědnému nakupování, propojit zájemce o problematiku OVZ 

a vytvořit jim přátelské prostředí pro sdílení zkušeností. 

V  průběhu čtvrtečního dopole-
dne hosté vyslechli prezentace 
a diskutovali o třech problema-
tikách. V první prezentaci před-
stavil zástupce Ministerstva fi -

nancí principy 3E, příslušnou metodiku a ze-
jména vazbu tohoto pohledu s odpovědným 
veřejným zadáváním. Podstatou této úvodní 
části bylo doložit, že z hlediska 3E není uplat-
ňování udržitelných aspektů samo o  sobě 
problematické. Ostatně některé příklady od-
povědného zadávání jsou uvedeny mezi pří-
klady dobré praxe i v samotné metodice MF. 

Druhý blok seznámil posluchače hlouběji 
s nástroji komunikace mezi zadavateli a do-
davateli. Vzhledem k tomu, že nedílnou sou-
částí OVZ je zlepšit vztahy a komunikaci mezi 
oběma stranami, resp. učinit z  dodavatele 
spíše partnera, který společně se zadavate-
lem usiluje o maximálně spravedlivé a šetrné 
podmínky vzniku plnění, které je zadavate-
li poskytováno, je namístě, aby obě strany 
transparentně a  s  dostatečným předstihem 
komunikovaly. Nástroje, které jednání za-
davatele s  trhem umožňují, byly prezento-
vány i  na  konkrétních příkladech, zejména 
předběžných tržních konzultací, akcích typu 
„meet the buyer“, tj. „potkej svého zadavate-
le“ (konkrétní příklad Povodí Vltavy z  ledna 
2019 je součástí tohoto vydání, pozn. red.), 
či nástrojů pro zlepšení přístupu dodavatelů 
k  veřejným zakázkám (informační brožury 
a školení pro dodavatele apod.).

Zástupce organizace NaZemi oslovil poslu-
chače svou prezentací o pracovních podmín-
kách v zemích globálního jihu. I otázky pra-
covních práv a  ochrany životního prostředí 
daleko mimo území České republiky mohou 
být snadno předmětem zájmu českého za-

davatele. Prezentaci opět doplnilo několik 
příkladů dobré praxe z  nákupu textilu, pro-
pagačních předmětů a  samozřejmě kávy, 
čaje apod., které dokazují, že i  při minimál-
ním úsilí lze veřejné prostředky v této oblasti 
nasměrovat mj. k férovému zacházení s lidmi. 

Dopolední blok přednášek byl završen dob-
rým obědem, kávou, čerstvým vzduchem 
v posluchárně a pan Ing. Jiří Prokš z Vysoké 
školy chemicko-technologické byl připraven 
zahájit odpolední blok přednáškou na téma 
„Férové podmínky v dodavatelském řetězci“. 
V  jeho analýze vztahu mezi dodavatelem 
a zadavatelem je akcentována snaha o hlub-
ší proniknutí zadavatele k dodavateli a jeho 
systému plnění veřejné zakázky pomocí ná-
strojů, jako jsou například: (i) možnost přímé 
platby poddodavatelům, (ii) zavedení trans-
parentního účtu, (iii) memorandum o  féro-
vých podmínkách v  dodavatelském řetězci. 

Celkově se jedná o  soubor nástrojů, které 
zadavateli umožňují ověřit konkrétní plat-
by mezi dodavatelem a jeho poddodavateli 
ve stanovené lhůtě např. 5 kalendářních dnů 
od  obdržení platby od  zadavatele (délka 
lhůty závisí na  zadavateli), nebo v  případě 
memoranda, jako „měkkého nástroje“, mají 
za  cíl celkovou kultivaci prostředí formou 
seznámení poddodavatelů s  jejich právy 
při plnění konkrétní veřejné zakázky, a  to 
stvrzením memoranda jejich podpisy. Tato 
prezentace vyvolala velmi zajímavou disku-
si ohledně vlastní kontroly těchto opatření. 
Ze zkušeností zadavatelů, kteří tyto nástro-
je v praxi smluvně používají, jasně vyplynul 
závěr, že prozatím nebylo třeba vynucovat 
plnění stanovených povinností v podobě re-
presivní (sankcemi). Preventivní funkce těch-
to podmínek je zde nepopiratelná a osobně 
doporučuji zadavatelům, aby tento nástroj 
zkusili aplikovat v praxi. 

Zimní škola

Foto: MPSV
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Další přednáška již svým názvem pouta-
la velkou pozornost – „Výstavba sídla NKÚ, 
knihovny a  archivu PS PČR“, v  podání pana 
PhDr. Radka Hauberta. Pojednávala o detail-
ní přípravné fázi před zahájením zadávacího 
řízení, ve kterém se podrobně zabývali potře-
bami na funkčnost stavby, potřebami uživa-
telů, užitím šetrných technologií k životnímu 
prostředí, ale také využitím žlutého FIDICu, 
chcete-li Design&Build. Přípravná fáze je za-
vršena zpracováním oponentního posudku 
o  nastavených podmínkách, technologic-
kých požadavcích. Vstupní informace také 
zadavatel čerpal z  rozsáhlé předběžné tržní 
konzultace, na kterou pozvali 83 subjektů – 
od generálních dodavatelů až po dodavatele 
jednotlivých technologií – a ověřovali propo-
jitelnost zadavatelem defi novaných potřeb 
v jeden funkční celek. Z hlediska odpovědné-
ho zadávání lze upozornit na využití nástroje 
SBTool a  plánování využití aspektů OVZ při 
fungování sídla. Zde čtenářům doporučuji 
se blíže seznámit s vlastní prezentací (odkaz 
naleznete na konci tohoto příspěvku).

Od  prezentace přípravné fáze se přenášíme 
k dalšímu příspěvku „Odpovědné veřejné za-
kázky a  facility management, zejména úklid 
a ostraha“, kde paní Bc. Petra Ingerová z Mini-
sterstva práce a sociálních věcí posluchačům 
přiblížila relevantní příležitosti, jako je podpo-
ra důstojných pracovních podmínek, sociál-
ních podniků, osob znevýhodněných na trhu 
práce, malých a středních podniků a ekologic-
ky šetrná řešení. Po tomto úvodu prezentovala 
standardy úklidových služeb defi nované cen-
trálním nákupem státu, příklady dobré praxe 
jako zajištění ekologického úklidu v  objektu 
Ministerstva práce a sociálních věcí s možnos-
tí nákladů do případové studie. V praktickém 
příkladu ze zadávacího řízení na ostrahu pak 
prezentovala opatření zadavatele směřující 
k  eliminaci případné mimořádně nízké na-
bídkové ceny způsobené neférovými pracov-
ními podmínkami zaměstnanců, a  to v  po-
době vlastního výpočtu minimální hodinové 
sazby za  ostrahu a  navazujících zadávacích 
podmínek upřesňujících postup při přezku-
mu takové situace. Vedle výpočtu minimální 
hodinové sazby zadavatel také v  zadávacím 
řízení důsledně a aktivně ověřoval předložené 
reference dodavatelů. Celá prezentace měla 
velmi praktický základ a  předané zkušenosti 
považuji za velmi užitečné a poučné.

Posledním příspěvkem čtvrtečního odpoled-
ne byla prezentace paní Mgr. Moniky Dobro-
vodské s názvem „Udržitelné akce, udržitelný 

nákup propagačních předmětů a ekologický 
úřad“. První část prezentace byla návodem, 
na co se zaměřit při organizaci různých akcí, 
co vyžadovat jako standard – od  fairtrado-
vých výrobků, sezonních a čerstvých potravin 
(či dokonce biopotravin), minimalizace odpa-
dů (zejména nápojů v  plastech), ekologicky 
šetrných propagačních materiálů až po  po-
žadavky na  dostupnost dopravy. Samozřej-
mostí je provázanost požadavků na smluvní 
dokumentaci a  praktické kontroly na  místě. 
Doporučení byla podpořena i  praktickým 
příkladem, kde nabídková cena byla ve  výši 
45 % (konečně!). Stejně tak doporučuje de-
fi nice pro propagační předměty. Závěrečná 
část prezentace byla věnována ekologické-
mu úřadu a vymezení pojmu a možných cílů. 
Posluchači s  povděkem kvitovali vysvětlení 
ekoštítků a ekologických značek jako EU Eco-
label, Der Blauer Engel, FCS a mnoho dalších. 
Zde bych opravdu rád poděkoval za upřesně-
ní nesprávně vnímaného označení EMAS jako 
jednoho ze způsobů, kterým může organiza-
ce přistoupit k zavedení tzv. systému environ-
mentálního řízení (EMS). 

Páteční ranní blok přednášek byl zahájen „Pří-
klady z rozhodovací praxe společensky odpo-
vědného zadávání veřejných zakázek“, který 
přednesl pan Mgr.  Adam Gromnica z  Minis-
terstva práce a sociálních věcí. Hned v úvodu 
posluchačům přiblížil okruh osob, které lze 
zaměstnávat v rámci realizovaných veřejných 
zakázek, například osoby se zdravotním po-
stižením, osoby s  vypracovaným individuál-
ním akčním plánem, osoby nekvalifi kované či 
s nízkou kvalifi kací, osoby s trestní minulostí 
atd. Celý výčet i  podmínky včetně jednotli-
vých rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže jsou ve vlastní prezentaci. Ce-
lou prezentovanou oblast zaměstnávání lze 
shrnout do ponaučení: „Je-li cílem zadavatele 
sociální (nebo i environmentální) benefi t souvi-

sející s plněním veřejné zakázky, není rozhodné, 
kdo jej činí, ale že se tak stane.“ Dále se poslu-
chači mohli z  prezentace dozvědět o  ekolo-
gicky šetrných řešeních – podmínkách, tech-
nické specifi kaci, kvalifi kaci a vlastním hodno-
cení. Podpora malých a středních podnikatelů 
je velikou výzvou pro budoucí standardizaci 
v zadávání a jsem velmi rád za otevření disku-
se, která v této části proběhla.

Poslední téma bylo „Jak na implementaci od-
povědného veřejného zadávání v  organiza-
ci“ z úst Mgr. Moniky Dobrovodské. Úvodem 
se posluchači seznámili s legislativním zákla-
dem směřujícím ke  strategickému zadávání 
veřejných zakázek. Přednášející přehledně 
shrnula principy a příležitosti odpovědného 
veřejného zadávání následované praktickým 
příkladem implementačních kroků v  orga-
nizaci – od  přijetí principů odpovědného 
zadávání veřejných zakázek vedením organi-
zace, přes tvorbu strategického dokumentu, 
volbu příležitostí, přes defi nici konkrétních 
a měřitelných cílů, komunikaci uvnitř organi-
zace s  ostatními spolupracujícími jednotka-
mi a  přijetí tohoto způsobu myšlení za  své. 
Na tuto prezentaci pak navazovala praktická 
část – workshop na téma implementace od-
povědného veřejného zadávání v organizaci.

Mně osobně nezbývá než velmi poděkovat 
za pozvání na tuto velmi zajímavou vzdělávací 
akci s vysokou odbornou úrovní a nezbytným 
nadšením celého týmu z  Ministerstva práce 
a sociálních věcí a těším se na další témata a dis-
kuse vedoucí ke zlepšení a zkulturnění prostře-
dí veřejných zakázek v České republice. 

Veškeré prezentace jsou k dispozici 
na webu projektu SOVZ: http://sovz.cz/
akce/zimni-skola-ovz-16-18-ledna-2019/

JUDr. Michal Petřík

Foto: MPSV
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ŘSD chce v zakázkách zohledňovat 
společensky odpovědné aspekty

Ministr dopravy Ing. Dan Ťok vydal pokyn pro organizace spadající pod Ministerstvo 

dopravy, aby v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek postupovaly v souladu 

s dokumentem „Odpovědné zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva dopravy“.

Na  základě tohoto pokynu byla 
zahájena spolupráce Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR s Minister-
stvem práce a  sociálních věcí 
(MPSV), které realizuje projekt 

Podpora implementace a  rozvoje sociálně 
odpovědného veřejného zadávání s  cílem 
podpořit využívání a  rozvoj odpovědného 
veřejného zadávání v České republice.

Jde o  snahu začlenit užívání principů spo-
lečensky odpovědného veřejného zadávání 
do  každodenní praxe zadávání veřejných 
zakázek, a zajistit tak funkční řešení pro efek-
tivnější vynakládání veřejných prostředků, 
zejména s ohledem na potřeby v oblasti za-

městnanosti, sociálního začleňování, pra-
covních podmínek, férových dodavatelských 
vztahů a v neposlední řadě v oblasti udržitel-
ného přístupu k životnímu prostředí.

Spolupráce Ministerstva dopravy s  MPSV 
nyní spočívá ve  vzájemném sdílení odbor-

ných znalostí a informací i praktických zkuše-
ností a příkladů dobré praxe z různých oblas-
tí, jako jsou například stavební práce, ostraha 
objektů, úklidové služby, cateringové služby 
či nákup různých komodit pro chod úřadu. 
Tedy oblastí, ve  kterých lze efektivně docí-
lit podpory řady širších společenských zájmů.

Pokyn ministra Ťoka současně koresponduje 
s doporučením vlády České republiky, které 
vzešlo z usnesení č. 531 ze dne 24. července 
2017, o Pravidlech uplatňování odpovědné-
ho přístupu při zadávání veřejných zakázek 
a nákupech státní samosprávy. 

Autor: redakce
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Investice Opravy Dodávky na vybrané služby Projek ní práce Investice Opravy Dodávky na vybrané služby Projek ní práce

Povodí Vltavy představilo plánované 
veřejné zakázky na rok 2019

Povodí Vltavy, státní podnik, již několik let přistupuje k zadávání veřejných zakázek sociálně odpovědným 

způsobem. Začalo to podporou pracovního uplatnění osob evidovaných na úřadu práce, následně i osob se 

záznamem v rejstříku trestů, zapojením studentů do projekčních prací a v minulém roce pak snahou o narovnání 

podmínek v poddodavatelském řetězci či právě představením plánovaných veřejných zakázek.

Dne 18. ledna 2019 se v sídle gene-
rálního ředitelství Povodí Vltavy 
v Praze konalo představení podli-
mitních a  nadlimitních veřejných 

zakázek na dodávky, služby a stavební práce, 
u nichž plánuje Povodí Vltavy zahájit zadáva-
cí řízení v  roce 2019. Akce byla uspořádána 
v návaznosti na zkušenosti z  loňského roku, 
kdy Povodí Vltavy tímto způsobem předsta-
vovalo plánované veřejné zakázky poprvé. 

„Hlavním účelem bylo poskytnout potenci-
álním dodavatelům rámcový obraz o nejdů-
ležitějších chystaných veřejných zakázkách, 
o  jejich předmětu, předpokládané hodnotě, 
místě plnění a předpokládané době zahájení 
zadávacího řízení i  následné realizace,“ říká 
Tomáš Havlíček, ředitel investiční sekce. „Jde 
nám o to, aby se dodavatelé mohli soustředit 
na typy zakázek, které jim profesně vyhovují. 
V dnešní době, kdy je zejména na stavebním 
trhu zvýšená poptávka po kvalitních dodava-
telích, je i pro nás výhodou, pokud dodavate-
lé dostanou informaci o vypisovaných zakáz-
kách s předstihem,“ dodává Tomáš Havlíček.

Celkově bylo představeno 65 budoucích 
veřejných zakázek v celkové hodnotě 2,668 
mld. Kč. Z  povahy činnosti Povodí Vltavy 
byla akce určena zejména předem avizova-
nému okruhu dodavatelů, nicméně jedinou 
podmínkou participace bylo včasné podání 
přihlášky. Setkání se tentokrát účastnili zá-

stupci čtyřiceti dodavatelů (cca 30 dodava-
telů byly potenciální stavební společnosti) 
a několika médií. Vedle představení základ-
ních informací o plánovaných veřejných za-
kázkách byli přítomní seznámeni také s dal-
šími dlouhodobými aktivitami Povodí Vltavy 
v  oblasti sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek a  na  závěr i  s  několika 
praktickými tipy k účasti v zadávacím řízení 
v návaznosti na dosavadní zkušenosti s po-
vinnou elektronickou komunikací. 

„Přišlo nám s ohledem na neustále se opaku-
jící chyby a nedostatky v nabídkách a dokla-
dech vhodné využít této platformy k  tomu, 
abychom dodavatelům poskytli doporučení, 
jak se jich vyvarovat. Naším záměrem je samo-
zřejmě hladký průběh zadávacího řízení bez 
zbytečného plýtvání časem na obou stranách, 
které je spojeno s  případným objasňováním 
předložených dokladů,“ upřesnil Filip Svobo-
da, právník investiční sekce. Konkrétně byla 
zdůrazněna například problematika poskyt-
nutí jistoty formou bankovní záruky v  elek-
tronické podobě, užitečnost zápisu dodava-
tele do  seznamu kvalifi kovaných dodavatelů 
a  evidence skutečných majitelů či praktická 
možnost získání řady dokladů v  elektronické 
podobě z pohodlí kanceláře, a naopak zbyteč-
nost jejich převodů do listinné podoby a zpět.

Vzhledem k pozitivním ohlasům Povodí Vl-
tavy, státní podnik, předpokládá, že před-

stavení plánovaných veřejných zakázek, 
ve  kterém jako veřejný zadavatel shledává 
nástroj společensky odpovědného a prodo-
davatelského přístupu, v obdobném formá-
tu zopakuje i příští rok v lednu. 

Autor: Povodí Vltavy, s. p.

Celkem 
65 veřejných 

zakázek 
za 2,668 mld.: 

9

19

34
2 400 000 000,-

37 000 000,-

111 000 000,-

120 000 000,-

3

Hovoří ředitel investiční sekce 

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
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Věc C-567/15 LitSpecMet v. Vilniaus lokomotyvų remonto depas

Uvedený případ řeší některé otázky pojmu veřejný zadavatel, konkrétně v souvislosti 

s pojmem „veřejnoprávní subjekt“ dle čl. 1 odst. 9 směrnice 2004/18/ES. Jedná se především 

o postavení právnické osoby založené veřejným zadavatelem. Jde o otázku, na kterou 

neexistuje vždy stejná odpověď, a SDEU ve svém závěru napomáhá k objasnění některých 

interpretačních úskalí. 

Věc

„Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ UAB 
(dále jen „VLRD“) je obchodní společnost, 
která vznikla v  roce 2003 po  restrukturali-
zaci společnosti „Lietuvos geležinkeliai“ AB 
(dále jen „litevská železniční společnost“) 
jako její dceřiná společnost. Litevská želez-
niční společnost je jejím jediným společní-
kem. Předmětem činnosti VLRD je zejména 
výroba a údržba lokomotiv a vagonů, jakož 
i pohonných jednotek závislých na vnějším 
zdroji proudu a  pojízdných strojů. Litevská 
železniční společnost byla v době rozhodné 
z hlediska skutkového stavu hlavním zákaz-
níkem společnosti VLRD a  její objednávky 
představovaly téměř 90  % obratu společ-
nosti VLRD.

V roce 2013 zveřejnila VLRD zjednodušené 
oznámení o  zakázce na  nákup tyčí ze že-
lezných kovů, na něž reagovala společnost 

LitSpecMet, která byla posléze prohláše-
na za úspěšného uchazeče jen pro část své 
nabídky. LitSpecMet navrhla zrušení této 
zakázky, neboť VLRD byla podle ní zadava-
telem ve smyslu litevského zákona o zadá-
vání veřejných zakázek. Podle LitSpecMet 
byla VLRD založena za  účelem uspoko-
jování potřeb litevské železniční společ-
nosti, která je podnikem fi nancovaným ze 
státních prostředků a  pověřeným posky-
továním veřejných služeb, a  podmínky, 
za  nichž VLRD poskytuje služby a  prodá-
vá zboží své mateřské společnosti, neod-
povídají běžným podmínkám hospodářské 
soutěže.

Regionální soud ve Vilniusu a v návaznosti 
i Odvolací soud Litvy návrhům společnos-
ti LitSpecMet nevyhověly. Dle odvolacího 
soudu byla VLRD založena za  účelem vy-
konávání obchodní činnosti a dosahování 
zisku, což dokládá skutečnost, že rizika, jež 

z této činnosti vyplývají, nese sama a stát 
její ztráty nepokrývá. Dále činnost společ-
nosti VLRD nelze považovat za činnost od-
povídající potřebě obecného zájmu všech 
občanů, neboť bylo prokázáno, že se VLRD 
nachází v  konkurenčním prostředí, a  že 
pokud prodeje litevské železniční společ-
nosti v době rozhodné z hlediska skutko-
vého stavu představovaly téměř celý ob-
jem uzavřených obchodů, v  roce 2016 by 
tyto prodeje podle  provedených odha-
dů měly představovat již jen 15 % obcho-
dů realizovaných společností VLRD. Nej-
vyšší soud Litvy ovšem toto rozhodnutí 
zrušil s  tím, že prvostupňový ani odvola-
cí soud neposuzovaly specifika hospodář-
ských činností zajišťovaných společnos-
tí VLRD, zejména intenzitu hospodářské 
soutěže panující v hospodářském odvětví, 
v němž je tato společnost činná. Tyto sou-
dy podle jeho názoru přiznaly příliš velkou 
váhu právní formě společnosti VLRD, kte-

SDEU se vyjadřuje k možnosti plnění/
neplnění určité části poddodavateli 
a vztahu technické kvalifi kace 
a vykonávání konkrétních prací
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rou je v daném případě obchodní společ-
nost, aby dospěly k závěru, že VLRD zada-
vatelem není, nerespektovaly tak funkční 
přístup k pojmu „veřejný zadavatel“ uplat-
ňovaný SDEU.

O věci opětovně rozhodující Regionální soud 
ve Vilniusu se rozhodl přerušit řízení a polo-
žit SDEU následující předběžné otázky:

1) Musí být čl.  1 odst.  9 směrnice 2004/18 vy-
kládán v tom smyslu, že společnost,

která byla založena veřejným zadavatelem 
působícím v oblasti železniční dopravy, 
jmenovitě v oblasti správy veřejné 
železniční infrastruktury a v oblasti osobní 
a nákladní dopravy;
která samostatně vykonává obchodní 
činnost, stanovuje obchodní strategii, 
přijímá rozhodnutí o podmínkách činnosti 
společnosti (produktový trh, zákaznický 
segment atd.), je činná na otevřeném trhu 
v rámci celé Evropské unie i mimo unijní 
trh, kde poskytuje služby v oblasti výroby 
a údržby vozového parku, a účastní se 
zadávacích řízení souvisejících s touto 
činností, v nichž se uchází o zakázky 
od třetích osob (nikoli od mateřské 
společnosti);
která svému zakladateli poskytuje 
služby v oblasti oprav vozového parku 
v rámci interních plnění a hodnota těchto 
služeb představuje 90 % celkové činnosti 
společnosti a
jejíž služby poskytované jejímu zakladateli 
mají zabezpečovat jeho činnost v oblasti 
osobní a nákladní dopravy;
nesmí být považována za veřejného 
zadavatele?

2) Rozhodne-li Soudní dvůr Evropské unie, že 
za výše uvedených okolností musí být taková 
společnost považována za veřejného zadava-
tele, musí být čl.  1 odst.  9 směrnice 2004/18/
ES vykládán v  tom smyslu, že společnost po-
zbývá svého postavení veřejného zadavatele, 
jestliže hodnota služeb v oblasti oprav vozové-
ho parku poskytovaných v rámci interních pl-
nění veřejnému zadavateli, který je zakladate-
lem této společnosti, klesne a bude činit méně 
než 90 % nebo nebude představovat hlavní 
část celkového fi nančního obratu společnosti?

Z rozsudku SDEU

SDEU uvedl, že podmínky stanovené v čl. 1 
odst.  9 směrnice 2004/18 mají kumulativní 
povahu, takže při nesplnění jediné z  těch-

to podmínek nelze určitý subjekt považo-
vat za  „veřejnoprávní subjekt“, potažmo 
za  zadavatele (přičemž odkázal na  rozsud-
ky C-18/01 Korhonen a  další a  C-393/06 
Ing.  Aigner), a  zároveň však pojem „veřej-
ný zadavatel“, zahrnující pojem „veřejno-
právní subjekt“, musí být s ohledem na cíle 
směrnic upravujících veřejné zadávání vy-
kládán funkčně a extenzivně. Zvláště se pak 
zabýval tím, zda VLRD představuje „subjekt 
založený nebo zřízený za  zvláštním úče-
lem uspokojování potřeb obecného zájmu, 
který nemá průmyslovou nebo obchod-

ní povahu“, ve  smyslu čl.  1 odst.  9 druhé-
ho pododstavce písm. a) směrnice 2004/18.

Z  předkládaného rozhodnutí vyplývá, že 
VLRD byla založena po  restrukturalizaci li-
tevské železniční společnosti a že „založení 
[VLRD] i její činnost byly a jsou nadále urče-
ny k uspokojování potřeb jejího zakladatele, 
a sice potřeb obecného zájmu“. Dle SDEU je 
tedy zjevné, že VLRD byla založena za zvlášt-
ním účelem uspokojování potřeb své mateř-
ské společnosti, neboť potřeby, jejichž uspo-
kojování bylo společnosti VLRD svěřeno, 
představují podmínku nezbytnou k  tomu, 
aby tato mateřská společnost mohla vyko-
návat činnosti obecného zájmu. Je dále lho-
stejné, zda dotčený subjekt vykonává ve-
dle činností určených k uspokojování potřeb 
obecného zájmu i  jiné činnosti za  účelem 
dosahování zisku na otevřeném trhu.

To, zda příslušný obecný zájem má průmy-
slovou nebo obchodní povahu, je potřeba 
posuzovat s ohledem na všechny relevant-
ní právní a  skutkové okolnosti, jako např. 
okolnosti založení nebo zřízení dotčené-
ho subjektu a  podmínky, za  kterých vyko-
nává činnosti určené k uspokojování potřeb 
obecného zájmu, a to mj. včetně neexisten-
ce hospodářské soutěže na trhu, skutečnos-
ti, že jeho primárním cílem není dosahování 
zisku, skutečnosti, že nenese rizika plynou-
cí z  jeho činnosti, a případného fi nancová-
ní dané činnosti z  veřejných prostředků. 
Pokud ve  zkoumané souvislosti dotčený 
subjekt, který působí za  obvyklých tržních 
podmínek, usiluje o dosažení zisku a nese 

ztráty plynoucí z výkonu své činnosti, je 
pravděpodobné, že potřeby, které se sna-
ží uspokojit, mají průmyslovou nebo ob-
chodní povahu (viz C-283/00 Komise v. Špa-
nělsko). Existence rozvinuté hospodářské 

soutěže však ještě nestačí sama o  sobě 

pro závěr, že se nejedná o potřebu obec-

ného zájmu, která nemá průmyslovou 

nebo obchodní povahu. Proto musí před-
kládající soud ověřit, zda činnost vykonáva-
ná společností VLRD a určená k uspokojová-
ní potřeb obecného zájmu byla v okamžiku 
zadání veřejné zakázky vyvíjena v  konku-
renčním prostředí, a  zejména zda se VLRD 
mohla s ohledem na okolnosti projednáva-
né věci nechat vést jinými důvody než hos-
podářskými zájmy.

Argumentace 
generálního advokáta

Generální advokát v rámci své argumentace 
dovozoval, že „na společnost, jejíž faktické 
a funkční propojení s veřejným zadavatelem 
odůvodňuje, aby byla na jejich interní plnění 
uplatněna výjimka pro zakázky in house, se 
v případě, že zadává třetím osobám zakázky 
na stavební práce, dodávky nebo služby s cí-
lem splnit úkol, který jí uložil veřejný zadava-
tel, výše uvedené směrnice vztahují“.[1] Tuto 
argumentaci SDEU neakceptoval.

Shrnutí (výrok 
rozhodnutí)

SDEU na předběžnou otázku odpověděl tak, 
že čl. 1 odst. 9 druhý pododstavec směrnice 
2004/18/ES musí být vykládán v  tom smy-
slu, že společnost, která je zcela ve  vlast-
nictví veřejného zadavatele, jehož činnost 
spočívá v  uspokojování potřeb obecného 
zájmu, a  poskytuje plnění pro tohoto ve-
řejného zadavatele i  plnění na  otevřeném 
trhu, musí být považována za „veřejnopráv-
ní subjekt“ ve  smyslu tohoto ustanovení, 
pokud je činnost této společnosti nezbyt-
ná k tomu, aby daný veřejný zadavatel mohl 
vykonávat svou činnost, a pokud se uvede-
ná společnost za účelem uspokojování po-
třeb obecného zájmu nechává vést jinými 
důvody než hospodářskými zájmy, což musí 
ověřit předkládající soud. V  tomto ohledu 
je irelevantní, že hodnota interních plně-
ní může v  budoucnu činit méně než 90  % 
nebo nebude představovat hlavní část cel-
kového obratu společnosti. 

Poznámka
[1]   Viz bod 84. stanoviska generálního 

advokáta, http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid= 
190170&pageIndex=0&doclang=CS&mode= 
lst&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=633061. 
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S425/2012 – R362/2012 – 
62 Af 6/2014

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Start – rozvojem 

měkkých dovedností k získání zaměstnání“.

Případ navazuje na  správní řízení 
vedené pod sp. zn. S301/2009, 
které Úřad zastavil pro bez-
předmětnost, neboť po  podání 
návrhu byla uzavřena smlouva 

a  nápravy již nešlo dosáhnout. Po  opětov-
ném přezkoumání příslušné dokumentace 
o  veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti 
o  souladu postupu zadavatele se zákonem 
a zahájil správní řízení z moci úřední ve věci 
možného spáchání správního deliktu podle 
§ 120 odst. 1 písm. a) ZVZ zadavatelem vede-
né pod sp. zn. S425/2012. 

Rozhodnutím ze dne 21. 11. 2012, č. j. ÚOHS-
-S425/2012/VZ-21955/2012/514/ZČa, uložil 
Úřad zadavateli pokutu ve výši 900 000 Kč, 
neboť zadavatel při vyloučení navrhovate-

le porušil zásadu zákazu diskriminace, když 
navrhovatele vyloučil ze zadávacího říze-
ní, aniž by měl důvody tohoto vyloučení 
postaveny najisto, tzn.  zda nabídka navr-
hovatele vyhověla zadávacím podmínkám 
a jaké hodnoty měly být v rámci hodnocení 
nabídek hodnoceny, a k  tomu účelu nevy-
užil institut písemného vysvětlení nabídky. 

Zadavatel požadoval zřídit pro plnění ve-
řejné zakázky min. 6 středisek, přičemž po-
čet středisek byl zároveň hodnotícím krité-
riem. Navrhovatel v nabídce pro účely hod-
nocení uvedl, že zřídí 7 středisek, nicméně 
v návrhu smlouvy už měl pouze středisek 5.
Úřad uvedl, že nabídka obsahovala nejas-
nost do té míry, že sám zadavatel postup-
ně měnil svůj závěr ohledně toho, co tato 

nejasnost způsobila, tj.  zda způsobila ne-
jednoznačné stanovení hodnoty, jež měla 
být předmětem hodnocení („7“), nebo 
nerespektování požadavku vyjádřeného 
v  zadávací dokumentaci, nad který mělo 
být teprve hodnoceno („6“). Veškerá ne-
jasnost byla přitom vyvolána číslovkou „5“ 
v návrhu smlouvy. Za těchto okolností měl 
podle Úřadu zadavatel povinnost požádat 
o vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 ZVZ.

Proti prvostupňovému rozhodnutí podal 
zadavatel rozklad. Prvostupňové rozhod-
nutí o pokutě bylo potvrzeno rozhodnutím 
předsedy Úřadu (R362/2012).

Proti druhostupňovému rozhodnutí bro-
jil zadavatel správní žalobou u  Krajského 
soudu v  Brně, který rozsudkem ze dne 
5. 8. 2015, sp. zn. 62 Af 6/2014, žalobu zamí-
tl, když se ztotožnil s výše uvedenými závě-
ry ÚOHS. Krajský soud ale přistoupil k mo-
deraci pokuty, jež se mu zejména vzhledem 
k tomu, že k uzavření smlouvy došlo poté, 
co Úřad v původním návrhovém řízení po-
stup zadavatele aproboval (a  dokonce za-
mítl návrh na  nařízení předběžného opat-

Zadavatel: Úřad práce České republiky
Navrhovatel: ex off o
Název zakázky: Výběr dodavatele služeb na realizaci projektu: Start
Předmět VZ: služby
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ření, jímž mohl být zadavateli uložen zákaz 
uzavřít smlouvu), jevila jako nesplňující 
představu o  adekvátnosti a  spravedlnosti 
sankce. Krajský soud při snížení uložené 
pokuty rovněž přihlédl k tomu, že z pohle-
du možných zásahů do nabídek po uplynu-
tí lhůty pro jejich podání jde o precedenční 
věc, a  k  tomu, že sám Úřad  při prvotním 
hodnocení postupu zadavatele chyboval 
(zastával názor shodný se zadavatelem). 
Krajský soud proto snížil uloženou pokutu 
na 50 000 Kč.

Právní věty I. stupně

„… návrh smlouvy tvořící součást nabídky 
obsahuje nejasnost spočívající v  tom, že 
obsahuje číselnou hodnotu, která neodpo-
vídá číselným hodnotám vyjadřujícím ten-
týž údaj v  rámci zbylého obsahu nabídky. 
Úřad ve věci uvádí, že s ohledem na odliš-
né hodnocení důsledků nebylo zadavateli 
zcela zřejmé, zda uchazeč splňuje zadáva-
cí podmínky, anebo zda by se předmětná 
nejasnost ohledně údajů v  nabídce měla 
projevit při hodnocení nabídky, tj.  jaké 
hodnoty k hodnocení v dílčích hodnotících 
kritériích uchazeč nabízí. Zároveň je z  po-
vahy nejasnosti zřejmé (údaj ‚5‘ neodpoví-
dá ani požadavku zadavatele na minimální 
počet středisek – ‚6‘, ani údaji ohledně na-
bízené hodnoty k hodnocení ve zbylém ob-
sahu nabídky ‚7‘), že se jedná o nejasnost, 
která už na  první pohled vyvolává dojem, 
že uchazeč se v části své nabídky dopustil 
‚chyby v číslu‘. Vycházeje z výše uvedeného 
je nutné konstatovat, že zadavatel po  po-
dání nabídek neměl postaveno najisto, zda 
nabídka uchazeče vyhovuje zadávacím 
podmínkám či nikoli, a  jaké hodnoty mají 
být v  rámci hodnocení nabídek hodnoce-
ny, a  neměl tedy ‚spolehlivý podklad pro 
svůj jednoznačný závěr, zda nabídka může 
být úspěšně posouzena či nikoli (§ 76 ZVZ) 
a  jak má být hodnocena (§  79 ZVZ)‘. Úřad 
v šetřené věci dospěl k závěru, že vzhledem 
k  výše uvedenému měl zadavatel povin-
nost si nejasnost pramenící z rozporu úda-
jů vyjasnit tak, aby věděl, jak v  zadávacím 
řízení dál v  souladu se zákonem postupo-
vat. Uvedený závěr umocňuje skutečnost, 
že i sám uchazeč RPIC-ViP, s. r. o., si posléze 
zřejmou chybu v  nabídce uvědomil, a  to 
ještě před rozhodnutím o svém vyloučení, 
dostatečně ji zadavateli popsal a  vysvětlil, 
a tedy pokusil se ji odstranit. Zadavatel měl 
proto dostatek důvodů spolehlivě ozřejmit 

předmětnou nejasnost obsaženou v  návr-
hu smlouvy, k čemuž mu zákon dává opráv-
nění obsažené v  §  76 odst.  3 ZVZ. Úřad 
ve  věci konstatuje, že ačkoli použití §  76 
odst.  3 ZVZ není obligatorní, v  šetřeném 
případě bez vyjasnění uvedeného rozporu 
údajů nemůže zadavatel pro skutkový stav, 
jenž v zadávacím řízení po podání nabídek 
nastal, v zadávacím řízení s ohledem na po-
vahu nejasnosti uskutečňovat další kroky 
v  rámci posouzení a  hodnocení nabídek. 
Z tohoto důvodu měl zadavatel využít po-
stup, který mu právě pro tyto nastalé situa-
ce nabízí § 76 odst. 3 ZVZ.

Z  uvedeného tudíž vyplývá, že poněvadž 
se na základě výše popsaných skutečností 
jedná o  nejasnost, která ve  svém důsled-
ku způsobuje, že ani zadavatel si není jis-
tý, v  jaké fázi zadávacího řízení se má tato 
nejasnost projevit (což Úřad dovodil výše), 
a  zároveň se jedná o  nejasnost, která už 
na první pohled vyvolává dojem, že ucha-
zeč se v  části své nabídky dopustil chyby 
(nejasnost týkající se číslovky neodpovída-
jící číselným hodnotám vyjadřujícím tentýž 
údaj v rámci zbylého obsahu nabídky), tedy 
o  nejasnost již na  první pohled zřejmou, 
lehce popsatelnou a zároveň vysoce prav-
děpodobně lehce vysvětlitelnou, bylo na-
místě, aby si zadavatel uvedenou nejasnost 
nechal uchazečem vysvětlit, a tím ji odstra-
nit. K tomu měl využít institut vyjasnění na-
bídek umožněný mu v § 76 odst. 3 ZVZ, byť 
je postupem pro zadavatele obecně pouze 
fakultativním. Za právě uvedených podmí-
nek by totiž předmětný postup zadavatele 
nebyl ‚změnou návrhu smlouvy‘ a jeho vy-
užití by ani nezpůsobilo, že by zadavatel 
neuzavíral smlouvu v  souladu s  návrhem 
smlouvy obsaženým v nabídce uchazeče.

