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1 Úvod 

Diplomová práce rozebírá problematiku zadávání veřejných zakázek ve 

stavebnictví. Dané téma jsem si vybral především proto, ţe v současné době je jedním 

z nejdůleţitějších problematik, o kterých se v médiích mluví. V současné době se stále 

více hovoří o této problematice, ba s trochou nadsázky by se dalo říci, ţe tato 

problematika je na denním pořádku. Jednou slyšíme o korupci při výběrovém řízení na 

veřejnou zakázku zadanou ve zdravotnictví, podruhé zase, ţe nejvýhodnější nabídka 

nebyla vybrána a byla upřednostněna výběrovou komisí nabídka, která se neumístila na 

prvním místě, potřetí o problémech a průtazích, které se vyskytly při průběhu veřejné 

zakázky, atd.  

 

Pod pojmem zadávání veřejných zakázek si lze velmi zjednodušeně představit 

právním řádem upravený postup, při kterém dochází k přerozdělování veřejných 

prostředků. I kdyţ nejsou veřejné zakázky jediným způsobem, kterým dochází k alokaci 

veřejných zdrojů, představují přesto tu nejvýznamnější oblast především ve vyspělých 

světových ekonomikách. V těchto zemích, ale také v České republice mají na veřejných 

zakázkách největší podíl zakázky na stavební práce, kde se podíl odhaduje ve výši přes 

50 %. 

 

Velice zajímavým tématem pro diplomovou práci by zcela jistě byly 

nesrovnalosti, průtahy a neopodstatněné navyšování ceny veřejné zakázky na výstavbu 

tunelu Blanka, ovšem dostat se k materiálům a informacím by bylo zcela jistě obtíţné aţ 

nereálné a zakázka stále nebyla dokončena, čili není známa její konečná cena. Je 

zajímavostí ţe společnost, která provádí realizaci této veřejné zakázky byla 

zainteresována i ve veřejné zakázce, na kterou píši diplomovou práci a způsobila při její 

realizaci nemalé komplikace a průtahy.  

 

A právě proto jsem se rozhodl pro zpracování tématu veřejné zakázky na Zřízení 

Arcidiecézního muzea v Olomouci. Tato veřejná jiţ proběhla a jsou známy všechny 

podstatné informace. Dané téma mi je bliţší, i proto, ţe jsem Olomoucký rodák a 
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vzhledem k tomu, ţe jsem se dostal k velice kvalitním informacím a materiálům, které 

mi byly zapůjčeny, věřím, ţe moje diplomová práce bude pro společnost přínosem. 

 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, kromě úvodu a závěru obsahuje 

také teoretická východiska, zadání veřejné zakázky, kde bude nastíněna konkrétní 

zakázka, průběh veřejné zakázky, který se bude týkat především komplikací spojených 

s ní a v poslední části nazvané Návrhy a doporučení se pokusím nastínit postup, pro 

zlepšení dané tématiky. 

 

Cílem diplomové práce je rozebrat konkrétní veřejnou zakázku, vytknout 

chyby, kterých se subjekty dopouštěly a navrhnout řešení jak by se mělo v dané 

problematice postupovat, popřípadě co by se mělo změnit. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Veřejná zakázka 

Pojem veřejná zakázka můţeme vymezit dvojím způsobem a to ekonomicky 

nebo právně. 

 

2.1.1 Vymezení pojmu veřejná zakázka z pohledu ekonoma 

Ekonomický význam pojmu veřejná zakázka velmi úzce souvisí 

s přerozdělováním a účelnou alokací veřejných prostředků. 
1
 V zemích, s vyspělou 

ekonomikou dochází v současné době při zadávání veřejných zakázek k přerozdělování 

aţ jedné čtvrtiny peněţních prostředků, vyčleněných ve veřejném rozpočtu dané země. 

 

V rámci alokační funkce státu je jeho cílem eliminace tzv. trţních selhání, mezi 

které patří především existence veřejných statků, externalit, přirozeného monopolu a 

asymetrie informací. Druhá funkce je stabilizační, která je zaměřena na odstranění 

výkyvů makroekonomických veličin a vyhlazení hospodářského cyklu. Poslední funkcí 

je funkce redistribuční, jenţ souvisí s výše uvedenými funkcemi a v praxi je často 

spojována s poskytováním statků a sluţeb obyvatelům.
2
 

 

2.1.2 Vymezení pojmu veřejná zakázka z pohledu právníka 

Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímţ předmětem je úplatné poskytnutí 

dodávek či sluţeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je 

zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné 

smlouvy. 

 

 

 

                                                 

1
 KRENK, M., Zadávání veřejných zakázek, s.14.  

2
 TRANSPARENCY INTERNATIONAL – Česká republika, Veřejné zakázky v české 

republice: Korupce nebo transparentnost?, s. 11. 
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Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na: 

 veřejné zakázky na dodávky,  

 veřejné zakázky na sluţby, 

 veřejné zakázky na stavební práce.  

 

Veřejné zakázky se dají členit také podle výše jejich předpokládané hodnoty na: 

 nadlimitní veřejné zakázky, 

 podlimitní veřejné zakázky, 

 zakázky malého rozsahu.
3
 

2.2 Vývoj právní úpravy zadávání veřejných zakázek v České republice 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe veřejné zakázky při svém významu pro fungování 

ekonomiky vţdy představovaly významný společenský fenomén, bylo ze strany 

příslušných státních autorit jiţ v poměrně dávné minulosti přistoupeno k právní regulaci 

v uvedené oblasti, a to především za účelem stanovení jasných a transparentních 

pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky. 

 

2.2.1 Právní úprava za první Československé republiky 

Po roce 1918 nově vzniklá Československá republika sice recepčním zákonem č. 

11/1918 Sbírky zákonů a nařízení převzala úpravu zadávání veřejných zakázek 

bývalého Rakouska-Uherska, poměrně brzy však přistoupila na přijetí úpravy nové, na 

svoji dobu velice moderní a pokrokové, obsaţené v nařízení vlády č. 66/1920 Sbírky 

zákonů a nařízení ze dne 17. 12. 1920 o zadávání státních dodávek a prací, nazývané 

taktéţ jako zadávací řád, vydaný na základě Zmocňovacího zákona č. 337/1920 Sbírky.  

 

Zadávací řád přejal úpravu rakouskou a při vymezení osobní působnosti se v § 1 

úzce omezil pouze na dodávky a práce, jejímiţ zadavateli byly úřady státní správy a 

jimi spravované ústavy, podniky a fondy. Nevztahoval se na případy veřejných dodávek 

a prací, jejímiţ zadavateli byly existující veřejnoprávní korporace, tedy především obce 

a země. 

                                                 

3
 Česká komora autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, Zákon o veřejných 

zakázkách a koncesní zákon s prováděcími předpisy, s. 68. 
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U § 2 tohoto zákona je obsaţen taxativní výčet výluk z jeho působnosti a to pro 

dodávky vyhrazené drobným ţivnostníkům podle zvláštních ustanovení, dodávky a 

práce pro účely vojenské, dodávky výrobků polního a lesního hospodářství, dodávky a 

práce, které se provádějí ve vlastní reţii některým odvětvím státní správy pro vlastní 

spotřebu nebo pro spotřebu jiného odvětví státní správy a také umělecké zakázky a 

umělecké opravy, vyjímaje stavební úpravy. 

 

V dalších paragrafech tohoto zákona jsou upraveny např. pojmy veřejná soutěţ, 

omezená soutěţ, zadání z volné ruky a další.
4
 

 

2.2.2 Právní úprava zadávání veřejných zakázek od roku 1948 do 1. 1. 1995 

Toto období lze s trochou nadsázky přirovnat k období legislativního vakua, kdy 

aţ na drobné výjimky nebyla problematika upravena. První změnou bylo zrušení 

zadávacího řádu dne 13. 7. 1950, přijetím zákona č. 99/1950 Sbírky o hospodářských 

smlouvách a státní arbitráţi. 

 

 Tento zákon platil aţ do roku 1989. Po roce 1989, po změně centrálně řízené 

ekonomiky na trţní, vyvstala naléhavá potřeba urychleného opětovného přijetí právní 

úpravy zadávání veřejných zakázek jako účinného nástroje k úsporám veřejných 

prostředků a nastolení soutěţního a konkurenčního prostředí. Jako první došlo k úpravě 

problematiky zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, a to s ohledem na tradičně 

největší objem uvolňovaných prostředků v porovnání s ostatními zakázkami a to formou 

metodického pokynu ze dne 1. 10. 1990 přijatého jako Zadávací řád staveb.  

 

Dále potom dne 24. 12. 1991 bylo na základě zmocnění v hospodářském 

zákoníku vydáno opatření federálního ministerstva hospodářství, ministerstva průmyslu 

České republiky a ministerstva výstavby Slovenské republiky, upravující pro celou 

tehdejší ČSFR zadávací řád staveb, který se skládal ze dvou částí. Obsahem přijaté 

úpravy bylo vymezení pojmů jako zadavatel, uchazeč, úprava způsobů zadání veřejných 

                                                 

4
 KRENK, M., Zadávání veřejných zakázek, s. 19 
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zakázek, vymezení soutěţních podmínek a poţadavků na prokazování způsobilosti 

uchazeče. 

 

K dalšímu rozšíření právní úpravy zadávání veřejných zakázek došlo také 

v oblasti dodávek prací, sluţeb a výkonů díky přijetí usnesení Vlády české republiky č. 

458/1992 ze dne 24. 6. 1992.
5
 

 

2.2.3 Právní úprava zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 1995 do 1. 5. 2004 

Zpočátku byla problematika zadávání veřejných zakázek regulována pomocí 

zákona č. 199/1994 Sbírky o zadávání veřejných zakázek, který byl po dobu své 

účinnosti celkem dvanáctkrát novelizován. Mezi nejvýznamnější změny v tomto zákoně 

bezesporu patří: 

 Novela zákona č. 148/1996 Sbírky, která zvýšila finanční limity pro zadávání 

veřejných zakázek a rozšířila podstatně moţnost zadavatelů zadávat veřejné 

zakázky. 

 Novela zákona č. 93/1998 Sbírky, která rozšířila okruh veřejných zadavatelů o 

jeden z nejvýznamnějších subjektů a to České dráhy. Mezi další změny patří 

změna kritérií pro hodnocení veřejných zakázek s velkým finančním objemem. 

 Novela zákona č. 28/2000 Sbírky, která byla tou nejvýznamnější. Dala novou 

definici pojmu veřejná zakázka, byla rozšířena působnost zákona i o zdravotní 

pojišťovny a další veřejnoprávní subjekty a také o síťové zadavatele nebo 

přirozené a administrativní monopoly. Byla zúţena věcná působnost zákona
6
, 

atd.  

 

2.2.4 Právní úprava zadávání veřejných zakázek v současnosti 

Vymezení pramenů práva veřejných zakázek je poměrně obtíţné, poněvadţ 

některé instituty aplikované u veřejných zakázek jsou obsaţeny v právních předpisech, 

které náleţí do tradičních odvětví práva, především do občanského, obchodního, 

                                                 

5
 KRENK, M., Zadávání veřejných zakázek, s. 23. 

6
 KRENK, M., Zadávání veřejných zakázek, s. 24. 
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správního a finančního. Základní členění pramenů práva veřejných zakázek nalézáme 

v právu mezinárodním, komunitárním a vnitrostátním. 

S ohledem na výše zmíněné členění můţeme uvést, ţe zatímco vnitrostátní právo 

reguluje veřejné zakázky téměř v celé šíři pojetí pojmu veřejné zakázky, kdeţto právo 

mezinárodní a právo komunitární neupravuje veřejné zakázky všeobecně, ale pouze po 

dosaţení určité prahové hodnoty.  

 

K pramenům mezinárodního práva je nutné uvést především to, ţe jde spíše o 

prameny marginálního významu a zahrnuje v podstatě jen několik smluv mezi 

Evropskou unií a třetími zeměmi. Jako příklad můţeme uvést Dohodu o veřejných 

zakázkách, někdy také nazývanou jako Dohoda o státních zakázkách.  

 

Mnohem větší význam neţ mezinárodní právo má v oblasti zadávání veřejných 

zakázek právo komunitární. Z práva komunitárního potom bezprostředně vychází právo 

vnitrostátní, které zohledňuje vnitrostátní zvyklosti, právní systém a existenci právem 

Evropské unie nenormovaných právních institutů. Platná právní úprava veřejných 

zakázek v Evropské unii je obsaţena ve smlouvě Evropského společenství, zadávacích a 

přezkumných směrnicích a nařízeních Evropské unie. 

 

Z vnitrostátního odvětví jsou významné prameny správního, obchodního a 

finančního práva. Správní právo upravuje organizaci veřejné správy, správní řízení, 

kontrolu a sankce. Obchodní právo obsahuje smluvní právo a postupy vedoucí 

k uzavírání smluv. Postupy vedoucí k uzavření smlouvy, coţ je vlastní obsah zákona o 

veřejných zakázkách, jsou speciálními oproti postupům dle obchodního zákoníku.
7
 

 

Další, ovšem nejvýznamnější právní úpravu veřejných zakázek obstarává zákon 

č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách. Tento zákon zpracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství a upravuje: 

 postupy při zadávání veřejných zakázek, 

 soutěţ o návrh, 

 dohled nad dodrţováním tohoto zákona, 

                                                 

7
 JURČÍK, R., OSTŘÍŢEK, J., Veřejné zakázky a veřejně-soukromá partnerství, s. 7. 
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 podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému 

certifikovaných dodavatelů.
8
 

2.3 Členění veřejných zakázek podle předpisu 

2.3.1 Veřejná zakázka na dodávky 

Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímţ předmětem je 

pořizování věci, a to zejména formou koupě, koupě zboţí na splátky, nájmu zboţí nebo 

nájmu zboţí s právem následné koupě (leasing). 

 

Veřejnou zakázkou na dodávky je také veřejná zakázka, jejímţ předmětem je 

kromě pořízení zboţí podle odstavce 1 rovněţ poskytnutí sluţby spočívající v umístění, 

montáţi či uvedení takového zboţí do provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním 

účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky.
9
 

 

2.3.2 Veřejná zakázka na služby 

Veřejnou zakázkou na sluţby je veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou 

na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce. Veřejnou zakázkou na sluţby je 

také veřejná zakázka, jejímţ předmětem je kromě poskytnutí sluţeb taktéţ: 

 poskytnutí dodávky podle podkapitoly 2.3.1 veřejná zakázka na dodávky, pokud 

předpokládaná hodnota poskytovaných sluţeb je vyšší neţ předpokládaná 

hodnota poskytované dodávky, nebo 

 provedení stavebních prací podle podkapitoly 2.3.3 veřejná zakázka na stavební 

práce, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, 

avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na sluţby. 