Úřad uvádí, že zásady zadávacího řízení 
uvedené v  §  6 ZVZ musejí být zadavate-
lem dodržovány v rámci celého zadávacího 
řízení. Jak již bylo uvedeno výše, zadava-
tel se v  průběhu zadávacího řízení dostal 
do situace, kdy s ohledem na povahu nejas-
nosti nebyl oprávněn bez dalšího pokračo-
vat v  zadávacím řízení, a  tedy ani vyloučit 
uchazeče RPIC-ViP, s. r. o., ze zadávacího ří-
zení, neboť musí být zcela zřejmé, že důvo-
dy vyloučení jsou postaveny najisto (resp. 
lze s  určitostí konstatovat, zda nabídka 
uchazeče vyhověla zadávacím podmínkám 
a jaké hodnoty měly být v rámci hodnocení 
nabídek hodnoceny), což se v  tomto pří-
padě nestalo. Z  uvedeného důvodu došlo 

v  šetřeném případě k  porušení zásady zá-
kazu diskriminace v zadávacím řízení, která 
slouží mj. k  zajištění konkurence mezi do-
davateli.

Dále se Úřad v šetřené věci zabýval otázkou 
‚změny návrhu smlouvy‘ po podání nabíd-
ky, což by způsobilo, že by zadavatel neuza-
víral smlouvu v souladu s návrhem smlouvy 
podle § 82 odst. 2 ZVZ. Úřad obecně kon-
statuje, že prostřednictvím dodatečně po-
daného vysvětlení v  rámci postupu podle 
§ 76 odst. 3 ZVZ nesmí být nabídka doplňo-
vána nebo měněna. Úřad předně uvádí, že 
uchazeč je vázán celým obsahem nabídky, 
a zároveň akcentuje skutečnost, že číslovka 
‚7‘ týkající se předmětného údaje se v celé 
nabídce vyskytuje dvakrát, a to především 
v  části 12 nabídky, která obsahuje závaz-
nou nabídku vybudování 7 středisek nad 
rámec stanovený v zadávací dokumentaci, 
kde jsou hodnoty v  jednotlivých dílčích 
kritériích uváděny primárně, v  návaznosti 
na  to dále v  čl. 3.3 návrhu smlouvy, který 
uvádí ohledně téhož údaje hodnotu ‚7‘. Až 
následně, a to v čl. 8.13 návrhu smlouvy, je 
ve stejné věci uvedena číslovka ‚5‘. S ohle-
dem na  výše uvedené skutečnosti je zřej-
mé, že potřeba vyjasnění použití číslovky 
‚5‘ po  podání nabídky nemohla vyvolat 
jednání o  podané nabídce, resp. jakoukoli 
změnu nabídky. Provedená oprava by tedy 
nemohla mít za  následek změnu nabídky 
oproti nabídce řádně podané. Tento závěr 
Úřadu podporuje i fakt, že v ‚opravě‘ ze dne 
14. 9. 2009 doručené zadavateli, v níž ucha-
zeč opravuje svoji nabídku (překlep v  čl. 
8.13 návrhu smlouvy, kde číslo ‚5‘ nahrazu-
je číslem ‚7‘), uchazeč sděluje, že se jedná 
o zřejmý překlep, a prohlašuje neměnnost 
závazku uvedeného v nabídce. Dále odka-
zuje na čl. 1.8 návrhu smlouvy, který stano-
ví, že bližší specifi kace předmětu smlouvy 
je vymezena v  zadávacích podmínkách 
a  popsána v  nabídce uchazeče, které jsou 
součástí smluvních podmínek potvrzených 
touto smlouvou. Z  uvedených důvodů lze 
také konstatovat, že ze strany zadavatele 
by postup podle §  76 odst.  3 ZVZ (oprava 
chyby předmětného charakteru) nemohl 
představovat ani umožnění doplňování na-
bídky o podstatných aspektech smlouvy.“

Právní věty II. stupně

„Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky 
a  akcentoval to, že číslovka ‚7‘ týkající se 
předmětného údaje se v  celé nabídce vy-
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skytuje dvakrát, a  to především v  části 12 
nabídky, která obsahuje závaznou nabíd-
ku vybudování 7 středisek nad rámec sta-
novený v  zadávací dokumentaci, kde jsou 
hodnoty v  jednotlivých dílčích kritériích 
uváděny primárně, v návaznosti na to dále 
v čl. 3.3 návrhu smlouvy, který uvádí ohled-
ně téhož údaje hodnotu ‚7‘. Až následně, 
a to v čl. 8.13 návrhu smlouvy, je ve stejné 
věci uvedena číslovka ‚5‘. Potřeba vyjasně-
ní použití číslovky ‚5‘ po  podání nabídky 
proto nemohla vyvolat jednání o  podané 
nabídce, resp. jakoukoli změnu nabídky –
provedená oprava by tak nemohla mít 
za následek změnu nabídky oproti nabídce 
řádně podané.

Zadavatel tedy nesprávně vyhodnotil po-
vahu pochybení RPIC-ViP v  textu čl.  8.13 
návrhu smlouvy a  nesprávně dovodil ne-
možnost ‚změny‘ údajů obsažených v  na-
bídkách. Úvahu zadavatele, která vyústila 
ve vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení 
(to, že zadavatel nemá povinnost postupo-
vat dle §  76 odst.  3 ZVZ), proto dle Úřadu 
nelze akceptovat. Jelikož se jedná o nejas-
nost, která způsobuje, že ani zadavatel si 
není jistý, v  jaké fázi zadávacího řízení se 
má tato nejasnost projevit, a  zároveň se 
jedná o nejasnost, která už na první pohled 
vyvolává dojem, že uchazeč se v  části své 
nabídky dopustil chyby (nejasnost týkající 
se číslovky neodpovídající číselným hodno-
tám vyjadřujícím tentýž údaj v  rámci zby-
lého obsahu nabídky), tedy o nejasnost již 
na  první pohled zřejmou, lehce popsatel-
nou a zároveň vysoce pravděpodobně leh-
ce vysvětlitelnou, bylo namístě, aby si zada-
vatel uvedenou nejasnost nechal uchaze-
čem vysvětlit, a tím ji odstranit. K tomu měl 
dle Úřadu využít institut vyjasnění nabídek 
dle § 76 odst. 3 ZVZ. Za těchto podmínek by 
totiž předmětný postup zadavatele nebyl 
‚změnou návrhu smlouvy‘ a jeho využití by 
ani nezpůsobilo, že by zadavatel neuzavíral 
smlouvu v souladu s návrhem smlouvy ob-
saženým v nabídce uchazeče.

Pokud se jedná o  námitku zadavatele, 
v rámci které zpochybňuje závěr Úřadu ob-
sažený v napadeném rozhodnutí, že v době 
rozhodnutí o vyloučení RPIC-ViP zadavatel 
neměl důvody tohoto vyloučení postave-
ny najisto (tedy zda nabídka jmenovaného 
uchazeče vyhověla zadávacím podmínkám 
či nikoli), je nezbytné uvést následující. 
Jak jsem si ověřil ve  spisové dokumentaci, 
návrh smlouvy tvořící součást nabídky ob-

sahuje předmětnou nejasnost – obsahuje 
totiž číselnou hodnotu, která neodpovídá 
číselným hodnotám vyjadřujícím tentýž 
údaj ve vztahu k dalšímu obsahu nabídky. 
Zadavateli tak nebylo zcela zřejmé, zda 
uchazeč splňuje zadávací podmínky, ane-
bo zda by se předmětná nejasnost týkající 
se údajů obsažených v  nabídce měla pro-
jevit při hodnocení nabídky – jinými slovy, 
jaké hodnoty uchazeč v dílčích hodnotících 
kritériích vlastně nabízí. V tomto případě se 
tedy jednalo o  nejasnost, která už na  prv-
ní pohled vyvolává dojem, že uchazeč se 
v části své nabídky dopustil ‚chyby v číslu‘, 
zadavatel měl tudíž s ohledem na odůvod-
nění výše citovaného rozsudku povinnost 
si nejasnost pramenící z rozporu údajů vy-
jasnit tak, aby věděl, jak v zadávacím řízení 
nadále postupovat v souladu se zákonem.

Ve  vztahu k  související argumentaci zada-
vatele, že danou nesrovnalost nelze napra-
vit jejím dodatečným vyjádřením či objas-
něním, neboť ve  smyslu §  82 odst.  2 ZVZ 
se smlouva uzavírá v  souladu s  návrhem 
smlouvy obsaženým v nabídce vybraného 
uchazeče (s tím, že argumentace obsažená 
v napadeném rozhodnutí ‚Provedená opra-
va by tedy nemohla mít za  následek změ-
nu nabídky oproti nabídce řádně podané‘ 
je zřejmý protimluv, poněvadž jakákoli 
‚oprava‘ má za  následek ‚změnu‘), je třeba 
uvést následující. V daném případě nemoh-
la potřeba vyjasnění si použití číslovky ‚5‘ 
po podání nabídky vést k jednání o podané 
nabídce, resp. o  jakékoli změně nabídky. 
V  případě opravy jasné chyby se nejedná 
a  nemůže jednat o  faktickou změnu na-
bídky. Provedená oprava by tudíž nemohla 
mít za následek relevantní změnu nabídky 
oproti nabídce řádně podané. S  ohledem 
na výše uvedené je tedy zřejmé, že oprava 
takové chyby není důvodem pro umožnění 
doplňování nabídky o  podstatné aspekty 
smlouvy.“

Právní věty krajského 
soudu

„… v  nabídce uchazeče RPIC-ViP,  s.  r.  o., 
skutečně byla nejasnost, která ve svém dů-
sledku způsobila, že ani žalobce si nebyl 
jistý, v jaké fázi zadávacího řízení se má tato 
nejasnost projevit, tj. že ani žalobci nebylo 
zcela zřejmé, zda uchazeč vůbec splňuje 
zadávací podmínky (tomu by nasvědčoval 
závěr žalobce obsažený v rozhodnutí o ná-

mitkách), anebo zda by se tato nejasnost 
měla projevit při hodnocení nabídky, tj. že 
by nebylo jasné, jaké hodnoty k hodnoce-
ní v  dílčích hodnotících kritériích uchazeč 
nabízí (tomu by nasvědčoval závěr žalobce 
v  rozhodnutí o  vyloučení uchazeče). Záro-
veň muselo být žalobci již na první pohled 
zřejmé, že se jedná o chybu, neboť údaj ‚5‘ 
již na  první pohled neodpovídá ani poža-
davku žalobce (‚6‘), ani údaji nabízenému 
uchazečem ohledně téže hodnoty ve  zby-
lém obsahu nabídky (‚7‘). Nadto jde o  ne-
jasnost lehce popsatelnou (není zřejmé, 
co vlastně znamená číslovka ‚5‘) a zároveň 
lehce vysvětlitelnou (již na  první pohled 
se vysoce pravděpodobně jedná o  ‚chybu 
v  číslu‘). Navíc vysvětlení ze strany ucha-
zeče RPIC-ViP, s. r. o., by nevedlo ke změně 
údajů, jež měly být hodnoceny, vysvětlení 
by v  žádném směru neotevřelo možnost 
spekulativního chování uchazeče RPIC-
-ViP, s. r. o., poté, co uplynula lhůta pro po-
dání nabídek a co již byly obálky otevřeny, 
a  materiálně by nemohlo obsah nabídky 
nikterak změnit.

Aby tedy žalobce věděl, jak má v zadávacím 
řízení postupovat, tj.  jakým postupem má 
ZVZ dodržet, musel si s ohledem na uvede-
né skutečnosti právě uvedenou nejasnost 
vyjasnit – a ZVZ mu k tomu dával oprávnění 
obsažené v § 76 odst. 3. Tím byl tedy i po-
dle zdejšího soudu naplněn žalobcem zpo-
chybňovaný znak správního deliktu podle 
§ 120 odst. 1 písm. a) ZVZ, jímž je porušení 
ZVZ (zde konkrétně § 6). Ani v této otázce 
tedy zdejší soud žalobci nepřisvědčuje.“

KOMENTÁŘ:

Zadavatel musí mít v průběhu zadávací-
ho řízení, zejména pak ve fázi, kdy probíhá 
posuzování a hodnocení nabídek, veškeré 
potřebné informace k  zajištění řádného 
průběhu zadávacího řízení. Typickým pří-
kladem, kdy zadavateli takové informace 
chybí, je situace, kdy nabídka některého 
z  účastníků obsahuje vnitřně rozporné 
informace, které mají vztah k  posouzení 
nebo hodnocení této nabídky, přičemž 
tento vnitřní rozpor je způsoben zjevnou 
chybou, která je lehce popsatelná a  zá-
roveň lehce odstranitelná. V  takových 
případech, kdy zadavatel bez odstranění 
nejasnosti není schopen v  zadávacím ří-
zení pokračovat, neboť neví, jak má do-
tčenou nabídku posoudit nebo hodnotit, 
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má nikoli možnost (dle nové právní úpra-
vy v souladu s § 46 ZZVZ), ale povinnost 
nechat si tuto nejasnost objasnit. Pokud 
se přitom jedná o pouhé odstranění zjev-
né, lehce popsatelné a lehce odstranitelné 
chyby, která nejasnost způsobuje, není 
taková úprava považována za  změnu 
nabídky. Uvedené závěry jsou použitelné 
i dle nové právní úpravy obsažené v § 46 
ZZVZ, který dále rozšiřuje možnosti do-
plňovat nabídku i  po  uplynutí lhůty pro 
podání nabídek za předpokladu, že nedo-
jde ke  změně údajů nebo dokladů, které 
budou předmětem hodnocení.

„Jestliže žalovaný dále v rámci úvah ohled-
ně uložené pokuty zdůrazňuje závažnost 
pochybení žalobce v  tom směru, že chyba 
v  nabídce uchazeče RPIC-ViP,  s.  r.  o., byla 
chybou zřejmou, lehce vysvětlitelnou, od-
stranitelnou, a  zároveň nabídku fakticky 
neměnící, tedy že se jednalo pouze o ‚chy-
bu v číslu‘, a proto se rezignace zadavatele 
na  objasnění nabídky uchazeče jeví jako 
vysoce závažná, pak z tohoto důvodu přitě-
žovat žalobci se nejeví být zcela přiléhavé, 
neboť sám žalovaný po celou dobu, po kte-
rou se věcí zabýval, až do vydání rozsudku 
zdejšího soudu ze dne 6. 10. 2011, sp. zn. 
62 Af 50/2010, hodnotil postup žalobce jako 
souladný se ZVZ, chybu v nabídce uchazeče 
RPIC-ViP,  s.  r.  o., nepokládal za  chybu zřej-
mou, ani lehce vysvětlitelnou, ani odstrani-
telnou, přitom na  případné vyjasňování si 
nabídky z pohledu žalobce by nahlížel jako 
na změnu nabídky. Jestliže tedy ani sám ža-
lovaný reálné pochybnosti v tom směru, že 
by postup žalobce byl postupem v rozporu 
se ZVZ, po  podání návrhu uchazeče RPIC-
-ViP, s. r. o., neměl, stěží může nyní používat 
argumentaci naznačující fl agrantnost poru-
šení ZVZ ze strany žalobce. Naopak by  při 
úvahách o  výši pokuty mělo jít o  okolnost 
polehčující.

Uvádí-li dále žalovaný v  rámci hodnocení 
následků žalobcova jednání, že jednáním 
žalobce došlo bez uskutečněného hodno-
cení k výběru nabídky, která nebyla ekono-
micky nejvýhodnější (neboť vybraný ucha-
zeč nabídl vyšší nabídkovou cenu, nižší po-
čet pracovních míst pro účastníky projektu 
a nižší počet středisek nad rámec stanovený 
v zadávací dokumentaci než uchazeč RPIC-
-ViP, s. r. o.), pak tento argument se kryje 
s  tím, který již žalovaný jednou použil (viz 

shora) – a podle zdejšího soudu jde skuteč-
ně o okolnost, která by měla být pokládána 
za přitěžující. Podle zdejšího soudu jde však 
o  jedinou přitěžující okolnost, která v úva-
hách o výši uložené pokuty byla namístě.

Z okolností přitěžujících, jak je dovodil žalo-
vaný, tedy obstojí následek žalobcova jed-
nání spočívající v tom, že jednáním žalobce 
došlo bez uskutečněného hodnocení k vý-
běru nabídky, která nebyla ekonomicky nej-
výhodnější. Naopak z těch okolností, které 
vzal žalovaný za  podstatné, je polehčující 
ta, že z pohledu možných zásahů do nabí-
dek po uplynutí lhůty pro jejich podání jde 
o precedenční věc, jinak jen potvrzující vý-
jimečnost umožnění takových zásahů, a ta, 
že sám žalovaný při prvotním hodnocení 
postupu žalobce podle zdejšího soudu chy-
boval (zastával názor shodný se žalobcem).

Nad rámec toho je však třeba zmínit dal-
ší podstatnou okolnost, která v  kontextu 
shora rekapitulovaného vývoje projedná-
vání věci musí být pokládána za polehčují-
cí a kterou žalovaný při svém rozhodování 
nezohlednil. Mezi žalobcem a  žalovaným 
není sporné (a zdejšímu soudu je to známo 
z projednávání věcí, jež v minulosti rozho-
doval svými rozsudky ze dne 6. 10. 2011, sp. 
zn. Af 50/2010, a ze dne 17. 4. 201462, sp. zn. 
Af 110/2012), že poslední ze znaků správní-
ho deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ, 
tj.  uzavření smlouvy, žalobce naplnil až 
poté, co žalovaný v původním řízení zaháje-
ném na návrh uchazeče RPIC-ViP, s. r. o., za-
mítl návrh na vydání předběžného opatření 
podle §  117 ZVZ, jímž by zakázal uzavření 
smlouvy. Nadto žalobce smlouvu s  vybra-
ným uchazečem uzavřel v situaci, kdy řízení 
na návrh uchazeče RPIC-ViP, s. r. o., bylo za-
hájeno dne 20. 10. 2009 (poté, jak již bylo 
zmíněno, žalovaný vydal rozhodnutí, jímž 
uzavření smlouvy nezakázal), prvostupňo-
vé rozhodnutí, jež bylo vystavěno na závě-
ru žalovaného, že žalobce ZVZ neporušil, 
bylo vydáno dne 18. 1. 2010, přitom k uza-
vření smlouvy došlo bezprostředně před 
vydáním tohoto prvostupňového rozhod-
nutí (dne 14. 1. 2010); aniž by se zdejší soud 
musel okolnostmi uzavření smlouvy blíže 
zabývat, přinejmenším nelze vyloučit, že 
k uzavření smlouvy došlo při vědomí blíží-
cího se konce správního řízení s výsledkem 
pro žalobce příznivým.

… zdejší soud pokládá za nezbytné v úva-
hách o  výši pokuty akcentovat právě ty 

okolnosti, jež shora uvedl jako polehčující, 
ve  světle nichž se pokuta uložená žalobci 
ve  výši 900  000 Kč, blížící se polovině zá-
konného rozpětí, jeví být trestem ve zjevně 
nepřiměřené výši.

Skutkové okolnosti věci, shora uvedené, 
i  dosavadní procesní vývoj u  žalovaného 
při posuzování postupu žalobce jsou podle 
zdejšího soudu ve svém souhrnu dostateč-
ným důvodem pro uložení pokuty spíše 
v symbolické výši. Přestože žalobce pochy-
bil, závěr o  porušení ZVZ je opřen nikoli 
o přímočarou úvahu založenou na aplikaci 
jasně znějícího ustanovení ZVZ, které zada-
vateli ukládá konkrétní postup, jenž nebyl 
dodržen, nýbrž o významná specifi ka stavu, 
k  němuž v  zadávacím řízení u  žalobce do-
šlo a na němž se nadto svým pochybením 
při podávání nabídky podílel i  samotný 
uchazeč RPIC-ViP, s. r. o. Spíše než o případ 
fl agrantního porušení jasného pravidla 
podávaného ze ZVZ jde v  nyní posuzova-
né věci o  ukázku složitosti aplikace ZVZ 
v situa cích zákonem výslovně nepředvída-
ných, na které zadavatelé přesto musí v za-
dávacích řízeních rychle a zároveň správně 
reagovat. Jiná než symbolická výše pokuty 
by podle zdejšího soudu nemohla vyhovět 
požadavku na rozumnou a obecně spraved-
livou aplikaci práva, v  daném případě ZVZ, 
jež by neabstrahovala od reality, v níž je ZVZ 
aplikován. V kontextu věci za pokutu v sym-
bolické výši zdejší soud pokládá pokutu 
ve výši 50 000 Kč.“

KOMENTÁŘ:

Předkládaná série rozhodnutí je zajímavá 
rovněž způsobem, kterým se Krajský soud 
v  Brně vypořádal s  výší pokuty udělené 
zadavateli Úřadem pro ochranu hospo-
dářské soutěže. Byť tento postup Kraj-
ského soudu v Brně není zcela lehce pře-
nositelný na jiné případy, vyplývá z něho 
závěr, že Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže by při ukládání sankcí měl brát 
v úvahu celkový kontext a průběh přípa-
du, nejenom izolované pochybení zada-
vatele, a  to včetně rozložení pochybení 
mezi zadavatele, dodavatele i  samotný 
Úřad v dřívějších stadiích řízení, nebo i slo-
žitost věci a  předvídatelnost správného 
postupu zadavatele s  ohledem na  znění 
zákona.
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S194/2015 – R163/2015 – 
31 Af 34/2016

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb 

a papíru, včetně balení a dopravy do místa plnění.

Zadavatel stanovil v „Příloze č. 1 –
Stanovení nabídkové ceny“ za-
dávací dokumentace pod polož-
kou č. 49 „Etikety zasouvací pro 
pákové pořadače 75–80 mm“ 

množství 200 měrných jednotek za  dva 
roky. Na  základě „Dodatečných informací 
č.  4“ byla Příloha č.  1 změněna tak, že pod 
položkou č.  49 bylo ze strany zadavatele 
požadováno nově množství 10 měrných 
jednotek za dva roky místo původního po-
žadavku 200 jednotek. Navrhovatel nere-
fl ektoval tuto změnu zadávací dokumenta-
ce a ponechal ve své nabídce v části Příloha 
č. 1 pod položkou č. 49 množství 200 měr-
ných jednotek za  dva roky. Zadavatel dále 
v části 8 zadávací dokumentace „Požadavky 
na  jednotný způsob zpracování nabídkové 
ceny, vymezení platebních podmínek“ pod 
bodem 8.1. uvedl, že „Nedodržení požadav-
ků na  jednotné zpracování nabídkové ceny 
uvedených v  této zadávací dokumentaci 
bude důvodem k vyřazení nabídky uchaze-
če.“

Zadavatel rozhodl o  výběru nejvhodnější 
nabídky, přičemž jako nejvhodnější byla vy-
brána nabídka navrhovatele. Zadavatel ob-
držel námitky, ve kterých bylo stěžovatelem 
namítáno, že navrhovatel uvedl ve  své na-
bídce v části Příloha č. 1 pod položkou č. 49 
chybné množství měrných jednotek. Zada-
vatel provedl nové posouzení a  hodnocení 
nabídek, přičemž zjistil, že nabídka navrho-
vatele nesplňuje požadavky na  zpracování 
nabídkové ceny, a  vyřadil nabídku navrho-
vatele a navrhovatele vyloučil z další účasti 
v  zadávacím řízení. Navrhovatel považoval 
své vyloučení za  protiprávní a  svým návr-
hem se u  Úřadu domáhal zrušení rozhod-
nutí zadavatele, kterým byl vyloučen z další 
účasti v zadávacím řízení.

Úřad návrh navrhovatele zamítl, neboť ne-
byly zjištěny důvody pro uložení náprav-
ného opatření. Podle Úřadu není pochyb 
o  tom, že nabídka navrhovatele nebyla 
v  rámci požadavků zadavatele na  způsob 
zpracování nabídkové ceny zpracována 
v souladu se zadávací dokumentací ve zně-
ní upraveném Dodatečnými informacemi 
č. 4. Zadavatel tak postupoval v souladu se 
zákonem, když rozhodl o  vyloučení navr-
hovatele z účasti v zadávacím řízení pro ne-
splnění zadávacích podmínek. Proti tomu-
to rozhodnutí podal navrhovatel v zákonné 
lhůtě rozklad.

Předseda Úřadu druhostupňovým rozhod-
nutím napadené rozhodnutí Úřadu potvr-
dil a  podaný rozklad zamítl, jelikož se plně 
ztotožnil se závěry Úřadu v prvostupňovém 
rozhodnutí.

Proti rozhodnutí předsedy Úřadu brojil navr-
hovatel žalobou u  Krajského soudu v  Brně, 
který svým rozsudkem ze dne 9. 1. 2018, sp. 
zn. 31 Af 34/2016, žalobu zamítl.

Právní věty I. stupně

„Zásada rovného zacházení představuje 
takový postup zadavatele, kdy je zajiš-
těn stejný, nezvýhodňující přístup zada-
vatele ke  všem uchazečům nebo zájem-
cům, tj.  zajištění stejných příležitostí pro 
všechny zájemce či uchazeče. Z  pohledu 
evropské rozhodovací praxe spočívá 
princip rovného zacházení v tom, že žád-
ný z  dodavatelů nesmí být oproti ostat-
ním dodavatelům jakkoli zvýhodněn či 
preferován, přičemž tento princip je nut-
no aplikovat ve všech stadiích zadávacího 
řízení.

… není rozhodující množství či rozsah po-
žadavků zadavatele, které nebyly splněny 
uchazečem v jeho nabídce. Jediný nesplně-
ný požadavek je tudíž důvodem pro vylou-
čení uchazeče z  účasti v  zadávacím řízení. 
V  případě nevyloučení uchazeče, jehož na-
bídka nesplňuje požadavky zadavatele, by 
tento uchazeč byl zvýhodněn oproti ostat-
ním, jejichž nabídky požadavky zadavatele 
splňují. V  důsledku takového postupu by 
nedošlo zejména k  naplnění zásady rovné-
ho zacházení, kterou je zadavatel povinen 
dodržovat při postupu podle zákona (§  6 
odst.  1 ZVZ), jejímž principem je, že žádný 
z  dodavatelů (uchazečů) nesmí být oproti 
ostatním zvýhodněn.

Úřad uvádí, že v případě chybně uvedené-
ho množství měrných jednotek kancelář-
ských potřeb, kdy uchazeč ocenil množ-
ství 200 jednotek místo požadovaných 10 
jednotek, se nejedná o  zjevnou početní 
chybu v nabídce, zjištěnou při posouzení 
nabídek, která nemá vliv na  nabídkovou 
cenu, ke které by hodnotící komise nemě-
la přihlížet, jak ukládá §  76 odst.  1 ZVZ. 
Nelze mít pochybnost o  tom, že chybně 
uvedený počet kancelářských potřeb 
uvedených v části ‚Příloha č. 1 – Stanovení 
nabídkové ceny – Tabulka kancelářských 
potřeb‘ pod položkou č. 49 ‚Etikety zasou-
vací pro pákové pořadače 75–80 mm‘ měl 
vliv na nabídkovou cenu. Úřad v této sou-
vislosti dovozuje, že jelikož je předmětná 
položka součástí položkového rozpočtu 
nabídky, přičemž celková nabídková cena 
je právě součtem jednotlivých položek, 
lze dovodit, že jakákoli chyba v jednotlivé 
položce má vliv i na celkovou nabídkovou 
cenu, jelikož ta by musela být po  prove-
dení opravy jednotlivé položky rovněž 
podrobena korekci. S  ohledem na  výše 
uvedené neobstojí argument navrhova-
tele, že se jedná o  ‚zřejmou a  lehce od-
stranitelnou nesprávnost‘, a  zadavatel 
tedy měl postupovat v  souladu s  §  76 
odst. 1 ZVZ.

Úřad opakovaně poznamenává, že zada-
vatel by se v  okamžiku, kdy by v  nabídce 
uchazeče opravil chybné údaje mající vliv 
na  cenovou nabídku tohoto uchazeče, 

Zadavatel:   Státní pozemkový úřad
Navrhovatel:   PAPERA, s. r. o.
Název zakázky:   Dodávka kancelářských potřeb pro Státní pozemkový úřad
Předmět VZ:   dodávky 
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dostal mj. do  rozporu s  již výše avizova-
ným principem rovného nediskriminačního 
zachá zení se všemi uchazeči o  veřejnou 
zakázku. Uchazeč, jenž podal nabídku 
s  chybnými údaji, které zadavatel sám 
od  sebe opravil, by byl výrazně zvýhod-
něn oproti uchazečům, kteří vynaložili po-
třebné úsilí k tomu, aby jejich nabídka byla 
bezchybná a správná.

Úřad shrnuje, že podaná vysvětlení se 
mohou vztahovat toliko k  tomu, co je již 
obsaženo v  nabídce uchazeče, která byla 
podána ve lhůtě pro podání nabídek. Pro-
střednictvím podaného vysvětlení (pí-
semného či ústního) nesmí být nabídka 
uchazeče doplněna či měněna. Jak Úřad 
dovodil výše, v  případě šetřené veřejné 
zakázky nebyla nabídka uchazeče vnitřně 
rozporná, nejasná, resp. ‚neobsahovala 
číselnou hodnotu, která neodpovídá čísel-
ným hodnotám vyjadřujícím tentýž údaj 
v  rámci zbylého obsahu nabídky‘, a  tedy 
z pohledu zadavatele nebylo nejasné, jaký 
údaj z nabídky má být posuzován. Z údajů 
obsažených v nabídce je patrné, že nabíd-
ka navrhovatele nesplňuje předmětný po-
žadavek zadavatele vůbec, a proto nevzni-
kl prostor cokoli si v nabídce navrhovatele 
vyjasňovat.

Nesplnění požadavku zadavatele na  způ-
sob zpracování nabídkové ceny nelze 
ospravedlnit ani eventuální ‚výhodností‘ 
nabídky, resp. výší nabídkové ceny, či pří-
padným rozdílem mezi skutečně poptáva-
ným zbožím a množstvím zboží uvedeným 
v nabídce. Nad rámec uvedeného Úřad po-
dotýká, že jestliže ze zákona (§ 44 odst. 1 
ZVZ) vyplývá odpovědnost za  správnost 
a určitost zadávacích podmínek na straně 
zadavatele, stejně tak lze dovodit i  určitý 
základní požadavek kladený na uchazeče, 
a to, že za správnost a úplnost nabídky od-
povídá uchazeč o veřejnou zakázku.

… není pochyb o tom, že nabídka navrho-
vatele nebyla v  rámci požadavků zadava-
tele na způsob zpracování nabídkové ceny 
zpracována v  souladu se zadávací doku-
mentací ve  znění upraveném Dodateč-
nými informacemi č.  4 ze dne 9.  12.  2014. 
S  ohledem na  výše uvedené dospěl Úřad 
k závěru, že zadavatel postupoval v soula-
du se zákonem, když dne 4. 3. 2015 rozho-
dl o vyloučení navrhovatele z účasti v za-
dávacím řízení pro nesplnění zadávacích 
podmínek.“

Právní věty II. stupně

„K  tvrzení navrhovatele, že zadavatel po-
stupoval v  rozporu se zákonem, když jej 
vyloučil ze zadávacího řízení, uvádím, že 
touto námitkou se Úřad zabýval v odůvod-
nění napadeného rozhodnutí, kde mj. kon-
statoval, že není pochyb o tom, že nabídka 
navrhovatele nebyla v  rámci požadavků 
zadavatele na  způsob zpracování nabíd-
kové ceny zpracována v  souladu se zadá-
vací dokumentací ve  znění upraveném 
Dodatečnými informacemi č. 4. Jak jsem si 
ověřil ve spisové dokumentaci, navrhova-
tel v nabídce skutečně předložil položkový 
rozpočet v  části ‚Příloha č.  1 – Stanovení 
nabídkové ceny – Tabulka kancelářských 
potřeb‘. Je však zřejmé, že předmětná pří-
loha nebyla vyhotovena v  souladu s  po-
žadavky zadavatele, konkrétně u  polož-
ky č.  49, kde navrhovatel ocenil 200 MJ, 
přičemž dle požadavků zadavatele mělo 
být oceněno pouze 10  MJ. Nadto, Úřad 
v tomto kontextu správně poukázal na to, 
že ani z žádné jiné části nabídky navrhova-
tele nevyplývá, že by ocenil tuto položku 
správným údajem ve  smyslu požadavku 
zadavatele obsaženému v  zadávacích 
podmínkách.

… zadavateli není zákonem umožněn 
postup, v  rámci něhož by v nabídce navr-
hovatele opravil chybné údaje mající vliv 
na jeho cenovou nabídku. Takovým postu-
pem by zadavatel flagrantně porušil prin-
cip rovného nediskriminačního zacházení 
se všemi uchazeči o veřejnou zakázku za-
kotvený v  §  6 ZVZ, jelikož by došlo k  ne-
zpochybnitelnému zvýhodnění navrho-
vatele oproti uchazečům, jejichž nabídka 
byla správná a  souladná se zadávacími 
podmínkami, viz  bod 42 odůvodnění na-
padeného rozhodnutí. Neobstojí tedy 
konstatování navrhovatele, v  rámci kte-
rého zdůrazňuje skutečnost, že hodnota 
položky č. 49 Přílohy k zadávací dokumen-
taci je ve vztahu k hodnotě celé nadlimitní 
veřejné zakázky nepatrná. Je nezpochyb-
nitelné, že nesplnění požadavku zadava-
tele na způsob zpracování nabídkové ceny 
nelze ospravedlnit ‚výhodností‘ nabídky, 
resp. výší nabídkové ceny, či případným 
rozdílem mezi skutečně poptávaným zbo-
žím a množstvím zboží uvedeným v nabíd-
ce navrhovatele. Tuto argumentaci vzne-
senou navrhovatelem v  rozkladu je tedy 
třeba pro její nedůvodnost s  ohledem 
na výše uvedené skutečnosti odmítnout.

Jelikož z  údajů obsažených v  nabídce je 
zřejmé, že nabídka navrhovatele vůbec 
nesplnila předmětný požadavek zadava-
tele, zadavatel vůbec neměl prostor coko-
liv si v  nabídce navrhovatele vyjasňovat. 
S tímto názorem Úřadu jsem se zcela zto-
tožnil. Institut písemného vysvětlení na-
bídky slouží k tomu účelu, aby si zadavatel 
vyjasnil nejasnosti v nabídkách uchazečů. 
Z logiky věci vyplývá, že pokud zadavatel 
zjistil, že nabídka navrhovatele nesplňuje 
zadávací podmínky (přičemž se v  daném 
případě nejednalo o  nejasnosti, které by 
bylo potřeba vysvětlit), je již nadbyteč-
né vysvětlovat případné další nejasnosti 
v  nabídce navrhovatele, neboť vysvětlení 
těchto dalších nejasností by nemělo žád-
ný vliv na skutečnost, že navrhovatel musí 
být vyloučen ze zadávacího řízení pro ne-
splnění zadávacích podmínek. K  tomuto 
zdůrazňuji, že institut vysvětlení nabídky 
podle §  76 odst.  3 ZVZ tedy může sloužit 
pouze k  vysvětlení nejasností v  nabídce. 
Prostřednictvím vysvětlení nabídky tak 
nelze obsah nabídky, podané ve  lhůtě 
pro podání nabídek, měnit, doplňovat či 
upravovat. Takový postup změny, resp. 
doplnění nabídky, by totiž byl v rozporu se 
zákonem.

Rozklad navrhovatele tedy nepřinesl no-
vou právní argumentaci, na základě níž by 
bylo možné dospět k odlišnému posouze-
ní předmětné problematiky, než jak učinil 
Úřad v  napadeném rozhodnutí, přičemž 
zdůrazňuji, že i samotný navrhovatel v roz-
kladu připouští, že ‚… zadávací řízení klade 
vyšší nároky na  formálnost…‘. Nic tedy ne-
nasvědčuje tomu, že by měl být postup 
zadavatele, v  rámci něhož navrhovatele 
vyloučil z  další účasti v  předmětném za-
dávacím řízení, označen za  nepřípustně 
formalistický. Naopak, zadavatel nade vši 
pochybnost postupoval v  souladu s  §  44 
odst. 1 ZVZ, když jednoznačně specifi koval 
požadavek na  zpracování nabídkové ceny, 
resp. když požadoval ocenit množství 10 
MJ za  dva roky, jelikož podle §  49 odst.  4 
ZVZ poskytl dodavatelům dodatečné infor-
mace, kterými bylo upraveno v části nabíd-
ky ‚Příloha č. 1 – Stanovení nabídkové ceny‘ 
pod položkou č. 49 množství MJ, které má 
uchazeč v  rámci své nabídky ocenit, z 200 
MJ na 10 MJ.