 

                                                 

8
 ŠEBESTA, M., PODEŠVA, V., OTÍK, M., MACHUREK, T., Zákon o veřejných zakázkách 

s komentářem, s. 17. 

9
 Česká komora autorizovaných inţenýrů techniků činných ve výstavbě, Zákon o veřejných 

zakázkách a koncesní zákon s prováděcími předpisy, s.68. 



9 

 

2.3.3 Veřejná zakázka na stavební práce 

Veřejná zakázka na stavební práce je definována v § 9 zákona o veřejných 

zakázkách. Veřejnou zakázkou na stavební práce je taková veřejná zakázka, jejímţ 

předmětem je: 

 Provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených 

v příloze č. 3 zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, s prováděcími 

předpisy. U některých činností je však nutné upozornit na nutnost rozlišení mezi 

stavebními pracemi a sluţbami. Například technická rekultivace území 

zahrnující zemní práce a terénní úpravy spadá pod stavební práce, ovšem 

samostatně prováděná biologická rekultivace je veřejnou zakázkou na sluţby.
10

 

 provádění stavebních prací podle přílohy č. 3 zákona a s nimi související 

projektové nebo inţenýrské činnosti. Zde jsou připuštěny jako součást veřejné 

zakázky také sluţby (architektonické, projektové nebo inţenýrské), které 

s provedením veřejné zakázky na stavební práce souvisejí. 

 zhotovení stavby jako výsledku stavebních nebo montáţních prací, schopné jako 

celek plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci, nebo zhotovení 

stavby podle zákona č. 105/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe vymezení předmětu veřejné zakázky je moţné 

dvojím způsobem, a to buď vymezením jednotlivých stavebních činností podle jejich 

klasifikace, nebo definováním veřejné zakázky na zhotovení stavby jako celku 

schopného plnit určenou samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci (který je 

výsledkem příslušných stavebních a montáţních prací, případně i související projektové 

a inţenýrské činnosti, a to včetně dodávek a sluţeb nezbytných k provedení předmětu 

této veřejné zakázky).
11

 

 

Veřejnou zakázkou na stavební práce se dále rozumí veřejná zakázka, jejímţ 

předmětem je vedle plnění podle odstavce 1 rovněţ poskytnutí dodávek či sluţeb 

nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem. Za veřejnou zakázku 

                                                 

10
 SERAFÍN, P., DVOŘÁK, D., Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, s. 12. 

11
 SERAFÍN, P., DVOŘÁK, D., Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, s. 12. 
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na stavební práce se rovněţ povaţují stavební práce pořizované s vyuţitím 

zprostředkovatelských nebo podobných sluţeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.
12

 

 

Mezi nejvýznamnější změny v zákoně patří připuštění zadávání stavebních prací 

včetně zpracování příslušné projektové dokumentace (v zákoně se také hovoří o 

projektové činnosti), která je v souladu se směrnicí 2004/18/ES. Záleţí také na uváţení 

zadavatele, zda zadá samostatné zpracování projektové dokumentace jako veřejnou 

zakázku na sluţby a podle této dokumentace následně zadá zhotovení stavby jako 

samostatnou veřejnou zakázku na stavební práce, nebo zda zadá zhotovení stavby 

současně s příslušnou projektovou dokumentací. 

 

Moţným druhem zadávacího řízení je v případě zadání provedení stavebních 

prací a s nimi související projektové nebo inţenýrské činnosti také soutěţní dialog nebo 

architektonická soutěţ. 

 

Dále jsou v zákoně také upraveny případy, kdy stavební nebo montáţní práce 

nejsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce. Jedná se o: 

 Stavební práce, které sice obsahově splňují charakter podle § 9 zákona o 

veřejných zakázkách, zejména pak v odst. 1, nejsou však základním účelem 

veřejné zakázky. Jejich provedení je však nezbytné ke splnění veřejné zakázky 

na sluţby. Tyto stavební práce jsou pak součástí veřejné zakázky na sluţby 

podle § 10 odst. 2 písmene b) zákona o veřejných zakázkách. 

 Montáţní práce, jeţ nejsou základním účelem veřejné zakázky, ale jsou 

nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky (např. instalace, resp. montáţ 

samostatně dodávaného stroje nebo přístroje). Takovéto montáţní práce jsou 

zahrnuty do předmětu veřejné zakázky na dodávky, upravené v § 8 odst. 2 

zákona o veřejných zakázkách. 

 

Při zahrnování dodávek a sluţeb do předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

je třeba brát v úvahu téţ souvislosti týkající se stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

                                                 

12
 Česká komora autorizovaných inţenýrů techniků činných ve výstavbě, Zákon o veřejných 

zakázkách a koncesní zákon s prováděcími předpisy, s. 68. 
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zakázky, upravené v § 16 odst. 1 a 2 zákona o veřejných zakázkách. Do předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce totiţ nesmí být zahrnuta předpokládaná 

hodnota dodávek nebo sluţeb: 

 nejsou-li nezbytné k provedení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 

 jejich zahrnutí by znamenalo, ţe by nemusely být zadány v zadávacím řízení 

podle zákona o veřejných zakázkách, tj. staly by se součástí: 

o veřejné zakázky na stavební práce malého rozsahu (s limitem do 6 mil. 

Kč), ačkoli by se jednalo o podlimitní veřejné zakázky nebo sluţby, nebo 

o podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané sektorovým 

zadavatelem, ačkoli by se jednalo o nadlimitní veřejné zakázky na 

dodávky nebo sluţby.  

 by byly zadány, veřejným zadavatelem jako podlimitní veřejné zakázky, ačkoli 

by se jednalo o nadlimitní veřejné zakázky na dodávky či sluţby.
13

 

 

2.3.4 Výjimky, týkající se zadávání veřejných zakázek na stavební práce 

Zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje také okruh případů, u kterých 

není povinnost zadávat veřejné zakázky postupem podle tohoto zákona. V § 18 zákona 

o veřejných zakázkách jsou vymezeny obecné výjimky s rozlišením na výjimky 

vztahující se na všechny druhy veřejných zakázek, tj. nadlimitní i podlimitní, a na 

případy platné pouze pro podlimitní veřejné zakázky. 

 

Pro sektorové zadavatele platí navíc speciální ustanovení § 19 zákona o 

veřejných zakázkách. V § 18 odst. 3 tohoto zákona je obsaţena rovněţ generální 

výjimka na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

Obecně není zadavatel povinen podle zákona o veřejných zakázkách zadávat 

veřejné zakázky (bez ohledu na výši jejich předpokládané hodnoty), např. pokud: 

 Jejich předmětem jsou utajované informace nebo uveřejnění zadávacích 

podmínek či plnění veřejné zakázky by mohlo ohrozit ochranu utajovaných 

skutečností. 

                                                 

13
 SERAFÍN, P., DVOŘÁK, D., Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, s. 14. 
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 Jde o veřejné zakázky, které jsou podle zvláštních právních předpisů spojeny se 

zvláštními bezpečnostními opatřeními (ve vazbě na zákony upravující krizové 

řízení) nebo jejich zadávání souvisí s ochranou základních bezpečnostních 

zájmů státu. 

 Jejich předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí, bytů nebo 

nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv. Co se povaţuje za existující 

nemovitost, je třeba posoudit z hlediska občanskoprávních předpisů -  podle 

ustálené judikatury je za existující nemovitost povaţována stavba, pokud je 

přinejmenším patrná dispozice jejího prvního nadzemního podlaţí. 

 Pokud se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a jsou zadávány 

v návaznosti na mezinárodní smlouvu týkající se pobytu ozbrojených sil jiných 

států na území ČR nebo vyslání ozbrojených sil ČR na území jiných států. 

 Jsou zadávány podle zvláštních postupů či pravidel mezinárodní organizace. 

 Jsou zadávány podle zvláštních postupů stanovených mezinárodní smlouvou 

mezi ČR a jiným neţ členským státem EU zahrnující dodávky, sluţby nebo 

stavební práce určené pro společnou realizaci nebo vyuţití projektu smluvními 

stranami (zejména v souvislosti s mezinárodní rozvojovou pomocí). 

 Další výjimky jsou potom uvedeny v § 18 pro veřejné zadavatele a v § 19 pro 

sektorové zadavatele zákona o veřejných zakázkách.  

 

2.4 Členění veřejných zakázek podle jejich předpokládané hodnoty 

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí zadavatelem 

předpokládaná výše peněţitého závazku z plnění veřejné zakázky. Zadavatel je povinen 

stanovit výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky pro účely postupu v zadávacím 

řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je 

vţdy rozhodující cena bez DPH. Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu 

s pravidly stanovenými v zákoně § 14 aţ § 16 zákona o veřejných zakázkách a na 

základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. Nemá-li 

zadavatel údaje a informace k dispozici, stanoví předpokládanou hodnotu veřejné 

zakázky podle údajů a informací získaných průzkumem trhu. 
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U veřejných zakázek na stavební práce je získávání takovýchto informací 

individuálně obtíţné, zejména s ohledem na rozmanitost předmětu stavebních prací a 

někdy i na skutečnost, ţe stavebníci obvykle nezveřejňují konečné ceny stavebních 

prací na jednotlivých stavbách. Často proto stanovuje pro zadavatele předpokládanou 

hodnotu veřejné zakázky na stavební práce zpracovatel projektové dokumentace a 

soupisu prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací 

dokumentace stavby. Na základě těchto dokumentů vypracuje zpravidla poloţkový 

rozpočet, členěný podle stavebních objektů a provozních souborů s pouţitím 

jednotkových cen se závěrečnou sumarizací v souhrnné rekapitulaci ceny stavby. 

 

Specifický způsob přístupu ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky bude nutné zvolit, jestliţe veřejná zakázky na stavební práce bude zahrnovat 

také související projektovou činnost. Ve většině případů totiţ nebude moţné vypracovat 

podrobný poloţkový rozpočet, který by byl podkladem pro stanovení výše 

předpokládané hodnoty. Záleţí také na tom, jaký stupeň projektové dokumentace je 

zahrnut do předmětu veřejné zakázky na stavební práce. 

 

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky na stavební práce je taková 

předpokládaná hodnota, která je definována jako předpokládaná výše peněţitého 

závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, kterou stanoví zadavatel pro účely 

postupu v zadávacím řízení. Musí ji vyčíslit před zahájením zadávacího řízení také 

proto, aby bylo moţno podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky určit, zda je jedná 

o nadlimitní veřejnou zakázku, podlimitní veřejnou zakázku nebo o veřejnou zakázku 

malého rozsahu. Například zhotovitel podlimitní zakázky záměrně podhodnotí cenu 

stavby, aby mohl soutěţit niţší kategorii a poté ji vysoutěţí výš.  

 

2.4.1 Nadlimitní veřejná zakázka 

 Finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky v České republice jsou stanoveny 

v zákoně o veřejných zakázkách v § 12, odstavce 2, 3 a 4. Finanční limit u 

veřejných zakázek na dodávky je stanoven ve výši 4 290 000,- Kč bez DPH, u 

sluţeb je totoţný, pokud nejde o veřejnou zakázku na sluţby podle písmene b, 

6 607 000,- bez DPH, jde-li o veřejné zakázky na sluţby, které jsou uvedené 

v příloze č. 1 v kategorii 5, jejichţ klasifikace odpovídá referenčním číslům CPC 
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7524, 7525, 7526, v kategorii 8 nebo na sluţby uvedené v příloze 2. U veřejných 

zakázek na stavební práce je limit stanoven ve výši 165 288 000,- Kč bez DPH. 

 Finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky územních samosprávných celků 

nebo příspěvkových organizací, u nichţ funkci zřizovatele vykonává, územní 

samosprávný celek je limit pro veřejné zakázky na dodávky 6 607 000,- Kč bez 

DPH, na sluţby je částka obdobná. U veřejných zakázek na stavební práce je 

limit ve výši 165 288 000,- Kč bez DPH. 

 Finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky u jiných právnických osob jsou u 

zakázek na dodávky a na sluţby 6 607 000,- Kč bez DPH a na stavební práce 

165 288 000 Kč,- bez DPH 

 Finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky u dotovaných zadavatelů jsou na 

sluţby 6 607 000,- Kč bez DPH, pokud veřejná zakázka souvisí s veřejnou 

zakázkou na stavební práce a na stavební práce 165 288 000,- Kč bez DPH, 

pokud je předmětem veřejné zakázky provedení stavebních prací 

 Finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky zadávané sektorovým 

zadavatelem jsou na dodávky a na sluţby 13 215 000,- Kč bez DPH a na 

stavební práce jsou stejné jako ve všech předchozích případech.
14

 

 

2.4.2 Podlimitní veřejná zakázka 

U veřejných zadavatelů je podlimitní veřejnou zakázkou taková veřejná zakázka, 

jejíţ předpokládaná hodnota činí nejméně 2 000 000,- Kč bez DPH nebo nedosáhne-li 

finančního limitu pro zadavatele. 

 Finanční limity pro podlimitní veřejné zakázky pro Českou republiku, státní 

příspěvkové organizace a organizační sloţky státu činí na dodávky 4 290 000,- 

Kč bez DPH, na sluţby 4 290 000,- Kč bez DPH, nejde-li o veřejnou zakázku na 

sluţby podle písmene b, této publikace nebo 6 607 000,- Kč bez DPH jde-li o 

veřejné zakázky na sluţby, které jsou uvedené v příloze č. 1 této publikace. 

 Finanční limity pro podlimitní veřejné zakázky územních samosprávných celků 

nebo příspěvkových organizací, u nichţ funkci zřizovatele vykonává územní 

samosprávný celek uvedený v § 2 odstavce 2 písmene c) zákona o veřejných 

zakázkách, nebo jiná právnická osoba, uvedená v § 2, odstavce 2 písmene d) 
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 BLAŢEK, J., Veřejné zakázky, s. 27. 
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téhoţ zákona, a jde-li o veřejnou zakázku na dodávky i na sluţby je limit shodný 

ve výši 6 607 000,- Kč bez DPH. Podlimitní veřejnou zakázkou na stavební 

práce u všech kategorií veřejného zadavatele je veřejná zakázka, jejíţ 

předpokládaná hodnota činí nejméně 6 000 000,- Kč bez DPH a zároveň 

nedosáhne výše předpokládané hodnoty 165 288 000,- Kč bez DPH
15

 

 

2.4.3 Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejná zakázka malého rozsahu je upravena v zákoně o veřejných zakázkách v 

§ 12 odstavci 6. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíţ 

předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo sluţby 

výše 2 000 000,- Kč bez DPH a na stavební práce 6 000 000,- Kč bez DPH.
16

 

 

2.5 Zásady zadávání veřejných zakázek 

Zákon o veřejných zakázkách obsahuje základní zásady zadávacího řízení, které 

musí být v zadávacím řízení dodrţeny. V zásadě jde o principy zadávacího řízení. Tyto 

zásady jsou upraveny v zákoně o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., konkrétně v §6. 

Tento paragraf stanovuje, ţe zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona 

dodrţovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

 

Tyto tři výše zmíněné zásady jsou závazné u všech veřejných zadavatelů při 

zadávání všech kategorií veřejných zakázek, jakými jsou veřejné zakázky malého 

rozsahu, podlimitní veřejné zakázky, nadlimitní veřejné zakázky a soutěţ o návrh, Jsou 

také závazné v tom případě, kdy příslušný subjekt je při zadávání konkrétní veřejné 

zakázky v postavení dotovaného zadavatele. Sektoroví zadavatelé, pokud nejsou 

současně v postavení veřejného zadavatele, musí tyto zásady dodrţet pouze při zadávání 

nadlimitních veřejných zakázek, které souvisí s relevantní činností, a u soutěţe o návrh. 

 

Základní zásady při zadávání veřejných zakázek můţeme rozdělit do dvou 

kategorií a to na: 
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 BLAŢEK, J., Veřejné zakázky, s. 29. 
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 Veřejné zakázky v zákoně výslovně upravené – jde o zásady zmíněné v § 6 

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

 Veřejné zakázky v zákoně výslovně neobsaţené – jde o další zásady, které jsou 

typické pro právní úpravu veřejných zakázek. 

 

Podle ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., je 

zadavatel povinen při postupu dle tohoto zákona dodrţovat zásady transparentnosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zásady uvedené výše je nutné si vynakládat 

v relevantním slova smyslu, nikoliv v absolutním měřítku, coţ lze odvodit i z judikatury 

Ústavního soudu. Pokud bychom tyto zásady chápali v absolutním měřítku, tak by i 

samostatný poţadavek na kvalifikaci byl v rozporu se zásadou rovnosti. 

 

V podstatě se jedná i o zásady obecnější povahy, které jsou doslovně vyjádřené 

ve Smlouvě o zaloţení Evropského společenství. Všechny základní zásady dopadají na 

všechna ustanovení tohoto zákona, tedy jak na postup v zadávacích řízeních, v nichţ se 

zadávají veřejné zakázky, tak i na soutěţ o návrh. 

 

Zásady zadávání veřejných zakázek mají dvojí význam: 

 Aplikační význam – při praktické aplikaci jednotlivých postupů v zadávacím 

řízení. Můţeme říci, ţe jednotlivá ustanovení jsou konkretizací těchto 

základních zásad. Je nutné dále zdůraznit pouţití některých ustanovení zákona 

na dodrţování nebo porušování základních zásad.  

 Interpretační význam – předmětné zásady slouţí také k výkladu sporných 

ustanovení zákona. Můţe dojít k situacím, ţe právní předpisy neobsahují 

jednoznačně řešení daného problému. Pokud dojde k těmto sporným případům, 

lze aplikovat ustanovení zákona v souladu s obecnými zásadami zadávání 

veřejných zakázek. 

 

V daných souvislostech musíme také zmínit, jaké základní předpoklady je nutno 

splnit, aby předmětné zásady mohly být v zadávacím řízení uplatněny: 

 Základním předpokladem je existence zákona, který upravuje oblast veřejných 

zakázek, a je kompatibilní s právem Evropské unie. V této oblasti je České 

republika srovnatelná s ostatními členskými státy Evropské Unie. 
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 Dalším předpokladem je vytvoření prostředí, ve kterém bude stávající legislativa 

vyuţívaná. Je důleţité dosáhnout toho, aby veřejné zakázky zadávali lidé, kteří 

mají znalosti i osobní vlastnosti a budou zárukou, ţe s veřejnými prostředky 

bude nakládáno tak, aby za ně byla získána nejlepší moţná protihodnota. Z výše 

uvedených důvodů by příprava odborníků na veřejné zakázky měla být jedním 

z významných zájmů kaţdého státu. 

 

Dodrţování základních zásad zadávacího řízení znamená následující: 

 Zadavatel zachází stejně se všemi zájemci a uchazeči, s určitými rozumně 

opodstatněnými výjimkami zakotvenými v tomto zákoně. Jako příklad lze uvést 

zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postiţením a to u 

podlimitních veřejných zakázek podle § 101 zákona o veřejných zakázkách. 

Základní zásady zadávacího řízení, které jsou uvedené v tomto ustanovení, 

vychází ze zásad vyplývajících z práva Evropské Unie. Tyto zásady je nutné 

interpretovat tak, jako jsou vykládány v evropském právu, mimo jiné ve smyslu 

příslušných rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství. Zákon ovšem 

neobsahuje taxativní výčet těchto zásad, a proto je nutné přihlédnout vţdy i 

k jiným zásadám práva Evropských společenství, které jsou stanoveny zejména 

Smlouvou Evropských společenství. 

 Veřejný a dotovaný zadavatel jsou povinni dodrţovat zásady v plném rozsahu a 

to bez ohledu na to, zda je zadávaní veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní nebo 

veřejné zakázky malého rozsahu. 

 Sektorový zadavatel je povinen se řídit těmito zásadami pouze tehdy, zadává-li 

nadlimitní veřejné zakázky nebo aplikuje-li jiná zákonná ustanovení týkající se 

nadlimitních veřejných zakázek.  

 Jedinou výjimkou je veřejný zadavatel, který vykonává některou z činností, 

uvedenou v § 4 zákona o veřejných zakázkách. Pro tohoto zadavatele platí 

zásady v obdobném rozsahu jako pro veřejného či dotovaného zadavatele. 

 Základní zásady zadávacího řízení uvedené v tomto ustanovení vychází ze 

zásad, které vyplývají z práva Evropského společenství. Tyto zásady je proto 

třeba interpretovat tak, jak jsou vykládány v evropském právu, mimo jiné ve 

smyslu příslušných rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství. Zákon 

ovšem neobsahuje taxativní výčet zásad, proto je nutné přihlédnout i k jiným 
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zásadám práva Evropského společenství, které jsou stanoveny především 

Smlouvou o Evropském společenství. 

 

Některé z výše uvedených zásad jsou v zákoně o veřejných zakázkách č. 

137/2006 Sb. přímo vyjádřeny, jiné vyplývají z charakteru veřejných zakázek a jejich 

obecných principů.
17

 

 

2.5.1 Zásada transparentnosti 

Zásada transparentnosti (transparentnost znamená průhlednost neboli otevřenost 

zadávacího řízení) je obecná zásada, která má význam aplikační a dále pak v tom, ţe je 

konkretizována v jednotlivých ustanoveních zákona o veřejných zakázkách. Tato zásada 

můţe být také pojata tak, ţe zadavatel má umoţnit zadavateli, aby se zadávacího řízení 

mohl a měl moţnost zúčastnit co nejširší okruh dodavatelů. 

 

Tato zásada je vyjádřena v těchto konkrétních ustanoveních zákona: 

 Pořizovat o všech významných úkonech písemnou dokumentaci v dostatečném 

rozsahu, který případně umoţní úkony zadavatele nezávisle přezkoumat, 

 jasně a zřetelně vymezit kritéria, podle kterých budou hodnoceny nabídky 

dodavatelů vţdy v dostatečném předstihu před samotným vypracováním 

nabídek, 

 opatřit všechna rozhodnutí patřičným odůvodněním. 

 

Evropská komise má snahu regulovat všechny veřejné zakázky, na které 

nedopadají zadávací směrnice. Podle Interpretačního sdělení Komise o právních 

předpisech Evropského společenství pouţitelných pro zadávání zakázek, na které se 

plně nebo částečně nevztahují směrnice o veřejných zakázkách, dle kterého jsou 

například zásady transparentnosti a nediskriminace pojímány tak, ţe zadavatel by měl i 

u zakázek, na které se nevztahují zadávací směrnice zajistit odpovídající stupeň 

zveřejnění, které umoţní otevření trhu hospodářské soutěţi ve prospěch kaţdého 

potencionálního uchazeče s tím, ţe všichni veřejní zadavatelé mohou přijmout opatření 

k omezení počtu ţadatelů na přiměřenou úroveň za pomoci objektivních faktorů, 
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 JURČÍK, R., OSTŘÍŢEK, J., Veřejné zakázky a veřejně-soukromá partnerství, s. 17. 
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kterými mohou být zkušenosti ţadatelů v daném odvětví, velikost a infrastruktura jejich 

podniku, jejich technická a odborná způsobilost a mnohé další faktory. Interpretační 

sdělení připouští seznam způsobilých subjektů. 

 

Dodrţování zásady transparentnosti by mělo zabezpečovat následující a to, aby 

se co největší počet dodavatelů dozvěděl o veřejných zakázkách a mohl být účasten na 

jejich zadávacím řízení a aby postup zadavatele byl průhledný, jeho úkony srozumitelně 

a řádně odůvodněné a veškeré úkony písemně zaznamenané. Jinak řečeno, aby postup 

zadavatele veřejné zakázky byl přezkoumatelný pomocí kontrolních orgánů. 

 

2.5.2 Zásada rovného zacházení 

Zadavatelem musí být zajištěno, aby v zadávacím řízení bylo zabezpečeno rovné 

zacházení vůči všem dodavatelům, přičemţ ovšem platí, ţat to zásada musí být 

pojímána nikoliv v absolutní hodnotě, nýbrţ v podobě relativní. 

 

Zásadu rovného zacházení musíme pojímat nejenom ve smyslu moţnosti 

přístupu k veřejným zakázkám, ale také v rovnosti a moţnosti uspět ve výběrovém 

řízení ve stejné zakázce, to znamená, ţe všechny nabídky uchazečů musí být otevírány 

v jednom okamţiku a to po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Podmínky pro zadání 

nadlimitní veřejné zakázky nesmí být zveřejněny dříve neţ v den odeslání údajů a 

informací Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.  

 

Zadavatel veřejné zakázky by měl být neutrální ve svém postoji ke všem 

uchazečům o veřejnou zakázku. Tuto zásadu můţeme chápat také tak, ţe všechna 

ustanovení zákona o veřejných zakázkách se musí aplikovat na všechny zájemce 

stejným způsobem. 

 

Zásada rovného zacházení dále znamená, ţe zadavatel veřejné zakázky stanoví 

kaţdému dodavateli podmínky, které jsou známé všem ostatním dodavatelům. Tyto 

podmínky jsou shodné vůči všem dodavatelům s tím, ţe tuto shodnost je nutno pojímat 

v relativní rovině, neboť aby se mohl dodavatel zúčastnit veřejné zakázky, musí mít 

příslušné oprávnění k podnikání a zadavatel můţe stanovit určitou míru splnění 

technických, finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů. 
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Dále tato zásada znamená, ţe zadavatel bude vůči všem dodavatelům 

v zadávacím řízení postupovat shodně. Pokud kterýkoliv z uchazečů neprokáţe splnění 

kvalifikace či zadávací podmínky, musí být z řízení vyloučen. Pokud dojde 

k neoprávněnému vyloučení zájemce z řízení, dojde k porušení zásady rovného 

zacházení při zadávání veřejných zakázek. 

 

2.5.3 Zásada zákazu diskriminace 

Zásada zákazu diskriminace spočívá zejména v tom, ţe ţádný z dodavatelů 

nesmí být zvýhodněn oproti jiným dodavatelům. Výjimky z této zásady jsou stanoveny 

výčtem v § 101 tohoto zákona. Mezi diskriminační podmínky můţeme například zařadit 

nesprávné vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku. Dále pak nesmí být omezeni 

dodavatelé z určitých oblastí, ani nesmí být diskriminováni zahraniční dodavatelé. 

Zásada nediskriminace je jednou ze stěţejních zásad při zadávání veřejných zakázek 

v Evropském společenství. 

 

2.5.4 Zásada výběru nejvýhodnější nabídky 

Zásada výběru nejvýhodnější nabídky není v zákoně výslovně uvedená a úzce 

souvisí se zásadou zabezpečení hospodárnosti a efektivního nakládání s veřejnými 

prostředky, pro kterou tvoří jistý prostředek k jejímu naplnění. Naplnění a dodrţení 

uvedené zásady zadavatelem, znamená výběr nejefektivnějšího a nejhospodárnějšího 

řešení ze všech moţných, které byly ze strany dodavatelů v rámci zadávacího řízení 

v podaných nabídkách navrţeny. 

 

Výjimku ze zásady výběru nejvhodnější nabídky představuje především 

zvýhodnění dodavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postiţením. Tato 

zásada se v zákoně projevuje především pomocí procesu hodnocení nabídek, který 

provádí hodnotící komise podle stanovených kritérií, kterými je buďto nejniţší 

nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky. 
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2.5.5 Zásada zabezpečení hospodárnosti a efektivního nakládání s veřejnými 

prostředky 

Ani tato zásada není v zákoně výslovně uvedena. Představuje ovšem zásadu 

nejvýznamnější, protoţe přijetí samotné zákonné právní úpravy zadávání veřejných 

zakázek je rozhodujícím prostředkem ke splnění účelu sledované uvedenou zásadou. 

Tímto účelem je zajistit svobodnou soutěţ nejširšího počtu dodavatelů o veřejnou 

zakázku, která zadavateli zajistí pořízení předmětu veřejné zakázky za cenu co nejniţší 

a zároveň mu zaručí poţadovanou kvalitu plnění poskytovaného daným uchazečem. 

V zákoně je uvedena povinnost zadavatelů řídit se za dohledu státních orgánů při 

vynakládání veřejných prostředků jeho ustanoveními. Konkrétní příklad můţeme uvést 

na zakázku, kdy zadavatel účelově rozdělil předmět veřejné zakázky na části, aby se tím 

vyhnul zadat veřejnou zakázku formálním postupem dle zákona. 

 

2.5.6 Zásada zabránění nečestné soutěži, korupci a zvýhodňování určitých 

subjektů 

Jestliţe má právní úprava zadávání veřejných zakázek směřovat k efektivnímu a 

hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky, musí taktéţ zabraňovat nebo alespoň 

eliminovat moţnost korupce, pomocí upřednostňování určitých dodavatelů nebo jiného 

právně či morálně závadného jednání. Stávající poznatky ovšem naznačují, ţe pouze 

právní úprava zadávání veřejných zakázek, i kdyţ je ve své podstatě docela kvalitní, 

nepostačuje na úplné vymýcení těchto negativních společenských jevů, ať uţ v České 

republice či v Evropském společenství.  

 

Tato zásada je aplikována hodnotícími komisemi jako kolektivním orgánem, 

které by měly být zastoupeny nestrannými osobami a osobami odborně způsobilými. 