… soulad se zásadami uvedenými v § 6 ZVZ 
se posuzuje pouze u jednání, které je jedná-
ním zadavatele samotného a které má sou-



16 č. 1/2019

Judikatura

časně právní důsledky stanovené zákonem. 
Může se tedy jednat o jakýkoliv úkon, který 
zadavatel činí v  rámci zadávacího řízení 
a který je způsobilý ovlivnit právní postave-
ní účastníků v zadávacím řízení, tj. zakládat, 
měnit či rušit práva a  povinnosti v  zadáva-
cím řízení. Úřad se proto v  daném případě 
nedopustil a nemohl dopustit porušení § 6 
odst. 1 ZVZ.“

Právní věty krajského 
soudu

„K  otázce zvoleného postupu hodnoce-
ní žalobcovy nabídky zadavatelem zdejší 
soud uvádí, že zadavatel při posuzování 
této nabídky (resp. při jejím opětovném 
posouzení na základě námitky společnosti 
MICOS, spol. s r. o., ze dne 14. 1. 2015 smě-
řující proti rozhodnutí zadavatele o výbě-
ru nejvhodnější nabídky) shledal rozpor 
oproti zadávací dokumentaci u  položky 
č.  49 co do  předpokládaného objemu. 
Žalobcem uvedená hodnota byla odlišná 
od  hodnoty požadované (uvedl 200 měr-
ných jednotek namísto požadovaných 10 
měrných jednotek). Jím uvedenou hodno-
tou pak byla vynásobena jednotková cena, 
čímž byla získána nabídková cena položky 
č. 49. Nutno podotknout, že žalobcova na-
bídka neobsahovala co do ‚nacenění‘ této 
položky žádnou zjevnou chybu, tj.  chybu 
v psaní či výpočtu. S ohledem na výši ceny 
u položky č. 49 a na původní zadávací do-
kumentaci nemá soud pochyb o  tom, že 
žalobce pouze opomenul zohlednit Do-
datečné informace č.  4 a  reálně skutečně 
uvedl cenu za 200 měrných jednotek. Ne-
lze tak uvažovat o  aplikaci pravidla uve-
deného v  §  76 odst.  1 ZVZ, dle kterého 
hodnotící komise nepřihlíží ke  zjevným 
početním chybám v  nabídce, jež nemají 
vliv na  nabídkovou cenu. Žádné početní 
chyby, resp. nesrovnalosti ve  výpočtech, 
u položky č. 49 se žalobce ve své nabídce 
nedopustil.

Ve  smyslu výše uvedeného tak nelze při-
svědčit ani žalobcově tvrzení o  zjevné 
chybě při uvedení číselné hodnoty měr-
ných jednotek u  položky č.  49. Vzhledem 
k  tomu, že z  žádné jiné části nabídky ne-
vyplývá, že by žalobce tuto položku oce-
nil nebo měl v  úmyslu ocenit správným 
údajem měrných jednotek ve  smyslu Do-
datečných informací č.  4, nelze než na  ni 
nahlížet jako na  zcela jednoznačnou. 
Z  textu nabídky jako celku, tj.  včetně je-

jích příloh, nevyplývá žádná nejasnost, 
která by hodnotící komisi bránila ve  vy-
hodnocení nabídky bez dalšího vyjádření 
žalobce. Namístě tedy nebylo ani zvolení 
postupu stanoveného v § 76 odst. 3 ZVZ, 
na základě kterého může hodnotící komi-
se v případě nejasností požádat uchazeče 
o písemné vysvětlení nabídky. Navíc zdej-
ší soud souhlasí se závěrem žalovaného, 
že je-li hodnotícím kritériem zadávacího 
řízení nabídková cena, pak postup podle 
§  76 odst.  3 ZVZ nemůže vést k  žádným 
opravám údajů, jež by vedly ke  změně 
nabídkové ceny. A oprava počtu měrných 
jednotek z 200 na 10 by ke změně nabíd-
kové ceny položky č. 49, resp. celkové na-
bídkové ceny, jistě vedla. Žalobce se totiž 
při kalkulaci s hodnotou 200 měrných jed-
notek nedopustil žádné chyby ve výpočtu 
nabídkové ceny položky č.  49. Nešlo by 
tedy o  pouhou opravu číselné hodnoty, 
nýbrž o opravu celé položky, kdy by změ-
na počtu měrných jednotek na 10 logicky 
vedla ke  snížení nabídkové ceny položky 
č. 49, tedy i celkové nabídkové ceny žalob-
covy nabídky.

Pokud jde totiž o  postup podle §  76 
odst.  3 ZVZ (podle něhož může hodno-
tící komise v  případě nejasností požádat 
uchazeče o písemné vysvětlení nabídky), 
pak přestože spektrum nejasností, na něž 
dopadá toto ustanovení, může být širo-
ké, jeho aplikace přichází v  úvahu tam, 
kde zadavateli, jednoduše řečeno, není 
zřejmé, ‚jak to uchazeč se svojí nabídkou 
konkrétně myslel‘. Tento postup se může 
stát fakticky povinným za  situace, kdy 
bez vyjasnění nemůže zadavatel postu-
povat v  zadávacím řízení dále (směrem 
k hodnocení nabídek podle § 79 ZVZ), ne-
boť ‚mu není jasné, zda nabídka respektuje 
zadavatelovy požadavky‘ (tj. bez vysvět-
lení na  tuto otázku nemůže odpovědět, 
a  tedy neví, zda má nabídku vůbec hod-
notit). Nic takového však v  posuzované 
věci nenastalo, neboť z  nabídky neply-
nula nejasnost ohledně toho, zda či jak 
žalobce ve své nabídce konkrétní položky 
‚nacenil‘; z  nabídky bylo zřejmé, že tak 
učinil a v jakém množství položku ocenil. 
A  právě to, že položku ‚nacenil‘ v  jiném 
než požadovaném množství, bylo důvo-
dem pro vyloučení žalobce ze zadávací-
ho řízení (z další účasti v zadávacím říze-
ní) pro nesplnění požadavků zadavatele 
na zpracování nabídky (§ 71 odst. 1 ZVZ).“

KOMENTÁŘ:

Krajský soud na  tomto místě vysvětluje 
rozdíl mezi tímto případem a  případy, 
na které reagovala judikatura, která do-
vodila povinnost zadavatele nechat si 
nabídku vysvětlit v situacích, kdy je na-
bídka nejasná a  zadavatel neví, jak se 
má tato nejasnost v dalším průběhu za-
dávacího řízení projevit (viz i komento-
vané rozhodnutí S425/2012 a navazují-
cí). V tomto případě však nabídka doda-
vatele neobsahovala žádnou nejasnost 
v tom smyslu, že by si zadavatel nemohl 
být jistý, jak dodavatel svou nabídku 
myslel (typicky zjevná číselná chyba 
působící nesoulad údajů vztahujících 
se k té samé položce na různých místech 
nabídky). Naopak, dodavatel pochybil 
v tom, že zcela jednoznačně nacenil jiné 
množství měrných jednotek, než zada-
vatel požadoval v  zadávací dokumen-
taci. Vzhledem k tomu, že se tato chyba 
nutně projeví v celkové nabídkové ceně, 
nelze ji již následně zhojit. 

„Základním východiskem pro posouzení 
správnosti zvoleného postupu zadavate-
le zdejším soudem je akcentace pravidla, 
podle něhož po  podání nabídek tyto ne-
lze měnit způsobem, který by byl ‚změnou 
návrhu smlouvy‘, což by způsobilo, že by 
zadavatel neuzavíral podle §  82 odst.  2 
ZVZ smlouvu v souladu s návrhem smlou-
vy obsažené v  nabídce vybraného ucha-
zeče. Vázanost nabídkou od  okamžiku 
skončení lhůty pro podání nabídek do dne 
doručení oznámení zadavatele o  výběru 
nejvhodnější nabídky na  straně uchazeče 
(viz §  43 ZVZ) je nutným odrazem princi-
pu nezměnitelnosti zadávacích podmínek 
během téže doby na straně zadavatele.

Za nepřípustnou změnu nabídky po dobu 
běhu zadávací lhůty je třeba pokládat 
změnu údajů (hodnot), jež jsou předmě-
tem kteréhokoli z hodnotících kritérií; tyto 
hodnoty musí být od  okamžiku podání 
nabídky až do okamžiku uzavření smlouvy 
hodnotami neměnnými. Jakékoli umožně-
ní pozdější změny těchto hodnot, ať už by 
změna byla odůvodněna čímkoli (doda-
tečným zjištěním možnosti učinit ze stra-
ny uchazeče nabídku výhodnější či doda-
tečným zjištěním chyby v  početních ope-
racích při sestavování nabídky) a ať už by 
byla výsledkem též aktivity na  straně za-
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davatele (postupu směřujícího k vyjasnění 
nabídky podle § 76 odst. 3 ZVZ), či výlučně 
aktivity na  straně uchazeče (dodatečné 
opravy či ‚vysvětlení‘ ze strany uchazeče 
bez jakékoli výzvy ze strany zadavatele), 
by v principu mohlo otevírat nebezpečnou 
možnost následných manipulací s nabíze-
nými hodnotami např.  v  závislosti na  ob-
sahu nabídek jiných uchazečů poté, co se 
s nimi lze při otevírání obálek seznámit. To 
by bylo možností v praxi mnohdy stěží od-
lišitelnou od možnosti dodatečných oprav 
skutečných chyb, jichž se uchazeč při se-
stavování nabídky dopustil.

Jednoduše řečeno, §  76 odst.  1 požaduje 
vyřadit tu nabídku, která mimo jiné ne-
splňuje požadavky zadavatele uvedené 
v zadávací dokumentaci. Jak uvedl Nejvyš-
ší správní soud ve  svém rozsudku ze dne 
3. 6. 2015, č. j. 2 As 6/2015-38 (všechna zde 
citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz), 
při nesplnění požadavků zadavatele uve-
dených v  zadávacích podmínkách musí 
být uchazeč podle § 76 odst. 1 ZVZ vyřa-
zen, a to bez ohledu na to, v jakém pořadí 
by se jeho nabídka při hodnocení nabídek 
umístila. Zadavatel v nyní posuzované věci 
požadoval kromě uvedení celkové nabíd-
kové ceny také předložení položkových 
rozpočtů, tedy ‚nacenění‘ položek v množ-
ství uvedeném v Příloze č. 1 zadávací do-
kumentace. Jednalo se tak o  požadavek 
zadavatele na nabídku uvedený v zadáva-
cí dokumentaci. ‚Naceněním‘ položky v ji-
ném množství než množství, které zada-
vatel požaduje, je nesplněním požadavku 
uvedeném v  zadávací dokumentaci, a  za-
kládá tak důvod pro vyřazení nabídky bez 
ohledu na další okolnosti.

Pro závěry zdejšího soudu, korespondující 
se závěry žalovaného, resp. předsedy ža-
lovaného, je nutné vycházet z premisy, že 
návrh smlouvy nesmí být měněn. Zde je 
zcela klíčový závěr Nejvyššího správního 
soudu vyslovený v rozsudku ze dne 17. 8. 
2017, č.  j. 9 As 189/2016-32, že ‚připuštění 
možnosti provádět početní opravy v  polož-
kových rozpočtech s vlivem na celkovou na-
bídkovou cenu by znamenalo připustit mož-
nost i  záměrně dělat chyby v  položkových 
rozpočtech, kdy podle vývoje zadávacího 
řízení by uchazeč zvolil to vysvětlení, které 
by mu v  danou chvíli bylo ku prospěchu. 
Takových chyb by navíc mohl udělat více 
a každou vysvětlovat jinak, aby vyšla právě 

ta správná hodnota [viz obdobně bod (17) 
rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 
2 As 6/2015]. Je evidentní, že takový postup 
by v  žádném případě nebyl v  souladu se 
zásadou transparentnosti, a  ta proto musí 
dostat přednost i  před případným hospo-
dárným vynakládáním veřejných prostřed-
ků.‘ Tato úvaha přitom nutně platí bez 
ohledu na  to, jaké je nakonec výsledné 
hodnocení nabídek. Samotná možnost, 
že by uchazeč záměrně nesprávně uváděl 
množstevní jednotky, aby mohl posléze 
provést úpravu ceny, je natolik nežádou-
cí, že je nutno nabídku zatíženou takovou 
nesprávností vyloučit bez ohledu na  to, 
zda se skutečně jedná o  záměr a  zda by 
se případná změna ceny promítla do  po-
řadí nabídek. Soulad nabídky se zadávací 
dokumentací je požadavkem, který musí 
být naplněn před samotným porovnáním 
nabídek.

Ve  světle výše uvedeného výkladu záko-
na o  veřejných zakázkách jakožto judika-
tury zdejší soud shrnuje, že požadavky 
na  striktní formalizovaný proces zadáva-
cího řízení veřejných zakázek jsou nutným 
předpokladem pro udržení transparent-
nosti, předvídatelnosti a  rovného posta-
vení všech účastníků zadávacího řízení. 
I  formální pochybení, spočívající v  ne-
překlopení změn zadávací dokumentace 
do nabídky uchazeče, může pro uchazeče 
znamenat absolutní neúspěch i přesto, že 
byla jeho nabídka nejvýhodnější. Žalobce 
však byl se zněním zadávací dokumen-
tace prokazatelně seznámen, bylo tedy 
na  něm, aby znění nabídky přizpůsobil 
znění zadávací dokumentace. Jakýkoli ne-
soulad pak jde k  jeho tíži. Žalobce je jím 
podanou nabídkou vázán a  plně za  její 
správnost a úplnost odpovídá. Pro udržení 
průhlednosti a  předvídatelnosti procesu 
vyhodnocování nabídek je nepřijatelné, 
aby zadavatel v případě nabídky rozporné 
se zadávací dokumentací domýšlel možné 
důvody vzniku této chyby, a  v  závislosti 
na  zvoleném výkladu pak měl možnost 
zvýhodnit chybujícího uchazeče před 
uchazeči, kteří podali bezchybnou nabíd-
ku plně reflektující zadávací dokumentaci.

Lze tedy souhlasit se žalovaným, že zada-
vatel postupoval správně, pokud nabídku 
žalobce ze zadávacího řízení vyřadil, aniž 
by jej vyzval k  vysvětlení nabídky podle 
§ 76 odst. 3 ZVZ, aniž by k chybě v nabíd-
ce obsažené nepřihlížel jako ke  zjevné 

početní chybě nemající vliv na  nabídko-
vou cenu podle §  76 odst.  1 ZVZ a  aniž 
by žalobci umožnil pozměnit již podanou 
nabídku.“

KOMENTÁŘ:

Předkládaná rozhodnutí zdůrazňují 
neměnnost nabídky, pokud jde o  úda-
je, které budou hodnoceny dle kritérií 
hodnocení (typicky celková nabídková 
cena). Tento závěr je obecně platný jak 
dle starší právní úpravy obsažené v  zá-
koně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách (dále jen „ZVZ“), tak i dle nové práv-
ní úpravy obsažené v zákoně č. 134/2016 
Sb., o  zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „ZZVZ“). Oproti dřívější právní úpra-
vě však již ZZVZ výslovně připouští úpra-
vu položkového rozpočtu, pokud tím 
nedojde ke  změně celkové nabídkové 
ceny. Pokud by tedy v předkládaném pří-
padě došlo k  té situaci, že dodavatel by 
sice v  dotčené položce omylem uváděl, 
že naceňuje 200 měrných jednotek, vy-
plněná cenová hodnota by však zjevně 
odpovídala požadovaným 10 měrným 
jednotkám (přičemž tento nepoměr by 
byl zjevný, lehce popsatelný a  lehce od-
stranitelný), mělo by dle současné právní 
úpravy být přípustné takové objasnění 
nabídky, kterým by dodavatel uvedl 
na pravou míru, že vyplněná cenová po-
ložka skutečně odpovídá požadovaným 
10 měrným jednotkám, a v tomto smyslu 
položkový rozpočet upravil. Vzhledem 
k  tomu, že celková nabídková cena by 
zůstala nedotčená, jednalo by se o  pří-
pustné objasnění nabídky v  souladu 
s § 46 odst. 3 ZZVZ. 

Jakákoliv úprava celkové nabídkové 
ceny je však i dle současné právní úpra-
vy nepřípustná, a  to i  pokud se jedná 
o  úpravu „ve  prospěch“ zadavatele. Ob-
dobně jako dle starší právní úpravy, i dle 
ZZVZ platní, že objasňování nebo dopl-
ňování nabídek je možné jenom na  vý-
zvu zadavatele, nikoliv z vlastní iniciati-
vy dodavatele.
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S0109/2018 – R0097/2018

Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění úklidových služeb 

pro zadavatele Nemocnice Na Bulovce.

Zadavatel vyloučil navrhovatele 
ze zadávacího řízení pro nespl-
nění podmínky účasti v  zadá-
vacím řízení stanovenou jako 
technická kvalifi kace, aniž by 

jej vyzval k  objasnění nebo doplnění úda-
jů k  prokázání splnění podmínky dle §  46 
odst. 1 ZZVZ, ačkoliv zadavatel vyzval jiného 
účastníka k doplnění údajů sloužících k pro-
kázání splnění technické kvalifi kace. Dle ná-
zoru navrhovatele tím zadavatel porušil zása-
du rovného zacházení uvedenou v § 6 ZZVZ. 

Zadavatel svůj postup odůvodnil tím, že 
údaje, které chyběly v  nabídce navrhova-
tele, sloužily k  prokázání splnění technické 
kvalifi kace, zároveň byly ale i  předmětem 
hodnocení. Zadavatel tedy dle svého názo-
ru nemohl navrhovatele vyzvat k objasnění 
nebo doplnění údajů, dokladů či vzorků dle 
§ 46 odst. 1 ZZVZ, neboť pokud by tak učinil, 
jednal by v rozporu s § 46 odst. 2 ZZVZ. 

Úřad nepřisvědčil argumentaci zadavatele 
a  rozhodl tak, že zadavatel nedodržel pra-
vidla pro zadání veřejné zakázky stanovená 
v  §  46 odst.  1 ZZVZ ve  spojení se zásadou 
rovného zacházení stanovenou v § 6 odst. 2 
ZZVZ. Úřad po své interpretaci § 46 odst. 1 
a 2 ZZVZ v napadeném rozhodnutí konsta-
toval, že pokud zadavatel žádostí vyzval ji-
ného dodavatele k doložení údajů, jež slou-
žily pouze k  účelu prokázání splnění kva-
lifi kačních předpokladů, měl v  souladu se 
zásadou rovného zacházení dle §  6 odst.  2 
ZZVZ vyzvat i  navrhovatele k  doplnění re-
levantních údajů ke  splnění kvalifi kačních 
předpokladů, a to i přesto, že se takto dopl-
něné údaje týkaly i hodnocení v rámci krité-
rií hodnocení. Zadavatel měl dle Úřadu tyto 
doplněné údaje využít pouze za  účelem 
posouzení kvalifi kace, a nikoliv v rámci hod-
nocení nabídek. Dle úvah Úřadu byla žádost, 
kterou zadavatel adresoval jinému dodava-
teli v  části, která se týkala doplnění kvalifi -

kačních předpokladů, obdobou té, kterou 
měl adresovat navrhovateli, avšak neučinil 
tak. Tímto se dle Úřadu zadavatel dopustil 
porušení již uvedené zásady rovného zachá-
zení ve spojení s § 46 odst. 1 ZZVZ.

Předseda Úřadu se však s  napadeným roz-
hodnutím Úřadu neztotožnil a  věc vrátil 
Úřadu k  novému projednání. Úřad dle jeho 
předsedy v  prvostupňovém rozhodnutí ne-
rozhodl správně a  v  souladu se zákonem, 
přičemž zejména nesprávně vyložil a apliko-
val §  46 ZZVZ. Úřad následně správní řízení 
ve věci zastavil, neboť zadavatel v mezidobí 
zadávací řízení zrušil. Závěry předsedy Úřadu 
tudíž nebyly přezkoumány správními soudy.

Právní věty II. stupně

„Výklad §  46 odst.  1 ZZVZ je pro účely da-
ného případu poměrně jednoznačný. Za-
davatel může požadovat po  účastnících 
zadávacího řízení, aby mu objasnili nebo 
doplnili relevantní údaje, které potřebuje 
znát za  účelem zajištění řádného průběhu 
zadávacího řízení. Na tomto místě je nutné 
zdůraznit pasáž ustanovení, ve které je uve-
deno ‚zadavatel může požadovat‘, která je 
v daném případě relevantní pro následnou 
aplikaci zásady rovného zacházení dle §  6 
odst. 2 ZZVZ. Je to tedy zadavatelova volba, 
zda k aplikaci daného ustanovení přistoupí 
či nikoliv.

V  kontextu prvního odstavce §  46 ZZVZ je 
nyní vhodné rozebrat i druhý odstavec toho-
to ustanovení. Z něj totiž mimo jiné vyplývá, 
že nabídka může být doplněna na  základě 
žádosti podle odstavce 1 pouze o  údaje, 
doklady, vzorky nebo modely, které nebu-
dou hodnoceny podle kritérií hodnocení. 
Z toho, jak je zmíněno i v rozkladu zadavate-
le, vyplývá, že nemohou být na základě § 46 
odst.  1 ZZVZ doplněny údaje, jež mají být 
předmětem kritérií hodnocení.

Zadavatel si musí předtím, než účastníka zadá-
vacího řízení k čemukoliv vyzve, položit otázku, 
zda účastníka v zákonem či judikaturou defi no-
vaných případech vyzvat musí či zda účastníka 
na základě zákonného oprávnění vyzvat může, 
načež musí odpovědět na otázku, zda účastní-
ka zadávacího řízení k  něčemu vyzvat chce 
(pokud má tu možnost). Z předchozích bodů 
odůvodnění tohoto rozhodnutí je pak zřejmé, 
že pokud by se případně doplňované údaje 
měly týkat skutečností, jež budou hodnoceny 
podle kritérií hodnocení, pak zadavatel vyzvat 
k doplnění takových údajů nemůže, neboť na-
vrhovatel nemůže v rámci nabídky měnit a do-
plňovat údaje, doklady, vzorky nebo modely, 
které jsou předmětem kritérií hodnocení.

Pokud by zadavatel vyzýval účastníky zadá-
vacího řízení k tomu, aby doplňovali údaje, 
doklady, vzorky nebo modely, které jsou 
předmětem kritérií hodnocení, docházelo 
by ke  vzniku netransparentních situací, je-
likož by vznikaly pochybnosti, co vlastně 
zadavatel může, případně nemůže hodnotit 
(pokud dodavatel dodá i doklady, které mají 
být předmětem hodnocení).

Právě proto, aby bylo zamezeno vzniku ne-
přehledných situací, je nutné §  46 odst.  2 
ZZVZ vykládat tak, že nabídka může být 
doplněna na základě žádosti podle odstav-
ce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely, 
které nebudou a ani nemají být předmětem 
hodnocení dle hodnotících kritérií, a to zce-
la (nikoliv částečně, jak k tomu dospěl Úřad 
v  napadeném rozhodnutí), neboť v  rámci 
veřejného zadávání by mohla vzniknout ja-
kási šedá zóna, v níž by se překrývaly dokla-
dy prokazující splnění zadávacích podmínek 
a doklady obsahující údaje, které jsou před-
mětem hodnocení. V  této zóně by mohlo 
docházet ke změnám nabídek, což by mělo 
vliv na proces hodnocení, a nastala by tedy 
situace, které má dané ustanovení zabránit.

V  obecné rovině nelze přehlédnout i  to, že 
dle § 39 odst. 4 ZZVZ platí, že není-li v tom-
to zákoně stanoveno jinak, může zadavatel 
provést posouzení splnění podmínek účasti 
v  zadávacím řízení před hodnocením nabí-
dek nebo až po  hodnocení nabídek. U  vy-
braného dodavatele musí zadavatel provést 
posouzení splnění podmínek účasti v zadá-
vacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

Zadavatel:   Nemocnice Na Bulovce
Navrhovatel:   Alfedus servis, s. r. o.
Název zakázky:   Zajištění úklidových služeb
Předmět VZ:   služby
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Ve vztahu k vykládanému § 46 ZZVZ je citova-
ný § 39 odst. 4 ZZVZ dalším argumentem, proč 
zadavatel nevyzývá k takovému doplnění na-
bídky, které by měnilo i údaje, jež jsou součas-
ně hodnocenými údaji a současně údaji, který-
mi uchazeč plní další podmínky zadávací doku-
mentace. Ustanovení § 39 odst. 4 ZZVZ praktic-
ky znamená, že zadavatel provede hodnocení 
nabídek, sestaví pořadí uchazečů a teprve poté 
se zabývá tím, zda vybraný uchazeč splňuje 
podmínky účasti v zadávacím řízení. Nepřipa-
dá tak v úvahu, že by zadavatel při prvním kro-
ku, tedy v  rámci hodnocení nabídek, vyzýval 
uchazeče dle § 46 ZZVZ k tomu, aby doplňoval 
chybějící údaje či dokumenty, neboť zadavatel 
se zatím zabýval toliko údaji nezbytnými k hod-
nocení nabídek, které až na výjimky uvedené 
v  §  46 ZZVZ doplnit nelze. Ustanovení §  46 
odst.  2 ZZVZ tedy po  uplynutí lhůty pro po-
dání nabídek zapovídá doplňování údajů, jež 
by mohly být předmětem hodnocení v rámci 
kritérií hodnocení. Je tak nutné odlišit údaje, 

které jsou doplňovány na základě § 46 odst. 1 
ZZVZ, jež nemají s hodnocením v rámci kritérií 
hodnocení ‚nic společného‘, a údaje, jež budou 
hodnoceny. První ze dvou zmíněných kategorií 
zákon umožňuje doplňovat (pokud tak zada-
vatel zvolí), druhou z nich nemůže doplňovat 
za žádných okolností.“

KOMENTÁŘ:

Jedná se o jedno z prvních rozhodnutí, kte-
ré provádí výklad § 46 odst. 2 ZZVZ ve vzta-
hu k možnosti doplnit nabídku po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. Předseda Úřadu 
v tomto rozhodnutí uplatnil přísný výklad 
zákona, když ve  svém důsledku dovodil, 
že po  uplynutí lhůty pro podání nabídek 
nesmějí být doplněny žádné doklady, ob-
sahující údaje, které budou předmětem 
hodnocení. Pokud by zadavatel připustil 
doplnění údajů nebo dokladů pro účely 

prokázání splnění podmínek kvalifi kace, 
přičemž tyto údaje nebo doklady by se nut-
ně týkaly i hodnocení, jednal by v rozporu 
s § 46 odst. 2 a se zásadou transparentnos-
ti. Tento závěr se jeví být logický a správný. 
Otázkou je, jak by předseda Úřadu posoudil 
situaci, kdy by požadovaný doklad (např. 
životopis) měl vedle sebe obsahovat jak 
údaje rozhodné pro posouzení kvalifi kace, 
tak i  jiné údaje významné pro hodnocení, 
přičemž doklad obsažený v nabídce by ob-
sahoval pouze údaje významné pro hodno-
cení. Domníváme se, že v takovém případě 
by mělo být přípustné doplnění nového 
dokladu obsahujícího údaje ke  kvalifi kaci, 
aniž by došlo k jakémukoliv zásahu do úda-
jů týkajících se hodnocení v rozporu s § 46 
odst.  2 ZZVZ. Defi nitivní odpověď však 
zřejmě nabídne až další rozhodovací praxe 
Úřadu nebo judikatura správních soudů. 

Zadavatel:   Obec Zdounky
Navrhovatel:   GRADIOR, spol. s r. o.
Název zakázky:    Výběr dodavatele služeb na realizaci projektu: Start 

Vybavení interiérů objektu Domu kultury ve Zdounkách
Předmět VZ:   dodávky

S084/2012 – R184/2012 – 
31 Af 10/2013 – 2 As 6/2015

Předmětem veřejné zakázky byla do-

dávka interiérového vybavení a tech-

nologického vybavení sálu a pódia 

Domu kultury ve Zdounkách. 

Zadavatel v  zadávacích podmínkách 
uvedl, že délka záruční doby za  ja-
kost v měsících od předání a převzetí 
díla je požadována v minimální hod-

notě 36 měsíců. Zadavatel ve lhůtě pro podání 
nabídek obdržel pouze dvě nabídky, jedna byla 
doručena po  lhůtě. Zadavatel vyloučil nabíd-
ku navrhovatele, jelikož návrh smlouvy o dílo 
v  části odpovědnosti za  vady v  záruční době 
obsahoval oproti zadávacím podmínkám nově 
dovětek „vyjma dílů, u  kterých výrobce uvádí 
jinak (bude doloženo záručními listy)“, navrho-
vatel tak omezil rozsah odpovědnosti za vady, 
což znevýhodnilo zadavatele. 

Úřad nepřisvědčil argumentaci navrhovatele, 
že uvedený dovětek bylo možné vysvětlit pro-
střednictvím § 76 odst. 3 ZVZ. Jednalo by se 
totiž o  nepřípustné doplnění nabídky. Navíc 
uvedený dovětek nepředstavuje nejasnost 
v  nabídce, ale nesplnění zadávacích podmí-
nek. Napadené rozhodnutí Úřadu bylo potvr-
zeno rozhodnutím předsedy Úřadu.

Navrhovatel brojil proti rozhodnutí předse-
dy Úřadu žalobou u krajského soudu (který 
závěry Úřadu potvrdil) a  posléze kasační 
stížností u Nejvyššího správního soudu, kte-
rý kasační stížnost zamítl, a ztotožnil se tak 
se závěry krajského soudu i Úřadu.

Právní věty I. stupně

„… ustanovení zákona dává zadavate-
li možnost, nikoliv povinnost učinit kroky 

k  objasnění spočívající v  písemném vysvět-
lení nabídky. Zůstává však na zadavateli, zda 
tento úkon učiní či nikoliv, měl by však vždy 
dodržovat zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace.

Úřad konstatuje, že navrhovatel v čl. 8 návrhu 
smlouvy uvedl ‚52 měsíců vyjma dílů, u kte-
rých výrobce uvádí jinak (bude doloženo 
záručními listy)‘, přičemž z dovětku ‚… vyjma 
dílů…‘ nevyplývá, že se jedná o lhůtu odpoví-
dající alespoň zadavatelem minimální poža-
dované lhůtě, ale naopak může dojít k situaci, 
že by zadavatel obdržel zboží s kratší záruční 
dobou, než požadoval. Sám navrhovatel v ná-
vrhu uvedl, že nejkratší záruční lhůta 24 měsí-
ců se týká spotřebního zboží dle občanského 
zákoníku, k  čemuž doplnil, že tato lhůta se 
přiměřeně používá i  v  obchodně právních 
vztazích, jde-li o vztah, v němž fi guruje spo-
třebitel – konečný zákazník, a koncové prvky 
tvořící součást předmětného díla jsou právě 
spotřebním zbožím. Je tedy zřejmé, že navr-
hovatel měl na mysli i  lhůty kratší než poža-
dovaných 36 měsíců, tj. neodpovídající poža-
davkům zadavatele stanoveným v  písemné 
výzvě k podání nabídky.
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Úřad se neztotožňuje s názorem navrhovate-
le, že hodnotící komise měla ve zprávě o po-
souzení a  hodnocení nabídek uvádět mezi 
hodnocenými i jeho nabídku. Úřad podotýká, 
že vzhledem k tomu, že po vyloučení navrho-
vatele z další účasti v zadávacím řízení zůsta-
la k  hodnocení pouze nabídka vybraného 
uchazeče, která splňovala všechny zákonné 
požadavky i požadavky zadavatele, hodnotící 
komise neprovedla její hodnocení. Tento po-
stup jednoznačně vyplývá z § 79 odst. 6 ZVZ. 
Zadavatel vyloučil navrhovatele z další účasti 
v zadávacím řízení, a z tohoto důvodu již jeho 
nabídka nemohla být hodnocena.“

Právní věty II. stupně

„Konkrétně navrhovatel v  návrhu smlouvy 
o dílo v čl. 8 o odpovědnosti za vady v záruční 
době v odstavci 1 vyplnil nad rámec stanovení 
lhůty mimo zadavatelem zvýrazněný prostor 
dovětek, který zní: ‚vyjma dílů, u  kterých vý-
robce uvádí jinak (bude doloženo záručními 
listy)‘. Tím však došlo k  situaci, že nabídka 
navrhovatele nesplnila podmínky uvedené 
v zadávací dokumentaci, svazku 1 bodu 19.3., 
a v písemné výzvě k podání nabídky, v bodu 
11.3, neboť není zcela zřejmé, že navrhovatel 
poskytne na celý předmět plnění veřejné za-
kázky minimální záruční dobu v délce 36 mě-
síců, jak požadoval zadavatel. Vzhledem k této 
skutečnosti tak byl navrhovatel oprávněně za-
davatelem vyloučen z další účasti v zadávacím 
řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Případné hodnocení by bylo pouze formál-
ním hodnocením a postrádalo by smysl, kte-
rý je v  ostatních případech (kdy se do  této 
fáze dostanou dvě a  více nabídek) předpo-
kládán zákonem. Pokud by přesto bylo pro-
váděno hodnocení, na  prvním místě by se 
vždy umístila tato jediná nabídka. V  tomto 
případě hodnotící komise pouze deklaruje, 
že se v zadávacím řízení do fáze hodnocení 
dostala pouze jedna nabídka.

Za ‚vysvětlení‘ nabídky nelze považovat její do-
plnění např. o chybějící doklady nebo obecně 
o skutečnosti, které měly být uvedeny již v po-
dané nabídce, tj. ve lhůtě pro podání nabídek. 
Uchazeči podávají svoje nabídky v  souladu 
s  §  69 odst.  5 ZVZ pouze a  jen ve  lhůtě pro 
podání nabídek a nabídky doručené po jejím 
uplynutí nejsou považovány za řádně podané. 
Písemným vysvětlením nabídky nelze rozumět 
ani možnost změny předložených nabídek. 
Smyslem a  účelem tohoto ustanovení je dát 
hodnotící komisi možnost, aby si v případě po-

třeby mohla před samotným hodnocením na-
bídek vyjasnit informace deklarované uchazeči 
v nabídkách, nikoliv umožnit doplňování a roz-
šiřování nabídky o  nové listiny či informace 
(vyjma dokladů uvedených v § 68 odst. 3 ZVZ 
ve znění účinnému od 1. 4. 2012), které měly 
být její součástí ve  lhůtě pro podání nabídek. 
Hodnotící komise má na základě tohoto insti-
tutu možnost žádat uchazeče o  písemné vy-
světlení za účelem zhojení zřejmých nejasnos-
tí, nemůže však po  uchazeči požadovat, aby 
změnil svou nabídku. Hodnotící komise ne-
jenže nemůže uchazeče vyzývat k doplňování 
jejich nabídky, ale navíc není ani oprávněna 
přihlížet k  případným opravám a  doplněním 
nabídek podaných uchazeči po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. V souladu s koncepcí § 76 
odst. 1 a 3 ZVZ tedy musí být ty z nabídek, které 
nesplňují požadavky zadavatele uvedené v za-
dávacích podmínkách, vyřazeny a  uchazeči, 
kteří vyřazené nabídky podali, musí být z další 
účasti v zadávacím řízení bezodkladně vylou-
čeni podle § 76 odst. 6 ZVZ.“

Právní věty krajského soudu

„Dle právního názoru zdejšího soudu lze 
tímto institutem vysvětlení nejasností (§  76 
odst.  3 věta první ZVZ) však zhojit pouze 
zřejmý omyl v  nabídkách uchazečů, nikoli 
to, co v  nabídce obsaženo není. Příkladem 
zřejmého omylu je situace, kdy do  čistopi-
su nabídky je uvedena kupř. částka smluvní 
pokuty o jeden řád nižší, než bylo úmyslem 
uchazeče. Předmětný institut je tedy nástro-
jem zadavatele k  pochopení nabídek v  pří-
padě formálních chyb, zřejmých nejasností 
a  překlepů. V  souhrnu tedy krajský soud 
uvádí, že hodnotící komise má podle tohoto 
ustanovení obdobnou pravomoc jako zada-
vatel podle § 59 odst. 4 ZVZ, tj. je oprávněna 
(nikoli však povinna) vyzvat dodavatele k vy-
světlení nejasností v jeho nabídce.“

KOMENTÁŘ:

Komentovaná rozhodnutí v  těchto pasá-
žích vycházejí z  právní úpravy obsažení 
v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách (dále jen „ZVZ“), která po  uply-
nutí lhůty pro podání nabídek striktně 
rozlišovala přípustné vysvětlení nabídky 
na  žádost zadavatele dle §  76 odst.  3 
ZVZ a nepřípustné doplnění nebo změnu 
nabídky. Po uplynutí lhůty pro podání na-
bídek bylo přípustné doplnit pouze dokla-
dy týkající se kvalifi kace v souladu s § 59 

odst. 4 ZVZ a doklady dle § 68 odst. 3 ZVZ. 
V  této souvislosti je třeba upozornit, že 
nový zákon č.  134/2016 Sb., o  zadávání 
veřejných zakázek („ZZVZ“), striktní rozli-
šování mezi vysvětlením a doplněním na-
bídky po uplynutí lhůty pro podání nabí-
dek nepřejal. Nová právní úprava obsaže-
ná v § 46 ZZVZ připouští (opět však jenom 
na  žádost zadavatele) doplnit jakékoliv 
doklady, údaje, vzorky nebo modely, s vý-
jimkou těch, které budou hodnoceny dle 
kritérií hodnocení. Důvodem této odlišné 
koncepce je snaha zabránit zbytečnému 
vylučování ekonomicky nejvýhodnějších 
nabídek z důvodů prostých administrativ-
ních chyb při jejich sestavování. Jakákoliv 
manipulace s hodnocenými údaji je však 
i dle nové úpravy zakázaná.