Významnou pojistkou nestrannosti hodnotící komise můţe být také skutečnost, ţe 

v případě veřejných zakázek zadávaných vyjmenovanými veřejnými zadavateli a u 

zakázek přesahujících určitou hodnotu, jmenuje členy hodnotící komise jiný subjekt 

neţli zadavatel veřejné zakázky. Díky této zásadě mohou dodavatelé, pokud nejsou 

spokojeni s průběhem podat námitky, či zahájit řízení u orgánu dohledu. 
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2.5.7 Zásada důvěrnosti nabídek a povinné mlčenlivosti 

Zásada důvěrnosti nabídek a povinné mlčenlivosti v konkurenčním prostředí 

jednotlivých dodavatelů zajišťuje diskrétnost údajů a informací sdělených zadavateli 

v podané nabídce, které v řadě případů tvoří součást know-how nebo obchodního 

tajemství příslušného dodavatele. Pokud by došlo k předčasnému sdělení údaje 

obsaţeného v podané nabídce jinému konkurujícímu dodavateli, mohl by být výrazně 

ovlivněn obsah jeho pozdější nabídky a tím i výsledek celého procesu posuzování a 

hodnocení nabídek. Nemůţeme také vyloučit, ţe pokud by došlo ke sdělení důvěrných 

informací poskytnutých zadavateli veřejné zakázky jedním dodavatelem jinému 

dodavateli, mohlo by dojít k nekalé soutěţi. 

 

Naplnění této zásady je v zákoně obsaţeno zejména v povinnosti zadavatele 

omezit rozsah poţadované kvalifikace dodavatelů pouze na informace a doklady 

bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky, v povinnosti mlčenlivosti členů 

hodnotící komise a osob na jednání hodnotící komise přizvaných. Dále pak v povinnosti 

zadavatele zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech poskytnutých 

dodavatelem, pokud byly při jejich poskytnutí označeny za důvěrné nebo povinnosti 

mlčenlivosti a ochrany obchodního tajemství zaměstnanci orgánu dohledu.
18

 

 

2.5.8 Další zásady zadávání veřejných zakázek 

V této poslední podkapitole, která se věnuje zásadám zadávání veřejných 

zakázek, se pokusím nastínit další zásady aplikované při zadávání veřejných zakázek, 

jakými jsou: 

 Zásada podpoření konkurenčního prostředí a zabezpečení maximálního 

uplatnění soutěţivosti mezi potencionálními uchazeči 

 Zásada přijetí neboli výběru nejvhodnější nabídky 

 Zásada zákazu zvýhodnění prostřednictvím technických poţadavků 

 Zásada formálnosti zadávacího řízení 

 Veřejná zakázka by měla být zadávána v soutěţi 

 Zásada střídání uchazečů 
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 KRENK, M., Zadávání veřejných zakázek, s. 37. 
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 Zásada zabezpečení nápravy a moţného pouţití sankcí při porušení zákona o 

veřejných zakázkách 

 

2.6 Členění zadavatelů veřejných zakázek 

Pojem zadavatel veřejné zakázky je společně s vymezením veřejné zakázky brán 

jako jeden z nejvýznamnějších právních institutů obsaţených v zákoně. Pokud má mít 

daná zakázka charakter veřejné zakázky, musí ji zadávat zadavatel, jinak by se o 

veřejnou zakázku nejednalo. Hlavní kategorii pro zadávání veřejných zakázek tvoří 

veřejní zadavatelé, kteří představují různorodou kategorii subjektů klíčových co do 

počtu zadávaných veřejných zakázek a objemu veřejných finančních prostředků jejich 

prostřednictvím přerozdělovaných. 

 

Z praktického důvodu stanovení odlišných prahových hodnot pro zadání 

veřejných zakázek se veřejní zadavatelé v zákoně dále člení ještě do dalších 

subkategorií. Zadavatele veřejných zakázek lze také rozdělit podle kritéria: 

 Zda je v zákoně jako zadavatel výslovně označen – např. státní příspěvkové 

organizace nebo územní samosprávné celky definované z § 2 odst. 2 zákona o 

veřejných zakázkách. 

 Zda není v zákoně jako zadavatel výslovně označen – např. v případě České 

republiky a její organizační sloţky nebo u územně samosprávných celků, 

hlavního města Prahy, či územně členěných statutárních měst. 

 

2.6.1 Veřejný zadavatel 

Veřejného zadavatele členíme do tří subkategorií a to na: 

 Českou republiku, čímţ se míní stát a státní příspěvkové organizace. 

 Obce, města, městské části, kraje a jejich příspěvkové organizace. 

 Jiné právnické osoby, mezi něţ řadíme Českou národní banku, Fond národního 

majetku České republiky, Českou televizi, Český rozhlas, zdravotní pojišťovny a 

další. Veřejným zadavatelem je i jiná právnická osoba, pokud byla zřízena 

zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného 

zájmu. Dále je pak financována především veřejnými zadavateli, nebo je 
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veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více neţ polovinu 

členů v jejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu.
19

 

Česká republika jako veřejný zadavatel 

Za nejvýznamnějšího veřejného zadavatele je povaţován stát a je takto pojímán 

ve všech dříve platných právních úpravách zadávání veřejných zakázek. Postavení státu 

jako právnické osoby vystupující v soukromoprávních vztazích a uzavírající smlouvy, 

na jejichţ základě dochází k realizaci veřejných zakázek je v České republice upraveno 

především v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Názvy zadavatelů jsou konkrétně uvedeny především v zákoně č. 2/1969 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Organizačními sloţkami státu jsou: 

 ministerstva a jiné správní úřady státu,  

 Ústavní soud,  

 soudy,  

 státní zastupitelství,  

 Nejvyšší kontrolní úřad,  

 Kancelář Prezidenta republiky,  

 Úřad vlády České republiky,  

 Kancelář Veřejného ochránce práv,  

 Akademie věd České republiky,  

 Grantová Agentura České republiky 

 A další zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis nebo tento zákon.  

 

Obdobné postavení jako organizační sloţka státu má také Kancelář Poslanecké 

sněmovny a Kancelář Senátu. 

 

Organizační sloţka není právnickou osobou. Tím ovšem není dotčena její 

působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její 

jednání v těchto případech je jednáním státu. Pokud stát vystupuje jako účastník 

právních vztahů, je povaţován za právnickou osobu. Jménem státu činí právní úkony 

                                                 

19
 JURČÍK, R., OSTŘÍŢEK, J., Veřejné zakázky a veřejně – soukromá partnerství, s. 38. 
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vedoucí organizační sloţky, jíţ se tyto právní úkony týkají, pokud zvláštní právní 

předpis nebo zákon nestanoví jinak. 

 

Obce, města, městské části, kraje a jejich příspěvkové organizace jako zadavatelé 

veřejných zakázek 

Obce, města, městské části, kraje a jejich příspěvkové organizace jsou podle § 

18 odst. 1 Občanského zákoníku právnickými osobami územně samosprávné celky. 

Obce a kraje mohou zřizovat svoje příspěvkové organizace. Zadavateli veřejných 

zakázek mohou být jednotlivé obce, města, kraje, ale také městské části statutárních 

měst, i kdyţ městské části jako takové samy právní subjektivitu nemají. Samostatnou 

právní úpravu má hlavní město Praha a její městské části. 

 

Dále pak do této subkategorie veřejných zadavatelů patří příspěvkové organizace 

obcí, měst a krajů. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů upravuje zřizování a zakládání právnických osob 

územních samosprávných celků, mezi které patří mimo jiné také obce a města. Město ve 

své pravomoci můţe k plnění svých úkolů, zejména pak k hospodářskému vyuţívání 

svého majetku zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla 

ve své činnosti nevytvářejí zisk. 

 

Jiné právnické osoby jako zadavatelé veřejných zakázek 

Jako veřejný zadavatel můţe být jiná právnická osoba, pokud byla zaloţena 

nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu a je financována převáţně státem či jiným 

veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána. Dále 

pak stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje nebo volí více neţ polovinu členů v jejím 

statutárním, správním, dozorčím nebo kontrolním orgánu. Postačí, aby byla splněna 

jedna ze tří subpodmínek. 

 

Aby právnická osoba mohla být uznána veřejným zadavatelem, musí současně 

splňovat obě dvě uvedené podmínky a to vykonávat určitou činnost ve veřejném zájmu, 

nemající komerční a obchodní charakter a mít vztah ke klasickému veřejnému 
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zadavateli. Pokud tento subjekt splňuje všechny podmínky, je veřejným zadavatelem, i 

kdyţ není formálně částí veřejné zprávy. 

 

2.6.2 Dotovaný zadavatel 

Dotovaní zadavatelé veřejných zakázek představují druhou velkou kategorii 

zadavatelů. Uvedenou zvláštní skupinu zadavatelů historicky obsahovaly veškeré 

zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek přijaté po roce 1989, z jejich srovnání 

můţeme vysledovat postupné uvolňování právní úpravy jejich postavení 

 

Vymezení právního postavení dotovaných zadavatelů je obsaţeno v § 2 odst. 3 

zákona o veřejných zakázkách. Dotovaným zadavatelem můţe být jak fyzická, tak i 

právnická osoba pokud splní určité podmínky. Taková fyzická či právnická osoba je 

dotovaným zadavatelem v případě ţe splní následující dvě podmínky, a to, ţe zadává 

veřejnou zakázku hrazenou z více neţ 50 % z peněţních prostředků poskytnutých 

veřejným zadavatelem, a to i prostřednictvím jiné osoby a současně musí zadávat 

veřejnou zakázku 

 na stavební práce, jejichţ předpokládaná hodnota odpovídá nejméně 

stanovenému finančnímu limitu v § 12 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách 

neboli 165 288 000 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je provedení 

stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3, nebo 

provedení stavebních prací podle § 9 zákona o veřejných zakázkách týkajících 

se zdravotnických zařízení, sportovních zařízení, zařízení určených pro rekreaci 

či volný čas, škol a budov určených pro administrativní účely, jde tedy o 

zhotovení budovy, která bude slouţit pro veřejně prospěšnou činnost, 

 nebo na sluţby související s veřejnou zakázkou na stavební práce podle písmene 

a), jejichţ předpokládaná hodnota odpovídá nejméně finančnímu limitu 

stanovenému v § 12 odst. 3 písmene b) zákona o veřejných zakázkách. Tato 

hodnota je vyčíslena na 6 607 000 Kč bez DPH.
20

 

 

Z druhé podmínky plyne, ţe právnická osoba nemůţe být dotovaným 

zadavatelem při zadávání veřejných zakázek na dodávky jakékoli hodnoty. Veřejných 

                                                 

20
 JURČÍK, R., OSTŘÍŢEK, J., Veřejné zakázky a veřejně – soukromá partnerství, s.43. 
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zakázek na sluţby jen v omezené míře, rovněţ tak v případě stavebních zakázek, u 

kterých je to omezeno na větší investiční akce, jejichţ cena je nad předpokládanou 

hodnotou pro nadlimitní veřejné zakázky. 

 

Dotovaný zadavatel postupuje podle pravidel, které jsou stanovené pro veřejné 

zadavatele. Aby se jednalo o dotovaného zadavatele, musí obdrţet dotaci nebo jinou 

formou nenávratných finančních prostředků od veřejného zadavatele. Dotovaným 

zadavatelem tedy není osoba, která obdrţí na určitou veřejnou zakázku půjčku nebo 

úvěr, i kdyby byl poskytnut veřejným zadavatelem. 

 

2.6.3 Sektorový zadavatel 

Sektorový zadavatel je podnikatel, který působí v sektorech, v nichţ je z povahy 

věci vyloučena či potlačena efektivní hospodářská soutěţ. Aby podnikatel mohl 

vykonávat podnikatelskou činnost v daném sektoru, má povětšinou povahu přirozeného 

či administrativního monopolu. Dále musí také platit, ţe činnost v příslušném sektoru 

musí podnikatel poskytovat veřejnosti jako takové. To znamená všem fyzickým i 

právnickým osobám, které o příslušnou dodávku nebo sluţbu mají zájem. Sektorový 

zadavatel můţe být mimo jiné také označován jako síťový či odvětvový zadavatel. 

 

Sektorový zadavatel je fyzická nebo právnická osoba, pokud současně splní 

následující dvě podmínky podle § 2 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách: 

 vykonává některou z relevantních činností podle § 4 zákona o veřejných 

zakázkách. Relevantní činnost je vykonávána za netrţních podmínek, to 

znamená, ţe v daném sektoru neexistuje efektivní hospodářská soutěţ, 

 a současně je relevantní činnost vykonávána na základě zvláštního či výhradního 

práva, nebo nad touto osobou můţe veřejný zadavatel přímo či nepřímo 

uplatňovat dominantní vliv. 

 

Mezi administrativní a přirozené monopoly, kterými jsou sektoroví zadavatelé, 

patří: 

 výrobce, přepravce nebo distributor pitné vody, 

 výrobce, přepravce nebo distributor elektrické energie, 

 výrobce, přepravce nebo distributor plynu, 
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 výrobce, přepravce nebo distributor tepla, 

 provozovatel veřejných dopravních sítí a poskytovatel sluţeb veřejnosti v oblasti 

ţelezniční, tramvajové, trolejbusové nebo autobusové dopravy a lanových drah, 

 provozovatel kanalizačních sítí a čističek odpadních vod 

 obchodní společnosti provádějící průzkum nebo těţbu ropy, plynu, uhlí nebo 

jiných paliv, 

 provozovatel letišť 

 poskytovatel poštovní sluţby. 

 

Sektoroví zadavatelé na rozdíl od klasických veřejných zadavatelů zadávají své 

zakázky podle zákona pouze v případě, ţe se jedná o tzv. nadlimitní veřejné zakázky 

související s relevantní činností.
21

 Mají také ještě oproti jiným veřejným zadavatelů, 

celou řadu dalších ulehčení, která jsou opodstatněna v převáţné míře podnikatelským 

charakterem těchto subjektů. 

 

2.6.4 Smíšený zadavatel 

Souběhem činností podle § 5 zákona o veřejných zakázkách se rozumí ta situace, 

kdy předmět veřejné zakázky souvisí současně jak s výkonem relevantní činnosti 

zadavatele, tak i s výkonem jiné činnosti zadavatele. Zákon o veřejných zakázkách řeší 

situaci, kdy zadavatel při zadávání konkrétní veřejné zakázky splní současně definiční 

znaky veřejného i sektorového zadavatele. Dejme tomu, ţe město vlastní vodovodní řád 

a výše uvedená situace můţe nastat při zadávání veřejných zakázek souvisejících 

s vodovodním řádem. 