„… došlo jednoznačně k  situaci, že nabídka 
žalobce nesplnila podmínky uvedené v  za-
dávací dokumentaci, neboť nebylo zřejmé, že 
žalobce poskytne na celý předmět plnění ve-
řejné zakázky minimální záruční dobu v délce 
36 měsíců, jak požadoval zadavatel, jelikož 
žalobce nedoložil a  ani neuvedl, jak dlouhá 
bude záruční doba u  té části zakázky, kde 
bude záruka poskytnuta podle záručních lis-
tů, a tyto záruční listy (ani jejich obecnou for-
mulářovou verzi) zadavateli nepředložil, aby 
si případně sám mohl ověřit, že záruka bude 
poskytnuta v minimální požadované délce 36 
měsíců. Zdejší soud má pak za to, že jestliže se 
žalobce v nabídce sám odvolává na délku zá-
ruční doby uvedenou v záručních listech, tak 
o této délce záruční doby v těchto listech uve-
dené již nebude dále se zadavatelem (a  ani 
s  žalobcovým dodavatelem předmětného 
zboží) dále jednat, což ostatně ve vztahu k za-
davateli veřejné zakázky ani není možné…

… krajský soud nad rámec (a pro dokreslení 
celé situace) dodává, že v době řešené kau-
zy bylo obecnou notorietou v  obchodních 
vztazích, že tato záruční doba byla u běžné-
ho spotřebního zboží standardně 24 měsíců, 
tedy, že v  případě, že by byla poskytnuta 
záruční doba podle záručních listů, nebyla 
by velice pravděpodobně splněna jedna ze 
zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Krajský soud dále posuzoval, zda se na řešenou 
kauzu dají aplikovat závěry zdejšího soudu uve-
dené v rozsudku ze dne 6. 10. 2011, č.  j. 62 Af 
50/2010-104. Krajský soud musí konstatovat, že 
v daném případě nejsou splněny podmínky, kte-
ré zdejší soud vymezil pro nutnost postupu hod-
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notící komise dle § 76 odst. 3 ZVZ. V nyní řešené 
kauze zadavatel (hodnotící komise) měl najisto 
postavené, že žalobce uvedl u části plnění zcela 
nepřezkoumatelně záruční dobu na  poskyto-
vané plnění, a tedy že nesplnil jedno z hodno-
tících kritérií, a oprávněně jej z veřejné zakázky 
vyloučil. Již v této fázi nebyly splněny podmínky 
pro aplikaci citovaného rozsudku. Krajský soud 
však dodává, že se zároveň v žádném případě 
nemohlo jednat o případnou nejasnost, která už 
na první pohled vyvolává dojem, že uchazeč se 
v části své nabídky dopustil chyby, jelikož žalob-
ce zcela záměrně rozšířil původní návrh smlou-
vy, ve  kterém se očekávalo od  navrhovatelů 
jen doplnění číselného údaje, o výše několikrát 
uvedený dodatek – sám tedy projevil svou vůli 
o doplnění pro něj v důsledku vadného údaje.“

KOMENTÁŘ:

Krajský soud zde odkazuje na  preju-
dikaturu, která dovozovala povinnost 
zadavatele nechat si vyjasnit nejasnost 
obsaženou v  nabídce, pokud tato nejas-
nost způsobovala, že ani sám zadavatel 
si nebyl jistý, v jaké fázi zadávacího řízení 
se má nejasnost projevit. Tato judikatura 
však na řešený případ aplikovatelná není, 
neboť podstatou pochybení dodavatele 
v tomto případě bylo zejména to, že úpra-
vou závazného návrhu smlouvy omezil 
rozsah zadavatelových práv ze záruky 
nad rámec původně předpokládaný za-
dávacími podmínkami. 

Vzhledem k tomu, že nesoulad nabídky se 
zadávacími podmínkami se přímo týkal 
hodnotících kritérií, přičemž ta již po uply-
nutí lhůty pro podání nabídek není možné 
doplňovat nebo měnit (lze se domnívat, 
že způsob hodnocení délky záruční doby 
v zadávací dokumentaci nepředpokládal 
možnost uvádět různé hodnoty ve vztahu 
ke konkrétním dílům, zadavatel tedy v dů-
sledku provedené výhrady dodavatele 
neměl jednoznačný údaj pro hodnocení 
této nabídky), nemohl by zadavatel pro-
vést hodnocení této nabídky, i  kdyby se 
v  souladu se ZZVZ rozhodl nabídky nej-
dřív hodnotit a následně posoudit pouze 
nabídku vybraného dodavatele. I  pohle-
dem ZZVZ by tedy předmětná nabídka 
nemohla být zadavatelem hodnocena 
pro nesoulad hodnocených údajů se za-
dávacími podmínkami.

„Nemohlo se jednat také o  nejasnost již 
na  první pohled zřejmou, lehce popsatel-

nou a  zároveň lehce vysvětlitelnou, jelikož 
žalobce sám navrhl výslovně odkaz na  užití 
záručních listů. V  případě, že by chtěl pro-
kazovat toto své tvrzení, tedy že poskytuje 
záruku i pro zbývající díly v délce 36 měsíců, 
musel by to prokázat právě doplněním dů-
kazních prostředků – záručních listů –, ale to 
až po  skončení lhůty pro podávání nabídek 
(srov. § 69 odst. 5 ZVZ); takovýto postup však 
dle ZVZ možný není, jelikož institutem vysvět-
lení nejasností lze zhojit pouze zřejmý omyl 
v nabídkách uchazečů, nikoli doplňovat to, co 
v  nabídce obsaženo není. Krajský soud tedy 
konstatuje, že po podání nabídek nelze měnit 
smlouvu způsobem, který by byl ‚změnou ná-
vrhu smlouvy‘, což by způsobilo, že by zadava-
tel neuzavíral podle § 82 odst. 2 ZVZ smlouvu 
v souladu s návrhem smlouvy obsažené v na-
bídce vybraného uchazeče; toto přesně by se 
však stalo v řešené kauze.“

Právní věty NSS

„… jedním z požadavků zadavatele bylo po-
skytnutí záruční doby na  předmět plnění 
v  délce minimálně 36  měsíců.  Pokud stěžo-
vatelka v  závazném návrhu smlouvy uvedla, 
že poskytne minimální záruční dobu v délce 
52 měsíců, avšak zároveň k  tomu připojila 
výhradu, že na některé díly se tato minimální 
záruční doba neuplatní, nelze dle Nejvyššího 
správního soudu z takto formulované výhra-
dy ani z ničeho jiného dovodit, že na tyto díly 
stěžovatelka zamýšlela poskytnout záruční 
dobu v délce minimálně 36 měsíců. Z dovět-
ku stěžovatelky je naopak patrné, že stěžova-
telka učinila délku záruční doby u těchto dílů 
zčásti závislou na  vůli třetích osob (výrobců 
dílů), které se veřejné zakázky přímo neúčast-
nily, a nic nenasvědčuje tomu, že by o poža-
davku zadavatele na poskytnutí záruční doby 
o délce minimálně 36 měsíců věděly.

Nejvyšší správní soud má za to, že stěžovatel-
kou formulovaný dovětek doplněný do návr-
hu smlouvy nelze posoudit jako nejasnost 
ve smyslu § 76 odst. 3 ZVZ, neboť se nejed-
nalo o písařskou chybu, překlep, omyl, snad-
no vysvětlitelné gramatické nebo stylistické 
pochybení či jiné srovnatelné pochybení, ale 
o  záměrný projev vůle stěžovatelky poskyt-
nout záruční dobu v délce 52 měsíců pouze 
na část předmětu plnění veřejné zakázky, za-
tímco u zbytku plnění bude délka minimální 
záruční doby upřesněna v budoucnosti. Tím 
stěžovatelka záměrně odepřela jednoznač-
né vyjádření k zadavatelem požadovanému 
rozsahu odpovědnosti za vady.

Stěžovatelka se mýlí, pokud tvrdí, že pod ne-
jasnost ve  smyslu citovaného ustanovení lze 
vztáhnout i  situaci, kdy může být vůle ucha-
zeče interpretována více způsoby. Takový vý-
klad by vedl k tomu, že by ze strany uchazečů 
mohlo docházet po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek k uplatnění výkladu, který by pro ně 
byl v dané situaci výhodnější. Uchazeč by tak 
mohl reagovat na  aktuální stav zadávacího 
řízení a zcela dle své libosti ‚objasnit‘ neurčitě 
uvedené údaje v  jeho nabídce, čímž by mu 
oproti jiným uchazečům vznikla neoprávně-
ná ekonomická výhoda a došlo by k narušení 
soutěže. Dovětek stěžovatelky navíc nelze chá-
pat jako neurčitý projev vůle, ale jednoznačný 
úmysl doplnit chybějící údaje v  budoucnosti, 
tedy po  uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
Doložením záručních listů by tedy nemohlo 
dojít k  pouhému vysvětlení obsahu nabídky, 
ale k faktické změně (doplnění) nabídky…

Stěžovatelka navíc svou výhradou uplatně-
nou v  návrhu smlouvy vnesla nejistotu nejen 
ve  vztahu ke  splnění obchodních podmínek 
zadavatele, ale i ve vztahu k hodnotícím kritéri-
ím. V případě nevyloučení stěžovatelky ze zadá-
vacího řízení by jí tak hypoteticky nic nebránilo 
v tom, aby předložením záručních listů s délkou 
poskytované záruční doby určenou zcela dle 
své libovůle (resp. v součinnosti s výrobci dílů) 
měnila po  uplynutí lhůty pro podání nabídek 
nejen svůj návrh smlouvy, ale rovněž i  údaj, 
který byl hodnotícím kritériem pro výběr nabí-
dek. Právě takový postup, nikoli stěžovatelkou 
napadený postup zadavatele, by porušil zásady 
transparentnosti a rovného zacházení…

K zásahu do práv stěžovatelky a k tvrzenému 
prolomení zákonem dané nemožnosti dopl-
nění nabídky po  uplynutí lhůty pro podání 
nabídek nemohlo dojít ani tím, že zadavatel 
stěžovatelku vyzval postupem dle § 59 odst. 4 
ZVZ k  objasnění dokladů prokazujících její 
kvalifi kaci ve vztahu k základnímu kvalifi kač-
nímu předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. d) 
ZVZ. Tento postup je svou povahou zcela od-
lišný od hodnocení obsahu nabídky uchaze-
če, neboť slouží k prokázání kvalifi kace doda-
vatele k plnění veřejné zakázky a neposuzuje 
se při něm soulad jeho nabídky s požadavky 
zadavatele na  předmět plnění veřejné za-
kázky. Užitím tohoto postupu tedy nemůže 
dojít k  doplnění obsahu nabídky. Zadavatel 
nadto tímto postupem v  podstatě umožnil 
stěžovatelce prokázat její kvalifi kaci k plnění 
veřejné zakázky, čímž jednal v její prospěch, 
a nemohl tím zasáhnout do jejích veřejných 
subjektivních práv.“  
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MMR zajistilo pro všechny 
dodavatele veřejných zakázek 
v České republice bezplatný 
přístup k technické normě 
o elektronické fakturaci

MMR ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo koncem roku pro dodavatele 

veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017. 

Zajistilo tím řádné a včasné naplnění evropské směrnice o elektronické fakturaci.

Podle zákona o  zadávání veřej-
ných zakázek tak nesmí zada-
vatel odmítnout elektronickou 
fakturu vystavenou dodavate-
lem za  plnění veřejné zakázky 

z důvodu jejího formátu, který je v soula-
du s evropským standardem elektronické 
faktury. Toto ustanovení převádí do  čes-
kého prostředí směrnici Evropského par-
lamentu a  Rady o  elektronické fakturaci 
při zadávání veřejných zakázek (směrnice 
o e-fakturaci). V souladu s touto směrnicí 
obdržela pro vytvoření uvedeného ev-
ropského standardu elektronické faktury 

mandát organizace European Committee 
for Standardization (CEN).

 V této souvislosti stát prostřednictvím MMR 
umožní dodavatelům veřejných zakázek 
bezplatný on-line přístup k technické normě 
ČSN EN 16931-1:2017, která je pro tyto účely 
nezbytná. Povinnost zadavatelů veřejných 
zakázek neodmítat e-faktury, pokud odpo-
vídají standardu elektronické faktury, nabývá 
účinnost v těchto termínech: 1. 4. 2019 u ve-
řejných zadavatelů (ČR, její organizační složky 
a Česká národní banka); 1. 4. 2020 u ostatních 
zadavatelů (tedy plošně u všech zadavatelů).

Sponzorovaný přístup k  technické normě 
ČSN EN 16931-1:2017 bude umožněn pro-
střednictvím webových stránek ČAS (http://
www.agentura-cas.cz/), a  to ve  formátu pdf. 
Normu ČSN EN 16931-1:2017 nebude možné sta-
hovat, tisknout ani jakkoliv upravovat a přístup 
k ní bude omezen pouze na IP adresy v ČR. 

MMR: Žádosti o národní dotace 
lze podávat i během ledna a února

V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva 

pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové 

dotační programy. Ukončení možnosti podávání přihlášek se však rychle blíží.

U  většiny programů lze podá-
vat žádosti do  konce února 
2019. Je ovšem nutné u  ka-
ždého programu věnovat 
pozornost datu ukončení vý-

zvy. Například výzva na odstranění budov 
v  sociálně vyloučených lokalitách končí 

28. 2. 2019. Na demolice je připraveno 100 
milionů korun, přičemž na  nový program 
Podpora regenerace brownfieldů pro ne-
podnikatelské využití 346  milionů korun. 
V něm mohou obce i kraje žádat o podpo-
ru na regeneraci území, na němž se nachá-
zejí objekty či plochy nevyužívané a zane-

dbané, které lze definovat jako brownfield 
tak, aby je bylo možné znovu plnohodnot-
ně využít v dalším rozvoji obce. Ukončení 
přijmu žádostí je u brownfieldů stanoveno 
na  31. května 2019 vzhledem k  tomu, že 
většinou půjde o složitější projekty.
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V integrovaných nástrojích v IROP 
zbývá pro žadatele ještě 
12 miliard korun

Zájemci o podporu například veřejné dopravy, opravy silnic nebo kulturních památek 

prostřednictvím integrovaných nástrojů mají stále možnost získat dotaci. Stačí jen sledovat webové 

stránky nositelů integrovaných nástrojů, kde se zveřejňují všechny podrobné informace, a to nejen 

k vyhlašovaným výzvám. Městské aglomerace a místní akční skupiny (MAS), které jsou zapojeny 

do Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), přistoupily aktivně k výběru a podpoře místních 

projektů. Z připravené částky zbývá rozdělit ještě 12 miliard korun.

„Integrované nástroje představují způsob, 
jak koncentrovat prostředky EU ve  speci-
fi ckých typech území, a  tím podpořit dal-
ší rozvoj těchto oblastí a  zároveň přispět 
k  vyrovnání územních rozdílů. Konkrétně 
se jedná se o  Integrované územní investice 
(ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 
a  Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). 
V IROP bylo pro integrované nástroje vyčle-
něno necelých 30 % z celkových prostředků, 
tedy 30 miliard korun,“ říká náměstek sekce 
evropských a  národních programů Zdeněk 
Semorád.
 
V  ITI zbývá pět miliard korun především 
na  veřejnou dopravu a  kulturní památky, 
v IPRÚ jsou to tři miliardy na silnice, veřejnou 
dopravu a sociální infrastruktur a MAS mo-
hou rozdělit ještě další čtyři miliardy korun 
na potřebné aktivity v území.

V  městských aglomeracích ITI, do  kterých 
spadají města Praha, Brno, Ostrava, Olo-
mouc, Plzeň, Hradecko-pardubická aglome-
race a  Ústecko-chomutovská aglomerace, 
bylo již podpořeno 373 projektů za  téměř 
7 miliard korun, z čehož se již proplatilo více 
než 2,5 miliardy korun. Nejvíce projektů 
v realizaci je v Ostravské aglomeraci, a to 84 
projektů za 1,2 miliardy korun.

V  Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových 
Varech, Liberci, Mladé Boleslavi a  Zlíně, tj. 
městských aglomeracích IPRÚ, bylo celkem 

podpořeno 127 projektů za 2 miliardy korun, 
ze kterých již bylo proplaceno 800 milionů 
korun. V  obou typech městských aglome-
rací ITI a  IPRÚ je největší zájem o  podporu 
školství a veřejné dopravy.
 
V  území MAS je v  realizaci 826 projektů 
za 1,8 miliardy korun, ze kterých je proplace-
no přes 450 milionů korun. MAS nyní čekají 
úpravy svých integrovaných strategií CLLD, 
kde se budou upravovat nejenom fi nanční 
plány dle skutečného čerpání, ale také pod-
porované aktivity podle aktuálního zájmu 
v oblasti podporované MAS.
 
Více informací naleznete na https://mmr.cz/
cs/Microsites/Uzemni-dimenze/UD-typy/In-
tegrovane-nastroje. 

Pro obce a  kraje postižené živelní pohro-
mou Ministerstvo pro místní rozvoj v rám-
ci podprogramu Obnova obecního a kraj-
ského majetku po  živelních pohromách 
v  roce 2018 připravilo 50 milionů korun. 
Žádosti je možné podávat do  28. února 
2019. Dotace je poskytována na  rekon-
strukci nebo opravu obecního a krajského 
majetku. Příjemcem dotace je obec nebo 
kraj.

Většina výzev na  podporu rozvoje obcí 
a  měst bude ukončena 28. 2. 2019. Kromě 
dotačních programů, jejichž důležitost 
prověřil čas, Ministerstvo pro místní rozvoj 
přišlo i s mnoha novinkami. Obce do tisíce 
obyvatel nyní mohou například žádat o pří-
spěvky na  dostupnost veřejných služeb. 

Obce do  deseti tisíc obyvatel mohou také 
žádat o  podporu obnovy místních komu-
nikací, obce do  tří tisíc obyvatel pak navíc 
i  o  podporu obnovy sportovní infrastruk-
tury, na rekonstrukci a přestavbu veřejných 
budov, obnovu drobných sakrálních staveb 
a hřbitovů, na podporu dostupnosti služeb 
a na podporu budování a obnovy míst ak-
tivního a  pasivního odpočinku, dětských 
hřišť apod.

Na začátku února končí možnost podávání 
žádostí na dotace pro Bytové domy bez ba-
riér, pro které je připravena částka 190 mi-
lionů korun. Na  dotační titul Pečovatelský 
byt bude uvolněno 150 milionů korun. 120 
milionů korun je přichystáno na  výstavbu 
nájemních bytových domů v  rámci dotač-

ního titulu Komunitní dům seniorů. 40 mili-
onů korun pak poputuje na podporu Tech-
nické infrastruktury.

Program Bezbariérové obce bude ukon-
čen 28. 2. 2019. Žadatelé v  něm mohou 
získat dotaci na odstraňování bariér v bu-
dovách domů s  pečovatelskou službou 
a v budovách městských a obecních úřa-
dů, nebo na  distribuci euroklíčů. Na  pro-
jekty má ministerstvo nachystáno 15 mi-
lionů korun.

Podrobný přehled všech národních dotací 
naleznete na  https://www.mmr.cz/cs/Na-
rodni-dotace. 
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Ministři rozhodují o tom, 
jaké budou operační programy 
v období 2021-2027

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složená z ministrů a dalších 

partnerů dnes projednala národní priority, návrhy počtu a zaměření operačních programů 

pro příští programové období a další související témata spojená s evropskými fondy. 

O finální podobě návrhu rozhodne příští týden vláda.

„Je za  námi velký kus práce – v  průběhu 
minulého roku jsme vypracovali analýzu 
oblastí vhodných pro čerpání z  evrop-
ských fondů v období 2021–2027 a připra-
vili jsme priority, které jsou pro budoucí 
období pro ČR klíčové, a také dva návrhy, 
jak by mohly vypadat nové operační pro-
gramy. Obě navržené varianty odrážejí jak 
změnu pravidel pro fondy, tak i menší po-
čet prostředků pro ČR. Ministerstvo dopo-
ručuje přijmout variantu s osmi programy, 
která zajistí kontinuitu a  plynulý přechod 
mezi programovými obdobími, využití 
know-how, kapacit a  zkušeností napříč 
obdobími, a  tím i  větší předvídatelnost 
pro příjemce,“ uvedla ministryně pro míst-
ní rozvoj Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve  strate-
gickém dokumentu Národní koncepce 
realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 

2020, který bude sloužit jako podklad pro 
přípravu Dohody o  partnerství, stanovu-
je hlavní cíle a  priority pro budoucnost 
a  také navrhuje dvě varianty rozložení 
operačních programů. První varianta po-
čítá s  osmi operačními programy a  druhá 
s jejich redukcí na šest.

„Příští týden by měla o  návrhu národních 
priorit a  nastavení operačních programů 
rozhodnout vláda. Pak bude následovat 
podrobné rozpracování operačních pro-
gramů jejich řídicími orgány a  příprava 
Dohody o  partnerství – strategického 
dokumentu uzavíraného mezi ČR a Evrop-
skou komisí, který bude zastřešovat čerpá-
ní pro celé příští období,“ dodala ministry-
ně Dostálová.

Rada ESIF mimo schválení národních 
priorit a  nastavení operačních programů 

pro období 2021–2027 projednala také vý-
voj přípravy legislativy k  evropským fon-
dům na evropské úrovni pro příští období 
a  další témata; mezi nimi například revizi 
současné Dohody o  partnerství, přehled 
aktuálního čerpání a plán vyhodnocování 
naplňování Dohody o  partnerství (evalu-
ační plán).

Rada ESIF je poradním orgánem vlády 
ČR v  oblasti koordinace podpory z  ESIF 
a  schází se k  diskusi nad aktuálními otáz-
kami pravidelně; přibližně každé dva mě-
síce. Na programu jednání Rady ESIF jsou 
pravidelně předkládány návrhy řešení 
závažných problémů a  řízení rizik v  pro-
gramech, stejně jako systémová opatření 
nutná pro řádné a efektivní čerpání evrop-
ských fondů. 
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Hospodaření Vojenských lesů a statků: 
dům za sedm milionů korun pro ředitele 
divize, ale i kladný hospodářský 
výsledek a dobré výnosy z prodeje dříví

Nejvyšší kontrolní úřad se za-

měřil na  hospodaření stát-

ního podniku Vojenské lesy 

a  statky ČR (VLS) v  letech 

2015 až 2017. Kontroloři kon-

krétně prověřili například to, jak podnik 

nakládal se svěřeným majetkem, jaké 

měl náklady na těžbu dříví nebo jak rea-

goval na  zmenšení vojenských újezdů. 

V  rámci kontroly se NKÚ soustředil také 

na to, jak Ministerstvo obrany plnilo své 

povinnosti zakladatele státního pod-

niku. VLS hospodařily se svěřeným ma-

jetkem v  hodnotě 8,5 miliardy korun až 

na několik případů bez větších problémů.

Podnik například postavil rodinný dům 
pro ubytování ředitele divize Karlovy Vary 
za více než 7,3 milionu korun. Takové nákla-
dy jsou podle NKÚ neúměrně vysoké s ohle-

dem na  to, jaký účel má tato stavba plnit. 
Řešit ubytování zaměstnance – přestože se 
jedná o vedoucího pracovníka – výstavbou 
rodinného domu s  pozemkem vysoce pře-
kračuje obvyklý standard poskytovaných 
benefi tů. Rodinný dům s  rozlohou 233 m2 
a pozemkem přesahujícím 2 500 m2 je i v os-
trém kontrastu s bydlením ostatních ředite-
lů divizí, které se svou rozlohou pohybuje 
od 25 m2 do 54 m2 obytné plochy.

VLS zbytečně chybovaly i v případě pronájmů 
svého majetku – podnik několik let nevymá-
hal úroky z  prodlení, smluvní pokuty nebo 
nevalorizoval nájem, přestože podle uzavře-
ných smluv takto postupovat měl. S vymáhá-
ním začal až v době kontroly v roce 2018.

Kontroloři se zaměřili také na výnosy z pro-
deje vytěženého dříví. V letech 2015 až 2017 

získal podnik VLS za  1 m3 v  průměru 1  420 
korun. Pro srovnání – u  státního podniku 
Lesy ČR se jednalo v průměru o 1 267 korun 
za  1 m3. Jedním z  důvodů větších výnosů 
VLS bylo to, že podnik prodával dříví vlastní-
mi silami – smluvně zadával jen těžbu.

Hospodářský výsledek VLS byl ve  všech le-
tech kontrolovaného období kladný.

V  rámci kontroly Ministerstva obrany jakož-
to zřizovatele podniku odhalil NKÚ několik ne-
dostatků. Ty se týkaly například nedostatečné 
kontroly podniku, neaktualizování zakládací lis-
tiny podniku, stejně jako jeho strategie, ve kte-
ré by určilo, jaké úkoly by měly Vojenské lesy 
a  statky plnit ve  zrušených vojenských újez-
dech. Jde například o  likvidaci nepotřebných 
objektů, které jsou ve špatném technickém sta-
vu, nebo urychlení pyrotechnické očisty.  

Nejvyšší kontrolní úřad se za-

měřil na  to, jak Ministerstvo 

obrany a  Armádní Servisní, 

p.  o., hospodařily v  letech 

2015 až 2017 s  nemovitým 

majetkem a souvisejícími penězi určený-

mi k zabezpečení úkolů Armády ČR. Kon-

troloři se konkrétně zaměřili na  to, jak 

resort nemovitosti spravoval – jak je vy-

užíval, opravoval nebo prodával, a  pře-

devším na to, zda objem tohoto majetku 

odpovídá potřebám současné armády.

Kontrola ukázala, že objem nemovitostí, 
se kterými hospodaří Ministerstvo obrany, 
neodpovídá potřebám armády a  nadby-
tečně zatěžuje státní rozpočet. Minister-
stvo nevyužívá nemovitosti v  hodnotě 
šesti a  půl miliardy korun, jejichž správa 
jen v roce 2017 vyšla na 32 milionů korun. 
Jde přitom o majetek, který obrana přesta-
la užívat často už před rokem 2010 v sou-
vislosti s již dřívějším zavedením profesio-
nální armády.

S ohledem na to, že nemovitosti nejsou vy-
užívány, řada z  nich postupně chátrá. Sta-
vební zanedbanost objektů ministerstvo 
odhadlo na 13,4 miliardy korun.

Pokud by Ministerstvo obrany důsledně pl-
nilo postupy a úkoly, které si samo stanovilo 
v  tzv. Bílé knize – jediné koncepci od  roku 
2002, která se zabývá nemovitostmi resortu 
obrany, mohlo by získat peníze na obnovo-
vání využívaných nemovitostí.

Po zavedení profesionální armády leží ladem 
armádní nemovitosti za více než šest miliard 
korun. Zbytečně zatěžují státní rozpočet
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Bílá kniha přímo počítá mj. s  tím, že s  ob-
novou armádních budov měly Ministerstvu 
obrany pomoci peníze získané z  prodeje 
nevyužívaných nemovitostí. Z  jejich prode-
je resort získal za roky 2004 až 2015 celkem 
4,2 miliardy korun. Na  obnovu nemovitostí 
z  těchto peněz použil ale jen necelých 800 
milionů korun.

Ministerstvo obrany mělo podle této kon-
cepce také zefektivnit využívání svých 
ubytovacích zařízení, čímž by získalo další 
prostředky na  obnovu svých nemovitos-
tí. V  roce 2014 resort navrhl ukončit pro-
voz 37 ubytoven s  nízkým využitím nebo 
ztrátovým provozem a 31 z toho následně 
prodat. Armádní Servisní by tím ušetřila 
více než 20 milionů korun ročně. Armáda 
nakonec odsouhlasila prodej ale jen sedmi 
ubytoven.

Kontroloři se následně zaměřili i  na  využití 
armádních ubytoven a  zjistili, že ubytovny, 
které spravuje Armádní Servisní, nebyly v le-
tech 2015 až 2017 průměrně obsazeny ani 
z 50 procent. Zároveň resort provozuje i ta-
ková zařízení, která nejsou využívána vůbec 
– například ubytovnu ve Slaném či Lázních 
Bohdaneč.

Ministerstvo obrany a Armádní Servisní evi-
dují 32 tisíc nemovitostí v hodnotě dosahu-
jící 62 miliard korun. Ministerstvo spravuje 
také vojenské areály o  celkové rozloze 400 
kilometrů čtverečních. 

 

  

Nejvyšší kontrolní úřad se za-

měřil na  to, jakým způsobem 

Ministerstvo práce a  sociál-

ních věcí (MPSV) pořizovalo, 

provozovalo a  rozvíjelo vy-

brané informační systémy. Jednalo se pře-

devším o systémy zajišťující výplatu dávek, 

skrz které stát rozdělí ročně přibližně 80 

miliard korun – jde například o  podporu 

v  nezaměstnanosti, příspěvek a  doplatek 

na bydlení, dávky pěstounské péče, příspě-

vek na živobytí a další. Kontroloři prověřili 

téměř 900 milionů korun, což je přibliž-

ně čtvrtina z  více než 3,7 miliardy korun, 

které v  letech 2013 až 2017 resort na  ICT 

technologie vynaložil. Kontrola odhalila 

velké množství zásadních pochybení – šlo 

například o nezvládnutí vytvoření nových 

informačních systémů pro výplatu dávek, 

problémy týkající se veřejných zakázek 

a smluv nebo využívání externích fi rem.

MPSV se už od roku 2011 snažilo změnit do-
davatele svých čtyř agendových systémů.[1] 

Jedním z důvodů bylo, aby se zbavilo závis-
losti na  jednom dodavateli a  stabilizovalo 
výplaty dávek. Tyto systémy resort plánoval 
nahradit dvěma zcela novými systémy – IS 
Sociální dávky a IS Zaměstnanost, jejichž do-
davatel měl vzejít z otevřené soutěže. Vláda 
v roce 2014 rozhodla, že nové systémy mají 
být v provozu nejpozději v roce 2016.

Ministerstvo ale nezvládlo informační sys-
témy do  daného termínu přesoutěžit, a  tak 
pomocí tzv. jednacího řízení bez uveřejnění 

IT na MPSV: v budování dávkových systémů 
resort selhal, chyby provázely i externí služby. 
Resort podle NKÚ porušil rozpočtovou kázeň 
za 737 milionů korun
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(JŘBU) uzavřelo v roce 2016 navazující smlou-
vu se stejným dodavatelem, čímž se vyhnulo 
nutnosti vyhlásit otevřenou soutěž. Tímto 
postupem se podle NKÚ dopustilo porušení 
rozpočtové kázně ve výši půl miliardy korun.

Prodlení ve  spuštění nových informačních 
systémů Sociální dávky a  Zaměstnanost 
představuje další nehospodárné výdaje pro 
státní rozpočet. Každý měsíc, kdy běží stáva-
jící systémy, zaplatí Česká republika podle 
odhadů NKÚ o 30 milionů více v porovnání 
s cenou, kterou by mohla platit, kdyby byly 
nové systémy v provozu. Jen za rok 2017 se 
tak provoz těchto systémů prodražil o  více 
než 360 milionů korun a  náklady dále ros-
tou. V  době kontroly MPSV počítalo s  tím, 
že IS Sociální dávky bude spuštěn nejdříve 
až v roce 2021, IS Zaměstnanost pak měl být 
spuštěn od  července roku 2018, přičemž 
ke konci roku 2018 stále nebyl nasazen.

Podobné problémy provázely i služby systé-
mové integrace – i v tomto případě minister-
stvo použilo JŘBU místo otevřené soutěže, 
ačkoliv takto postupovat nemělo. Podle NKÚ 
se tím dopustilo porušení rozpočtové kázně 
v celkové výši přesahující 172 milionů korun. 
MPSV tak fakticky zůstalo závislé na  exter-
ních dodavatelích ICT služeb.

Závislost na  externích dodavatelích také 
vedla k  přenosu kontroly nad projekty IS 
od  MPSV k  zaměstnancům fi rem vybraných 
bez soutěže, což znamenalo pro stát další vý-
daje navíc. Kontroloři spočítali, že například 
cena za  jeden den práce vedoucího projek-
tu z  fi rmy vybrané na  základě soutěže byla 
v rozmezí 4 800 až 8 500 korun. V situacích, 
kdy MPSV dodavatele vybralo napřímo bez 
soutěže, se denní cena práce vedoucího pro-
jektu pohybovala v rozmezí 14 300 až 24 900 
korun. Přitom obvyklá cena na  trhu ICT se 
průměrně pohybovala kolem 11 900 korun.

Další nedostatky se týkaly například konzul-
tačních a externích ICT služeb v hodnotě 8,5 
milionu korun, které MPSV zadávalo přímo 
vybraným dodavatelům opět bez soutěže. 
Resort si také nechal od  externí fi rmy při-
pravit strategii rozvoje ICT pro roky 2018 až 
2020, za kterou v době kontroly zaplatil přes 
osm milionů korun. Pokud by na ní pracoval 
stejný počet zaměstnanců MPSV, vyšla by 
přibližně na 1,1 milionu korun.

V  součtu NKÚ podal fi nančnímu úřadu 
oznámení o  porušení rozpočtové kázně 

v  celkové výši 737 milionů korun, podal 
také dvě trestní oznámení zahrnující více 
skutečností.

Některým z  těchto problémů mohlo MPSV 
čelit, pokud by se snažilo vyřešit dlouho-
dobý nedostatek IT odborníků. V roce 2017 
mělo ministerstvo obsazeno jen 52 z  mož-
ných 80 míst pro tyto pracovníky. Mohlo 
přitom označit až pět procent ze svých 1 244 
služebních míst jako klíčová – takovým za-
městnancům lze nabídnout podstatně vyšší 
než běžné tabulkové ohodnocení. V  době 
kontroly mělo MPSV takto označeno jen při-
bližně jedno procento míst, přičemž na  ICT 
pozicích se jednalo jen o tři místa.

Kontrolní závěr z této kontroly schválilo Ko-
legium NKÚ v červnu roku 2018, s jeho zve-
řejněním však musel NKÚ počkat na souhlas 
orgánů činných v trestním řízení. 

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad 

 

Klíčová fakta 

 

3 727 mil. Kč  
výdaje MPSV na ICT 

(2013–2017) 
 
 
 

Výdaje MPSV na oblast ICT v roce 2013 představovaly 382 mil. Kč, 
v roce 2017 byly více než čtyřnásobné, a to 1 604 mil. Kč. Za období 
2013 až 2017 tyto výdaje činily celkem 3 727 mil. Kč. 
 
 
 

899 mil. Kč  
kontrolovaný objem 

peněžních prostředků 
 
 
 

Kontrole NKÚ byly podrobeny peněžní prostředky ve výši 
899 mil. Kč, tj. 24 % výdajů MPSV na oblast ICT za období  
2013 až 2017. 
 
 
 
 

4 
agendové informační 

systémy, které zajišťují 
výplatu dávek ve výši 

80 mld. Kč/rok 
 
 
 
 
 
 

MPSV je správcem devíti informačních systémů veřejné správy. 
Kontrola prověřila provoz a rozvoj čtyř systémů, které zajišťují 
agendu výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti 
zaměstnanosti (téměř 80 mld. Kč/rok) a představují kritické prvky 
informační infrastruktury státu: 

 IS státní sociální podpory,  
 IS pro oblast hmotné nouze a sociálních služeb, 
 IS OKslužby registr, 
 IS politiky zaměstnanosti. 

 

2 
zadávací řízení na vytvoření 
nových agendových systémů 

(2014) 
 
 
 

Stávající čtyři agendové systémy plánovalo MPSV nahradit dvěma 
novými agendovými systémy, na které v roce 2014 zahájilo 
zadávací řízení: 

 IS Sociální dávky, 
 IS Zaměstnanost. 

 

30,2 mil. Kč 
nehospodárně vynakládané 
měsíční náklady na provoz 

stávajících agendových 
systémů 

 
 
 
 
 

Nové agendové systémy měly být v provozu od roku 2016, 
následně od roku 2017. Dle zjištění NKÚ k jejich spuštění do 
ukončení kontroly nedošlo, u IS Zaměstnanost byl termín spuštění 
stanoven na 2. 7. 2018 a IS Sociální dávky by měl být připraven ke 
dni 1. 1. 2021. Přitom smluvní ceny za provoz stávajících systémů 
jsou až o 30,2 mil. Kč měsíčně vyšší než smluvní ceny u nově 
vysoutěžených, ale dosud nespuštěných systémů. 
 
 
 

35% 
neobsazenost služebních míst 

v sekci ICT 

K zajištění ICT činností mělo MPSV v roce 2017 vyhrazeno v sekci 
ICT 80 služebních míst. Ve skutečnosti jich bylo obsazeno pouze 
52, tj. 65 %. MPSV nedostatek pracovníků řešilo nákupem 
externích ICT služeb (systémová integrace, projektové řízení 
apod.), za které např. v roce 2017 uhradilo 149 mil. Kč.  

Poznámka
[1]   IS státní sociální podpory, IS pro oblast 

hmotné nouze a sociálních služeb, IS 
OKslužby registr a IS politiky zaměstnanosti. 
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Odborné články

Změna ve složení sdružení 
dodavatelů po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek

Podání společné nabídky sdružením dodavatelů v zadávacím řízení je méně obvyklá praxe, nicméně 

zejména u rozsáhlejších veřejných zakázek nijak vzácná. Častou formou spolupráce mezi dodavateli 

podávajícími společnou nabídku je uzavření smlouvy o společnosti bez právní osobnosti dle 

§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).[1] Specifi kem takového 

(většinou ad hoc vytvořeného) sdružení dodavatelů je jeho určitá dvojjedinost – v určitých situacích 

je zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vnímáno jako jeden 

dodavatel, ovšem z jeho povahy upravené v OZ vyplývá, že nejde o samostatnou entitu obdařenou 

právní osobností, ale o více subjektů spolupracujících na smluvním základě. Z nastíněné dvojjediné 

povahy sdružení dodavatelů mohou vznikat výkladové problémy, přičemž na jeden takový problém 

a jeho možné řešení se snaží poukázat tento příspěvek. 
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Ve  sdružení dodavatelů může 
dojít k  řadě situací, které mo-
hou vést ke  změně složení 
ve  sdružení – např. úpadek 
jednoho z  členů sdružení, ne-

shody mezi členy apod. Vyvstává logická 
otázka, jaké důsledky v případě změny slo-
žení sdružení nastanou z pohledu práva ve-
řejného zadávání. Tento článek se zaměřuje 
konkrétně na důsledky ve fázi po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. 

Možnosti změnit složení sdružení po uply-
nutí lhůty pro podání nabídek (ovšem ni-
koliv po uzavření smlouvy na veřejnou za-
kázku!) se věnoval Soudní dvůr Evropské 
unie (dále jen „SDEU“) v  rozsudku ze dne 
23.  1. 2003,  Ma kedoniko Metro a  Michaniki
(C-57/01), zejména v  bodu 61. V  předmět-
ném rozsudku došel SDEU k  závěru, že 
úprava složení sdružení uchazečů spadá 
do  působnosti členských států. Členským 
státům tedy přísluší upravit, zda jsou změ-
ny ve složení skupin uchazečů přípustné.[2]
SDEU tento závěr učinil s odůvodněním, že 
směrnice 93/37/EHS o  koordinaci postupů 
při zadávání veřejných zakázek na  staveb-
ní práce (dále jen „Směrnice 93/37“) žád-
né pravidlo v  tomto smyslu neobsahuje. 
Ač byl uvedený závěr učiněn ve  vztahu 
ke Směrnici 93/37, domnívám se, že je plně 
aplikovatelný i ve vztahu k aktuálním zadá-
vacím směrnicím,[3] které řešenou otázku 
také nijak neupravují, a proto je ponechána 
k úpravě jednotlivým členským státům. 

Je tedy otázkou, zda vnitrostátní úprava 
(ZZVZ) implementující evropské směrni-
ce obsahuje zvláštní pravidla pro změnu 
ve složení sdružení či nikoliv. Domnívám se, 
že jediné ustanovení ZZVZ, které by moh-
lo mít tento charakter, je § 46 odst. 2 ZZVZ 
upravující zákaz změny nabídek po uplynu-
tí lhůty pro podání nabídek.

Dle § 46 odst. 2 ZZVZ platí, že: „Po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek nemůže být nabíd-
ka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; 
nabídka však může být doplněna na základě 
žádosti podle odstavce 1 o  údaje, doklady, 
vzorky nebo modely, které nebudou hod-
noceny podle kritérií hodnocení. V  takovém 
případě se doplnění údajů týkajících se pro-
kázání splnění podmínek účasti za  změnu 
nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti 
rozhodné pro posouzení splnění podmínek 
účasti mohou nastat i  po  uplynutí lhůty pro 
podání nabídek.“ Platí tedy, že nabídky ne-

mohou být měněny po uplynutí lhůty pro 
jejich podání, což lze vnímat jako konkrét-
ní projev zejména zásady rovnosti soutěže 
a  rovného zacházení s  uchazeči. Pravidla 
obsažená v § 46 odst. 1 a 2 ZZVZ nicméně 
vycházejí z  evropských směrnic, resp. ju-
dikatury SDEU, která je již dlouhou dobu 
konstantní a právní závěry výše uvedeného 
rozhodnutí ve věci Makedoniko Metro a Mi-
chaniki (C-57/01) vedle ní obstály.

Domnívám se tedy, že ZZVZ neobsahuje 
žádnou zvláštní úpravu změny ve  slože-
ní sdružení dodavatelů po  uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. Z  toho nicméně ne-
vyplývá, že taková změna není za určitých 
podmínek možná. SDEU v jednom ze svých 
rozhodnutí – rozsudku ze dne 24. 5. 2016, 
MT Højgaard A/S a  Züblin A/S proti Bane-
danmark (C-396/14) – připustil za  určitých 
podmínek možnost, aby v zadávacím říze-
ní pokračoval jeden z původně dvou členů 
sdružení. 

V citovaném případě bylo ve smyslu čl. 47 
směrnice 2004/17 zahájeno vyjednávací 
řízení s předchozí výzvou k účasti v soutě-
ži, které se týkalo zadání veřejné zakázky 
na výstavbu nové železniční tratě. Kritériem 
použitým pro zadání zakázky byla hospo-
dářsky nejvýhodnější nabídka. Zadavatel 
měl v úmyslu vyzvat k podání nabídky čtyři 
až šest zájemců a v případě, že by byl počet 
zájemců vyšší než šest, by provedl před-
běžný výběr. V řízení se počítalo dále s tím, 
že zájemci budou v  rámci řízení postupně 
vyzváni k předložení tří nabídek. Jednání se 
mělo konat po podání prvních dvou nabí-
dek, přičemž třetí a poslední nabídka měla 
vést k zadání zakázky. V rámci předběžné-
ho výběru podalo žádost pět hospodář-
ských subjektů. Bylo mezi nimi i  sdružení 
tvořené společnostmi Per Aarsleff  a E. Pihl 
og Søn A/S (dále jen „sdružení Aarsleff  

a  Pihl“). Zadavatel vybral všech pět ucha-
zečů a vyzval je k podání nabídek. Smlouvu 
o založení sdružení Aarsleff  a Pihl uzavřely 
tyto dvě společnosti dne 26. 8. 2013. Téhož 
dne bylo vydáno rozhodnutí o  prohláše-
ní úpadku společnosti E. Pihl og Søn. Dne 
27. 8. 2013 podalo sdružení Aarsleff  a  Pihl 
bez ohledu na toto prohlášení úpadku prv-
ní nabídku, kterou podepsaly tyto dvě spo-
lečnosti, avšak nikoliv insolvenční správce. 

Dne 15. 10. 2013 zadavatel informoval 
všechny uchazeče o  svém rozhodnutí po-
volit společnosti Per Aarsleff , aby se nadále 

sama účastnila řízení. Zadavatel odůvodnil 
toto rozhodnutí úvahou, že společnost Per 
Aarsleff , která byla největším podnikate-
lem v  Dánsku z  hlediska obratu v  letech 
2012 a  2013, splňovala podmínky vyžado-
vané k účasti v zadávacím řízení i bez tech-
nických a  fi nančních kapacit společnosti 
E. Pihl og Søn. Společnost Per Aarsleff  kro-
mě toho převzala více než padesát zaměst-
nanců společnosti E. Pihl og Søn včetně 
osob, které měly pro realizaci dotčeného 
projektu klíčový význam. Společnost Per 
Aarsleff  následně podala vlastním jménem 
druhou a  následně i  třetí nabídku, která 
byla vyhodnocena jako ekonomicky nej-
výhodnější. V  návaznosti na  toto rozhod-
nutí byly jiným účastníkem (sdružení MT 
Højgaard a  Züblin) podány námitky proti 
takovému postupu, přičemž bylo tvrzeno, 
že tím, že zadavatel umožnil společnosti 
Per Aarsleff  účast v zadávacím řízení namís-
to sdružení Aarsleff  a  Pihl, přestože samo-
statně nebyla společnost Per Aarsleff  před-
běžně vybrána, porušil zásady rovného za-
cházení a transparentnosti ve smyslu čl. 10 
směrnice 2004/17. Řešení právního problé-
mu dotčeného uvedenou námitkou se ná-
sledně stalo jednou z předběžných otázek 
položených SDEU v předmětném případě. 

SDEU se k položené otázce vyjádřil ve smy-
slu, že takový postup je možný, pokud ne-
vede ke zhoršení konkurenčního postavení 
ostatních uchazečů: „Zásada rovného za-
cházení s  hospodářskými subjekty zahrnutá 
v  čl. 10 směrnice 2004/17 […] ve  spojení s  čl. 
51 této směrnice musí být vykládána v  tom 
smyslu, že zadavatel neporušuje tuto zá-

sadu, když povolí jednomu ze dvou hos-

podářských subjektů, které tvořily sku-

pinu podniků, již jako takovou vyzval 

k  předložení nabídky, aby nahradil tuto 

skupinu po  jejím zániku a  zúčastnil se 

sám za  sebe vyjednávacího řízení o  za-

dání zakázky, pokud se prokáže, že tento 
hospodářský subjekt samostatně splňuje po-
žadavky defi nované uvedeným zadavatelem 
a pokračování v jeho účasti v uvedeném řízení 
nevede ke zhoršení konkurenčního postavení 
ostatních uchazečů.“ [4]

Svou argumentaci SDEU podpořil mj. od-
kazem na  výše zmíněný rozsudek ve  věci 
Makedoniko Metro a  Michaniki (C-57/01) 
a skutečností, že dánská vnitrostátní právní 
úprava veřejného zadávání nijak neupra-
vovala otázku změny ve  složení sdružení 
uchazečů.[5] 
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Ač se může zdát citovaný rozsudek jako 
velmi liberální, v  odůvodnění SDEU kladl 
důraz na  výjimečnost takového postupu, 
a  to zejména s  ohledem na  zásadu rovné-
ho zacházení: „Striktní uplatňování zásady 
rovného zacházení s  uchazeči, jak je vyjád-
řeno v čl. 10 směrnice 2004/17 ve spojení s čl. 
51 této směrnice, vede k  závěru, že pouze ty 
hospodářské subjekty, které byly předběžně 
vybrány, mohou jako takové předložit nabíd-
ky a  stát se úspěšnými uchazeči. Požadavek 
na  právní a  materiální totožnost hospodář-
ských subjektů, které byly předběžně vybrá-
ny a které předložily nabídky, však může být 
ve vyjednávacím řízení zmírněn za účelem za-
jištění dostatečné soutěže, jak vyžaduje čl. 54 
odst. 3 směrnice 2004/17. Je však ještě třeba, 
aby k  pokračování v  účasti hospodářského 
subjektu vlastním jménem ve  vyjednávacím 
řízení po  zániku skupiny, které byl součástí 
a která byla zadavatelem předběžně vybrána, 
došlo za  podmínek, které neohrožují zásadu 

rovného zacházení se všemi uchazeči.“[6] 

S ohledem na uvedenou citaci se proto do-
mnívám, že změna ve složení sdružení do-
davatelů je obecně přípustná pouze v pří-
padě, že některý z dodavatelů vystoupí či je 
nucen ze sdružení vystoupit (samozřejmě 
za  předpokladu splnění podmínek uvede-
ných v rozsudku C-396/14). 

V případě, že by člen sdružení měl být na-
hrazen jiným subjektem či pokud by sdru-
žení mělo „přibrat“ dalšího člena, šlo by 
o  postup v  rozporu se zásadou rovného 
zacházení, neboť by členové sdružení, kte-
ří v zadávacím řízení zůstanou, mohli např. 
volbu nového člena sdružení uzpůsobit 
informacím získaným ve  fázi po  otevírání 
nabídek. Výstižně se pak k  této otázce vy-
jádřil generální advokát Nils Wahl ve svém 
stanovisku ve  věci Casertana Costruzioni
(C-223/16), které následně SDEU v rozsudku 

ze dne 14. 9. 2017, potvrdil: „Mám za to, že 
pokud by bylo uchazeči umožněno, aby na-
hradil subjekt, jehož schopnosti měl v  úmys-
lu využívat, nemohlo by se takové nahrazení 
považovat za  objasnění ani za  odstranění 
zjevných chyb v  psaní. Taková změna by to-
tiž představovala významnou změnu obsahu 
nabídky, což je v zásadě nepřípustné.“[7]

Lze tedy zjednodušeně shrnout, že změna 
ve složení sdružení dodavatelů po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek je dle mého názo-
ru možná, nicméně pouze pokud do řízení 
nevstupují nové subjekty, podaná nabídka 
se materiálně nezmění a postup nezakládá 
rozpor se zásadou rovného přístupu k do-
davatelům. 

Mgr. Ondřej Šafránek
JUDr. Jan Brodec, Ph.D., LL.M.
BRODEC & PARTNERS s.r.o., 
advokátní kancelář

Poznámky
[1]   Článek byl ve zkrácené podobě publikován 

18. 12. 2018 také na serveru epravo.cz pod 
stejným názvem.
Dříve účinný zákon č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, v § 829 a násl. používal pojem 
„sdružení“. S ohledem na větší přiléhavost 
tohoto pojmu ve vztahu k diskutovanému 
tématu a dále menší šanci záměny s obecným 
pojmem „obchodní společnost“ v tomto 
příspěvku dále autoři používají pojem „sdružení“ 
či „sdružení dodavatelů“ promiscue ve vztahu 
k pojmu „společnost“ dle OZ. Pro úplnost lze 
dodat, že aktuální zadávací směrnice (viz pozn. 
pod čarou č. 3) rovněž upřednostňují pojem 
„sdružení“.

[2]   Z rozsudku nelze explicitně dovodit, zda se 
tento závěr uplatní i na fázi po uzavření smlouvy 
na veřejnou zakázku. Autoři tohoto příspěvku 

ale ve shodě se stanoviskem generální 
advokátky Juliene Kokott, předneseném 
dne 13. 3. 2008, ve věci C-454/06, pressetext 
Nachrichtenagentur GmbH, pozn. pod čarou 
č. 36, zastávají názor, že změna ve složení 
zadavatelů po uzavření smlouvy by obecně 
znamenala nepřípustnou podstatnou změnu 
smlouvy na veřejnou zakázku z důvodu změny 
dodavatele – srov. § 222 odst. 1 a 10 ZZVZ.

[3]   Směrnice, z nichž vychází momentálně účinná 
úprava veřejného zadávání, tedy ZZVZ – 
směrnice 2014/24/EU o zadávání veřejných 
zakázek; směrnice 2014/25/EU o zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních 
služeb; a směrnice 2014/23/EU o udělování 
koncesí.

[4]   Citace vychází z ofi ciálního shrnutí rozsudku 
dostupného na stránkách 
http://curia.europa.eu.

[5]   Rozsudek ze dne 24. 5. 2016, MT Højgaard A/S 
a Züblin A/S proti Banedanmark (C-396/14), 
bod 35 a násl.

[6]   Viz pozn. pod čarou č. 4.

[7]   Bod 47 stanoviska. Dále např. stanovisko 
generálního advokáta Paola Mengozziho 
přednesené dne 25. 11. 2015 ve věci MT 
Højgaard A/S a Züblin A/S proti Banedanmark 
(C-396/14), bod 80 a násl., nebo stanovisko 
generálního advokáta Michala Bobka ve věci 
Esaprojekt Sp. z o. o. proti Województwo Łódzkie 
(C-387/14), bod 29 a násl.
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V předchozí právní úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neexistovala komplexní 

úprava vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a jednotlivé důvody pro vyloučení účastníka byly 

roztříštěny napříč celým zákonem. V novém zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“), se zákonodárce již pokusil úpravu vyloučení účastníka ze zadávacího řízení 

pojmout systematicky a obsáhnout tyto důvody pro vyloučení v jediném ustanovení. Ačkoli tento 

záměr zákonodárce nedotáhl k dokonalosti a některé důvody jsou nadále obsaženy i na jiných 

místech ZZVZ (např. vyloučení účastníka z důvodu nesplnění kvalifi kace v § 60 ZZVZ), je v současné 

době obsažen soubor důvodů pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení zejména v § 48 ZZVZ.

Ustanovení § 48 odst. 5 ZZVZ ob-
sahuje nové důvody pro vylou-
čení účastníka oproti předchozí 
právní úpravě a  současně kon-
cipuje vyloučení účastníka ze 

zadávacího řízení dle tohoto odstavce jako 
možnost zadavatele, nikoli jako jeho povin-
nost. Zadavatel je tedy oprávněn při napl-
nění určitého důvodu účastníka zadávacího 
řízení vyloučit, avšak k  vyloučení přistoupit 
nemusí. Účelem tohoto přístupu k vylučová-
ní účastníků je zejména zjednodušení celého 
procesu zadávacího řízení, kdy zadavatel ne-
musí zkoumat naplnění jednotlivých důvo-
dů pro vyloučení u takového účastníka, který 
se s ohledem na způsob hodnocení nabídek 
nestane vybraným dodavatelem, a  jeho vy-
loučení by tak nemělo žádný vliv na  výběr 
nabídky, pouze by průběh zadávacího ří-
zení zdrželo (a  to i  s  ohledem na  případné 
námitky, návrh a související blokační lhůty). 
Uvedený účel koresponduje též s faktem, že 
zadavatel může v určitých druzích zadávací-
ho řízení v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ nej-
dříve provést hodnocení nabídek a následně 
posuzovat nabídku a podmínky účasti pou-
ze u  vybraného dodavatele. Jedná se tak 
o zrychlení zadávacího řízení a zefektivnění 
kroků zadavatele. 

Zadavatel tedy není povinen účastníka vy-
loučit, tato povinnost nastává pouze u  vy-
braného dodavatele, jsou-li naplněny důvo-
dy dle písm. a) až c). Povinnost vyloučení vy-
braného dodavatele tak nastává v  případě, 

kdy by plnění nabízené dodavatelem vedlo 
k  nedodržování povinností vyplývajících 
z předpisů práva životního prostředí, sociál-
ních nebo pracovněprávních předpisů nebo 
z kolektivních smluv vztahujících se k před-
mětu plnění veřejné zakázky, pokud by do-
šlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, 
kromě zrušení zadávacího řízení, není mož-
né, anebo by došlo k narušení hospodářské 
soutěže předchozí účastí účastníka zadávací-
ho řízení při přípravě zadávacího řízení, jiné 
opatření k  nápravě není možné a  účastník 
zadávacího řízení na  výzvu zadavatele ne-
prokázal, že k narušení hospodářské soutěže 
nedošlo.

Zadavatel naopak nemusí vyloučit účastní-
ka ani vybraného dodavatele při naplnění 
důvodů dle § 48 odst. 5 písm. d) až f ) ZZVZ. 
Jedná se o okruh důvodů pro vyloučení pro 
nezpůsobilost účastníka z  důvodu určitého 
pochybení tohoto účastníka, které vede za-
davatele k  pochybnostem, zda je účastník 
schopen řádně plnit předmět veřejné zakáz-
ky. Fakultativnost těchto důvodů pro vylou-
čení účastníka vyplývá zejména ze skuteč-
nosti, že zadavatel musí prokázat naplnění 
skutkové podstaty předmětného důvodu. 
Důkazní břemeno tedy leží na  zadavateli, 
který musí sám posoudit, zda má dostatek 
informací a  důkazů k  tomu, aby dokázal 
vyloučení účastníka obhájit v  případném 
správním řízení před Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). Pro-
kázat naplnění těchto důvodů lze zejména 

na  základě obsahu dokumentů přiložených 
k  žádostem o  účast, na  základě nabídek, 
dokladů, informací a  vzorků předložených 
postupem dle § 46 ZZVZ, na základě veřejně 
dostupných informací či informací, které za-
davatel získal v dřívějším styku s účastníkem 
zadávacího řízení.[1] ÚOHS současně klade 
na zadavatele v tomto ohledu značné náro-
ky, když zadavatel již v  rozhodnutí o  vylou-
čení musí jednoznačně popsat, jakými sku-
tečnostmi došlo k naplnění důvodů pro vy-
loučení účastníka, a současně musí tyto sku-
tečnosti dostatečným způsobem prokázat. 
Tento přístup byl dle rozhodovací praxe [2]
zvolen z toho důvodu, že vyloučení účastní-
ka ze zadávacího řízení představuje značně 
tvrdý zásah do jeho práv a ve svém důsledku 
vede k zamezení možnosti účastnit se nejen 
předmětného zadávacího řízení, ale i  ztíže-
ní možnosti ucházet se o  obdobné veřejné 
zakázky. Tato skutečnost by pak dle ÚOHS 
mohla mít pro určité dodavatele až likvidač-
ní charakter. Lze se tak důvodně domnívat, 
že právě s ohledem na povinnost zadavatele 
prokázat existenci skutečností pro řádné vy-
loučení účastníka bylo ponecháno na  uvá-
žení zadavatele, zda je jeho důkazní situace 
dostatečná a zda k vyloučení účastníka sku-
tečně přistoupí. 

V  další části tohoto článku se blíže zaměří-
me na jeden z těchto fakultativních důvodů 
pro vyloučení, a  to důvod dle §  48 odst.  5 
písm. d) ZZVZ. Dle tohoto ustanovení může 
zadavatel vyloučit účastníka zadávacího říze-

Vyloučení účastníka zadávacího 
řízení pro nezpůsobilost 
dle § 48 odst. 5 
s důrazem na písm. d) ZZVZ
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ní, jestliže prokáže, že se účastník zadávacího 
řízení dopustil v posledních 3 letech od za-
hájení zadávacího řízení závažných nebo 
dlouhodobých pochybení při plnění dřívější-
ho smluvního vztahu se zadavatelem zadá-
vané veřejné zakázky nebo s jiným veřejným 
zadavatelem, která vedla ke  vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu 
nebo jiným srovnatelným sankcím.

Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o  zcela 
nový důvod pro vyloučení, který v předchozí 
právní úpravě nebyl stanoven. Lze dovozovat, 
že zakotvení tohoto institutu v ZZVZ je proje-
vem snahy zákonodárce přiblížit zadávací ří-
zení běžnému kontraktačnímu procesu v od-
běratelsko-dodavatelských vztazích. I  tam 
totiž zpravidla při výběru smluvního partnera 
hraje významnou roli předchozí zkušenost 
odběratele s  plněním dodavatele, případně 
obchodní pověst dodavatele.[3] Jestliže tedy 
má zadavatel s  dodavatelem negativní zku-
šenost, bylo by proti účelu a smyslu zadáva-
cího řízení, kterým je hospodárné a efektivní 
nakládání s  veřejnými prostředky, aby zada-
vatel opětovně uzavíral s tímto dodavatelem 
smluvní vztah a vystavoval se riziku, že plnění 
opět nebude poskytnuto řádně a včas.

Zadavatel tedy může přistoupit k  vylouče-
ní účastníka v souladu § 48 odst. 5 písm. d) 
ZZVZ v případě, že prokáže kumulativní na-
plnění všech podmínek dle daného ustano-
vení, tzn., že 1) dodavatel se dopustil pochy-
bení, která lze považovat za 2) závažná nebo 
dlouhodobá, 3) těchto pochybení se dopus-
til při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
s  dotčeným zadavatelem nebo jiným veřej-
ným zadavatelem, 4) pochybení se dopustil 
v posledních 3 letech od zahájení zadávací-
ho řízení a 5) tato pochybení vedla ke vzniku 
škody, předčasnému ukončení smluvního 
vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

Naplnění všech výše uvedených skutečností 
musí zadavatel dostatečně podrobně, jedno-
značně a srozumitelně popsat v  rozhodnutí 
o vyloučení účastníka, aby bylo jeho rozhod-
nutí přezkoumatelné. ÚOHS již konstantně 
ve své rozhodovací praxi opakuje, že veškeré 
úkony zadavatele v  zadávacím řízení musí 
být prováděny v  souladu se zásadou trans-
parentnosti, která je zásadní zásadou, jež 
musí být v postupu zadavatele refl ektována. 
Jestliže zadavatel nedokáže v  rozhodnutí 
o vyloučení účastníka naplnit tyto požadav-
ky vyplývající ze zásady transparentnosti, 
vystavuje se riziku, že jeho rozhodnutí bude 

v případném správním řízení před ÚOHS pro 
nepřezkoumatelnost zrušeno. 

Předně tedy musí zadavatel prokázat, že 
dodavatel se dopustil určitého pochybení. 
Pochybení lze vymezit jako porušení povin-
ností dodavatele vyplývajících ze smlouvy 
nebo z jednotlivých právních předpisů, které 
jsou pro dodavatele při plnění smlouvy zá-
vazné.[4] Jakkoli se může zdát, že naplnění 
této podmínky bude jednoznačně určitelné, 
tak zejména u  složitějších či komplexnějších 
zakázek bude prokázání této skutečnosti 
problematické, kdy se dodavatel bude zcela 
zřejmě proti tvrzení ohledně jeho pochybení 
bránit, ať už např. nedostatečným vymezením 
jeho povinností ve smlouvě či nedostatečnou 
součinností ze strany zadavatele. U  těchto 
složitých či odborně specializovaných ve-
řejných zakázek bude dále i  pro ÚOHS po-
souzení těchto skutečností komplikované, 
proto lze zadavatelům doporučit, aby tato 
pochybení označili jasně, jednoduše a srozu-
mitelně. Z  dikce tohoto ustanovení by dále 
mohlo vyplývat, že se musí jednat o pluralitu 
pochybení, tzn., že pro možnost vyloučení 
účastníka z  tohoto důvodu nepostačí jedno 
pochybení, ale musí se jednat o dvě a více po-
chybení, přičemž těchto různých pochybení 
se dodavatel mohl dopustit v rámci jednoho 
smluvního vztahu. Jde však dle našeho názo-
ru o nesprávný výklad této podmínky, neboť 
logickým a teleologickým výkladem je nutno 
dospět k  tomu, že již jediné závažné pochy-
bení, pokud vyvolalo např. vznik škody nebo 
předčasné ukončení smluvního vztahu, musí 
být z hlediska možnosti uplatnit tento důvo-
du pro vyloučení účastníka zadávacího řízení 
dostatečné. V  opačném případě by se před-
mětné ustanovení stalo de facto nepoužitel-
ným, neboť v případě podstatného porušení 
právní povinnosti vzniká právo na odstoupe-
ní od smlouvy (předčasné ukončení smluvní-

ho vztahu) bez zbytečného odkladu. V  praxi 
tedy tak závažné porušení právní povinnosti, 
které vyvolá nutnost ukončení smluvního 
vztahu, vystupuje zpravidla izolovaně a  jako 
takové samo zakládá negativní důsledky 
zmiňované v § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ, bez 
nutnosti výskytu aditivního důvodu, který by 
zakládal pluralitu pochybení. Případný výklad 
předmětného ustanovení v  tom smyslu, že 
snad je vyžadována pluralita dlouhodobých či 
závažných pochybení, tak dle názoru autorů 
ve  světle obecné právní úpravy občanského 
zákoníku neobstojí. 

Každopádně se musí jednat o pochybení buď 
závažná, nebo dlouhodobá. Předně uvádíme, 
že pochybení musí naplňovat toliko jednu 
z vymezených charakteristik; tzn. v případě, že 
se jedná o pochybení závažné, již nemusí být 
současně pochybením dlouhodobým. Jaká 
konkrétní pochybení lze považovat za pochy-
bení dlouhodobá či závažná, však není v ZZVZ 
přímo defi nováno. Jedná se tak o  neurčitý 
právní pojem, který musí být vykládán vzhle-
dem ke  konkrétním okolnostem. Obecně lze 
však říci, že za taková pochybení nelze pova-
žovat pochybení marginální, běžná či stan-
dardně se vyskytující u  předmětného typu 
veřejných zakázek. V tomto ohledu v rozhodo-
vací praxi ÚOHS dospěl k závěru, že se jedná 
o taková pochybení, která vedou k důsledkům 
demonstrativně vymezeným v  §  48 odst.  5 
písm.  d) ZZVZ. Za  závažné či dlouhodobé 
pochybení je tak třeba považovat takové po-
chybení, v jehož důsledku došlo k odstoupení 
od  smlouvy, vzniku škody přesahující očeká-
vatelnou či obvyklou výši škody v obdobných 
smluvních vztazích či k  uplatnění smluvních 
sankcí významně přesahujících s přihlédnutím 
k  porušené smluvní povinnosti obvyklý roz-
sah.[5] Vždy tedy bude záležet na zadavateli, 
jestli závažnost či dlouhodobost těchto po-
chybení dokáže dostatečně v rozhodnutí o vy-

„
Jakkoli se může zdát, že naplnění této podmínky bude 
jednoznačně určitelné, tak zejména u složitějších či 
komplexnějších zakázek bude prokázání této skutečnosti 
problematické, kdy se dodavatel bude zcela zřejmě 
proti tvrzení ohledně jeho pochybení bránit, ať už např. 
nedostatečným vymezením jeho povinností ve smlouvě 
či nedostatečnou součinností ze strany zadavatele. 
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loučení zdůvodnit a podložit relevantními dů-
kazními prostředky. Důkazními prostředky pro 
prokázání závažnosti či dlouhodobosti pochy-
bení mohou být např. pravomocný rozsudek 
ukládající účastníkovi náhradu škody z  titulu 
porušení povinností vyplývajících ze smluv-
ního vztahu, platné odstoupení od  smlouvy 
z důvodu pochybení zakládajícího důvod pro 
takové odstoupení, případně doklad o uplat-
nění platně nárokované smluvní sankce z dů-
vodu pochybení účastníka, jež mělo za násle-
dek porušení smluvní povinnosti.[6] V  tomto 
kontextu však zdůrazňujeme, že zadavatel 
nemusí přistoupit k vyloučení účastníka pou-
ze v situaci, kdy existuje pravomocné rozhod-
nutí soudu deklarující pochybení dodavatele. 
Tento závěr jednak vyplývá z důvodové zprávy 
k ZZVZ,[7] která uvádí, že „není však nezbytné, 
aby bylo vydáno soudní rozhodnutí, které by 
konstatovalo závažné či dlouhodobé pochybe-
ní“, současně by v případě povinnosti vyčkat 
na  rozhodnutí soudu bylo toto ustanovení 
zcela neaplikovatelné. Uvedené ustanovení 
totiž umožňuje zohlednit pochybení účastní-
ka pouze ve  lhůtě 3 let ode dne zahájení za-
dávacího řízení. Vzhledem k  délce soudního 
řízení, které obvykle významně přesahuje dva 
roky, by tak bylo využití tohoto ustanovení té-
měř vyloučeno. Jako příklad dalšího vhodné-
ho důkazního prostředku lze označit znalecký 
posudek, ze kterého budou vyplývat konkrét-
ní pochybení dodavatele a důvody, na základě 
kterých lze tato pochybení shledat závažnými. 
Tento důkazní prostředek shledal dostateč-
ným i ÚOHS ve své rozhodovací praxi.[8]

ÚOHS dále např. konstatoval, že nesprávné 
či nepřesné provedení nebo neprovedení 
smlouvy od  vybraného dodavatele se au-
tomaticky nerovná závažnému pochybení. 
Zadavatel v takovém případě musí v rozhod-
nutí o vyloučení uvést, na základě čeho kon-
krétně považuje toto pochybení za  pochy-
bení dosahující takové intenzity, že jej lze po-
važovat za závažné.[9] V  tomtéž rozhodnutí 
ÚOHS také uvedl, že pouhé konstatování 
prodlení dodavatele s  plněním nenaplňuje 
bez dalšího podmínku závažného pochybe-
ní. Dle ÚOHS by měl zadavatel dále konkre-
tizovat, z jakých důvodů a skutkových okol-
ností k  prodlení došlo, uvést konkrétní od-
chylku od  časového harmonogramu a  spe-
cifi kovat, proč prodlení v konkrétní délce je 
považováno za  závažné, aby bylo zřejmé, 
od jakého časového prodlení již považuje za-
davatel prodlení za významné. Z uvedeného 
tak vyplývá vysoká úroveň požadavků ÚOHS 
na odůvodnění rozhodnutí o vyloučení, při-

čemž v případě předmětného příkladu pro-
dlení s plněním se jeví tyto požadavky jako 
poměrně formalistické až přehnané. 

Pochybeních výše uvedené intenzity se do-
davatel musí dopustit při plnění dřívějšího 
smluvního vztahu se zadavatelem zadáva-
jícím veřejnou zakázku či jiným veřejným 
zadavatelem. Ustanovení tak omezuje uplat-
nění tohoto důvodu pro vyloučení v případě 
smluvního vztahu s  jiným subjektem pouze 
na veřejné zadavatele. Je proto např. neapli-
kovatelné v  případě nedodržení smluvních 
vztahů s jinými objednateli. Nicméně s ohle-
dem na  poměrně přísně stanovené důkazní 
břemeno na straně zadavatele lze předpoklá-
dat, že zadavatelé budou přistupovat k vylu-
čování dodavatelů zejména v  případě vlast-
ních zkušeností, kdy budou mít k  dispozici 
dostatečné množství důkazních prostředků.

Předmětné ustanovení dále omezuje dobu, 
v níž k pochybení došlo, a to 3 lety ode dne 
zahájení zadávacího řízení. K pochybení rea-
lizovaným dříve se tak při naplňování pod-
mínek nepřihlíží. V daném časovém rozmezí 
přitom musí dojít k samotnému pochybení, 
nikoli ke zjištění tohoto pochybení ze strany 
zadavatele. Jestliže tedy zadavatel např. až 
v záruční době zjistí a vytkne vady předané-
ho plnění, které pak vyústí ke srovnatelným 
sankcím ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ, 
je okamžik samotného zjištění irelevantní. 
Pro splnění časové podmínky je rozhodné 
datum vzniku daného pochybení, tzn. zpra-
vidla datum předání plnění. 

Poslední podmínkou je vznik zákonem před-
vídaného následku v příčinné souvislosti s po-
chybeními ve  výše uvedeném smyslu. ZZVZ 
tímto následkem stanoví předčasné ukončení 
smluvního vztahu, vznik škody nebo jiné srov-
natelné sankce. Nejčastějším případem před-
časného ukončení smluvního vztahu z důvodu 
pochybení na straně dodavatele bude patrně 
odstoupení zadavatele od smlouvy. Zadavatel 
přitom může přistoupit k vyloučení dodavatele 
z důvodu odstoupení od smlouvy i v případě, 
že odstoupení od  smlouvy bude dodavatel 
rozporovat u  soudu. V  souladu s  §  574 ob-
čanského zákoníku je totiž nutno na  právní 
jednání hledět spíše jako na  jednání platné 
než jako na  neplatné, tedy i  v  případě od-
stoupení od smlouvy je nutno na ně pohlížet 
jako na  platné až do  případného rozhodnutí 
soudu. Tento závěr výslovně vyplývá i z rozho-
dovací praxe ÚOHS, který konstatoval,[10] že 
odstoupení od smlouvy je jednostranné práv-

ní jednání, které je třeba považovat za platné 
až do chvíle, kdy o jeho případné neplatnosti 
rozhodne kompetentní orgán, kterým je soud. 
Zadavatel musí též zcela dostatečně a srozumi-
telně popsat příčinnou souvislost mezi pochy-
beními a předvídaným následkem, tedy musí 
konkrétně uvést, jakým způsobem tato pochy-
bení vedla k uvedeným následkům.

V  případě naplnění všech výše uvedených 
podmínek je tak zadavatel oprávněn vylou-
čit účastníka ze zadávacího řízení v  souladu 
s § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ. Nicméně zada-
vatelé by při aplikaci tohoto ustanovení měli 
mít na paměti, že jsou povinni naplnění této 
skutkové podstaty prokázat, tzn. nejen tvr-
dit, ale i předložit důkazní prostředky. ÚOHS 
přitom od zadavatele požaduje, aby již v roz-
hodnutí o  vyloučení dostatečně podrobně 
a  konkrétně odůvodnil, na  jakém základě 
k vyloučení účastníka přistoupil, a srozumitel-
ně a jednoznačně popsal naplnění všech výše 
uvedených předpokladů pro vyloučení. Před 
přistoupením zadavatele k vyloučení účastní-
ka by tak zadavatelé měli předně zvážit, zda 
mají dostatek důkazních prostředků k obhá-
jení svého postupu, a  v  případě přistoupení 
k vyloučení účastníka v rozhodnutí o vylouče-
ní svůj postup náležitě odůvodnit.  

JUDr. Martin Flaškár
Mgr. et Ing. Kristýna Trávníčková
ROWAN Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
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Úvod

Dne 18. října 2018 nabyl účinnosti §  211 
odst.  3 zákona č.  134/2016 Sb., o  zadávání 
veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro 
všechny druhy zadavatelů vymezených v § 4 
tohoto zákona. Od tohoto data platí, že veš-
kerá písemná komunikace mezi zadavateli 
a  dodavateli ve  všech zadávacích řízeních 
zadávaných podle ZZVZ, s  výjimkou přípa-
dů taxativně vyjmenovaných v § 211 odst. 3 
ZZVZ, musí probíhat elektronicky. V praxi se 
tak opětovně ve větší míře začaly objevovat 
otázky, zda § 211 odst. 3 ZZVZ má být vyklá-
dán tak, že i  samotná smlouva na  veřejnou 
zakázku musí být uzavřena elektronicky, jaké 

jsou důsledky případného porušení této po-
vinnosti, a, je-li smlouva na veřejnou zakázku 
uzavírána elektronicky, jakým způsobem má 
dojít k podpisu smlouvy. Částečně se na tyto 
otázky pokusilo odpovědět i  Ministerstvo 
pro místní rozvoj ve svém stanovisku ze dne 
13. listopadu 2017,[1] jež však vzhledem 
ke své stručnosti nebylo s to zcela jednoznač-
ně rozptýlit pochybnosti, které § 211 odst. 3 
ZZVZ ve vztahu k otázce správného uzavírá-
ní smluv na veřejné zakázky vyvolává. Cílem 
tohoto článku je proto nabídnout posouzení 
výše uvedených otázek v podrobnějších sou-
vislostech, a přispět tak k diskusi o formálních 
náležitostech uzavírání smluv na veřejné za-
kázky v souladu se ZZVZ.

K elektronické formě 
právních jednání obecně

Základním ustanovením upravujícím for-
mu právních jednání v soukromoprávních 
vztazích[2] je § 559 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve  znění pozděj-
ších předpisů (dále též „občanský zá-

koník“ nebo „OZ“), který je vyjádřením 
zásady autonomie vůle a stanoví, že kaž-
dý má právo zvolit si pro právní jednání 
libovolnou formu, není-li ve volbě formy 
omezen ujednáním nebo zákonem. Ob-
čanskoprávní teorie rozlišuje základní 
formu ústní, písemnou, případně i  kon-
kludentní.[3]

Povinná „elektronická forma“ 
smlouvy na veřejnou zakázku?
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S ohledem na § 559 OZ je tedy určitá forma 
náležitostí právního jednání pouze stanoví-
-li tak zákon nebo ujednání mezi stranami. 
Z hlediska omezení autonomie vůle tak roz-
lišujeme mezi formou zákonnou a  formou 
smluvní.