 

                                                 

21
 Za relevantní činnost se povaţuje činnost vykonávaná subjekty v České republice povětšinou 

ve formě obchodních společností či státních podniků, která souvisí s poskytováním sluţeb veřejnosti 

v příslušném sektoru. Znakem relevantní činnosti je tedy poskytování sluţeb nebo určitého plnění, např. 

pitné vody, výroba elektrické energie dodávané do veřejné rozvodné sítě, poskytování poštovních sluţeb 

veřejnosti, atd. o relevantní činnost by nešlo v tom případě, pokud by daný subjekt vyráběl elektrickou 

energii nebo teplo pro vlastní spotřebu nebo jen pro úzký okruh subjektů či pokud by si někdo zajistil 

vlastní doručování zásilek. 
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2.6.5 Centrální zadavatel 

Veřejné zakázky je v našem právním systému moţné zadávat trojím způsobem a 

to: 

 decentralizovaným způsobem – tento způsob zadávání veřejných zakázek 

vychází z toho, ţe za uveřejnění smluv na předměty veřejných zakázek jsou 

zodpovědné jednotlivé státní orgány. Převáţná většina veřejných zakázek je 

zadávána tímto způsobem. V České republice jsou zkušenosti pouze s tímto 

způsobem určitými výjimkami dále uvedenými. Tento přístup se obecně 

preferuje především proto, ţe podmínky, za nichţ se realizují veřejné zakázky na 

dodávky zboţí, sluţby a stavební zakázky, lze lépe přizpůsobit potřebám 

konečného uţivatele. Tento způsob zadávání veřejných zakázek je rovněţ 

výhodnější pro rozvoj malého a středního podnikání, neboť se zadává větší 

mnoţství veřejných zakázek, ve kterých má moţnost uspět větší počet 

dodavatelů. 

 Centralizovaným způsobem – centralizovaný způsob zadávání veřejných 

zakázek je zaloţen na principu, ţe jeden nebo více správních úřadů reprezentují 

kolektivní zájmy více zadavatelů – ministerstev a dalších orgánů a zadávají pro 

ně veřejné zakázky. Tento systém je vhodný především k zadávání běţných 

veřejných zakázek. Vyuţití a preferování decentralizovaného nebo 

centralizovaného přístupu je věcí kaţdé členské země Evropského společenství. 

 Smíšeným způsobem – smíšený systém je kombinací decentralizovaného a 

centralizovaného zadávání, je vyuţíván v jednotlivých zemích Evropské unie, 

včetně České republiky. Jde o systém, který vyuţívá nástroje zadání veřejných 

zakázek na bázi centralizace
22

 , při zachování decentralizovaného přístupu. 

 

2.6.6 Společné zadávání veřejné zakázky 

Pro společné zadávání veřejné zakázky se můţe spojit i více osob, ale jednou 

z těchto osob musí být vţdy zadavatel. Spojení pro účely společného zadání veřejné 

                                                 

22
 Rámcové dohody, příhraniční dohody o veřejných zakázkách, národní nákupčí skupiny, 

regionální a místní skupiny pro veřejné zakázky, joint Ventura a partnerské svazky, specializované 

agentury na jednu či váce oblastí poskytovaných sluţeb nebo zboţí. 
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zakázky můţe být realizováno dvěma základními způsoby, buďto sdruţením 

zadavatelů, nebo sdruţením zadavatele s jinou osobou. 

 

Zadavatelem veřejné zakázky můţe být společně i několik zadavatelů. Sdruţovat 

se mohou všechny kategorie zadavatelů (veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel a 

sektorový zadavatel). V případě společných zadavatelů se vyţaduje, aby měli svoje 

vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny. Můţe se 

jednat o sdruţení právnických osob podle občanského zákoníku nebo můţe být mezi 

zadavateli uzavřena veřejnoprávní smlouva podle zákona o obcích, § 159 a 

následujících Správního řádu, smlouva o sdruţení podle občanského zákoníku a další. 

 

Je ovšem nutné vţdy před zahájením zadávacího řízení určit, která osoba bude 

jednat jménem účastníků tohoto sdruţení. Určení osoby, která bude jednat jménem 

sdruţení zadavatelů, musí být zaznamenáno smlouvou, kterou mezi sebou účastníci 

sdruţení uzavřou. 

 

2.6.7 Zastoupení zadavatele v řízení poradcem 

Jakákoliv právnická nebo fyzická osoba můţe poskytnout poradenskou nebo 

konzultační činnost zadavateli veřejné zakázky. Zákon o veřejných zakázkách ani 

ţivnostenský zákon neupravuje ţádnou zvláštní způsobilost, kterou by právnické nebo 

fyzické osoby musely splňovat pro tuto činnost, kromě obecně závazných právních 

předpisů, jakými jsou ţivnostenský list na poradenskou činnost a další. Nejvhodnějším 

typem smlouvy pro zastoupení zadavatele v řízení poradcem je buďto příkazní smlouva 

nebo mandátní smlouva, která bude upravovat práva a povinnosti obou zúčastněných 

stran. 

 

Právnická nebo fyzická osoba, která je pověřena zadavatelem veřejné zakázky 

zastupováním, pomáhá s organizací celého zadávacího řízení. Poradenská společnost 

můţe: 

 organizovat celé zadávací řízení – připravuje veškeré podklady, včetně zadávací 

dokumentace, vystupuje vůči třetím osobám – přijímá nabídky, poskytuje 

zadávací dokumentaci, podílí se na přípravě smlouvy, 

 provádět dílčí jednotlivé úkony v zadávacím řízení. 
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Fyzická osoba jako poradce musí splňovat podmínku nepodjatosti a má 

zakázáno účastnit se příslušného zadávacího řízení. 

 

Za dokumenty a úkony poradenské společnosti z hlediska veřejnoprávního 

odpovídá zadavatel. V některých případech z tohoto důvodu má zadavatel povinnost, 

aby v příslušné smlouvě mezi ním a zadavatelem bylo ujednáno o smluvní pokutě 

v případě uloţení sankce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. 

 

Poradenská společnost můţe být zmocněna k výkonu následujících oprávnění: 

 zadání veřejné zakázky, 

 vyloučení dodavatele z účasti v řízení, 

 zrušení řízení nebo soutěţe o návrh, 

 rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu v soutěţi o návrh, 

 rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. 

Zmocnění pro tyto úkony je absolutně neplatné, pokud je neplatnost takového 

úkonu dána v § 39 Občanského zákoníku, podle kterého je neplatný právní úkon, který 

svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu, nebo jej obchází, anebo se příčí dobrým 

mravům. 

 

2.6.8 Práva a povinnosti zadavatele veřejné zakázky 

Do této kapitoly jsem ve své podstatě shrnul všechna práva a povinnosti 

zadavatelů veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách. U kaţdého z níţe 

uvedených bodů je konkretizováno to, zda se jeho působnost týká všech kategorií 

zadavatelů, a to jak podlimitních, nadlimitních nebo veřejných zakázek malého rozsahu. 

Zadavatel veřejných zakázek má při postupu podle zákona o veřejných zakázkách 

následující práva a povinnosti: 

 Definovat předmět veřejné zakázky – uvedené se týká všech veřejných zakázek 

a všech kategorií zadavatelů. 

 Vyhotovit na své náklady zadávací dokumentaci. 

 Poţadovat jistotu, stanovit její formu. 

 Stanovit ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady, včetně 

způsobu jejich prokázání. 
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 Stanovit kritériem pro selekci uchazečů u vícestupňových řízení. 

 Stanovit dílčí kritéria hodnocení a jejich váhu. 

 Rozhodnout o druhu zadávacího řízení. Veřejný zadavatel můţe zadat 

v otevřeném či uţším řízení bez omezení. Sektorový zadavatel můţe bez 

omezení pouţít otevřené, uţší a jednací řízení s uveřejněním. Ostatní zadávací 

řízení jsou vázána na zákonem stanovené podmínky. 

 Fakultativně můţe zadavatel předběţně oznámit veřejnou zakázku – veřejní 

zadavatelé pouţijí formulář pro Oznámení předběţných informací. Sektoroví 

zadavatelé pak formulář pro Pravidelné předběţné oznámení – veřejné sluţby. 

 Vyplnit formulář o zahájení zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení, včetně 

uvedení všech údajů, které mají nebo mohou mít vliv na rozhodnutí dodavatelů 

zúčastnit se daného zadávacího řízení. Veřejný zadavatel vyplní formulář 

oznámení o zakázce. Sektorový zadavatel vyplní formulář pro Oznámení o 

zakázce – veřejné sluţby. 

 Jmenovat členy hodnotící komise a vyrozumět je o jednání. 

 Vyloučit dodavatele, který nesplnil kvalifikaci a zadávací podmínky. 

 Vydat rozhodnutí o vyloučení dodavatelů. 

 Řešit případné dotazy, a námitky uchazečů 

 Uzavřít smlouvu na základě výsledku a podmínek zadávacího řízení. 

 Vyplnit formulář oznámení o výsledku zadávacího řízení. Veřejný zadavatel má 

povinnosti vyplnit formulář pro Oznámení o zadání zakázky. Sektorový 

zadavatel má povinnost vyplnit formulář pro Oznámení o zadání zakázky – 

veřejné sluţby. 

 V případě nadlimitní veřejné zakázky nutno zveřejnit (mimo veřejných zakázek 

na sluţby v příloze č. 2 zákona o veřejných zakázkách) tento formulář i 

v Úředním Věstníku v Evropské unii. 

 Vypracovat písemnou zprávu o zakázce a to jen v případě nadlimitní veřejné 

zakázky. 

 

2.6.9 Zadávání části veřejných zakázek 

Tato problematika je upravena v § 98 zákona o veřejných zakázkách. Zatímco 

tento zákon zakazuje účelové rozdělení jedné veřejné zakázky s cílem jejich zadání 

méně přísným způsobem, připouští naopak rozdělení jedné veřejné zakázky na části, 
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které mohou být zadány různým dodavatelům za předpokladu, ţe tyto části budou 

zadány postupem, jenţ odpovídá součtu předpokládaných hodnot těchto částí, 

uvedenému v § 13 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. 

 

Rozdělit veřejnou zakázku na části je moţné, pokud to připouští povaha 

předmětu veřejné zakázky. Zadávání veřejné zakázky rozdělené na části se vyuţívá 

zejména tehdy, pokud předmět zakázky obsahuje různá plnění, u nichţ není předpoklad, 

ţe je běţně poskytuje jeden dodavatel, nebo jako nástroj podpory malých a středních 

podniků, kterým usnadňuje účast v zadávacích řízeních bez nutnosti utváření 

konsorcií.
23

 

 

2.7 Definice pojmu dodavatel, uchazeč a zájemce o veřejnou zakázku 

2.7.1 Dodavatel, uchazeč a zájemce o veřejnou zakázku 

Dodavatelem veřejné zakázky můţe být buď fyzická osoba, nebo právnická 

osoba, která dodává zboţí, poskytuje sluţby nebo provádí stavební práce, pokud má 

sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo 

zahraniční dodavatel splňující zákonné podmínky. Dodavatelem je FO nebo PO, která 

můţe nabídnout plnění veřejné zakázky, která spočívá v poskytnutí sluţby, dodání zboţí 

či provedení stavební práce. Dodavatelé, kterými mohou být fyzické i právnické osoby, 

budou zejména podnikatelé definovaní v § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. Jedná se o 

osoby: 

 zapsané v obchodním rejstříku, 

 podnikající na základě ţivnostenského oprávnění, 

 podnikající na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění, podle zvláštních 

předpisů, 

 provozující zemědělskou výrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního 

předpisu.
24

 

 

                                                 

23
 SERAFÍN, P., DVOŘÁK, D., Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, s. 21. 

24
 JURČÍK, R., OSTŘÍŢEK, J., Veřejné zakázky a veřejně – soukromá partnerství, s. 48. 
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Dodavatel je obecnější pojem neţ uchazeč nebo zájemce o veřejnou zakázku. 

Zájemcem či uchazečem o veřejnou zakázku je vţdy dodavatel, ovšem opak není vţdy 

pravdou. 

 

Uchazečem je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. Uchazečem je 

vţdy subjekt, který podal nabídku, v otevřeném řízení můţe podat nabídku kdokoli, kdo 

je způsobilý splnit předmět veřejné zakázky, v uţším a v jednacím řízení s uveřejněním 

pouze takový zájemce, který uţ byl vyzván k podání nabídky, neboli který si podal 

ţádost o účast v zadávacím řízení a splnil kvalifikaci. 

 

Zájemcem je dodavatel, který podal ve stanovené době ţádost o účast v uţším 

řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěţním dialogu. Dále pak dodavatel, 

který byl zadavatelem vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, k podání 

předběţné nabídky dynamickém nákupním systému, k podání nabídky v řízení na 

základě rámcové smlouvy nebo k potvrzení zájmu o účast v případě zadávacího řízení 

zahájeného uveřejněním pravidelného předběţného oznámení.  

 

Pojem dodavatele je obecnějším oproti vymezení postavení zájemce. Zájemcem 

je vţdy dodavatel, který nadto musí ještě buďto podat ţádost o účast v uţším řízení 

nebo v jednacím řízení s uveřejněním, anebo zadavatel jej musí vyzvat k účasti 

v jednacím řízení bez uveřejnění. 

 

Zájemcem nazýváme dodavatele pouze v těchto dvou situacích, ke kterým 

dochází před podáním nabídky v uţším řízení nebo obou typech jednacího řízení. 

Zájemce je tedy dodavatel, který nepodal dosud nabídku, a buď projevil zájem zúčastnit 

se zadávacího řízení, anebo je v jeho dispozici zda nabídku podá, kdyţ byl k jejímu 

podání vyzván. V prvním případě jde o zájem dodavatele, v druhém případě jde o zájem 

zadavatele. 

 

Zahraničním dodavatelem je zahraniční osoba podle zvláštního právního 

předpisu, která dodává zboţí, poskytuje sluţby nebo provádí stavební práce. Zahraniční 

dodavatel je definován v § 21 a 22 Obchodního zákoníku. Zahraniční osoby mohou na 

území České republiky podnikat za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české 
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osoby, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Za zahraniční osobu je pro účely tohoto 

zákona povaţována taková fyzická osoba s bydlištěm, nebo právnická osoba se sídlem 

mimo území České republiky. 

 

2.7.2 Vztah dodavatele a subdodavatele 

Subdodavatele můţeme charakterizovat jako osobu, která má pomoci dodavateli 

plnit určitou část veřejné zakázky, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné 

zakázky určité práva nebo věci. Subdodavatelem je také osoba, která se zaváţe, ţe bude 

plnit za dodavatele, či mu poskytne určitá práva při realizaci konkrétního předmětu 

veřejné zakázky. Dále pak má tato osoba pomoci dodavateli s plněním veřejné zakázky, 

ať jiţ ve formě provádění a realizaci části veřejné zakázky, anebo osoba poskytující 

dodavateli pro splnění veřejné zakázky určité věci či práva. 

 

Zákon o veřejných zakázkách obsahuje významná ustanovení týkající se vztahu 

dodavatele a subdodavatele: 

 Subdodavatel můţe dodavateli pomoci s prokázáním splnění kvalifikace. 

Zadavatel však nesmí sám o sobě poţadovat kvalifikaci po subdodavateli. 