Základní zákonnou formou, a  zároveň 
jedinou, jejíž náležitosti jsou zákonem 
blíže upraveny, je forma písemná. Pojem 
písemnost evokuje, že projev vůle má 
vnější jevovou formu textu, tj. slov za-
chycených za  užití písma jako grafických 
znaků (symbolů) používaných pro vizu-
ální zaznamenání jazyka[4] zachyceného 
takovým způsobem, který text umožní 
uchovat a opakovaně zobrazovat (§ 1819 
OZ).

Nejtypičtějším médiem pro zachycení pí-
semnosti je listina. V souladu s § 3026 OZ 
však listina není, nevylučuje-li to povaha 
písemnosti, nijak preferovanou podobou 
písemnosti a  platí, že ustanovení občan-
ského zákoníku o  listině platí obdobně 
i  pro jinou písemnost bez zřetele na  její 
podobu.[5]

V souvislosti s obecným pojednáním o pí-
semné formě právního jednání je třeba 
zmínit i  kritérium přísnosti. Občanský zá-
koník rozlišuje tyto stupně přísnosti pí-
semné formy právního jednání: textová 
podoba (prostá písemná forma), písemná 
forma s ověřenými podpisy a forma veřej-
né listiny.[6] Přísnost písemné formy práv-
ního jednání je odvozována od  stupně 
(důvěryhodnosti) ověření identity jednají-
cí osoby nebo osob.

Pokud jde o elektronickou formu právní-
ho jednání, občanský zákoník v § 562 sta-
noví, že písemná forma je zachována i při 
právním jednání učiněném elektronický-
mi nebo jinými technickými prostředky 
umožňujícími zachycení jeho obsahu 
a  určení jednající osoby. Elektronickou 
formu tedy občanský zákoník nevyme-
zuje jako samostatnou formu právního 
jednání, nýbrž se za splnění určitých pod-
mínek jedná o  jednu z  podob písemné 
formy, vedle podoby listinné nebo jiných 
podob (médií) umožňujících zachycení 
písemnosti. Elektronická podoba je tedy 
ekvivalentem jiných podob formy písem-
né, a uplatní se tak na ni veškerá ustano-
vení občanského zákoníku o zákonné pí-
semné formě.[7]

Základní právní 
úprava formy smlouvy 
na veřejnou zakázku 
v ZZVZ

Dle §  51 odst.  3 ZZVZ musí být smlouva 
na  veřejnou zakázku (nebo rámcová do-
hoda) uzavřena písemně. Dle § 211 odst. 3 
ZZVZ pak musí veškerá písemná komunika-
ce v zadávacím řízení probíhat elektronicky 
s  výjimkou v  ZZVZ taxativně vymezených 
případů. Vzhledem k  tomu, že dle §  51 
odst.  1 ZZVZ je zadávací řízení ukončeno 
uzavřením smlouvy, je uzavření smlouvy 
posledním úkonem v  rámci zadávacího ří-
zení (není-li zadávací řízení ukončeno jiným 
způsobem, který ZZVZ předpokládá), a do-
padá proto na něj i § 211 odst. 3 ZZVZ.

Při použití jazykového výkladu je zřejmé, 
že ZZVZ předepisuje pro uzavírání smluv 
na  veřejné zakázky písemnou formu v  její 
elektronické podobě. Písemná forma 
v  elektronické podobě je tedy zákonnou 
formou smluv na  veřejné zakázky uzavíra-
ných v režimu ZZVZ. Z pohledu obecného 
občanského práva hmotného je nestan-
dardní, aby byla zákonná forma právního 
jednání konkretizována do  úrovně její po-
doby (média), elektronická podoba navíc 
není ani vnímána jako „přísnější“ úroveň 
písemné formy, jak bylo pojednáno výše 
(i v rámci elektronické podoby však lze roz-
lišovat stupeň ověření identity jednajících 
osob, viz níže). Na  druhou stranu není ani 
vyloučeno, aby zákonná forma právního 
jednání takovým způsobem stanovena 
byla, potvrzují to ostatně některé procesní 
předpisy,[8] a  i  v  občanském právu hmot-
ném nalezneme požadavky na  zákonnou 
formu, z  nichž implicitně vyplývá, že jiná 
než listinná podoba písemné formy je vy-
loučena.[9] Nevidíme tedy důvod, aby po-
žadavek na  elektronickou podobu písem-

nosti v ZZVZ neměl být vykládán jako po-
žadavek zákonné formy právního jednání.

Následky nedodržení 
zákonné formy

Právní jednání, které porušuje stanovenou 
zákonnou formu, je podle §  582 odst.  1 OZ 
neplatné. Forma stanovená zákonem má 
však vždy určitý účel, k  jehož naplnění smě-
řuje, a podle tohoto účelu je třeba určit, jaké 
důsledky porušení zákonné formy vyvolává 
v návaznosti na kritéria neplatnosti, jak jsou 
stanovena v   § 580, 586 a 588 OZ.[10] Tento 
závěr potvrzuje i  judikatura Nejvyššího sou-
du, dle které je právní jednání neplatné, pou-
ze pokud to vyžaduje smysl a  účel zákona 
(§ 580 OZ). Uvedené omezení platí, dle názo-
ru Nejvyššího soudu, i pro posouzení důsled-
ků nedodržení formy právního jednání vyža-
dované zákonem (§  582 odst.  1 OZ). Jinými 
slovy, není-li právní jednání učiněno ve formě 
stanovené zákonem, je neplatné pouze teh-
dy, vyžaduje-li to smysl a účel zákona.[11] 

Regulace obsažené v § 211 odst. 3 ZZVZ vy-
cházejí z čl. 22 směrnice EP a Rady 2014/24/
EU o zadávání veřejných zakázek a zrušení 
směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice“). 
Účel a  význam tohoto článku je dále ob-
jasněn v bodu 52 preambule Směrnice, dle 
kterého mohou elektronické prostředky 
pro výměnu informací a  komunikaci vý-
znamně zjednodušit uveřejňování veřej-
ných zakázek a  zvýšit účinnost a  transpa-
rentnost postupů při zadávání veřejných 
zakázek. Dále by dle tohoto ustanovení 
mělo být vyjasněno, že povinnost použí-
vat elektronické komunikační prostředky 
podle této směrnice by se neměla vztaho-
vat na  prvky postupu zadávání veřejných 
zakázek po  zadání zakázky ani na  vnitřní 
komunikaci v  rámci veřejného zadavatele. 
Směrnice nedefi nuje pojem „zadání veřej-

„
Přesto, že ZZVZ stanovuje pro smlouvy na veřejné zakázky 
zákonnou písemnou formu v elektronické podobě, 
nedodržení samotného požadavku na elektronickou podobu 
by s ohledem na účel právní úpravy zavádějící povinnou 
elektronickou komunikaci v zadávacím řízení nemělo mít 
za následek neplatnost takového právního jednání.
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né zakázky“, z její systematiky je však mož-
né dovodit, že se tím myslí spíše výběr do-
davatele, nikoliv až uzavření smlouvy, jak 
tento pojem chápe česká právní úprava.[12]

Z výše uvedeného vyplývá, že účelem po-
vinné elektronizace postupů při zadávání 
veřejných zakázek je především dosažení 
větší transparentnosti zadávacích řízení, 
a  to zejména s  ohledem na  znemožnění 
(nebo alespoň významné ztížení) možnosti 
manipulace s  nabídkami a  s  informacemi 
předávanými zadavateli jednotlivým doda-
vatelům. Účelem právní úpravy obsažené 
v § 211 odst. 3 ZZVZ je tedy především za-
jištění transparentnosti výměny informací 
mezi zadavatelem a  dodavateli v  průběhu 
procesu výběru dodavatele. Trvání na  po-
žadavku, aby i smlouva na veřejnou zakáz-
ku samotná byla povinně uzavírána elek-
tronicky, však ve vztahu k zajištění transpa-
rentnosti a  zjednodušení postupů (zejmé-
na přihlédneme-li k tomu, že smlouva musí 
být uveřejněna na profi lu zadavatele nebo 
v  registru smluv, přičemž v  registru smluv 
se uveřejňuje smlouva v  prostém formátu 
.doc, nesplňující náležitosti elektronického 
právního jednání) nemá žádný zásadní vý-
znam, naopak postupy při uzavírání smlou-
vy mohou být v důsledku tohoto požadav-
ku komplikovány, a  to jak pro zadavatele, 
tak i pro dodavatele.

Dle občanskoprávní doktríny plní zákonný 
požadavek na formu tyto základní funkce: 

a)  varovná (odkaz na závažnost právního 
jednání), 

b)  důkazní a vysvětlující (zajištění 
existence důkazního prostředku),

c)  poradní (relevantní pouze u formy 
veřejné listiny, která má zajistit 
odbornou erudovanost osoby, jež 
právní jednání sepisuje),

d)  kontrolní (umožnění veřejné kontroly 
právního jednání).[13]

Ve vztahu k výše uvedeným funkcím zákon-
né formy právního jednání však požadavek 
na  elektronickou podobu písemné formy 
smlouvy na  veřejnou zakázku oproti jaké-
koliv jiné podobě nemá zásadní význam.

Poukázat je rovněž možné na § 564 OZ, dle 
kterého, vyžaduje-li zákon pro právní jedná-
ní určitou formu, lze obsah právního jednání 
měnit v téže nebo přísnější formě. S ohledem 
na  toto ustanovení by tak i  změny smlouvy 

na veřejnou zakázku měly být učiněny elek-
tronicky, byť je to v  přímém rozporu s  cito-
vaným bodem 52 preambule Směrnice. Výše 
nastíněné problémy dle našeho názoru pou-
kazují na nekoncepčnost a neúčelnost poža-
davku, aby i smlouvy na veřejné zakázky byly 
uzavírány v elektronické podobě.

Máme tedy za  to, že přesto, že ZZVZ sta-
novuje pro smlouvy na  veřejné zakázky 
zákonnou písemnou formu v  elektronické 
podobě, nedodržení samotného požadav-
ku na  elektronickou podobu by s  ohledem 
na  účel právní úpravy zavádějící povinnou 
elektronickou komunikaci v  zadávacím ří-
zení nemělo mít za následek neplatnost ta-
kového právního jednání. Vzhledem k výše 
uvedenému by bylo vhodné de lege ferenda
zvážit výslovné vyjmutí uzavírání smlou-
vy na veřejnou zakázku z působnosti § 211 
odst. 3 ZZVZ.

Podpis jako náležitost 
elektronického právního 
jednání

Písemná forma právního jednání, a  to bez 
ohledu na  její podobu, předpokládá dvě 
základní náležitosti: písemnost a  podpis 
(§  561 OZ). Mají-li být smlouvy na  veřejné 
zakázky uzavírány v  elektronické podobě, 
bude kromě samotné písemnosti, se kte-
rou ale zpravidla v  praxi nebývá problém, 
potřeba dodržet zejména náležitost elek-
tronického podpisu.

Občanský zákoník v  poslední větě §  561 
odst.  1 odkazuje na  zvláštní právní před-
pis, který stanoví, jak lze při právním jed-
nání učiněném elektronickými prostředky 
písemnost elektronicky podepsat. Tímto 
zvláštním právním předpisem je zákon 
č.  297/2016 Sb., o  službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“), 
a  vedle něj nařízení EP a  Rady č.  910/2014 
o  elektronické identifi kaci a  službách vy-
tvářejících důvěru pro elektronické trans-
akce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“).

Ustanovení §  7 ZSVD stanoví, že k  podepi-
sování elektronickým podpisem lze použít 
zaručený elektronický podpis, uznávaný 
elektronický podpis, případně jiný typ elek-
tronického podpisu, podepisuje-li se elekt-
ronický dokument, kterým se právně jedná 
jiným způsobem než způsobem uvedeným 

v  §  5 nebo §  6 odst.  1 (tj. nepodepisuje-li 
dokument tzv. veřejnoprávní podepisující 
při výkonu své působnosti, případně nepo-
depisuje-li se dokument, kterým se vůči ve-
řejnoprávnímu podepisujícímu jedná). Sou-
kromoprávní smlouvy (i smlouvy na veřejné 
zakázky) lze tedy v souladu se ZSVD podepi-
sovat jakýmkoliv elektronickým podpisem. 
Za elektronický podpis se přitom v souladu 
s čl. 3 nařízení eIDAS považují data v elektro-
nické podobě, která jsou připojena k  jiným 
datům v  elektronické podobě nebo jsou 
s  nimi logicky spojena a  která podepisující 
osoba používá k podepsání. 

Ve  srovnání s  dříve platnou právní úpra-
vou obsaženou v  zákoně č.  227/2000 Sb., 
o  elektronickém podpisu, která za  elekt-
ronický podpis považovala pouze „data 
spojená s datovou zprávou, která slouží jako 
metoda k  jednoznačnému ověření identity 
podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě“, 
lze dle současné právní úpravy za  prostý 
elektronický podpis považovat jakákoliv 
data, která podepisující osoba využívá 
k podepisování, tedy i prosté uvedení jmé-
na, scan vlastnoručního podpisu, biomet-
rický podpis apod. Otázka ověření identity 
podepisující osoby je tak odsunuta spíše 
do roviny důkazní síly a není přímo spojena 
s  otázkou platnosti právního jednání. Dů-
kazní sílu elektronického podpisu lze zvýšit 
připojením některé z  „kvalifi kovanějších“ 
forem elektronického podpisu, a to zaruče-
ného nebo kvalifi kovaného elektronického 
podpisu.

V  této souvislosti je však potřeba upozor-
nit na  judikaturu Nejvyššího soudu, která 
ve vztahu ke starší právní úpravě (za účin-
nosti zákona č.  227/2000 Sb., o  elektro-
nickém podpisu) vyžadovala k  dodržení 
písemné formy právního jednání připojení 
právě některé z  kvalifi kovanějších úrov-
ní elektronického podpisu.[14] Přestože 
máme za to, že k platnému uzavření smlou-
vy na veřejnou zakázku v elektronické po-
době postačí připojení prostých elektronic-
kých podpisů, z důvodu vyšší právní jistoty 
lze doporučit, aby byly smlouvy na veřejné 
zakázky uzavíráné v  elektronické podobě 
podepisovány zaručeným nebo kvalifi ko-
vaným elektronickým podpisem.

V  souvislosti s  uzavíráním smluv prostřed-
nictvím elektronických prostředků je třeba 
upozornit i na § 562 odst. 2 OZ, dle které-
ho se má za  to, že záznamy údajů o  práv-
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ních jednáních v  elektronickém systému 
jsou spolehlivé, provádějí-li se systema-
ticky a  posloupně a  jsou-li chráněny proti 
změnám. Dotčené ustanovení má význam 
z  hlediska dokazování. Pokud tedy elekt-
ronický systém, ve  kterém jsou uchovává-
ny záznamy o  právních jednáních, splňuje 
výše uvedené podmínky a  splnění těchto 
podmínek bude prokázáno, bude soud po-
važovat záznam za spolehlivý a nebude jej 
potřeba dál prokazovat. 

Splňuje-li elektronický nástroj využívaný za-
davatelem při zadávání veřejných zakázek 
podmínky stanovené §  213 ZZVZ a  §  7 vy-
hlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrob-
nějších podmínek týkajících se elektronic-
kých nástrojů, elektronických úkonů při za-
dávání veřejných zakázek a certifi kátu shody 
(ZZVZ a  jeho prováděcí vyhláška vyžadují 
především dodržení požadavku na  nezmě-
nitelnost záznamů v  elektronickém nástro-
ji, jednoznačné vymezení času záznamu 
a identifi kaci osoby, která záznam provádí), 
můžeme mít za  to, že tento elektronický 
nástroj splňuje i podmínky dle § 562 odst. 2 
ZZVZ. Uzavírání smluv na  veřejné zakázky 
prostřednictvím elektronických nástrojů by 
tedy mělo dále přispět k  posílení důkazní 
situace v  případě sporu o  platné uzavření 
smlouvy nebo o její obsah.

Závěr

Ustanovení §  51 odst.  3 ZZVZ ve  spojení 
s § 211 odst. 3 ZZVZ předepisují pro uzaví-
rání smluv na veřejné zakázky povinnou pí-
semnou formu v elektronické podobě. Ten-
to požadavek na formu, včetně požadavku 
na  její elektronickou podobu, představuje 
zákonné stanovení formy ve  smyslu §  559 
a násl. OZ.

Nedodržení zákonné formy právního jed-
nání je ustanovením §  582 OZ sankciono-
váno neplatností tohoto právního jednání, 
to však platí pouze za předpokladu, že ne-
platnost právního jednání vyžaduje smysl 
a účel zákona ve smyslu § 580 odst. 1 OZ. 

V  souladu se Směrnicí je smyslem a  úče-
lem požadavku na  elektronickou podobu 
veškeré písemné komunikace v zadávacím 
řízení, obsaženém v  §  211 odst.  3 ZZVZ, 
zajištění větší transparentnosti postupů 
vedoucích k výběru dodavatele a zamezení 
manipulace s nabídkami či jinou komunika-
cí mezi zadavatelem a dodavateli. 

Trvání na  elektronické podobě samot-
né smlouvy na  veřejnou zakázku však již 
ve  vztahu k  výše uvedenému účelu této 
právní úpravy nemá žádný zásadní význam, 

naopak, pro některé zadavatele i dodavatele 
může představovat určitou administrativní 
komplikaci. Z tohoto důvodu se lze domní-
vat, že nedodržení požadavku na elektronic-
kou podobu smlouvy na  veřejnou zakázku 
by nemělo mít za  následek její neplatnost. 
S  ohledem na  posílení právní jistoty účast-
níků právních vztahů spojených s veřejnými 
zakázkami by de lege ferenda bylo vhodné 
uzavírání smluv na  veřejné zakázky výslov-
ně vyjmout z povinné elektronické podoby 
písemné komunikace v zadávacím řízení dle 
§ 211 odst. 3 ZZVZ.

V  souvislosti s  uzavíráním smluv na  veřej-
né zakázky v  elektronické podobě posta-
čí k  platnému uzavření smlouvy použití 
jakéhokoliv (i  prostého) elektronického 
podpisu v souladu s evropským nařízením 
eIDAS a  zákonem č.  297/2016 Sb., o  služ-
bách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce. S ohledem na ustálenou judika-
turu Nejvyššího soudu, která dosud nesta-
čila na novou právní úpravu elektronického 
podpisu reagovat, se však z  důvodu vyšší 
právní jistoty a lepší důkazní pozice dopo-
ručuje využívání zaručeného nebo kvalifi -
kovaného elektronického podpisu. 

Mgr. Maroš Sovák, 
KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.

Poznámky
[1]   Stanovisko je dostupné na adrese http://
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UZAVIRANI-SMLOUVY-NA-VEREJNOU-
ZAKAZKU_k-uverejneni.pdf.
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[3]   Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., a kol.
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Právní rozhledy, 2015, č. 15–16, s. 550.

[4]   Polčák, R. Elektronické právní jednání – 
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č. 89/2012 Sb. Bulletin advokacie, 2013, č. 10, 
s. 34; Huleš, J. K ustanovením o formě 

právních jednání v občanském zákoníku. 
Právní rozhledy, 2015, č. 1, s. 26.

[5]   Podrobněji srov. Korbel, F., Melzer, F. 
Písemnost, elektronický a biometrický podpis 
v elektronickém právním jednání. Bulletin 
advokacie, 2014, č. 12, s. 31.

[6]   Srov. též Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. 
Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, s. 2033.

[7]   Viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol., op. cit. 
sub 3, s. 1390.

[8]   Viz např. § 80a zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů.

[9]   Např. požadavek na formu holografní listiny 
(§ 1533 OZ) nebo požadavek na úřední 
ověření podpisu, které rovněž není možné 
v jiné než listinné podobě. Viz Korbel, F., 
Melzer, F. op. cit. sub 5, s. 31.

[10]   Lavický, P. a kol., op. cit. sub 6, s. 2097.

[11]   Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, publ. 
pod R 43/2015 civ. Kriticky k této interpretaci 

vztahu mezi ust. § 582 odst. 1 a § 580 OZ viz 
Tomsa, M. K požadavku na určitou formu 
právního jednání stanovenou zákonem. 
Právní rozhledy, 2015, č. 13–14, s. 497. 

[12]   Vycházíme zde ze skutečnosti, že pododdíl 
3 oddílu 3 Směrnice nazvaný „Zadání 
veřejné zakázky“ upravuje výhradně fázi 
hodnocení a posouzení mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Rovněž z některých 
formulací v preambuli Směrnice, např. „fáze 
zadání“ v bodě 84 preambule, „rozhodování 
o zadání“ v bodě 90 preambule nebo 
„losování jakožto způsob zadání“ v bodě 
93 preambule. Je však potřeba uznat, že 
Směrnice pojem „zadání“ neužívá zcela 
konzistentně a v jiných kontextech by 
bylo možné dovodit, že se tím myslí právě 
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. 

[13]   Lavický, P. a kol, op. cit. sub 6, s. 2010.

[14]   Viz rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 
29. 1. 2009, sp. zn. 30 Cdo 1230/2007, nebo 
ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1593/2012.
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Úvod

Ač zjednodušené zadání bylo upraveno již 
v  zákoně č.  199/1994 Sb., o  zadávání ve-
řejných zakázek, samotný postup zjedno-
dušeného podlimitního řízení byl do  čes-
kého právního řádu zaveden zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále 
také jako „ZVZ“), konkrétně byl upraven 
v § 38 ZVZ. 

V rámci přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek (dále také jako 
„ZZVZ“), došlo v případě zjednodušeného 
podlimitního řízení k  několika změnám, 
které se dají charakterizovat jako uvolnění 
pozice zadavatele ve  využívání tohoto in-
stitutu. Podlimitní režim, ať již je postupo-

váno zjednodušeným podlimitním řízením, 
nebo druhem zadávacího řízení platným 
pro nadlimitní režim, nespadá pod úpravu 
zadávacích směrnic, což umožňuje jeho 
zjednodušení.

V  nové právní úpravě došlo především 
ke značnému zvýšení limitu v případě jeho 
použití u  veřejných zakázek na  stavební 
práce, a to z 10 milionů Kč na 50 milionů Kč. 
Nadále zůstalo beze změny, že řízení lze vy-
užít pro všechny podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky a na služby.

Zahájení řízení

Oproti právní úpravě v  ZVZ došlo však 
ke  změně koncepce zahájení zadávacího 

řízení, kdy v  případě ZVZ bylo řízení zahá-
jeno písemnou výzvou nejméně 5 zájem-
cům k podání nabídky a k prokázání splnění 
kvalifi kace. Současná právní úprava stanoví, 
že zadávací řízení je zahájeno uveřejněním 
na  profi lu zadavatele. Teprve po  zveřejně-
ní výzvy na  profi lu zadavatele je zadavatel 
oprávněn odeslat výzvu alespoň 5 dodava-
telům. Jedná se tedy o  právo, nikoli povin-
nost zadavatele.

Oproti ZVZ není v  ZZVZ výslovně uvede-
no, že „zadavatel nesmí vyzývat opakovaně 
stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno 
předmětem plnění veřejné zakázky či jinými 
zvláštními okolnostmi“. Ač dle odborné 
literatury[1] není vyloučeno opakované 
oslovení týchž dodavatelů, lze i  v  tomto 

Zjednodušené podlimitní řízení 
v praxi ÚOHS
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případě doporučit obezřetnost. Již dle 
ZVZ existovala povinnost zveřejnění vý-
zvy na profilu zadavatele jako obligatorní 
požadavek ZVZ, tj. možnost, aby nabídky 
podali jiní než oslovení dodavatelé, přes-
to ÚOHS ve  věci č.  j. ÚOHS-R406/2013/
VZ-19255/2014/310/PMo ze dne 12. 9. 2014 
uvedl: „Pět zadavatelem vyzvaných doda-
vatelů bylo zvýhodněno tím, že se o  zahá-
jení daného zadávacího řízení dozvěděli 
a  současně jim byla poskytnuta zadávací 
dokumentace, aniž by museli cokoliv vyhle-
dávat. Zadavatelova argumentace, kterou 
upozorňuje na  své elektronicky zveřejně-
né výzvy k  podání nabídek, nemůže obstát 
za situace, kdy mohou existovat dodavatelé, 
kteří takto zveřejněné výzvy nemonitorují, 
a  jediný způsob, jak se o  zadávání veřejné 
zakázky dozvědí, je právě prostřednictvím 
výzvy zaslané zadavatelem. Při respektování 
zákonných parametrů zjednodušeného pod-
limitního řízení (tedy vyzývání alespoň pěti 
zájemců) je nutné v  rámci zachování trans-
parentnosti a  rovného zacházení zájemce 
střídat a  umožnit přístup co největšímu 
množství zájemců, jinak by mohlo dojít prá-
vě k podstatnému ovlivnění výběru nejvhod-
nější nabídky.“ Ač tedy explicitní zákonná 
povinnost byla vyloučena, nadále existuje 
možnost, že ÚOHS ji vydedukuje ze zásad 
zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ.

Je otázkou, zda je stále možné použít právní 
názor obsažený v  rozhodnutí ÚOHS ze dne 
4. 1. 2008, č. j. S319/2007/VZ-23776/2007/520-
-KV, kde je mj. uvedeno: „Veřejný zadavatel 
musí vyzvat k  podání nabídky a  k  prokázání 
splnění kvalifi kace pět zájemců. Zájemcem je 
ve  smyslu §  17 písm.  n) zákona zadavatelem 
vyzvaný dodavatel, tj. fyzická nebo právnická 
osoba, která dodává zboží, poskytuje služby 
nebo provádí stavební práce – viz § 17 písm. a) 
zákona. Ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce 
je za  dodavatele potřeba považovat ty osoby, 
které dodávají sortiment odpovídající před-
mětu veřejné zakázky. Zákon nezná žádnou 
výjimku, která by veřejnému zadavateli umož-
ňovala vyzývat v  některých případech nižší 
počet zájemců, než je zákonný limit stanovený 
na pět zájemců, např. z toho důvodu, že na trhu 
není dostupných ani pět zájemců, kteří by byli 
objektivně schopni plnění veřejné zakázky po-
skytnout. Opačný postup, kdy by zadavatel 
obcházel svou povinnost vyzvat stanovený po-
čet zájemců vyzváním subjektů, které předmět 
veřejné zakázky splnit nemohou, by vedl k po-
pření vlastního smyslu zákona o  veřejných za-
kázkách. V případě, kdy veřejný zadavatel není 

schopen vyzvat k podání nabídky a k prokázá-
ní splnění kvalifi kace pět zájemců schopných 
splnit veřejnou zakázku, je povinen použít pro 
zadání veřejné zakázky jiný druh zadávacího 
řízení.“ Uvedený názor byl publikován v době, 
kdy neexistovala zákonná povinnost zveřej-
nit výzvu na profi lu zadavatele z důvodu jeho 
neexistence, ale pouze vhodným způsobem. 
Pravděpodobnost, že se o  veřejné zakázce 
dozví pouze oslovená skupina dodavatelů, 
tedy byla mnohem vyšší, než je tomu dnes.
Použitelnost tohoto rozhodnutí, resp. názoru 
v  něm obsaženém, by měla být v  současné 
době omezená. 

Uvedené však neznamená, že by zadavatel 
mohl oslovit dodavatele, o kterých ví, že ne-
jsou schopni plnit veřejnou zakázku, tj. že by 
se z  jeho strany jednalo pouze o  účelovou 
výzvu s  cílem informovat konkrétního do-
davatele. Tento postup by jistě i  za  dnešní 
právní úpravy byl porušením zásad zadáva-
cího řízení dle § 6 ZZVZ.

Na  druhou stranu však i  za  tehdejší právní 
úpravy[2] bylo připuštěno, aby nabídka byla 
podána i  neoslovenými dodavateli, což vy-
plývalo z  povinnosti zadavatele uveřejnit 
výzvu. Tento názor byl zároveň potvrzen 
i rozhodovací praxí dozorových orgánů, kdy 
vyloučení podání alternativních nabídek 
bylo porušením zásady rovného zacházení 
a  zásady zákazu diskriminace vyplývající 
z § 6 ZVZ.[3]

Průběh zadávacího řízení

Zadavateli je dána značná volnost v  rámci 
průběhu zjednodušeného podlimitního ří-
zení. Předně je zadavatel oprávněn použít 
pravidla upravující nadlimitní režim (část 
čtvrtá ZZVZ). Jedná se o  stanovení mož-
nosti, nikoli povinnosti pro zadavatele. Za-
davatel je povinen postupovat dle přísluš-
ných ustanovení části čtvrté ZZVZ pouze 
v případě, že na ně je v § 53 ZZVZ výslovně 
odkazováno. Na tomto místě je však potřeba 
upozornit, že pravidla obsažená v ostatních 
částech ZZVZ je zadavatel povinen dodržo-
vat. Ve  vztahu k  prokázání kvalifi kace sice 
zadavatel může aplikovat i  jiná kritéria, než 
jsou uvedena v části čtvrté, musí však vždy 
dodržet základní zásady zadávacího řízení, 
jak vyplývá z § 39 odst. 1 ZZVZ.

Není možné, aby zadavatel ve  zjednoduše-
ném podlimitním řízení požadoval po doda-
vateli v nabídce originály dokladů prokazu-

jících kvalifi kaci. Takové doklady mohou být 
požadovány až v další fázi zadávacího řízení.

V tomto směru je nadále přiléhavé rozhod-
nutí předsedy ÚOHS ze dne 20. 2. 2015, 
č. j. R216/2014/VZ-4946/2015/322/KHo, vzta-
hující se k právní úpravě dle ZVZ, kde je mj. 
uvedeno: „… od této předepsané posloupnos-
ti dílčích kroků zadavatele není důvodu se od-
chýlit ani v případě zjednodušeného podlimit-
ního řízení, ve kterém zákonodárce, za účelem 
zjednodušení podmínek účasti umožnil ucha-
zečům prokázat splnění kvalifi kačních předpo-
kladů předložením čestného prohlášení podle 
§  62 odst.  3 zákona, přičemž povinnost před-
ložit doklady prokazující splnění kvalifi kačních 
předpokladů vypočtené v § 53 odst. 3, § 54 a 56 
zákona vzniká pouze vybranému uchazeči, 
a  to až před uzavřením smlouvy na  veřejnou 
zakázku“. Ač je tedy dána zadavateli značná 
volnost, neznamená to, že by mohl zvyšovat 
nároky na dodatele při podání nabídek, což 
je logické i s ohledem na kratší lhůtu pro po-
dání nabídek. 

Jako značně rozporuplné se jeví rozhod-
nutí ÚOHS ze dne 27. 3. 2018, č.  j. ÚOHS-
-S0312/2017/VZ-09391/2018/541/JCh (dále 
také jako „rozhodnutí S0312“). Dle §  53 
odst.  6 ZZVZ se pro podání a  hodnocení 
nabídek a výběr dodavatele použijí pouze 
§  107 až 110 ZZVZ a  §  114 až 122 ZVZ ob-
dobně. Zákonodárce tedy výslovně vyloučil 
obdobné použití § 123 ZZVZ, který stanoví 
obsahové požadavky na oznámení o výbě-
ru dodavatele při nadlimitním režimu.

V rozhodnutí S0312 si navrhovatel stěžoval, že 
zadavatel nesplnil povinnosti zadavatele vy-
plývající právě z § 123 ZZVZ. ÚOHS sice uvedl, 
že oznámení o výběru v případě zjednoduše-
ného podlimitního řízení nemusí odpovídat 
požadavkům § 123 ZZVZ, ale musí obsahovat 
odůvodnění výběru v  souladu s  §  50 ZZVZ. 
Jako obligatorní podmínku řádného odůvod-
nění oznámení o výběru ÚOHS uvedl i infor-
maci, „zda a na základě jakých dokladů splnil 
vybraný dodavatel kritéria kvalifi kace“.

V  rozhodnutí S0312 je uvedeno: „Je zcela 
zřejmé, že oznámení o  výběru má oproti 
zadavatelem učiněnému ‚rozhodnutí o  vý-
běru‘ obsahovat ‚něco navíc‘. Ono ‚něco 
navíc‘ stanovuje zákon v § 50. Zde Úřad ak-
centuje, že dle § 39 odst. 2 vybírá zadavatel 
z  účastníků zadávacího řízení vybraného 
dodavatele na  základě posouzení podmí-
nek účasti v  zadávacím řízení [a)], snížení 
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[1]   Dvořák, D., Machurek, T., Novotný P., Šebesta, 

M. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017 
(beck-online).

[2]   Před účinností novely provedené zákonem 
č. 55/2012 Sb., která do ZVZ vložila nový 
§ 38 odst. 6 ve znění: „Zadavatel je povinen 
přijmout a hodnotit nabídku dodavatele, který 
nebyl vyzván způsobem podle odstavce 1.“

[3]   Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Brně 
ze dne 23. 1. 2013, sp. zn. 31 Af 82/2012.

[4]   Srov. § 123 písm. b) bod 1 ZZVZ.

 

počtu účastníků zadávacího řízení nebo 
snížení počtu předběžných nabídek nebo 
řešení, pokud je tímto zákonem pro zvolený 
druh zadávacího řízení připuštěno a  zada-
vatel si je vyhradil [b)], a  hodnocení nabí-
dek [c)]. Je tedy zřejmé, že zadavatel může 
uzavřít smlouvu jen s  takovým vybraným 
dodavatelem, u  něhož jsou shora uvede-
né podmínky splněné. Současně však dle 

názoru Úřadu nelze ztotožňovat to, co 

musí provést zadavatel za  úkony (viz 

shora), s nároky kladenými na oznáme-

ní o  výběru. Platí, že v  nadlimitním reži-
mu se na  oznámení o  výběru použije §  123 
zákona. Ten stanovuje jasné a  konkrétní 
požadavky na to, co takové oznámení o vý-
běru musí obsahovat. Z  toho se však jas-

ně podává, že ani v nadlimitním režimu 

zákonodárce nepřistoupil k tomu, že by 

v oznámení o výběru (§ 123) musel zada-

vatel popsat, jak vybraný dodavatel spl-

nil veškeré podmínky účasti v  zadáva-

cím řízení, což je s ohledem na koncepci 

zákona velice široký pojem (byť zadávací 
podmínky jsou pojmem ještě širším, srov. 
§  28 zákona). (…) Bylo by absurdní do-

vozovat s prostým odkazem na § 39 zá-

kona, že nároky na  oznámení o  výběru 

ve  zjednodušeném podlimitním režimu 

jsou přísnější než v  režimu nadlimitním 

tím, že by se vyvozovalo, že zadavatel 

do  oznámení o  výběru musí odůvodnit 

splnění naprosto všech podmínek účas-

ti v zadávacím řízení, ač to není logicky 

předepsáno ani v  nadlimitním režimu.

Zákonodárce však nepřistoupil k  tomu, že 
by popsal, jak má zadavatel výběr v  ozná-
mení o  výběru odůvodnit. Základním po-
žadavkem je pak zásada transparentnosti 
a shora uvedené závěry. Při tvorbě odůvod-
nění výběru bude tedy záležet vždy na kon-
krétní věci a  postupu zadavatele v  tom da-
ném zadávacím řízení. Primárně však má 

zadavatel v oznámení o výběru odůvod-

nit výběr dodavatele a  uvést, proč byla 

nabídka vyhodnocena jako nejvýhod-

nější (přitom lze toto učinit, jak shora již 

uvedeno, i odkazem na zprávu o hodno-

cení nabídek, která je součástí takového 

oznámení) a  že (a  čím) dodavatel splnil 

kritéria kvalifikace apod.“

Ač ÚOHS akcentuje, že ve  zjednodušeném 
podlimitním řízení požadavky na oznámení 
výběru dodavatele nemusí dosahovat míry, 
která je stanovena v § 123 ZZVZ, tak ve svém 
důsledku po zdůraznění zásady transparent-
nosti požadavky odůvodnění prakticky zto-

tožňuje s požadavky uvedeného ustanovení 
týkajícími se nadlimitního režimu.

Že se nejedná o  ojedinělé rozhodnutí, ale 
o praxi, kterou ÚOHS zavedl, vyplývá z poz-
dějšího rozhodnutí ÚOHS ze dne 12. 6. 2018, 
č.  j. ÚOHS-S0148/2018/VZ-17381/2018/542/
MKk (bod 63): „S ohledem na účel zákona lze 
však dovodit, že v  případě zjednodušeného 
podlimitního řízení musí být odůvodnění vý-
běru dostatečně určité a  podrobné, aby měli 
dodavatelé dostatek podkladů pro případné 
podání námitek proti postupu zadavatele 
v souvislosti s provedeným výběrem dodava-
tele a  současně aby byla zachována zásada 
transparentnosti zadávacího řízení ve smyslu 
§  6 odst.  1 zákona. Z  odůvodnění oznámení 
o výběru tedy musí být seznatelné, na zákla-
dě jakých skutečností a  podkladů zadavatel 
rozhodl právě o  výběru vybraného dodava-
tele, kterého vybral (mimo jiné) na  základě 
posouzení splnění podmínek účasti v zadáva-
cím řízení a hodnocení nabídek.“

Není zcela jasné, z  čeho konkrétně ÚOHS 
dovodil povinnost zadavatele, že v  ozná-
mení o  výběru musí být obsažena infor-
mace o dokumentech, ze kterých vyplývá 
splnění kvalifikace. V této logice ad absur-
dum by mělo oznámení o výběru obsaho-
vat i  informaci o  splnění zadávacích pod-
mínek, resp. podmínek účasti ve  smyslu 
§ 37 ZZVZ. Pokud v případě nadlimitního 
režimu zákonodárce požaduje, aby při 
oznámení o  výběru byly uvedeny pouze 
podmínky účasti ve  smyslu §  37 odst.  1 
písm. a) ZZVZ,[4] je nelogické stejně přísný 
požadavek klást na  zadavatele i  v  přípa-
dě zjednodušeného podlimitního řízení. 
Vhodné by bylo v  daném případě, kdyby 
došlo k  ustálení praxe na  tom, že odů-

vodněním výběru ve  smyslu §  50 ZZVZ 
je pouze odůvodnění hodnocení nabídek 
ve smyslu § 39 odst. 2 písm. c) ZZVZ. Ten-
to závěr indikuje i důvodová zpráva k § 50 
ZZVZ, kde je uvedeno: „Zadavatel je povi-
nen rozhodnout o  výběru nejvhodnější na-
bídky na základě kritérií hodnocení.“

Závěr

Z  výše uvedené rozhodovací praxe jedno-
značně plyne důraz ÚOHS na dodržování zá-
kladních zásad zadávacího řízení ve smyslu 
§ 6 ZZVZ, zejména zásady transparentnosti. 
Ač tedy zjednodušené podlimitní řízení by 
mělo být nejjednodušším způsobem zadání 
veřejné zakázky, lze doporučit, aby zada-
vatelé postupovali obezřetně a  i  při tomto 
postupu, pokud §  53 a  54 ZZVZ výslovně 
neumožňují jiný postup, využili analogic-
ky postupu uvedeného v části čtvrté ZZVZ 
upravující nadlimitní režim.  