 Pokud vystupuje v nabídce uchazeče subdodavatel, nemůţe subdodavatel podat 

sám nabídku. 

 Zadavatel můţe stanovit v zadávací dokumentaci podmínku, ţe část předmětu 

veřejné zakázky nebude realizována subdodavatelsky. Není stanoveno, jaký 

rozsah si můţe zadavatel vymínit, uvedené ovšem závisí na konkrétním 

předmětu veřejné zakázky a na tom, aby šlo předmět veřejné zakázky fakticky 

realizovat a jak je to obvyklé v obchodní praxi. 

 Zadavatel můţe chtít po uchazeči v zadávací dokumentaci, aby uvedl které části, 

a v jakém rozsahu bude realizovat subdodavatelsky a kterými konkrétními 

subdodavateli. 

 

Definice subdodavatele a určení, zda dodavatel realizuje předmět veřejné 

zakázky sám či prostřednictvím subdodavatele tak, jak je definován pro účely zákona o 

veřejných zakázkách, má tedy velký význam a v určitých situacích působí obtíţně. 
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2.7.3 Práva a povinnosti dodavatelů 

Práva a povinnosti dodavatelů jsou do značné míry velice podobné právům a 

povinnostem zadavatelů. Jedná se o následující práva a povinnosti dodavatelů: 

 Mít informace o trhu veřejných zakázek. 

 Rozhodnout se, zda se zúčastní zadávacího řízení. 

 Právo vyzvednout si zadávací dokumentaci. 

 Právo na znalost nabídkových cen ostatních dodavatelů. 

 Právo na ochranu svého obchodního tajemství. 

 Právo na transparentní způsob jednání ze strany zadavatele. 

 Právo na nediskriminaci a rovné zacházení s ostatními dodavateli. 

 Právo ţádat škodu po zadavateli, ta však nespočívá v tom, ţe mu vznikly 

náklady na vypracování nabídky. 

 Povinnost akceptovat zadávací dokumentaci a podmínky zadavatele. 

 Právo vyuţít přezkumného řízení.
25

 

 

2.7.4 Jak a kde se dodavatel může dozvědět o veřejné zakázce 

Jedním z práv dodavatele s výjimkami stanovenými v zákoně je právo dozvědět 

se o zadávání veřejné zakázky. Informace o veřejných zakázkách můţeme nalézt na 

níţe uvedených internetových adresách. Tyto adresy obsahují veřejné zakázky zadávané 

v České republice, ale i v členských zemích Evropské unie. Jedná se o následující 

internetové adresy: 

 http://ted.europa.eu/ - na této internetové adrese lze nalézt internetovou podobu 

Úředního Věstníku, kterou je TED
26

. Najdeme zde informace o veřejných 

zakázkách včetně informací o aktuálních veřejných zakázkách v českém jazyce. 

 http://www.portal-vz.cz/ - tento portál obsahuje informace o veřejných 

zakázkách metodické a statistické povahy, včetně informačního systému o 

veřejných zakázkách. 

 http://www.isyzus.cz/usisvz - tato internetová stránka obsahuje uveřejňovací 

subsystém informačního systému o veřejných zakázkách. Jde o oficiální a jediné 

publikační místo o veřejných zakázkách v České republice, kde jsou informace o 

                                                 

25
 JURČÍK, R., OSTŘÍŢEK, J., Veřejné zakázky a veřejně – soukromá partnerství, s. 49. 

26
 Jedná se o internetovou podobu adresy Úředního Věstníku Evropské unie. 

http://ted.europa.eu/
http://www.portal-vz.cz/
http://www.isyzus.cz/usisvz
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aktuálně zadávaných veřejných zakázkách a koncesích, včetně archivu 

veřejných zakázek, který je zčásti obsaţen ještě na předchozí oficiální adrese, 

která jiţ v současnosti není pouţívána a to na www.centralniadresa.cz , která 

byla oficiálním publikačním místem za účinnosti zákona č. 40 z roku 2004. 
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3 Zadání veřejné zakázky ve stavebnictví 

Poznatky, které jsem získal při vypracovávání teoretické části, se nyní pokusím 

vyuţít při řešení problematiky, při zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Pro 

konkretizaci daného tématu poslouţí veřejná zakázka, která byla zadána při příleţitosti 

rekonstrukce Arcidiecézního muzea v Olomouci, se sídlem na Václavském náměstí, 

číslo popisné 5. Místem realizace byl soubor objektů v areálu národní kulturní památky, 

bývalého Přemyslovského hradu v Olomouci a s ním související pozemky 

v katastrálním území Olomouc – město , parcelní číslo 152, 151, 150/2, 24/1 a 149. 

 

Předmět díla je blíţe specifikován v projektové dokumentaci zhotovené 

v červenci roku 1999 od ateliéru HŠH s. r. o. Praha a právoplatného stavebního 

povolení poskytnutého objednatelem. Projektová dokumentace a právoplatné stavební 

povolení tvoří nedílnou součást této smlouvy. Předmětem díla je i zpracování 

dokumentace skutečného provedení díla a zaškolení obsluhy. Dále je předmětem díla 

také výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotovitelem 

předán, jako podklad pro stanovení ceny díla. 

 

Objednávka na uveřejnění inzerátu na veřejnou soutěţ byla odeslána pomocí 

faxové zprávy Muzeem umění Olomouc, jako zadavatelem dne 6. 10. 1999 redakci 

Obchodnímu věstníku Praha s prosbou o uveřejnění dne 13. 10. 1999. Posléze bylo 

vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky, které trvalo ode dne 

zveřejnění v Obchodním věstníku Praha aţ do 8. 11. 1999, zájemci se ovšem museli 

nahlásit nejpozději do 14. 10. 1999. 

 

Vyhlášení této veřejné obchodní soutěţe se řídilo § 3 tehdy ještě platným, 

v dnešní době jiţ novelizovaným zákonem č. 199/1994 Sb. Dále byly stanoveny 

obligatorní podmínky pro veřejnou obchodní soutěţ upravenou dle § 5 zákona 199/1994 

Sb. a ve znění pozdějších platných předpisů, které obsahovaly následující body, taktéţ 

nazývané jako obligatorní podmínky: 

 Vymezení plnění veřejné zakázky 

 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 Místo pro podání nabídek a doba, v níţ lze nabídky podat osobně 

 Soutěţní lhůtu 
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 Termín prohlídky místa plnění veřejné zakázky 

 Poţadavek na poskytnutí jistoty 

 Identifikační údaje zadavatele 

 Práva zadavatele 

 Poţadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazečů 

 Kritéria hodnocení nabídek 

 Poţadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních 

podmínek (všechny výše zmíněné body spadající do obligatorních podmínek 

jsou dále rozvedeny a přesně nadefinovány v příloze č. 1 Obligatorní podmínky 

stanovené pro plnění veřejné zakázky na rekonstrukci Arcidiecézního muzea 

v Olomouci). 

 Dále pak 9 fakultativních podmínek: 

o Soutěţ je omezena na tuzemské zhotovitele 

o Potvrzení banky o finanční kredibilitě uchazeče 

o Podrobný popis výhod vlastního navrţeného způsobu realizace 

o Údaje o obchodním obratu 

o Údaje o vlastním jmění společnosti 

o Údaje o hospodářské výkonnosti uchazeče 

o Materiální vybavení uchazeče 

o Popis způsobu zajištění veřejné zakázky vlastními pracovníky a uvedení 

podílu činnosti subdodavatelů 

o Údaje o dalších rozhodujících zakázkách, které bude uchazeč realizovat 

souběţně s prováděním prací v Arcidiecézním muzeu. 

 

Celkem se do soutěţe přihlásilo 13 stavebních firem: 

 Metrostav a. s., Divize 9 se sídlem Jablonského 2/640, 170 00 Praha 7, 

 Vojenské stavby CZ a. s., odštěpný závod Olomouc se sídlem Holická 28,      

772 00 Olomouc – Nový Svět, 

 MANĎÁK a. s., se sídlem třída 1. máje 532, 767 01 Kroměříţ, 

 IPS a. s., odštěpný závod 04, se sídlem Kulkova 10, 657 23 Brno, 

 TOCHÁČEK spol. s. r. o., se sídlem Slovinská 36, 312 00 Brno, 

 UNISTAV a. s., se sídlem IBC – Příkop 6, 604 33 Brno, 

 Pozemstav Brno a. s., se sídlem Masarykova 31, 656 22 Brno, 



40 

 

 IDOP Olomouc a. s., se sídlem Řepčínská 82, 779 00 Olomouc, 

 VÍTĚZSLAV KŘESINA, S O P O S,  se sídlem Dub nad Moravou 783 75, 

 REFAS Olomouc spol. s. r. o., se sídlem Panská 6, 772 00 Olomouc, 

 IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, ve sdruţení s GEMO 

spol. s. r. o., se sídlem Blanická 19, 772 35 Olomouc 4. 

 BESTOL group a. s., se sídlem U sportovní haly 3 772 00 Olomouc. 

 

Z výše uvedených třinácti stavebních společností, které projevily zájem zúčastnit 

se této veřejné soutěţe, nakonec podalo konkrétní nabídku na Rekonstrukci 

Arcidiecézního muzea v Olomouci pouze 7 z nich. Jako první svoji nabídku předloţila 

praţská firma Metrostav a. s. Druhá s nabídkou přišla brněnská firma TOCHÁČEK 

spol. s. r. o., třetí UNISTAV a. s. poté Vojenské stavby CZ a. s. sídlící v Olomouci. Pátí 

v pořadí POZEMSTAV Brno a. s., dále pak IMOS Brno a. s. a nakonec IPS a. s. 

odštěpný závod 4 se sídlem v Brně.  

 

Všech sedm uchazečů předloţilo za pomoci jimi pověřených osob svoje nabídky 

osobně v kanceláři zástupce pro věci technické jmenovaného zadavatelem veřejné 

zakázky. Více se budeme konkrétními podmínkami a průběhem veřejné zakázky 

zabývat v kapitole číslo 4 nazvané Průběh veřejné zakázky. 
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4 Průběh veřejné zakázky 

 

4.1 Vyhodnocení nabídek a výběr nejlepší z nich 

Pomocí zástupců stavebních firem byly doručeny konkrétní nabídky. Jakmile 

uplynula doba, po kterou soutěţ probíhala, byla ustanovena komise. Dne 22. 11. 1999 se 

tato komise, která byla jmenována ministrem kultury České republiky, sešla za účelem 

posouzení a vyhodnocení nabídek. Komise měla 5 členů, tři z nich byli z řad 

ministerstva, další dva byli zástupci Muzea umění Olomouc a olomouckého 

Arcibiskupství. Dále byli ustanoveni tři zástupci v případě, ţe by nemohli být přítomni 

členové komise z řad ministerstva. Mezi dalšími přítomnými osobami byli také 3 

přizvaní odborníci. 

 

Po uvedení a představení problematiky byli členové komise a odborníci přizváni 

k podepsání čestného prohlášení o nepodjatosti k předmětu této soutěţe. Dále byl 

jednohlasně zvolen předseda, kterým se stal p. doc. PhDr. Pavel Zatloukal. Poté byly 

komisi pro vyhodnocení veřejné obchodní soutěţe předány nabídky, které byly 

v termínu doručeny. Komise převzala od zadavatele všechny obálky se soutěţními 

nabídkami, které splňovaly poţadavky soutěţních podmínek na jejich označení a 

zapečetění. Celkem jich bylo 7 a všechny splnily podmínky soutěţe. Hodnotící komise 

otevírala nabídky postupně podle jejich pořadového čísla a kontrolovala úplnost nabídek 

z hlediska poţadavků uplatněných zadavatelem ve vyhlášených podmínkách soutěţe. 

Byl přijat způsob pro hodnocení nabídek s tím, ţe kvalifikační předpoklady znamenají 

51 % bodového hodnocení a cena (ceny jednotlivých nabídek společností jsou uvedeny 

v tabulce č. 1 Přehled nabídkových cen spol.) 49 % bodového hodnocení.  

 

číslo Uchazeč cena bez DPH cena včetně DPH 

1 Metrostav 136 344 640 144 482 130 

2 Tocháček 112 491 027 119 900 063 

3 Unistav 106 837 616 112 724 833 

4 Vojenské stavby 136 154 000 144 531 661 

5 Pozemstav 109 924 492 118 670 079 

6 Imos 116 233 481 123 094 058 

7 IPS 88 180 984 94 562 565 

Tab 1. Přehled nabídkových cen spol.  
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Systém hodnocení byl stanoven tak, ţe jednotliví uchazeči budou ohodnoceni a 

ten uchazeč, který dosáhne minimálního počtu bodů, bude vítěz.  Pokud komise po 

otevření obálky zjistí, ţe nabídka není z hlediska podmínek soutěţe úplná, nabídku 

vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení. Vyřazení nabídky oznámí účastníkům a 

zadavatel bezodkladně vyloučí příslušného uchazeče z další účasti v soutěţi. Bylo 

zjištěno při podrobném zkoumání nabídek, ţe společnosti POZEMSTAV Brno, a. s. a 

IPS Brno, a. s. nesplnily jednu z podmínek soutěţe. Touto podmínkou bylo doloţení 

potvrzení banky o finanční kredibilitě uchazeče a připravenost poskytnout záruky po 

celou dobu výstavby. Vzhledem k nastalým skutečnostem bylo jednohlasně rozhodnuto 

o vyloučení těchto dvou společností z dalšího průběhu výběru veřejné zakázky. O 

otevírání obálek s nabídkami na realizaci rekonstrukce Arcidiecézního muzea 

v Olomouci sepíše hodnotící komise protokol, v němţ u kaţdé nabídky uvede, zda 

vyhověla či nevyhověla poţadavkům, Všichni uchazeči jsou oprávněni nahlíţet do 

daného protokolu. Zadavatel taktéţ musí předat kopii tohoto protokolu na vyţádání 

orgánům, jejichţ zástupci jsou oprávněni zúčastnit se otevírání obálek s nabídkami. 

 

V podmínkách soutěţe byl uveden způsob hodnocení nabídek následujícím 

způsobem a pořadí nabídek bude stanoveno na základě vyhodnocení následujících 

kritérií: 

 Kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky na základě bodového ohodnocení 

 Nabídková cena (komplexní srovnávací analýza, posouzení reálnosti) 

 Jakostní záruky. 

 

Hlasování mělo formu tajného hlasování, kdy členové hodnotící komise přidělili 

jednotlivým firmám od 1 do 5 bodů. Výsledky hlasování jsou zaznamenány v tabulce 

níţe uvedené.  

 

 

 

 

 

 

 

Tab 2. Vyhodnocení tajného hlasování  

Nabídka Uchazeč 

Bodové ohodnocení Celkem 
body Pořadí 1 2 3 4 5 

1 Metrostav 1 1 3 1 4 10 2 

2 Tocháček 4 5 5 5 3 22 5 

3 Unistav 3 2 2 4 2 13 3 

4 
Vojenské 

stavby 5 4 4 3 5 21 4 

5 Imos 2 3 1 2 1 9 1 
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Vzhledem k výsledkům, uvedeným v tabulce výše bylo rozhodnuto, ţe dále 

budou jiţ hodnoceny pouze 3 firmy a to Metrostav Praha, a. s., Unistav Brno, a. s., a 

IMOS Brno, a. s. Následně byly rozebrány jednotlivé ceny a bylo provedeno jejich 

porovnání a posléze na základě tajného hlasování byla jako vítěz vybrána stavební firma 

IMOS Brno, a. s., která měla uskutečnit rekonstrukci Arcidiecézního muzea v Olomouci 

společně s firmou GEMO Olomouc. Na druhém místě se umístila firma Metrostav 

Praha, a. s. a jako poslední v nejuţším finále se umístila firma Unistav Brno, a. s. 

 

Byla sepsána zadavatelem veřejné zakázky zpráva o výsledku soutěţe, ve které 

byly vyhodnoceny 3 nejlepší nabídky podle rozhodnutí hodnotící komise. Také byly 

zahájeny kroky v jednání směřujícím k uzavření příslušné smlouvy o dílo. Pokud se 

chtěly strany, které ve výběrovém řízení neuspěly odvolat, musely tak písemnou formou 

učinit nejpozději do sedmi dnů od doručení tohoto rozhodnutí. 

 

Dále byl sepsán evidenční list veřejné zakázky, který obsahuje údaje o průběhu 

zadávání veřejné zakázky a údaje o veřejné zakázce, mezi které patří následující 

informace: 

 Zadavatele veřejné zakázky 

 Způsob zadání veřejné soutěţe 

 Celkový počet přijatých nabídek 

 Nejvyšší nabídkovou cenu uvedenou v tisících Kč 

 Nejniţší nabídkovou cenu uvedenou v tisících Kč 

 Vybraný uchazeč 

 Předmět veřejné zakázky 

 Místo a okres plnění veřejné zakázky 

 Vítězná cena uvedená v tisících Kč 

 Datum uzavření smlouvy o veřejné zakázce na rekonstrukci Arcidiecézního 

muzea v Olomouci. 
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4.2 Smlouva o dílo 

Jakmile bylo ukončeno výběrové řízení, ve kterém hodnotící komise navrhla a 

zadavatel, zastoupený P. Zatloukalem vybral nejvhodnější nabídku, kterou podle ní byla 

ta od stavební firmy IMOS Brno, a. s., která měla rekonstrukci Arcidiecézního muzea 

v Olomouci realizovat společně s olomouckou stavební firmou GEMO, a. s., musela být 

sepsána smlouva o dílo. Smlouva o dílo měla evidenční číslo D 0730 – 01/99, a byla 

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a následujících Obchodního zákoníku.  

 

Smlouva o dílo se skládala z patnácti hlav, dále nazývaných jen články, kde 

kaţdý článek obsahoval další podmínky a informace. Nastíním pouze okrajově, co které 

články obsahovaly.  

 Článek I. – Zde byly zapsány smluvní strany, kterými byl objednatel a 

zhotovitel. 

 Článek II. – Bylo určeno zastupování osob jak u objednatele, tak u zhotovitele. 

 Článek III. – Podklady pro uzavření smlouvy (výsledky veřejné obchodní 

soutěţe) a provedení díla. 

 Článek IV. – Předmět smlouvy, technické podmínky, vymezení obsahu díla, 

projektová dokumentace. 

 Článek V. – Cena díla – Zde je uvedena cena díla vyčíslena bez DPH, i včetně 

DPH. Cena bez DPH byla vyčíslena na 166 192 772 Kč, z toho DPH 9 602 140 

Kč, celkem tedy 175 794 912 Kč. Dále je zde upraveno, co vše se započítává do 

výše uvedené ceny a za jakých podmínek je moţné danou cenu překročit (např. 

změna předmětu díla, zákonná změna sazby DPH, atd.)  

 Článek VI. – Lhůty a místo plnění – stanoven začátek rekonstrukce 

Arcidiecézního muzea na 9. 9. 1999 s dokončením a předáním díla do 30. 6. 

2001. Také je zde určeno místo plnění, které je doslovně definováno v předmětu 

veřejné zakázky. 

 Článek VII – Staveniště – Objednatel předal k uţívání formou protokolárního 

zápisu a zápisu do stavebního deníku staveniště v takovém stavu, který 

zhotoviteli umoţní plynule provádět dílo, dále pak zhotovitel ručí za škody, 

které mohou vzniknout v průběhu realizace rekonstrukce. 
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 Článek VIII -  Provádění díla – obsahovalo dodavatelskou a výrobní dílenskou 

dokumentaci a vlastní dílo – co vše musí zhotovitel zajistit, oznámit, dodrţovat, 

za co ručí, co je povinen a také za co nese náklady. 

 Článek IX. – Stavební deník – do deníku se vedou záznamy od převzetí 

staveniště zhotovitelem, aţ po odstranění poslední vady či nedodělku a 

následného předání díla v rámci kolaudačního řízení objednateli. 

 Článek X. – Odevzdání a předání díla – jakmile zhotovitel splní povinnost 

provést dílo či jeho dílčí část řádným ukončením, musí to objednateli oznámit 

nejpozději 10 dnů předem a to písemně, ţe je dílo připraveno k převzetí. O 

předání díla se sepíše zápis, kde budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému uţívání. 

 Článek XI. – Platební podmínky a fakturace – informace o poskytnutí zálohy 

zhotoviteli, vyuţití dotací, moţnost fakturace zhotovitelem za provedené práce 

kaţdý kalendářní měsíc. 

 Článek XII. – Jakost díla a záruka – prohlášení, ţe dílo bude mít vlastnosti a 

kvalitu stanovenou v projektové dokumentaci a v technických normách, které se 

na provedené dílo vztahují. Výše záruční lhůty na jednotlivé práce a podmínky 

záruky. 

 Článek XIII. – Sankce – stanovení sankcí za jednotlivé vady, nedodělky a 

prodlení ze strany zhotovitele a průtahy s platbou ze strany objednatele. 

 Článek XIV. - Zvláštní ujednání – zvláštní prohlášení zhotovitele, zabezpečení 

před předáním díla, co je také součástí rekonstrukce, návrh záručního servisu 

zhotovitelem, popřípadě subdodavatelem a prohlášení zhotovitele o převzetí 

veškerých závazků vyplývajících z jeho činnosti vůči objednateli. 

 Článek XV. – Závěrečná ujednání – poslední článek smlouvy o dílo obsahuje 

dodatky k jednotlivým ustanovením této smlouvy, které nebyly zařazeny do 

jiných článků. 

 

Smlouva o dílo na rekonstrukci Arcidiecézního muzea v Olomouci musela mít 

písemnou formu, obsahovat všechny podstatné náleţitosti aby mohla být uzavřena a 

podpisy obou zúčastněných stran, popřípadě jejich zástupců zvolených za tímto účelem. 
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4.3 Průběh odvolání proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 

hodnotící komisí 

Jak jiţ tomu tak bývá, u velkých veřejných zakázek vţdy se najde v řadách 

poraţených někdo, kdo se proti výsledku soutěţe odvolá a snaţí se všemoţně 

rozhodnutí hodnotící komise napadat, pozměnit nebo alespoň dělat průtahy.  

 

4.3.1 Návrh na přezkoumání výběru nejvhodnější nabídky podaný společností 

Pozemstav Brno, akciová společnost 

Jako první podala námitku proti rozhodnutí hodnotící komise brněnská stavební 

společnost Pozemstav Brno, akciová společnost. Společnost podala námitky proti 

výběru nejvhodnější nabídky zadavatelem ve veřejné soutěţi na rekonstrukci 

Arcidiecézního muzea Olomouc, zveřejněné v Obchodním věstníku č. 41/99 pod 

evidenčním číslem 086 009 – 41/99 z následujících důvodů: 

 Domnívali se, ţe u vybraných nabídek byl porušen zákon o DPH, neboť ze 

zveřejněných cen u vybraných nabídek bylo zřejmé, ţe DPH byla stanovena 

v nesprávné výši a tato skutečnost potom měla vliv na nesprávné stanovení ceny 

u jednotlivých nabídek. Dále se domnívala, ţe komise měla postupovat 

analogicky podle ustanovení § 36 zákona číslo 199/1994 Sb. a vyţádat si před 

rozhodnutím písemné odůvodnění uchazeče při zjištění nesprávného výpočtu 

ceny. 

 Jako druhý z důvodů uvedli, ţe kvalifikační předpoklady jejich společnosti jsou 

nejméně stejně kvalitní, jako kvalifikační předpoklady uchazečů, jejichţ nabídky 

byly vybrány a cena nabídnutá některými vítěznými uchazeči, kteří přešli přes 

první tajné hlasování jako vítězové, byla vyšší neţ ceny nabízené uchazeči 

nevybranými. Společnost Pozemstav Brno také nabídla dostatečné jakostní 

záruky. 

 

Na základě výše uvedených důvodů společnost vyuţila svého práva 

ustanoveného v zákoně a podala odvolání k přezkoumání rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky k rukám zadavateli veřejné zakázky. 
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Zadavatel veřejné zakázky na rekonstrukci Arcidiecézního muzea v Olomouci 

na námitku ihned zareagoval následujícími odůvodněními a v obou bodech zamítl 

námitky na přezkoumání výběru nejvhodnější nabídky s následujícími odůvodněními: 

 Při posuzování nabídkové ceny postupovala komise i zadavatel z ceny bez DPH 

a v souladu se zákonem 199/1994 Sb. při otevírání obálek byla vţdy čtena cena 

bez DPH a pro úplnost i cena včetně DPH. Při hodnocení jiţ bylo pracováno 

pouze s cenami bez DPH. Posuzování výpočtu DPH nepřísluší zadavateli. Za 

výpočet a odvod DPH zodpovídá plátce. 

 Komise důsledně dodrţovala podmínky hodnocení uveřejněného inzerátu a 

platných zákonných úprav, kde bylo uvedeno, ţe cena není nejdůleţitějším 

faktorem při posuzování nabídek, ale je aţ druhořadá. 

 

Závěrem zástupce zadavatele citoval, ţe komise byla jmenována ministrem 

kultury a byla sloţena z odborníků ministerstva kultury ČR, ministerstva financí ČR a 

ministerstva pro místní rozvoj ČR, odborníka z arcibiskupství olomouckého a zástupce 

zadavatele, na jejichţ odborné práci neshledal pochybení, která by mohla vést ke změně 

oznámených výsledků a i nadále platí pořadí nabídek tak, jak bylo písemně sděleno 

všem zúčastněným zájemcům. Na základě tohoto zamítnutí návrhu na přezkoumání 

výběru nejvhodnější nabídky byla tato stíţnost vyřízena. 

 

4.3.2 Návrh na přezkoumání výběru nejvhodnější nabídky podaný společností 

Metrostav, akciová společnost 

Dne 13. 12. 1999 podala společnost Metrostav, akciová společnost návrh na 

přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci 

Arcidiecézního muzea v Olomouci. Odůvodněním bylo porušení následujících bodů, 

které dle jejich uváţení byly v rozporu se zákonem nebo podmínkami veřejné 

hospodářské soutěţe. 

 Bylo porušeno ustanovení § 34 odstavce 4 zákona, neboť v rámci posouzení 

nabídek nevyloučil ze soutěţe ty uchazeče, kteří předloţili neúplnou nabídku, tj. 

nabídku, která neobsahovala věci týkající se VN a trafostanice, i kdyţ byly 

součástí projektové dokumentace. 
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 Porušil ustanovení § 34 odstavce 4 zákona, neboť v rámci posouzení nabídek 

neprovedl zevrubnou kontrolu obsahového splnění podmínek soutěţe a 

nezkontroloval úplnost všech nabídek v souladu se zadáním soutěţe. 

 Porušil ustanovení § 35 zákona, neboť komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek hodnotila podle jiných kritérií hodnocení, neţ která byla vyhlášena 

v podmínkách soutěţe 

 Porušil ustanovení § 35, neboť po tajném hlasování členů komise, hodnotil 

pouze tři nabídky, aniţ by zbylé dvě komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

navrhla zadavateli vyřadit a zadavatel je vyloučil. 

 Porušil ustanovení § 35 zákona, neboť hodnocení neprováděl způsobem 

obvyklým dle vyhlášených kritérií, ale pouze tajným hlasováním komise pro 

posouzení a hodnocení nabídek. Z tabulek týkajících se bodového ohodnocování 

jednotlivých zadavatelů není patrné, na jakém základě byly jednotlivým 

uchazečům přidělovány body při hodnocení jednotlivých kritérií. Hodnocení 

také postrádá patřičný slovní komentář. Takto provedené hodnocení je 

neprůhledné a je tudíţ v příkrém rozporu se základní zásadou zákona tj. 

transparentností celého procesu zadávání veřejných zakázek. 

 Porušil ustanovení § 37 odstavce 1 písmene h) zákona, neboť neobsahuje 

výsledek hodnocení jednotlivých nabídek. 

 

Na základě výše uvedených skutečností poţádal uchazeč o veřejnou zakázku 

statutární orgán zadavatele, aby v souladu s ustanovením § 5ţ odstavce 1 zákona zrušil 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky učiněné v rámci soutěţe a provedl nový 

výběr nejvhodnější nabídky plně v souladu s podmínkami soutěţe a ustanoveními 

zákona. V rámci nového výběru, za přítomnosti přizvaných odborníků opětovně 

posoudil všechny předloţené nabídky, zda jsou po obsahové stránce úplné a zda splnily 

všechny podmínky stanovené zadavatelem v podmínkách soutěţe. Dále aby všechny 

nabídky, které nebudou ze soutěţe zadavatelem vyloučeny, byly hodnoceny dle 

vyhlášených kritérií a v souladu s ustanovením § 35 zákona o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

Na základě podaného návrhu na přezkoumání o výběru nejvhodnější nabídky se 

zadavatel veřejné zakázky k dané problematice vyjádřil obdobně jako k námitkám 



49 

 

v předchozí kapitole podané společností Pozemstav Brno, akciová společnost a návrh 

jednoznačně ve všech sedmi bodech protestu zamítnul s následujícími odůvodněními: 

 Při studiu zápisu jste jistě nepřehlédli, ţe kromě Vás a Vojenských staveb CZ, 

akciové společnosti Olomouc nikdo v nabídce VN a trafo neměl. Všichni ostatní 

uchazeči se dotázali a po konzultaci s projektantem, která jim umoţňuje podat 

nabídku bez výše zmíněné části. 