Mgr. Tomáš Nikš, VKS legal 
advokátní kancelář, s.r.o.

„
Není zcela jasné, z čeho konkrétně ÚOHS dovodil 
povinnost zadavatele, že v oznámení o výběru musí být 
obsažena informace o dokumentech, ze kterých vyplývá 
splnění kvalifi kace. V této logice ad absurdum by mělo 
oznámení o výběru obsahovat i informaci o splnění 
zadávacích podmínek, resp. podmínek účasti ve smyslu 
§ 37 ZZVZ. 
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Fórum: Vendor-lock-in

Bc. Petr Novák

navrhovatel diskuze

Je složitou, nepříjemnou a zejména drahou situací pro 

klienta, který se v ní ocitl. Dle vymezení Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže lze hovořit o neschopnosti 

zadavatele změnit či zpřístupnit dílo vytvořené 

dodavatelem bez jeho souhlasu nebo poplatků (tzv. 

exit cost). Zadavatel je jako uživatel díla v situaci, kdy je 

s ohledem na jiná pravidla, která též musí v oblasti veřejné 

správy dodržovat, zcela závislý na službě konkrétního 

dodavatele. Proto se mluví o proprietárním uzamčení 

zadavatele, který není schopen změnit své existující řešení 

jednoduše a bez shora uvedených výstupních nákladů, 

které jsou kvůli jeho závislosti na dodavateli mnohdy 

přemrštěně vysoké.[1]

[1]   Zakázkové právo v oblasti ICT a další aktuální témata [online]. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
Informační list 1/2017, s. 22.

Tato problematika je velmi aktuální a mám osobně radost z aktivity našich čtenářů, 

jako je pan Petr Novák, který má praxi z veřejné správy, a to zejména v oblasti 

veřejných zakázek v IT sektoru, například zavedení dynamického nákupního 

systému (DNS) na Ministerstvu zemědělství ČR či zpracování technicky-cenové 

oponentury systému komunikační infrastruktury veřejné správy  (KIVS). Jeho aktivní 

přístup a nadšení mě velmi oslovily a podařilo se mi dát dohromady velmi zajímavé 

respondenty na dané téma. Pokud bude ze strany čtenářů zájem, lze danou 

problematiku v budoucnu detailněji rozvinout. Obecně pak Fórum názorů budeme 

zařazovat poměrně často i témata inovativní, zahraniční praxi a cokoliv, 

co s investováním veřejných prostředků souvisí.

P. N.
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1.     Jaká je role principů 3E u veřejných zakázek, u kterých je založen stav 
vendor lock-in, případně jak tyto principy zajistit? 

Bc. Petr Novák

Stav vendor lock-in je možné chápat jako 
specifi cký druh teoretického konceptu Path 
dependence. Naše rozhodnutí a  volby jsou 
ovlivněny rozhodnutími učiněnými v minu-
losti. Path dependence, resp. vendor lock-in, 
popsal Brian W. Arthur v roce 1994 v článku 
Increasing Returns and Path Dependence in 
the Economy a demonstroval např. na přípa-
du VHS v. Betamax.

Vendor lock-in byl identifi kován primárně 
jako ekonomický problém, které má dopad 
na  další rozhodnutí, kdy výběr dané tech-
nologie/standardu předurčuje možnosti 
dalšího rozvoje či nákupu dalších produktů. 
Ekonomové se tímto problémem zabývali 
a  zabývají z  důvodu potlačení konkurence 
a zvýšení nákladů.

V  technologicky vyspělých odvětvích, jako 
je IT, technologie pro medicínu či produkty 
a  technologie pro průmysl, se vendor lock-
-inu dá jen obtížně vyhnout. Pokud v daném 
odvětví neexistuje vysoká míra standardi-
zace a  otevřenosti, je pochopitelnou sna-
hou výrobců vytvářet produkty a  techno-
logie, případně i  licenční podmínky, které 
neumožňují kombinaci produktů různých 
výrobců (viz např. technologické i  smluvní 
podmínky u výrobců tiskáren, které na tech-
nologické úrovni, ale i  smluvní se snaží zá-
kazníka odradit od  koupě alternativních 
tonerů/náplní – čipy v  náplních a  smluvní 
podmínky omezující reklamovatelnost zaří-
zení v  případě použití neoriginálních tone-
rů/náplní).

Hodnocení, zda zadavatel je ve stavu vendor 
lock-inu, bychom nikdy neměli posuzovat 
podle toho, zda existuje síť distributorů pro 
dané řešení/službu/produkt, ale zda existují 
alternativní řešení/produkty/služby. Např. 
pro produkty de facto monopolu na  trhu 
kancelářského software v dnešní době exis-
tuje celá řada variant a  alternativ, přesto 
většina veřejných zadavatelů soutěží pouze 
marži u dealerů.

Stav vendor lock-in má vždy dopady 
do  hospodářské soutěže. V  závislosti 
na  cenové/licenční politice pak může mít 
dopady na  cenu a  v  neposlední řadě mo-
hou být vynaložené náklady mentálním 
problémem pro změnu dodavatele, a tedy 
hledání lepšího, tedy řešení lépe naplňující 
původní účel, a  to zejména z pohledu pří-
padného přezkumu ze strany kontrolních 
orgánů a  obvinění zadavatele z  případné 
neefektivity, kterémuž se zadavatel často 
nevyhne, ať dělá co dělá, typicky u velkých 
informačních systémů, zadavatelé mohou 
udržovat i  technologicky zastaralé řešení, 
hlavně aby se eliminovala provozní rizika, 
ale i  rizika investic, která jsou často konti-
nuální s ohledem na potřebu podchytit le-
gislativní změny.

Důležité je připomenout celkový teoretic-
ký koncept Path dependence. Zadavatelé 
a zakázky nejsou statické, ale procházejí vý-
vojem. Nelze na problém, který byl v oblasti 
veřejné správy a zadavatelů identifi kován až 
s počátkem 21 století, nahlížet ahistoricky, tj. 
jako na  vědomost, kterou měli zadavatelé 
mít odjakživa. S  tím, jak je problém identi-
fi kován, je nutné hledat opatření, která buď 
pomohou mitigovat rizika, nebo je odstraní. 
Vendor lock-in je inherentní v  technologic-
ké oblasti a  své kořeny má i  v  patentovém 
a  autorském právu, které tvoří rámec pro 
ochranu investic, ale umožňuje vytvářet 
technologické bariéry omezující změnu do-
davatele (např. upravený vnitřní software 
v pevném disku v rámci diskových polí zne-
možňuje použití fyzicky stejných disků, ale 
se softwarem výrobce pevného disku, zada-
vatel tak musí s ohledem na autorskoprávní 
ochranu využít pevný disk z  distribučního 
kanálu výrobce diskového pole). 

Zadavatel může pomoci posílit roli principů 
3E v rámci zadávání veřejných zakázek tím, 
že:

a)  Hledá otevřená a standardizovaná 
řešení (nikoli de facto standardy, 
ale skutečné standardy, a to např. 
na úrovni rozhraní, vstupů, výstupů, 
atd.).

b)  Kalkuluje náklady na celý životní cyklus 
řešení.

c)  Stanovuje životní cyklus s ohledem 
na technologický vývoj.

d)  Hledá řešení, která mohou pomoci 
posílit konkurenci na trhu, např. 
hledáním alternativ a zvýhodněním 
řešení, která nabídnou vyšší míru 
otevřenosti (např. přístupnost 
zdrojových kódů u software).

e)  Váží výhody ekosystémů, které 
horizontální i vertikální integrací 
produktů tvoří nenápadný a líbivý 
vendor lock-in.

f)  Zejména se však soustředí na účel a cíl, 
nikoli na konkrétní řešení. 

Mgr. Kamil Jelínek 

Dle mého názoru je předně nutné zodpo-
vědět si otázku, zda je primárním cílem 
ZZVZ zajištění co nejširší hospodářské sou-
těže a konkurenčního prostředí mezi doda-
vateli nebo zda takovým cílem je dosažení 
principů 3E, tedy vynakládání veřejných 
prostředků hospodárně, účelně a  efektiv-
ně (k  tomu blíže zákon č.  320/2001 Sb.), 
neboť o tom nepanuje obecná shoda. Dů-
sledkem nevyjasněného vztahu mezi uve-
denými dvěma zásadami je, že v některých 
rozhodnutí jsou principy 3E označovány 
za  samotný cíl ZVZ, resp. ZZVZ, přičemž 
tohoto cíle je dosahováno především vy-
tvářením podmínek pro to, aby smlouvy 
hrazené z veřejných prostředků byly zada-
vateli uzavírány při zajištění hospodářské 
soutěže a  konkurenčního prostředí mezi 
dodavateli (srov. např. rozsudek Nejvyšší-
ho správního soudu ze dne 15. 5. 2012, č. j. 
2 Afs 1/2012-13). V jiných rozhodnutích – ze-
jména pak v oblasti přezkumu zadávání ve-
řejných zakázek na IT – však zaznívá názor, 
že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
není zmocněn k tomu, aby „posuzoval, zda 
úkony zadavatele v  zadávacím řízení jsou 
účelné, efektivní a  zadavatelé hospodárně 
vynakládají veřejné prostředky, přestože uve-
dené je účelem zákona, jak judikoval Nejvyšší 
správní soud“ (srov. rozhodnutí předsedy 
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Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze 
dne 28. 8. 2013, č.  j. ÚOHS-R120,124/2012/
VZ-16183/2013/310/MLr), či je důraz kladen 
primárně na zajištění hospodářské soutěže.

Ač by se mohlo na první pohled zdát, že se 
jedná o otázku akademickou, má prizma – 
spočívající v účelu či cíli zákona –, jakým bu-
deme na  zadávání navazujících veřejných 
zakázek v případě dodavatelského vztahu, 
kde je založen stav exkluzivity, nahlížet, 
významný vliv nejen na jeho posouzení or-
gánem dozoru, ale i na jeho možná řešení. 
Pokud by totiž bylo na  zadávání navazují-
cích veřejných zakázek nahlíženo primárně 
optikou zajištění hospodářské soutěže, což 
se blíží názoru Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže, pak v  zásadě není prostor 
na jakékoliv ekonomické kalkulace ohledně 
výhodnosti jednotlivých řešení. Opačný zá-
věr by naopak otevřel značný prostor pro 
úvahy o  ekonomické výhodnosti zadávání 
navazujících veřejných zakázek v jednacím 
řízení bez uveřejnění oproti poptávání ce-
lého „nového“ informačního systému tzv. 
na  zelené louce a  naopak, k  čemuž však 
v současné době nedochází a ekonomický 
rozměr je buď opomíjen, nebo nahrazen 
zcela obecnými úvahami o fi nanční nároč-
nosti jednotlivých variant řešení stavu ven-
dor lock-in. Význam, potažmo role principů 
3E tak zcela závisí na defi nování jejich vzta-
hu s požadavkem na zajištění hospodářské 
soutěže a konkurenčního prostředí. Nicmé-
ně nelze odhlédnout od  značného evrop-
ského vlivu, kdy zadávací směrnice jsou pri-
márně založeny, ač pochopitelně obsahují 
i  zmínky o  principech 3E, na  zajištění ote-
vřené (ideálně celoevropské) hospodářské 
soutěže, což nelze i s ohledem na požada-
vek eurokonformního výkladu ignorovat.

Nesporně ideální situací je, jsou-li oba uve-
dené principy v  souladu, doplňují se, a  to 
mnohdy s další přidanou hodnotou zadává-
ní veřejných zakázek např. ve formě podpo-
ry malých a středních podniků. Pokud však 
jsou principy 3E a  požadavek na  zajištění 
hospodářské soutěže v  kolizi – jako tomu 
je u  navazujících veřejných zakázek v  IT –, 
pak by dle mého názoru principy 3E neměly 
ustupovat do pozadí, ale mělo by k nim být 
přihlíženo, neboť právě v nich lze spatřovat 
esenci celého zakázkového práva. V  rámci 
řešení stavu vendor lock-in by tak dle mého 
názoru měl být více brán zřetel na analýzy, 
které by umožnily exaktně posoudit eko-
nomickou stránku obou variant řešení, tj. 

setrvání v dodavatelském vztahu s vendor 
lock-in či zadávání nové veřejné zakázky 
na  zelené louce, v  konkrétních případech. 
Právě tento více ekonomicky zaměřený pří-
stup by v konečném důsledku mohl v  jed-
notlivých případech vést k rozumným řeše-
ním stavu vendor lock-in s ohledem na vy-
nakládání veřejných prostředků.

ROWAN LEGAL

Principy 3E vyplývají odjinud než ze sa-
motného ZZVZ, při jejich používání si tak 
jen s  pouhým textem zákona nevystačí-
me, a  to v  žádném zadávacím řízení. Jak 
budou v  rámci konkrétní veřejné zakázky 
tyto principy uplatněny, je dáno zejména 
ve  fázích plánování a  následné přípravy 
konkrétní veřejné zakázky. V situaci vendor 
lock-in jsou možnosti postupu zadavate-
le značně omezené, to však neznamená, 
že by význam 3E byl nějak potlačen, spíše 
naopak! Právě v  situaci, kdy je zadavatel 
„uvězněn“ ve vendor lock-inu, měl by se in-
tenzivně zabývat tím, zda setrvání v něm je 
účelné, efektivní, případně hospodárné. Již 
na počátku této úvahy je však třeba vnímat, 
že ZZVZ dodržení principů 3E jako možnos-
ti setrvání ve  stavu vendor lock-in nezná, 
tedy dodržení 3E a setrvání ve stavu vendor 
lock-in zadavateli ve vztahu k ZZVZ v ničem 
nepomůže. 

Pokud je při přípravě nové veřejné zakázky 
zadavatel „volný“ a  může (a  zároveň musí) 
posuzovat, jak nejlépe zajistí svůj cíl, případ-
ně jaké varianty řešení přicházejí v  úvahu, 
v  situaci „vendor lock-in“ o  tuto volnost již 
přišel a cestu k cíli má pevně danou.

Před sebou pak ovšem nemá jen možnost 
pokračovat v „uzamčeném“ vztahu, ale vždy 
se alespoň hypoteticky rýsují i možnosti dal-
ší, které musí zadavatel zvažovat (a případně 
vylučovat): 

1)  vymanit se z vendor lock-in 
„vykoupením“, např. získáním potřebné 
licence, alespoň pro část plnění,

2)  omezit využití stávajícího plnění tím, 
že bude částečně nahrazeno jiným 
plněním,

3)  úplně zavrhnout stávající řešení.

Posouzení, zda vůbec ve vztahu pokračovat 
(zda má stále smysl) či zda cíle zadavatele lze 
dosáhnout právě jen stávajícím plněním, je 
úvahou o účelnosti.

A  pokud nějaké plnění nadále potřebuje 
– jsou zdroje optimalizovány, jinými slovy, 
je účinek nejvyšší? To bývá obvyklý první 
argument zadavatele k  zachování vendor 
lock-inu. Zde se však musí vztáhnout k širším 
nákladům životního cyklu veřejné zakázky 
a  postavit proti sobě ekonomický model 
stávajícího „uzamčeného“ řešení a případně 
nově budovaného řešení. Nezdá se, bohu-
žel, že by existující rozhodovací praxe ÚOHS/
soudů směřovala alespoň k  náznakům for-
mulace toho, co by měla obsahovat úvaha 
zadavatele o efektivitě, a namísto toho ustr-
nula u použití pojmu „hospodárnost“, který 
se však dotýká pouze aspektu minimalizace 
nákladů. To je v době, kdy neustále hovoří-
me o tom, jak má zadavatel usilovat o kva-
litu a nehodnotit pouze na základě nejnižší 
ceny, poněkud anachronické. Přesto i  když 
zadavatel 3E dodrží (a odůvodní), nemusí to 
být důvod pro použití JŘBU. Pak mu nezbý-
vá než si vybrat, zda raději poruší ZZVZ nebo 
např. zákon č. 219/2000 Sb.

HAVEL & PARTNERS

Principy hospodárnosti, efektivity a  účel-
nosti, jinak známé pod označením 3E, jsou 
ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, ve znění pozděj-
ších předpisů (ZZVZ) řazeny mezi základní 
principy veřejného zadávání. 

Principy 3E a jejich naplňování se posuzují 
komplexně, tj. pro to, aby zadavatel svým 
povinnostem dostál, by jím pořízené plnění 
mělo být hospodárné, efektivní a současně 
i účelné.[1] Zadavatelé by k povinnosti do-
držovat principy 3E měli přihlížet vždy, a to 
jak v  rámci přípravy zadávacích řízení, tak 
v průběhu realizace. 

V této souvislosti však platí, že ZZVZ pro za-
davatele stanovuje řadu povinností, jejichž 
část, zejména požadavky na  zajištění ote-
vřené hospodářské soutěže, jsou s principy 
3E v některých případech v rozporu. 

Zejména to platí pro Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS)[2] prosazo-

[1]   Viz např. bod 6.4 Metodiky veřejného 
nakupování – Naplňování principů 3E v praxi 
veřejného nakupování vydané Centrální 
harmonizační jednotkou Ministerstva fi nancí ČR 
(pracovní verze).

[2]   Viz např. ÚOHS ze dne 22. 12. 2017, sp. zn. 
R0189/2017, popř. ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. 
R0162/2017.
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vané nahrazení informačních systémů za-
tížených vendor lock-inem (tj. výhradními 
autorskými právy stávajícího dodavatele 
ke  změnám jím implementovaného systé-
mu) novými, z  autorskoprávního hlediska 
potenciálně otevřenějšími informačními 
systémy v otevřených výběrových řízeních 
bez ohledu na to, zda je stávající informační 
systém morálně zastaralý nebo funkčně či 
bezpečnostně nevyhovující. 

Byť nahrazení informačního systému zatí-
ženého vendor lock-inem hospodářskou 
soutěž otevře, může znamenat zmaření 
vynaložených investic do stávajícího infor-
mačního systému,[3] dodatečné pořizovací 
náklady na  nový informační systém, jakož 
i další náklady na součinnost zadavatele při 
jeho implementaci, školení zaměstnanců 
i na činnosti stávajícího dodavatele potřeb-
né k přechodu na nový informační systém 
(migrace dat) či těžko vyčíslitelná rizika ne-
úspěšného přechodu na  nový informační 
systém. 

Nahrazení funkčního a  vyhovujícího infor-
mačního systému novým systémem pou-
ze pro účely odstranění vendor lock-inu je 
krokem, který by řádný hospodář bez další-
ho nepodnikal.

Prosazení principů 3E v  případě nahraze-
ní historických, avšak v  zásadě funkčních 
a  vyhovujících informačních systémů zatí-
žených vendor lock-inem je tedy velmi ob-
tížně proveditelné.

Nedostatečně funkční informační systém 
není nezbytně nutné nahrazovat systémem 
novým. Přípustným výsledkem otevřené 
soutěže může být jak vylepšení provozova-
ného systému stávajícím dodavatelem, tak 
dodání zcela nového informačního systé-
mu, ať již dodavatelem novým, nebo stáva-
jícím. Ten se k nabídce vylepšení nebo na-
hrazení stávajícího informačního systému 
rozhodne v závislosti na míře rozdílů mezi 
výchozím a požadovaným cílovým stavem 
informačního systému. Přitom i  nabídka 
vylepšení provozovaného informačního 
systému stávajícím dodavatelem může vy-
hovovat případnému požadavku zadavate-
le na  autorskoprávně otevřený informační 
systém – skrze podmínky tendru lze autor-
ská práva rozšířit i na již dodaný systém.

[3]   Viz rozsudek NSS ze dne 11. 1. 2013, sp. zn. 5 Afs 
42/2012.

Zadavatelé by tedy s ohledem na principy 
3E měli zvažovat, zda je nutné provozovaný 
informační systém nahrazovat jako celek 
systémem zcela novým nebo připustit jako 
jednu z  možností jeho úpravu stávajícím 
dodavatelem. Nevýhodu ostatních účastní-
ků, kteří budou s ohledem na vendor lock-
-in nuceni nabídnout zcela nový informační 
systém, lze vyvažovat dostatečně dlouhou 
dobou údržby a  podpory informačního 
systému.

Úřad pro ochranu hosp. soutěže

Zadavatelé jsou při své činnosti vázáni řa-
dou pravidel a  povinností vyplývajících 
z různých právních předpisů. Uvedené pla-
tí i  v  souvislosti s  vynakládáním veřejných 
prostředků, které jim jsou svěřeny a  které 
investují. Bezesporu platí, že zadavate-
lé při vynakládání veřejných prostředků, 
tedy i při zadávání veřejných zakázek, jsou 
povin ni postupovat v  souladu s  tzv. pra-
vidly 3E. Jedná se o  pravidla, která své le-
gální vymezení nalézají např. v § 2 zákona 
č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole, ve zně-
ní pozdějších předpisů či v  §  14 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a  jejím vystupování v  právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž sta-
novují povinnost hospodárného, účelného 
a efektivního vynakládání prostředků. 

Ve  vztahu k  položené otázce je třeba pri-
márně uvést, že kompetence Úřadu při pře-
zkumu veřejných zakázek jsou vymezeny 
v § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve  znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“). Podle 
výše citovaného ustanovení zákona Úřad 
vykonává dozor nad dodržováním pravidel 
stanovených tímto zákonem. Úřad ze záko-
na tedy není nadán pravomocí k výkonu do-
zoru nad jinými právními předpisy, přičemž 
principy 3E nejsou v zákoně zakotveny. Uve-
dené však neznamená, že zadavatelé nema-
jí povinnost při zadávání veřejných zakázek 
postupovat i podle jiných právních předpi-
sů, Úřad však svou dozorovou činnost vyko-
nává v případě zadávání veřejných zakázek 
výlučně ve  vztahu k  dodržování pravidel 
dle zákona. Ve vztahu k problematice prin-
cipů 3E a výkonu dozoru Úřadem lze např. 
odkázat i  na  závěry předsedy Úřadu uve-
dené v  rozhodnutí ze dne 11. 4. 2016, č.  j. 
ÚOHS-R218/2015/VZ-14888/2016/321/OHo, 
v němž předseda Úřadu konstatoval: „Tímto 

nijak nepopírám, že může docházet ke  kolizi 
právních předpisů v  souvislosti s  náhledem 
na  vypsané zadávací řízení při naplňování 
zásad 3E. Lze konstatovat, že  v  současném 
prostředí je společností navýšen požadavek 
na  kontrolu nakládání s  veřejnými prostřed-
ky, což se odráží právě ve  skutečnosti, že je 
hned několik institucí různými zákony nadá-
no pravomocí k  přezkumu postupu zadava-
telů v  zákonných mantinelech (…) je patrné, 
že  zkoumání skutečné podstaty nakládání 
s  veřejným majetkem mimo jiné z  hlediska 
účelnosti nespočívá v přezkumu jen z pohledu 
zákona (…), ale i z optiky jiných předpisů, nad 
jejichž dodržováním již není dána působnost 
Úřadu. Hlediska hospodárnosti, efektivnosti 
a  účelnosti, která vyjadřují cíl zákona, Úřad 
přezkoumává jen v  omezené míře ve  smyslu 
naplnění zákonnosti zadávacího procesu. 
Toto vymezení rozsahu dohledu Úřadu vyplý-
vá i z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 5. 6. 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008, který byl 
citován i  v  napadeném rozhodnutí a  v  němž 
Nejvyšší správní soud uvedl následující: ‚Toto 
ustanovení (§ 6 ZZVZ – pozn. předsedy Úřadu) 
totiž v  první řadě směřuje k  cíli samotného 
zákona o veřejných zakázkách, kterým je za-
jištění hospodárnosti, efektivnosti a  účelnos-
ti nakládání s  veřejnými prostředky. Zákon 
tohoto cíle dosahuje především vytvářením 
podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění 
je  hrazeno z  veřejných prostředků, byly za-
davateli uzavírány při zajištění hospodářské 
soutěže a  konkurenčního prostředí mezi do-
davateli (srov. shora cit. důvodovou zprávu 
k  zákonu). Právě k  zajištění konkurence mezi 
dodavateli slouží analyzované zásady rovné-
ho zacházení a zákazu diskriminace.‘ Jak z ci-
tovaného vyplývá, účelnost postupu zadava-
tele v  souladu se zákonem je zajištěna pro-
střednictvím vytvoření podmínek pro zadání 
veřejné zakázky za  zachování hospodářské 
soutěže a  konkurenčního prostředí.“ Byť se 
tedy předložená otázka týká postupu zada-
vatelů při vynakládání veřejných prostřed-
ků, k čemuž směřuje i zákon, jehož dodržo-
vání je předmětem výkonu dozoru Úřadem, 
a mohlo by se jevit, že její směřování právě 
na  Úřad je přirozeným způsobem, jak se 
dobrat k jejímu zodpovězení, je limitou pro 
získání takovéto jednoznačné odpovědi 
ze strany Úřadu výše popsaná skutečnost 
spočívající v nepříslušnosti Úřadu. Položený 
dotaz tudíž v  daném případě míří do  ob-
lasti, která nespadá do kompetence Úřadu, 
a proto by mohlo být považováno za projev 
překračování vlastní pravomoci či snad mi-
nimálně nedostatku profesionality, pokud 
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by se Úřad v této záležitosti pokoušel před-
kládat jakékoliv odborné teoretické závěry 
k danému tématu.

Nicméně i přes výše uvedené, kdy takovýto 
přístup k  položené otázce ze strany Úřa-
du by mohl být někým současně označen 
za  nepatřičný alibismus, Úřad dodává, že 
vnímá aktuálnost a palčivost řešené proble-
matiky, a to zejména v návaznosti na argu-
mentaci, která je mu předkládána v  rámci 
správních řízení ze strany zadavatelů ospra-
vedlňujících jejich postup v  situacích, kdy 
dle jejich názoru bylo jediným správným 
řešením z pohledu dodržení zásad 3E v pří-
padech tzv. vendor lock-inu pokračování 
v  exkluzivním vztahu se stávajícím doda-
vatelem, jelikož pouze tak dle jejich názoru 
nedošlo ke znehodnocení již vynaložených 
peněžních prostředků na  provoz stávající-
ho systémového vybavení zadavatele, což 
by nastalo, pokud by museli za účelem vy-
tvoření podmínek pro otevřenou soutěž 
o dané plnění např. zcela nahradit své stá-
vající systémové řešení.

Z  předkládané argumentace tak bylo a  je 
zřejmé, že dodržování zásad 3E je pro za-
davatele jedním z podstatných aspektů při 
rozhodování, zda požadovaný předmět 

plnění (v minulosti Úřad řešil zejména ve-
řejné zakázky z oblasti informačních systé-
mů) lze poptávat formou jednacího řízení 
bez uveřejnění v  situacích, kdy je stávají-
cí smluvní dodavatel např. v  pozici určité 
formy autorskoprávní exkluzivity, avšak 
ve většině případů zapříčiněné postupem 
zadavatele v předchozím období, přičemž 
právě snaha o  nalezení „hospodárnější“ 
varianty vedla často zadavatele ke  zjed-
nodušenému  závěru, že pro takovýto 
postup (tedy setrvání v  takovémto stavu 
závislosti na  jednom dodavateli) existuje 
opodstatněný ekonomický důvod. K takto 
uplatňovanému přístupu ze strany zada-
vatelů se však jednoznačným způsobem 
vyjádřily soudy, které shodně  s  názorem 
Úřadu dovodily, že v  takto „zakonzervo-
vaných“ smluvních vztazích je především 
zapotřebí nalézt způsob, jak se z  tako-
vého omezení vymanit, jelikož případné 
ekonomické důvody na straně zadavatele 
nemohou vést k  nepřípustnému zvýhod-
nění konkrétního dodavatele, a nemohou 
tak převážit nad zákonem chráněným zá-
jmem na otevřenou hospodářskou soutěž. 
Naopak je třeba akcentovat, že na situaci, 
kdy se zadavatel dostane do stavu vendor 
lock-inu, je nutno obecně nahlížet jako 
na takovou, která již ze své podstaty popí-

rá smysl hospodárného, účelného a  efek-
tivního vynakládání prostředků.

V tomto kontextu tak lze pro zodpovězení 
položené otázky alespoň odkázat na uve-
dené závěry soudů (viz např. rozsudek 
Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2015, 
č. j. 62 Af 112/2013-131, ve kterém bylo kon-
statováno, že „Tu soud také poznamenává, 
že sama zásada hospodárnosti nemůže mít 
aplikační přednost před zásadou transpa-
rentnosti, jejímž promítnutím jsou ve vztahu 
k použití jednacího řízení bez uveřejnění zá-
konem striktně stanovené podmínky, jež je 
nutno interpretovat restriktivně právě s ohle-
dem na ochranu soutěže“), z nichž vyplývá, 
že jediný zákonem předvídaný postup pro 
zadavatele je v  případě vendor lock-in si-
tuací ten, který umožní otevřenou hospo-
dářskou soutěž o nově poptávaný předmět 
plnění, přičemž tomuto požadovanému 
stavu věci nemůže být překážkou žádná ze 
zásad 3E, resp. k uplatňování zásad 3E musí 
docházet vždy při dodržování platných 
právních předpisů, mezi něž se řadí i záko-
ny, které chrání hospodářskou soutěž mezi 
dodavateli, a tudíž je na zadavatelích, aby 
této skutečnosti přizpůsobili svůj postup 
v  rámci veřejných zakázek, resp. v  rámci 
veřejného investování obecně.

2.       Jaké řešení stavu vendor lock-in, zejména v případech rozsáhlých informačních 
systémů fungujících i několik desítek let, by se dalo označit za udržitelné?

Bc. Petr Novák

Předně je nutné vzít v  potaz dvě skuteč-
nosti, na  které se v  praxi zapomíná, a  za-
davatelé jsou často i neprávem obviňová-
ni z nečinnosti či vlastního zavinění. V prv-
ní řadě je takovéto obvinění často ahisto-
rické, a  to z  důvodu výše zmiňovaného 
konceptu Path dependence a  teorie soci-
álních problémů [viz např. Čtyřsložkový 
model veřejně politického cyklu in Potů-
ček, M. Veřejná politika. Upravené, doplně-
né a  aktualizované vydání v  českém jazy-
ce. Praha: Sociologické nakladatelství 
(SLON), 2005, s. 37].

Druhou skutečností ovlivňující obecně 
pozici zadavatele je asymetrie informací. 
Zadavatel zpravidla není tvůrcem tech-

nologií, nových postupů, ale pouhým 
konzumentem. Zároveň v  minulosti ne-
disponoval stejnými informacemi, včetně 
informací o  možných rizicích spojených 
např. s  využitím proprietárních systémů 
a  formátů jako výrobce. Pro výrobce bylo 
obecně jednodušší využít této asymetrie 
k vytvoření, případně postupnému posilo-
vání závislosti na dodavateli/výrobci.

V praxi je možné rozlišit dvě situace. První 
nastává u již existujícího systému, druhou 
je pak pořizování nového systému.

V  prvním případě jsou dlouhodobě pro-
váděny úpravy systému a  je zajišťována 
jeho údržba. Dodavatel v  tomto případě 
disponuje unikátním know-how, které bez 
ohledu na  fakticitu vlastnictví zdrojových 
kódů a dokumentace značně limituje mož-

nosti změny dodavatele, a  to z  následují-
cích důvodů:

Dokumentace nemusí být úplná.
Kvalita dokumentace zdrojových 
kódů nemusí být dobrá, a to 
i s ohledem na dlouhodobý historický 
vývoj.
Dodavatel si účelově drží určité 
know-how.

K  tomuto se ještě často přidává problém 
s  určením vlastnictví zdrojových kódů, 
jejich případným odkupem atd. Zejmé-
na ve  státní správě vede v  poslední době 
zadavatele historický vendor lock-in k plá-
nování pořízení nového informačního sys-
tému.

Bez ohledu na ochotu dodavatele/výrob-
ce předat zadavateli veškerou dokumen-
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taci, zdrojové kódy i  získané know-how 
(včetně např. různých interních znalost-
ních bází atd.) je změna dodavatele zpra-
vidla obtížná, případně i nemožná. Existu-
jící dodavatel disponuje zjevnou konku-
renční výhodou, která je ještě umocněna 
délkou trvání zadávacího řízení a případ-
né migrační doby na nového dodavatele. 
Zadavatelé v tomto případě čelí značným 
provozním rizikům a  vzhledem k  nutné-
mu souběhu obou dodavatelů i značným 
finančním nákladům. Přitom, bez dosta-
tečné lhůty pro prostudování všech pod-
kladů a  zdrojových kódů, se dodavatelé 
vystavují riziku přecenění či podcenění 
nákladů spojených s  převzetím díla. Za-
kázka je tak často spíš formálně otevře-
ným zadávacím řízením než reálnou sou-
těží.

V tomto případě je každá veřejná zakázka 
a  každý smluvní vztah unikátní a  je třeba 
jej posuzovat ad hoc a hledat i drobné kro-
ky k vyvážení postavení zadavatele, např. 
vyřešením problému autorských práv, ce-
listvosti dokumentace atd. a  ověřováním 
možnosti soutěže, např. formou předběž-
ných tržních konzultací, tak aby se stav vy-
užívaný – využívající změnil v  rovnocen-
nější obchodní partnerství.

Druhý případ, tj. nová soutěž na dodávky 
zboží a služeb, umožňují zadavateli reali-
zovat podstatně větší množství opatření 
vedoucích k  omezení závislosti na  doda-
vateli, a  to s  ohledem na  získané zkuše-
nosti. Mezi daná opatření mohou patřit 
např.:

Požadavek na dodávku 
komentovaných zdrojových kódů 
a jejich kontrola a případný audit 
(minimálně smluvní ukotvení, které 
v případě jakostních nedostatků 
umožňuje zjednání nápravy a uložení 
sankcí).
Kompilace – převod ze zdrojového 
kódu do spustitelného – jako jednu 
z akceptačních metrik pro převzetí 
díla či jeho části.
Důsledná kontrola dokumentace.
Vyloučení používaní binárních částí 
(tzv. binárních blobů), které omezují 
plnohodnotné využití zdrojových 
kódů a samotného software 
bez zajištění autorských práv 
k těmto částem, např. proprietární 
frameworky, atd.
Zajištění předání veškerých dat 

na vyžádání v dokumentované 
formě, např. po vzoru Google Data 
Liberation Front.
Otevřenost od počátku.

Zejména poslední opatření může být 
stěžejní pro dlouhodobou udržitelnost. 
V  tomto případě je systém již od  počát-
ku vyvíjen jako otevřený, po  vzoru open 
source softwaru. Zadavatel samozřejmě 
může omezit okruh subjektů, které bu-
dou mít přístup ke  zdrojovým kódům, 
např. jen na  kvalifikované subjekty dis-
ponující dohodou o  mlčenlivosti, ale 
skutečných efektů je zpravidla dosaže-
no, pokud je systém od  počátku vyvíjen 
jako otevřený, tj. po celou dobu může být 
pod drobnohledem třetích stran a know-
-how o  fungování systému může být ab-
sorbováno větším množstvím subjektů. 
Tento postup samozřejmě bude mít své 
kritiky, zejména v  případě bezpečnosti 
bude uplatňován princip security through 
obscurity.

Domnívám se, že v  obou případech se 
dá hledat cesta k  realizaci opatření, které 
zajistí udržitelnost předmětu plnění při 
zachování principů 3E, případně 4E (3E + 
etika).

Mgr. Kamil Jelínek 

Současné řešení, které vyplývá de facto
výhradně z  judikatury správních soudů, 
je – zjednodušeně řečeno – založeno 
na  posouzení otázky, zda zadavatel mohl 
v okamžiku zadávání původní veřejné za-
kázky, kterou stav vendor lock-in založil, 
předpokládat, že v budoucnu vznikne po-
třeba poptávané plnění upravovat či roz-
šiřovat. Pokud zadavatel mohl – zejména 
s ohledem na účel poptávaného IT plnění, 
předpokládanou dobu životního cyklu, 
pravděpodobnost změny legislativy atd. –
budoucí potřebu úprav předpokládat 
a nesjednal si odpovídající licenční opráv-
nění pro jeho úpravu, pak stav exkluzivity 
svým jednáním zavinil a není oprávněn za-
dávat navazující veřejné zakázky prostřed-
nictvím jednacího řízení bez uveřejnění 
s  odkazem na  §  63 odst.  3 písm.  c) ZZVZ. 
V opačném případě, tedy pokud zadavatel 
v době zadávání původní veřejné zakázky 
nemohl předvídat, že v budoucnu potřeba 
úprav vyvstane, avšak na  základě objek-
tivní změny okolností tento požadavek 

vznikl, jedná se o  pouhou „nešikovnost“ 
v  postupu zadavatele a  ten je oprávněn 
zadávat navazující veřejnou zakázku v jed-
nacím řízení bez uveřejnění.

Nastíněné „judikaturní“ řešení, ač se sna-
ží o  rozumný kompromis, bude v součas-
né podobě jen těžko odolávat aktuálním 
otázkám, které se vynořují právě ve vzta-
hu k  rozsáhlým informačním systémům. 
Část z  nich totiž vznikla ještě před naby-
tím účinnosti prvního zákona o  zadávání 
veřejných zakázek (zákon č. 199/1994 Sb.), 
event. po  nabytí jeho účinnosti, avšak 
ve znění, kdy se podle § 1 odst. 2 písm. b) 
citovaného zákona na  zakázky, jejichž 
předmět požíval ochrany autorského zá-
kona, nevztahoval (a to až do 31. 5. 2000). 
Současně nelze přehlédnout skutečnost, 
že celá oblast IT práva byla v  tomto ob-
dobí v  plenkách, což dokresluje i  fakt, že 
počítačový program byl tehdy účinným 
autorským zákonem (zákon č.  35/1965 
Sb.) uznán autorským dílem až na základě 
novely s účinností od 22. 4. 1996. Je tedy 
velmi problematické nahlížet na  veřejné 
zakázky zadané v  tomto  období dnešní 
optikou a  posuzovat otázku, zda zada-
vatel v  oné době mohl předpokládat, že 
v  budoucnu vyvstane potřeba budou-
cích úprav poptávaného plnění. Na  stra-
ně druhé však nelze, zejména s  ohledem 
na  dlouhodobost těchto dodavatelských 
vztahů, přehlížet jejich nevýhodnost 
zapříčiněnou dominantním postavením 
dodavatele a  potřebu nápravy takového 
stavu.

Další problematická otázka, která na „judi-
katurní“ řešení navazuje, spočívá v pokrytí 
„přechodného období“ v případě, že Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže nebo 
soud rozhodne, že zadavatel není opráv-
něn zadávat navazující veřejnou zakázku 
v jednacím řízení bez uveřejnění, nicméně 
zadání a  především realizace nového na-
hrazujícího plnění na zelené louce potrvá 
výrazně déle, než kolik času bude stávající 
dodavatel poskytovat na základě původní 
smlouvy zadavateli plnění. V takovém pří-
padě zadavatel – nevystačí-li si se změnou 
závazku ze smlouvy podle §  222 ZZVZ –
nemá k  dispozici jednoduchý zákonný 
způsob, kterým by smlouvu se stávají-
cím dodavatelem, byť na  nezbytně nut-
nou dobu, prodloužil a současně nemůže 
urychlit vývoj nového IT plnění, čímž se 
ocitne v nepříjemné pozici.
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Ač by se na  první pohled mohl text výše 
jevit jako kritika onoho „judikaturního“ 
řešení, není tomu tak. S drobnou parafrází 
známého citátu W. Churchilla o demokra-
cii lze konstatovat, že nikdo nepředstírá, 
že uvedené řešení je dokonalé nebo sa-
mospasitelné; říká se dokonce, že je to ten 
nejhorší způsob řešení, s  výjimkou všech 
ostatních způsobů, na  které se zatím při-
šlo. Seriózně je nutné na  „judikaturním“ 
řešení dále pracovat a  rozvíjet jej. Nic-
méně ruku v  ruce s  tím je nutná i  změna 
v  zadavatelském prostředí – jeho rekul-
tivace a  pochopení podstaty problému. 
Zadavatelé by se měli vymanit za starých 
nefunkčních vzorců a zadávat nové IT za-
kázky otevřeněji, a  to včetně rozšiřujících 
a  navazujících komponent na  stávající 
rozsáhlé informační systémy, a tím nevstu-
povat do  nových dodavatelských vztahů 
s  vendor lock-inem a  drobečkovou poli-
tikou postupně oslabovat pozici dodava-
telů ve  vztazích, kde je vendor lock-in již 
založen. V tomto směru však nezbývá než 
čekat, co přinesou světlé zítřky.

ROWAN LEGAL

Pokrok nezastavíme. Platí to ve  všech 
oborech lidské činnosti, ve všech oborech 
veřejného zadávání a  v  oboru pořizování 
a  správy informačních systémů dvojná-
sob. Informační systém pořízený např. 
v průběhu 90. let 20. století nemůže dnes 
plnohodnotně fungovat, aniž by od doby 
implementace nedošlo k jeho upgrade. 

Primárním nástrojem pro jeho dlouho-
dobou udržitelnost může být to, nakolik 
se před „několika desítkami let“ podařilo 
formulovat smluvní podmínky upgrade 
v  kombinaci s  finanční odměnou, aby 
tyto odpovídaly představám a potřebám 
obou smluvních stran i  dnes. Jedním 
dechem dodáváme, že takové nastavení 
považujeme za  krajně výjimečné, ne-li 
vyloučené. 

Méně komfortní varianta výše popsané 
situace je taková, kdy smluvní podmínky 
původní smlouvy jsou natolik obecné, že 
stranám umožňují udržovat vzájemnou 
spolupráci bez nutnosti dodatků, avšak 
za  cenu doplňování jakýmsi „zvykovým 
právem“ mezi stranami, které si v  zájmu 
udržení oboustranně zaužívané a výhod-
né spolupráce příslušné smluvní instituty 

shodně vykládají ku prospěchu pokračo-
vání vztahu. Fakticky tak dochází k obno-
vě, formálně nikoli. Strany v těchto přípa-
dech často těží z toho, že u informačního 
systému lze někdy jen obtížně stanovit 
hranice mezi původním plněním, pravi-
delnou a smluvně zajištěnou maintenan-
ce (údržbou) a mezi obnovou za nový sys-
tém, což následně komplikuje případný 
přezkum. Dlouhodobá udržitelnost je tak 
vykoupena částečně bezesmluvním vzta-
hem a  skončí při prvním sporu, nicméně 
není ve státní správě neobvyklá. 

„Standardní“ způsob zajištění dlouho-
dobé udržitelnosti letitých informačních 
systémů tak představuje „dodatkování“ 
smlouvy, tedy realizaci dodatečného pl-
nění v  souladu s  některým ustanovením 
ZZVZ. Za stavu vendor-lock-in přichází pri-
márně v  úvahu realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu, která však může být pro-
blematická zejména v případě opakované-
ho plnění. Rovněž pak bude často narážet 
na  interní pravidla veřejných zadavatelů, 
která i  v  případě VZMR vyžadují oslovení 
více než jednoho dodavatele.

Dále přichází v úvahu realizace jednacího 
řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 
písm. a) ZZVZ. Zde pak v úvahu přicházejí 
dvě základní situace: (A) informační sys-
tém je natolik unikátní, že reálně neexistu-
je jeho náhrada. Na  takovou situaci nelze 
pohlížet jako na  klasický vendor-lock-in, 
protože potřeba zadavatele kontrahovat 
s  jediným v  úvahu přicházejícím dodava-
telem zde není způsobena „uměle“ smluv-
ním ujednáním, ale vzniká v  důsledku si-
tuace na relevantním trhu, který nenabízí 
jiné řešení.

Varianta (B) je pak „klasický“ vendor-lock-
-in, kdy zadavatel disponuje informačním 
systémem, do  kterého může zasahovat 
jediný dodavatel výhradně v  důsledku 
smluvních ujednání se zadavatelem. Exis-
tují tak jiné systémy, které by rovněž moh-
ly uspokojit potřebu zadavatele. Pro reali-
zaci JŘBU musí být v takovém případě spl-
něna řada podmínek, které formulovala 
rozhodovací praxe a neoddělitelně i legis-
lativa. Splnění těchto podmínek považuje-
me v drtivé většině případů za vyloučené. 

Předně musí platit, že zadavatel stav ven-
dor-lock-in nezpůsobil vědomě a  účelově 
a stav exkluzivity nemohl ani přepokládat, 

přičemž o  této situaci musí unést důkaz-
ní břemeno. Rozhodovací praxe zejména 
zkoumá, zda zadavatel poptal licenční 
oprávnění v  potřebném rozsahu. U  dlou-
hodobě provozovaných informačních sys-
témů mohou být tyto podmínky fakticky 
splněny. „Pamětníci“ často dosvědčí, že 
v době před dvěma desítkami let bylo zcela 
nestandardní pořizovat informační systé-
my s  širokým rozsahem licenčních opráv-
nění, když řada dodavatelů by se takových 
zadávacích řízení neúčastnila, a  možnost 
pořídit nezbytné plnění by tak byla zma-
řena. Z  pohledu dnešní rozhodovací pra-
xe však ani „obvyklost“ poměrů na  trhu 
v  době před desítkami let nijak nevyluču-
je, že zadavatel měl možnost – navzdory 
obvyklé praxi té doby – poptávat licenční 
oprávnění v  širokém rozsahu. Jakkoli tedy 
můžeme učinit závěr, že zadavatel zadával 
přiměřeně k tehdejší praxi, z dnešního po-
hledu stav vendor-lock-in způsobil, resp. 
neučinil vše, aby takovému stavu předešel, 
což obvykle vylučuje možnost JŘBU. Ne-
unese tak důkazní břemeno ohledně toho, 
že vendor-lock-in nezpůsobil ani nemohl 
předvídat, proto již tímto je dlouhodobá 
udržitelnost těchto systémů vyloučena.

Přesto pokud by se zadavateli podařilo 
unést důkazní břemeno ohledně skuteč-
ností uvedených výše, musí rovněž pro-
kázat, že se mu nepodařilo stav vendor-
-lock-in odstranit, ačkoli se o  to aktivně 
a  efektivně pokusil, a  konečně prokázat, 
že realizace rozšíření původního plnění je 
nadále ekonomicky výhodnější než poří-
zení zcela nového řešení „na zelené louce“. 

Chceme-li navrhnout řešení dlouhodobé 
udržitelnosti informačních systémů, pak 
jako bezpečné doporučujeme realizaci ši-
roké soutěže na nové řešení, což je varian-
ta stoprocentně v  mezích všech právních 
mantinelů, často však naráží na  obtíže 
v  technické a  organizační rovině. Funkč-
ní alternativou k  tomuto postupu pak 
může být soutěž mezi partnery jednotli-
vých držitelů práv duševního vlastnictví 
za  předpokladu, že tito takovou partner-
skou síť připustí. Pokud se však zadavatel 
přesto rozhodne udržet si stávající řešení 
a  kontrahovat s  původním dodavatelem 
(držitelem příslušných práv) v jednacím ří-
zení bez uveřejnění, pak je potřeba popřát 
této snaze hodně štěstí, protože u takové 
mission immpossible se bez něj zadavatel 
neobejde.
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HAVEL & PARTNERS

Jak uvádíme výše, v praxi vždy nemusí být 
řešení vendor lock-inu nahrazením novým 
informačním systémem souladné se zása-
dami hospodárnosti, efektivity a účelnosti 
vynakládání veřejných prostředků.

Zejména u  komplexních informačních 
systémů, které zajišťují chod rozličných 
agend a  jsou propojeny s  dalšími systé-
my, databázemi či aplikacemi zadavatelů, 
může navíc jejich nahrazení objektivně 
ohrozit spolehlivost a/nebo bezpečnost 
fungování organizace zadavatele.

V  praxi bude potřeba zejména vyhodno-
tit aktuální technický stav informačního 
systému, jeho morální zastaralost, míru 
naplnění potřeb zadavatele v  porovnání 
s  jinými dostupnými řešeními. Stejně tak 
bude důležité, zda systém vyžaduje znač-
ný rozvoj nebo pro jeho efektivní fungo-
vání postačí v zásadě podpora provozu.

V  určitých situacích může být vhodnější 
setrvat u užívání stávajícího informačního 
systému, původního dodavatele zapojit 
pouze ve  vztahu ke  skutečně nezbytným 
úpravám informačního systému a pro čin-
nosti nevyžadující zásah do informačního 
systému poptat dodavatele v  otevřeném 
řízení. 

Lze také uvažovat o obnově jednání s pů-
vodním dodavatelem, aby zadavatel získal 
práva zasahovat do informačního systému 
i  prostřednictvím třetích osob, resp. tato 
získal alespoň v  určité míře. Nabízí se též 
možnost přesvědčit stávajícího dodava-
tele, aby veřejně deklaroval ochotu nabí-
zet všem účastníkům otevřeného tendru 
v  rozsahu jeho výhradních práv roli pod-
dodavatele za rovných podmínek.

Samozřejmě tam, kde je původní infor-
mační systém již na  hraně životnosti 
a jeho další rozvoj zadavateli nepřinese ře-
šení srovnatelná s novými produkty, bude 
nejvhodnější jej nahradit. V  takovém pří-
padě není ani vyloučeno formulovat zadá-
vací podmínky tak, že stávající dodavatel 
nebude moci fakticky nabídnout řešení 
spočívající ve  vylepšení stávajícího sys-
tému, nýbrž stejně jako ostatní účastníci 
bude muset nabídnout řešení postavené 
na zcela novém základě.

Úřad pro ochranu hosp. soutěže

Smyslem samotné právní úpravy zadává-
ní veřejných zakázek je ochrana veřejných 
prostředků, přičemž zákon tohoto cíle do-
sahuje především vytvářením podmínek 
pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hra-
zeno z  veřejných prostředků, byly zada-
vateli uzavírány při zajištění hospodářské 
soutěže a  konkurenčního prostředí mezi 
dodavateli (k  tomu srov. rozsudek NSS 
ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008). 
Jinými slovy řečeno, v  základech úpravy 
zadávání veřejných zakázek leží prostá 
a  v  zásadě nezpochybnitelná myšlenka, 
že nejlepší a  nejpřirozenější ochranou 
veřejných prostředků je to, aby jejich vý-
deji předcházela co nejotevřenější soutěž 
mezi dodavateli, kteří nabízejí plnění, jež 
má být za  tyto prostředky pořízeno, ne-
boť jen v  prostředí otevřené soutěže je 
dodavatel – chce-li daný kontrakt získat – 
nucen nabídnout i pro zadavatele výhod-
né podmínky.

Opakem popsané situace pak je stav ex-
kluzivity určitého dodavatele, který si 
v  situaci, kdy jeho plnění nemá alterna-
tivu, může diktovat v  podstatě jakékoliv 
podmínky. Stavem exkluzivity je v  tomto 
smyslu i situace tzv. „vendor lock-in“, tedy 
stav „uzamčení zákazníka“, který je závislý 
na produktech či službách určitého doda-
vatele (v oblasti IT zpravidla kvůli existenci 
práv duševního vlastnictví k využívanému 
IT vybavení).

Ze zcela principiálních důvodů je tak tře-
ba odmítnout „několik desítek let“ trvající 
vendor lock-in, tj. situaci, kdy několik de-
sítek let jeden dodavatel zadavateli dik-
tuje ceny, pokud jde o  údržbu, resp. roz-
voj jím dodaného systému, bez toho, aby 
uspěl se svou nabídkou na tento předmět 
plnění v  transparentním zadávacím říze-
ní, coby „udržitelné“ řešení. Každé další 
prodlužování takového stavu nutně vede 
k vynakládání veřejných prostředků, které 
není výsledkem nějakého transparentního 
a  nediskriminačního výběru dodavatele 
v  zadávacím řízení, a  nelze jej tak pova-
žovat za  postup, který by se v  případě 
zadavatele dal označit jako hospodárný 
a efektivní.

Není možno samozřejmě přehlížet, že 
situa ce zadavatele, který se v  situaci 

„uzamčení“ ocitl, je objektivně složitá, při-
čemž tento problém neřeší v  rámci Evro-
py pouze Česká republika, a je pokládáno 
víceméně za fakt, že jednoduché a rychlé 
řešení pro odstranění tohoto stavu zada-
vatel po ruce nemá.

Každý složitější IT systém je nepochyb-
ně třeba udržovat a  rozvíjet; zásah třetí 
osoby (odlišné od  jeho původního doda-
vatele) do  takového systému je limitován 
bariérami jak věcnými (znalost fungování 
takového systému), tak právními (práva 
duševního vlastnictví).

„Uzamčený“ zadavatel tak má v  podstatě 
jen dvě představitelná řešení:

 vybudovat „na zelené louce“ nový 
systém, u kterého se – vhodným 
nastavením zadávacích podmínek –
do budoucna svému „uzamčení“ 
vyhne, nebo
 dále udržovat exkluzivní vztahy se 
stávajícím dodavatelem, což je ovšem 
řešení principiálně špatné (k tomu viz 
výše).

Jediným do budoucna nosným řešením (od-
hlédneme-li od nepravděpodobné varianty, 
že by stávající dodavatel umožnil údržbu 
a  rozvoj svého systému soutěžit tím, že by 
zadavateli do  systému poskytl přístup – tj. 
poskytl příslušné licence a  zdrojové kódy) 
je tak vybudování IT systémů na novém zá-
kladě. Byť se v případě nadnesení takového 
řešení na  prvním místě objeví velké počá-
teční náklady, je třeba srovnávat srovnatelné 
a rea listicky uvážit, zda by zadavatel – teore-
ticky – opravdu něco ušetřil tím, že zůstane 
„navždy“ pod cenovým diktátem exkluzivní-
ho dodavatele.

Shora uvedené obecné závěry mají ostat-
ně odraz i  v  konkrétní právní úpravě, kdy 
zadavateli je umožněno zadat zakázku 
zcela bez soutěže (tedy v  jednacím řízení 
bez uveřejnění) v situaci, kdy jiný dodava-
tel ji nemůže (např. z důvodu ochrany práv 
duševního vlastnictví) plnit, ovšem pouze 
za předpokladu, že stav takové exkluzivity 
zadavatel nezpůsobil svým předchozím 
jednáním. Tento závěr je možno označit 
za pevný, a to s ohledem na rozsudek NSS 
ze dne 12. 5. 2016, sp. zn. 1 As 256/2015, 
ve  kterém Nejvyšší správní soud i  s  od-
kazem na  judikaturu Soudního dvora EU 
konstatoval, že tento závěr je i  z  pohledu 
evropského práva acte claire.
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3.       Lze v případě „rozbití“ vendor lock-inu zadáváním nové veřejné zakázky 
na zelené louce dosáhnout fakticky otevřené hospodářské soutěže 
mezi dodavatelem původní veřejné zakázky a dodavateli novými, resp. 
konkurenceschopnosti nových dodavatelů v takovém zadávacím řízení?

Bc. Petr Novák

Záleží na  konkrétní situaci. Obecná řešení, 
podle mého názoru, nemusí fungovat dob-
ře. Určitou konkurenční výhodu bude mít 
původní dodavatel zřejmě vždy, a  to díky 
znalostem, postupům, které uplatňoval při 
vývoji, atd. Zároveň u  komplexního soft-
ware (který má stovky tisíc řádků kódu, ce-
lou řadu vazeb a nové úpravy musí být reali-
zovány včas a s minimalizací provozních ri-
zik, tj. ekonomických dopadů) by otevřené 
zadávací řízení muselo minimálně poskyt-
nout dostatečný prostor pro prostudování 
zdrojových kódů a  stejně tak i  prostor pro 
migraci z původního na nového dodavatele. 
Je ke zvážení, jestli by nebylo vhodné v tako-
vém případě např. s využitím předběžné trž-
ní konzultace umožnit potenciálním účast-
níkům se seznámit se systémem a nechat je 
navrhnout lhůty pro vlastní zadávací řízení 
(pro dostatečné prostudování dokumenta-
ce) i  lhůtu pro vlastní migraci. Zadavatel by 
mohl pro takový případ kalkulovat s ekono-
mickou náročností celé změny dodavatele 
i zvážit rizika, která by se identifi kovala ještě 
před vlastním zahájením zadávacího řízení 
(samozřejmě zde JŘSÚ  poskytuje nepoměr-
ně více manévrovacího prostoru). 

Problém je vždy čas. Málokterý informační 
systém je statický, ale zpravidla se v  něm 
odrážejí legislativní, funkční i  uživatelské 
změny. Pokud bychom uvažovali o systému, 
který nedoznává příliš mnoha změn, je jistě 

reálnější konfrontovat stávajícího dodavate-
le s jinými účastníky. U dynamického systé-
mu, který se často mění, může být tato změ-
na složitější, a to i z důvodu rizik, kterých si je 
vědom potenciální dodavatel, tj. rizik spoje-
ných s rozvojem a údržbou systému po pře-
vzetí od původního dodavatele; tedy existují 
objektivní rizika, která potenciální uchazeči 
vyhodnotí jako příliš velká z pohledu ekono-
mického i reputačního.

Posuzován by tak měl být případ od  pří-
padu a  nehledat řešení, které padne všem, 
i za cenu toho, že existuje poptávka po řeše-
ních, která sluší každému.

Mgr. Kamil Jelínek 

Relativně výhodná pozice dodavate-
le původního plnění v  zadávacím řízení 
na „nové“ plnění je poměrně nesporná, a to 
zejména s  ohledem na  skutečnost, že při 
rozbití stavu vendor lock-in zadáváním ve-
řejné zakázky tzv. na zelené louce dochází 
k poptávání plnění ve značné části identic-
kého s plněním původním. Původní doda-
vatel tak disponuje nejen nadstandardním 
množstvím zejména technických informací 
o předmětu plnění, ale především značnou 
částí nově poptávaného plnění, neboť jím 
poskytnuté a nezřídka dlouhodobě spravo-
vané a rozšiřované IT plnění bude s největší 
pravděpodobností, což vyplývá z  povahy 
věci, kostrou „nového“ poptávaného plně-
ní. To je bezesporu významná konkurenční 

výhoda, která se může promítnout nejen 
v nabídce původního dodavatele – zejmé-
na v  podobě nižší nabídkové ceny –, ale 
dokonce může mít silný demotivační vliv 
na  ostatní dodavatele v  tom směru, že se 
zadávacího řízení nebudou ani účastnit.

Nastíněný scénář, ve  kterém by kvůli vý-
hodě získané dodavatelem v  původním, 
pro zadavatele minimálně z  důvodu sjed-
naných, resp. nesjednaných, licenčních 
oprávnění k  předmětu plnění, nevýhod-
ném dodavatelském vztahu došlo k faktic-
kému vyloučení reálné konkurenceschop-
nosti jiných dodavatelů v zadávacím řízení 
na „nové“ plnění, však zcela určitě není žá-
doucí. Smyslem tohoto fi nančně náročné-
ho postupu má naopak být otevření konku-
renčního prostředí.

Klíčovou roli na tom, zda v zadávacím řízení 
na  „novou“ veřejnou zakázku bude zajiš-
těna hospodářské soutěž, a  tedy i  konku-
renční prostředí, či nikoliv, má – ač se jistě 
nejedná o roli záviděníhodnou – zadavatel. 
Je totiž na zadavateli, jak bude zadávací ří-
zení a především zadávací podmínky vypa-
dat. Zadavatel – vědom si výhod, kterými 
disponuje původní dodavatel – může a měl 
by postupovat tak, aby racionálním stano-
vením zadávacích podmínek hospodář-
skou soutěž, resp. konkurenceschopnost 
jiných dodavatelů, zajistil. Za  významný 
prostředek, který může k dosažení uvede-
ného cíle vést, lze označit předběžné kon-
zultace ve  smyslu §  33 ZZVZ, kde by bylo 

Zejména v  průběhu roku 2017 pak Úřad 
vydal sérii rozhodnutí, ve kterých vyjádřil 
své přesvědčení, že situace, kdy zadavatel 
poptává robustní IT systém, který má být 
z  povahy věci užíván po  dlouhou dobu 
a u kterého není pochyb, že jej bude tře-
ba z  toho důvodu udržovat a  rozvíjet, 
aniž by v zadávacích podmínkách zajistil, 
že plnění spočívající v  této údržbě a roz-
voji bude moci být předmětem otevřené 
soutěže, odpovídá premise, že stav ex-

kluzivity byl způsoben jeho předchozím 
jednáním a že v takovém případě nemůže 
být pro zadávání těchto „následných“ ve-
řejných zakázek jednací řízení bez uveřej-
nění použito.

Pokud je Úřadu známo, několik z  těch-
to rozhodnutí bylo napadeno žalobou 
ve správním soudnictví, a tak – doufejme –
v  brzké době seznáme, jaký je na  da-
nou problematiku náhled soudů. Úřad je 

o správnosti svého přístupu hluboce pře-
svědčen, a to z toho důvodu, že opačný zá-
věr by znamenal, že i do budoucna budou 
plnění v hodnotě mnoha desítek či stovek 
milionů korun (spíše však miliard) z  ve-
řejných prostředků hrazena bez jakékoliv 
soutěže předem daným dodavatelům. Prá-
vě takový stav je z hlediska Úřadu absolut-
ně neospravedlnitelný a neudržitelný. 
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možné – ideálně za přítomnosti původního 
dodavatele – potenciálním dodavatelům 
poskytnout informace o  předmětu plnění. 
Zadavatel dále může například stanovit 
delší lhůtu pro podání nabídek v  zadáva-
cím řízení, aby tím poskytl dodavatelům 
dostatek času na  přípravu nabídky, nebo 
v rámci návrhu smlouvy stanovit termín pl-
nění tak, aby jeho splnění bylo reálné i pro 
dodavatele, kteří budou „nové“ plnění vy-
tvářet od nuly. Na tomto místě je však nut-
né zdůraznit, že uvedené nemá za cíl zne-
možnit původnímu dodavateli, aby „zvítě-
zil“ i v novém zadávacím řízení, ale zajistit 
co možná největší hospodářskou soutěž 
a  ideálně co možná nejrovnější postavení 
potenciálních dodavatelů v  tomto novém 
zadávacím řízení.

ROWAN LEGAL

Naše odpověď na  předchozí otázku se 
může zdát pesimistická, což je dojem 
oprávněný, nicméně pesimismus v  této 
otázce je dle našeho názoru namístě – pro-
vozování informačního systému jediným 
dodavatelem v  důsledku opakovaného 
prodlužování tohoto stavu je dle našeho 
názoru nejen prakticky nerealizovatelné 
v  prostředí ZZVZ, ale ve  většině případů 
to ani nebude plnění, které by – vzhledem 
k  absenci jakéhokoli konkurenčního pro-
středí – zajistilo u  tohoto plnění dodržení 
zásady „value for money“. 

Naproti tomu k  otevřenosti hospodářské 
soutěže po  rozbití stavu vendor-lock-in 
a  jeho nahrazení řešením na  zelené louce 
jsme částečně optimisté. Dle našeho ná-
zoru je stav trhu s  informačními systémy 
v  roce 2019 již na  takové úrovni, že v  drti-
vé většině případů existují k  softwarovým 
řešením konkurenceschopné alternativy. 
Konkurenční výhoda tak nespočívá v  sa-
motném software, ale v  know-how stáva-
jícího dodavatele ohledně prostředí zada-
vatele a  veškerých náležitostí, které jsou 
pro realizaci předmětu plnění nezbytné. 
V  praxi také sledujeme změnu v  přístupu 
některých vendorů, kdy již tvrdošíjně netr-
vají na zachování své výlučnosti a umožňují 
implementovat a rozvíjet své produkty i ji-
nými subjekty, které splní podmínky jejich 
partnerských programů.

Podmínkou úspěchu – a  často také ka-
menem úrazu – je tak v těchto případech 

projektová příprava zadávacího řízení. 
Zadavatel musí být schopen definovat 
veškeré své potřeby pro plnění veřejné 
zakázky na takové úrovni, aby se mu sku-
tečně (tedy nikoli jen na  papíře) podařilo 
nastavit pro všechny dodavatele rovné 
podmínky. Pokud řekneme, že to není 
snadný úkol, pořád jsme jeho obtížnost 
nevyjádřili dostatečně.

U  dlouhodobě provozovaných informač-
ních systémů se často setkáváme s  tím, že 
know-how o  fungování tohoto systému, 
včetně zkušeností a  poučení z  neúspěchů 
se shromažďuje výhradně u  dodavatele 
a u zadavatele zůstává minimálně, či častěji 
vůbec. To může být dáno jak fl uktuací stát-
ních zaměstnanců (zaměstnanec s podob-
ným know-how je na  trhu práce ceněný), 
tak i  počátečním nastavením vztahu, kdy 
si zadavatel nezajistil, aby mu potřebné 
know-how bylo odpovídajícím způsobem 
předáváno.

Řešení takové situace pak může spočívat 
především ve  využití méně tradičních za-
dávacích řízení, jako je soutěžní dialog, 
soutěž o  návrh či alespoň jednací řízení 
s  uveřejněním, která dávají jak zadavateli, 
tak i dodavatelům prostor pro komunikaci 
ohledně nejvhodnějšího řešení a  mohou 
dospět k  vhodné kombinaci zadávacích 
podmínek, která umožní např. též zacho-
vat funkční a  vyhovující části existujícího 
řešení obohacené o moderní komponenty 
nových částí systému. Nevýhodou těchto 
řešení je jejich zvýšená časová náročnost, 
což může být často nevýhoda fatální. Ale 
tak jako Bůh nevytvořil svět za  den, tak 
ani kompletní výměna informačního sys-
tému provozovaného desítky let nemůže 
proběhnout za  tři měsíce. Nicméně jsme 
přesvědčeni, že pečlivá projektová přípra-
va a dostatečná časová dotace se v těchto 
případech více než vyplatí.  

HAVEL & PARTNERS

ÚOHS ve  své aktuální rozhodovací praxi[1] 
prosazuje názor, že nahrazení historických 
informačních systémů zatížených vendor 
lock-inem systémy na  zelené louce, tedy 
zcela novými informačními systémy, je smy-
sluplným a  fakticky jediným přípustným 

[1]   Viz např. ÚOHS ze dne 22. 12. 2017, 
sp. zn. R0189/2017, popř. ze dne 12. 12. 2017, 
sp. zn. R0162/2017.

řešením. Tento názor nicméně nedoceňuje 
principy hospodárnosti, efektivity a  účel-
nosti.

V  této souvislosti je dle našeho názoru klí-
čovou otázkou to, zda informační systém 
zatížený vendor lock-inem je nedostatečně 
funkční, bezpečný či morálně zastaralý.

Pokud informační systém potřebám zada-
vatele vyhovuje, technicky a  ekonomic-
ky smysluplným řešením je zajištění jeho 
provozu, podpory a  rozvoje prostřednic-
tvím jednacího řízení bez uveřejnění s do-
davatelem systému. Byť právě toto řešení 
ÚOHS jednoznačně zavrhuje, může zamezit 
zmaření vynaložených investic[2] v podobě 
opětovné úhrady za implementaci obdob-
ného řešení a vynaložení značných nákladů 
na  migraci dat za  pomoci stávajícího do-
davatele, součinnost zadavatele či školení 
jeho zaměstnanců. Opomíjena jsou též 
značná provozní a reputační rizika spojená 
s implementací nového systému. Z uvede-
ných důvodů zadání příslušných služeb pů-
vodnímu dodavateli informačního systému 
by bylo racionální volbou každého soukro-
mého subjektu, pakliže stávající dodavatel 
nezneužívá svého výsadního postavení 
nadměrnými cenovými požadavky za úpra-
vy systému.

Pokud však stávající informační systém zatí-
žený vendor lock-inem potřebám zadavate-
le nevyhovuje, jeho nahrazení zcela novým 
informačním systémem může být technicky 
i ekonomicky smysluplným řešením. 

Pokud je informační systém schopen dal-
šího rozvoje, může být vhodné zadávací 
podmínky formulovat tak, že namísto do-
dání zcela nového systému může být pro-
veden rozvoj stávajícího systému. Z  toho 
plynoucí přirozenou konkurenční výhodu 
stávajícího dodavatele v  některých svých 
rozhodnutích ani samotný ÚOHS zásadně 
nezpochybňuje.[3]

Vyvážení této konkurenční výhody ze stra-
ny zadavatele je velmi obtížné a  je teo-
reticky proveditelné pouze stanovením 
dostatečně dlouhé doby podpory a  údrž-
by nového informačního systému. Běžně 
soutěžená doba podpory a údržby v délce 

[2]   Viz rozsudek NSS ze dne 11. 1. 2013, sp. zn. 
5 Afs 42/2012.

[3]   Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 6. 9. 2017, 
sp. zn. S0305/2017, bod 89.
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pouhých 2 či 4 let je v této souvislosti spí-
še nedostatečná, a  lze doporučit stanove-
ní doby delší, např. i  10 let, která se více 
blíží době životnosti systému. V  takovém 
případě je ale vhodné pečlivě formulovat 
podmínky předčasného ukončení smlou-
vy, případně delší dobu podpory a údržby 
stanovit jako opci na prodloužení smlouvy 
pro zadavatele, tj. negarantovat dodavateli 
celou dobu bez dalšího.

Úřad pro ochranu hosp. soutěže

Zodpovězení této otázky zcela určitě ne-
přísluší Úřadu, tj. minimálně nikoliv té jeho 
části, která vykonává dozor nad zadáváním 
veřejných zakázek. Odpověď na tuto otáz-
ku může zodpovědět pouze sám trh a snad 
případně jeho následná analýza, která by 
spočívala v  porovnání toho, zda v  zadá-
vacích řízeních na  nové veřejné zakázky 
ve větší míře vítězí dodavatelé původního 
řešení.

Pokud by snad měl dotaz redakce směřo-
vat k tomu, že různí dodavatelé veřejných 
zakázek nemají ani po  „rozbití“ vendor 
lock-inu stejné výchozí podmínky, tj. že 
např. dodavatel původního řešení má 
a  priori vždy výhodnější postavení v  pří-
padném novém zadávacím řízení na  ve-
řejnou zakázku, Úřad k  tomu uvádí ná-
sledující. Zákon ani „evropské“ směrnice 
neregulují to, aby všichni dodavatelé měli 
stejné výchozí podmínky v  soutěži o  za-
kázku. Účelem právní regulace zadávání 
veřejných zakázek je mj. pouze to, aby 
měli všichni dodavatelé stejnou příležitost 
zakázku získat, tj. aby byly zajištěny rovné 
podmínky přístupu k  zakázce. To, že však 
každý dodavatel je v  tržním hospodářství 
ve  zcela specifické výchozí situaci a  pod-
mínkách, které mohou spočívat v různém 
stadiu vývoje inovativních řešení, v  jiné 
míře personálního a  kapitálového zajiš-
tění, však neznamená, že takový stav je 
nežádoucí pro hospodářskou soutěž o no-
vou zakázku.

Od zadavatele po rozbití vendor lock-inu zá-
konodárce vyžaduje, aby stanovil zadávací 
podmínky v  souladu se zásadami transpa-
rentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení 
a  zákazu diskriminace. Aby soutěž o  novou 
zakázku byla skutečně efektivní a  přinesla 
zadavateli i očekávané úspory, lze nad rámec 
výše uvedených zásad jistě doporučit i  to, 

aby v zadávacích podmínkách nové veřejné 
zakázky byly v maximální míře uvedeny i roz-
hodné skutečnosti, které popisují stávající 
stav, aby byla v maximální míře eliminována 
přirozená výhoda původního dodavatele. 
Zadavatel by měl mít dostatečnou znalost 
trhu, aby věděl, zda je vhodné či přínosné 
pro potenciální dodavatele takové informace 
v  zadávacích podmínkách uvádět či nikoliv. 
Skutečnost, že původní dodavatel může z lo-
giky věci disponovat určitými informacemi 
či zkušenostmi z  prostředí zadavatele navíc 
oproti ostatním dodavatelům, však nelze 
a  priori vnímat jako takovou, která by vylu-
čovala otevřenou soutěž o veřejnou zakázku, 
popřípadě znemožňovala konkurenceschop-
nost nových dodavatelů. K právě uvedenému 
lze např. odkázat i na rozsudek Krajského sou-
du v Brně ve věci sp. zn. 62 Af 43/2013.

K  otázce možného zvýhodnění dodavatelů 
původního řešení v novém zadávacím řízení 
lze upozornit i na to, že Úřad se v praxi ně-
kolikrát setkal paradoxně i se zcela opačným 
názorem, tj. s  tím, kdy stávající dodavatel 
ve správním řízení namítá, že je znevýhod-
něn tím, že má z  dřívějšího plnění veřejné 
zakázky více informací, a tedy detailnější in-

formace o náročnosti veřejné zakázky, a tu-
díž bude v  soutěži o  zakázku cenově zne-
výhodněn, protože bude muset tuto svou 
hlubší znalost předmětu plnění zohlednit. 

K  tomu je třeba obecně uvést, že takové 
případy budou Úřadem posuzovány v kon-
textu § 36 odst. 3 ZZVZ, že dostačující a plně 
v souladu se ZZVZ bude takový postup za-
davatele, kdy zadávací podmínky stanoví 
a  poskytne „novým“ dodavatelům v  po-
drobnostech nezbytných pro jejich účast 
v zadávacím řízení. S tím je pak též nerozluč-
ně spojena povinnost poskytnout přiměře-
nou, tj. dostatečnou, lhůtu pro přípravu na-
bídky, a  to i ve vztahu k  těm dodavatelům, 
kteří se musí s realitou plnění dané veřejné 
zakázky (na rozdíl od dosavadního dodava-
tele) na základě zadávacích podmínek tepr-
ve seznámit.

Upřesnění k pojmu „udržitelné“: je záměr-
ně v  otázce č.  2 použit namísto formulace 
kompromisní řešení mezi zájmy zadavatelů 
a ÚOHS – aby si za něj mohl každý dosadit to 
„své“, a tím by se pravděpodobně lišily nejen 
návrhy řešení, ale i samotná představa o udr-
žitelném a snad i spravedlivém řešení.  
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