 Zadavatel i komise řádně splnili své zákonem stanovené povinnosti. Zadavatel 

uplatnil své právo rozhodnout o vyloučení, či nevyloučení uchazeče ze soutěţe. 

 Jak je patrno ze zápisu, komise se přísně drţela podmínek vyhlášených 

v inzerátu Obchodního věstníku č. 41/99. 

 V tabulkách, které vyhodnocovaly, jak splňovali jednotliví uchazeči kritéria pro 

splnění podmínek je zřetelně patrné, ţe při řádném hlasování a sečtení bodů dále 

nepostupují firmy Tocháček a Vojenské stavby vzhledem k výši bodů, kterých 

dosáhli. Neshledávám proto rozporu se zákonem. 

 Ceny byly hodnoceny bez DPH za celou nabídku, s přihlédnutím k výše 

zmíněným výjimkám, které jsou písemně doloţeny zákonem povoleny. Pro 

rozhodování byla podstatná část ceny za stavební objekty. Dle rozpočtu je cena 

za stavební objekty celkem 89 % z celkové ceny. Podle vaší nabídky jen 78 % a 

například podle cenové nabídky firmy Imos 91 %. Jak je patrné, cena za 

provozní soubory se pohybuje kolem 10 %. Mohu Vás ale ubezpečit, ţe i ceny 

na provozní soubory byly řádně prozkoumány a konzultovány s přizvanými 

odborníky. Údaje získané podrobnou analýzou jsou v originálech uloţeny u 

zadavatele. Z výše uvedeného vyplývá, ţe není pravdou, ţe by zadavatel zcela 

pominul provozní soubory, které téţ tvoří podstatnou část nabídkové ceny. 

 Hodnocení neprováděl zadavatel, ale komise, jak vyţaduje zákon 199/1994 Sb. 

v platném znění. Dále jak je výše uvedeno, komise postupovala přesně podle 

zákona a dle zveřejněného inzerátu. Hodnocení i průběh samotného výběru 

proběhl transparentně. Tabulky jsou pouze informativními přílohami se 

základními údaji. Originální záznam je podrobnější 

 Vyhodnocení neobsahuje část § 37 odstavce 1 písmene h) ve vyčerpávající 

podobě, ale hodnocení jednotlivých nabídek je čitelné z předchozích kroků. 

Rozsah naplnění tohoto bodu nemůţe mít vliv na výsledné hodnocení komise, 

ani rozhodnutí zadavatele. 
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S výše uvedenými odůvodněními rozhodnutí se firma Metrostav, akciová 

společnost nehodlala smířit a podala návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele 

Muzea umění Olomouc k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe v Brně o námitkách, 

oznámených společností Metrostav, a. s. Návrh na přezkoumání rozhodnutí byl podán 

písemnou formou dne 23. 12. 1999. Obsahoval stejné námitky, které byly odeslány 

v první fázi protestu zadavateli veřejné zakázky. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe podal návrh na správní řízení proti 

zadavateli veřejné zakázky, Muzeu umění Olomouc. Muzeum zaslalo vyjádření Úřadu 

pro hospodářskou soutěţ s obdobným vysvětlením oproti námitkám Metrostavu, a. s. 

s tím ţe některý body vysvětlení byly rozšířeny, především pak bod 1 a to, ţe 

projektová dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace, neobsahovala 

projekt na VN, je tedy zřejmé, ţe jej nelze zahrnout do předmětu díla. O výstavbě 

trafostanice jiným zhotovitelem neţ účastníky naší veřejné soutěţe bylo rozhodnuto jiţ 

před zadáním této veřejné obchodní soutěţe. Tato skutečnost vyplývá také z dohody 

uzavřené mezi SME a Metropolitní kapitulou u svatého Václava. Na tuto skutečnost 

byli všichni účastníci prohlídky staveniště, která se uskutečnila dne 29. 10. 1999 

upozorněni. Cena trafostanice a VN je navíc vzhledem k celkovému rozsahu a ceně díla 

bezvýznamná. Přesto však komise pro vyhodnocování soutěţe dodrţela zásadu 

porovnávání srovnatelných údajů a odečetla cenu za tyto poloţky od celkové ceny u 

uchazečů, kteří trafostanici a VN zahrnuli do předmětu díla. 

 

Na základě znalostí a zkušeností, bylo stanoveno, jakým procentním podílem se 

zmíněné soubory podílejí na ceně celého díla. Tento výpočet byl proveden 

z rozpočtových cen, protoţe nebylo moţné zjistit konkrétní cenu trafostanice a VN u 

jednotlivých uchazečů, neboť kaţdý z účastníků soutěţe, měl jednotlivé provozní 

soubory, oceněné v různých částech svých poloţkových rozpočtů. 

 

Při porovnání výše nabídkové ceny byly tedy pouţity u uchazečů, jejichţ 

nabídka obsahovala trafostanici a VN ceny bez těchto souborů, čímţ došlo k porovnání 

srovnatelných cenových nabídek, nemohlo tedy v ţádném případě dojít ke zvýhodnění 

uchazečů, kteří trafostanici a VN do rozsahu díla nezahrnuli. V ostatních bodech, ve 
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kterých zadavatel vysvětloval námitky proti nařčení ze strany společnosti Metrostav, a. 

s. pouţil obdobná vyjádření jako v předchozím zamítnutí, které bylo doručeno 

společnosti Metrostav a. s. a se kterou se společnost nehodlala smířit. Zadavatel předal 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe veškerý potřebný spisový materiál. 

 

4.3.3 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Úřad pro hospodářskou soutěţ všechny nastalé skutečnosti a dostupné informace 

prověřil a vydal rozhodnutí, evidované pod číslem S 237/99-150/695/2000-jl. Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěţe ve správním řízení, které bylo zahájeno dne 21. 12. 1999 

podle zákona číslo 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona číslo 

148/1996 Sb. a zákona číslo 93/1998 Sb., obdrţením návrhu společnosti Metrostav, 

akciové společnosti rozhodl, ţe návrh podaný společností Metrostav a. s. je důvodný. 

Zadavatel veřejné zakázky Muzeum umění Olomouc porušil následující: 

 § 4 odstavec 1 zákona číslo 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, neboť změnu podmínek obchodní veřejné soutěţe 

nevyhlásil zveřejněním v Obchodním věstníku, 

 § 6 odstavce 2 zákona číslo 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 2 písmene g) citovaného zákona, 

neboť nabídkové ceny uchazečů nehodnotil podle jejich výše, 

 § 6 odstavce 3 zákona číslo 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, neboť při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň 

významu jednotlivých kritérií, 

 § 34 odstavce  

Zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, neboť při posuzování a hodnocení nabídek byly upravovány nabídkové 

ceny uchazečů, 

 § 34 odstavce 4 zákona číslo 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, neboť při posuzování nabídek nepostupoval 

v souladu s citovaným ustanovením zákona a nevyloučil uchazeče, jejichţ 

nabídky nevyhověly kontrole úplnosti z hlediska obsahového splnění podmínek 

soutěţe, 
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 § 35 odstavce 1 zákona číslo 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, neboť nabídky nehodnotil podle zveřejněného 

způsobu hodnocení. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěţe rozhodl, ţe ke dni 2. 12. 1999 ruší rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na 

rekonstrukci Arcidiecézního muzea Olomouc. Dále také nakázal zadavateli této veřejné 

zakázky, aby provedl nový výběr, a to do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí.  

 

Na základě tohoto rozhodnutí tedy byl zadavatel nucen zorganizovat novou 

soutěţ o veřejnou zakázku. Soutěţ proběhla obdobně jako poprvé. Bylo vypsáno 

výběrové řízení, do kterého se opět přihlásilo všech sedm uchazečů. Opět byly podány 

jednotlivé nabídky, které byly doručeny do kanceláře zástupce, jmenovaného 

zadavatelem veřejné zakázky. 

 

Dále pak byla zvolena nová hodnotící komise, aby nedošlo k napadání, ţe 

stávající členové komise mohou být podplacení nebo zaujatí. Komise byla opět 

jmenována ministrem Kultury, ze stejných resortů jako předešlá komise ovšem 

v pozměněném sloţení. Členové komise opět museli podepsat prohlášení o nepodjatosti 

vůči zadavateli nebo některé ze zúčastněných stran. Poté byl zvolen předseda hodnotící 

komise opět jednohlasně a komise za dozoru přizvaných odborníků začala otevírat, 

jednotlivé nabídky. Zadavatel přizval k výběru i specializovanou Firmu RTS, s. r. o. 

Brno. Tato měla zajistit profesionální provedení výběru. 

 

Vzhledem k tomu, ţe postupovala při hodnocení nabídek obdobným způsobem, 

jako v prvním případě opět byla vybrána jako nejvhodnější nabídka ta, která byla 

podána brněnskou společností IMOS, akciová společnost, která se pro tuto zakázku 

smluvně domluvila spolupracovat, s Olomouckou stavební firmou GEMO akciová 

společnost. 

 

Ve druhém případě si jiţ zadavatel veřejné zakázky Muzeum Umění dávalo 

pozor, aby se při zadávání zakázky popřípadě v jejím průběhu nedopustilo ţádných 



53 

 

pochybení, která by mohla být v rozporu se zákonem a byla později z právního hlediska 

napadnutelná, ať uţ kterýmkoliv ze zájemců o veřejnou soutěţ kteří neuspěli a nebyli za 

vítěze vybráni nebo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěţe, kterému by ovšem musel 

dát nějaký podnět k šetření někdo ze zúčastněných stran popřípadě někdo třetí. 

 

Proti výběru nejvhodnější nabídky se v tomto případě jiţ nikdo neodvolal a tak 

rekonstrukce Arcidiecézního muzea v Olomouci mohla bezodkladně začít, aby se vše 

stihlo v termínech stanovených ve smlouvě o dílo sepsané následně ve stejném znění 

jako v předchozím případě ovšem s tím, ţe všechny termíny musely být posunuty o čas, 

který vyzněl v niveč při odvoláních stavebních společností Pozemstav, akciová 

společnost a Metrostav, akciová společnost, ale také při průběhu správního řízení za 

pomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe, ke kterému dala podmět praţská 

společnost Metrostav. 
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5 Návrhy a doporučení 

V diplomové práci bylo zvoleno několik metod zkoumání problematiky 

zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. První z nich bylo studium odborné 

literatury, konkrétně velkého mnoţství odborných publikací, zabývajících se tématikou 

zadávání veřejných zakázek, některé z nich pak byly zaměřeny přesně na zadávání 

veřejných zakázek ve stavebnictví. Druhou metodou seznámení se s danou 

problematikou byl rozbor konkrétního příkladu, tedy zadání veřejné zakázky na 

rekonstrukci Arcidiecézního muzea v Olomouci, zadané Muzeem umění v Olomouci. 

Zde bylo potřeba nastudovat rozsáhlou dokumentaci čítající stovky stránek týkajících se 

smlouvy o dílo, ale také především jednotlivých případů odvolání se proti rozhodnutí 

hodnotící komise o zvolení nejvýhodnější nabídky, ale také dalších informací neméně 

podstatných. V poslední řadě také nespočet rozhovorů a debat se zástupcem zadavatele 

pro věci technické vţdy, kdyţ nebyly z dokumentace ani smluv zcela patrné informace, 

které jsem potřeboval pro dané téma vědět, abych se nedopustil nějakých chyb, 

popřípadě nesepisoval do diplomové práce mystifikace. 

 

Smyslem této kapitoly nazvané Návrhy a doporučení je především nastolit jistý 

úhel pohledu na problematiku zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví a také 

naznačit, kterým směrem by se naši zákonodárci měli ubírat při tvorbě nové legislativy 

upravující danou problematiku. Lze s trochou nadsázky říct, ţe takové mezery, jaké jsou 

v naší republice, nenajdeme v ţádné z vyspělých zemí Evropské unie ani ve světě. Je to 

jako s jinými odvětvími legislativy, ţe je stále co přepracovávat a upravovat tak, 

abychom plně korespondovali se směrnicemi Evropských společenství a okolními 

zeměmi a hlavně abychom za nimi nikterak nezaostávali. 

 

 Neuvědomuji si totiţ, ţe bych někde v televizi slyšel, nebo v novinách, či na 

internetu četl o četných problémech spojených s veřejnými zakázkami, jako jsou v naší 

republice. Je zcela jistě jen pár veřejných zakázek, které zcela splňovaly kritéria, byly 

realizovány dle předpisů a nebyly v nich činěny ţádné další průtahy pro nesrovnalosti 

v zadávacím řízení, při výběru nejvhodnější nabídky, popřípadě v průběhu její samotné 

realizace dodavatelem této veřejné zakázky. V současné době se také stále více hovoří o 

úplatcích v této oblasti a dalších problémech s nimi spojených. 
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Základní nedostatky v problematice týkající se zadávání veřejných zakázek 

spatřuji především v následujících čtyřech oblastech, kterými jsou: 

 Nepřesná legislativa zadávání veřejných zakázek, především v technické a 

terminologické formulaci výrazů a pojmů. 

 Nedostatečná formulace zadání, především předmětu plnění a cenových 

podmínek veřejné zakázky. 

 Neúplného rozsahu podkladů pro vypracování nabídky. 

 Nesprávného zatřídění předmětu veřejné zakázky a následného chybného 

zařazení veřejné zakázky do příslušné kategorie ať uţ na veřejné zakázky na 

dodávky, sluţby nebo stavební práce. 

 

Pokud chce zájemce o veřejnou zakázku udělat jakoukoliv změnu ve své 

nabídce, má pouze jednu moţnost a to před uplynutím lhůty pro podání nabídek tuto 

nabídku stáhnout, a předloţit novou. Není bohuţel moţné, aby stávající nabídku změnil, 

popřípadě zrušil. V tomto ohledu bych navrhoval vytvoření fakultativního výčtu 

podmínek, za jakých je moţné, změnit svoji nabídku, aniţ by ji musel stáhnout. 

Navrhuji, aby zájemce o veřejnou zakázku svoji nabídku mohl stáhnout vţdy v průběhu 

lhůty pro podání nabídek, ovšem z pohledu zadavatele by to bylo administrativně 

náročné a znepřehledňovalo by to průběh nabídek, proto by to chtělo zváţit, zda by 

nebylo lepší, kdyby zájemce o veřejnou zakázku mohl podat v průběhu řízení vţdy 

pouze jednu nabídku a to definitivní. 

 

Dalším podstatným problémem při zadávání veřejných zakázek je, pokud se 

nesprávně veřejná zakázka zatřídí. Kolikrát je těţké určit, zda celá veřejná zakázka 

spadá pod veřejnou zakázku na stavební práce, nebo zda její část spadá na veřejnou 

zakázku na dodávky nebo sluţby. I kdyţ jsou v legislativě zdánlivě stanovena kritéria 

pro zatřízení veřejné zakázky do správné kategorie. Ovšem pouze v praxi se ukázalo, ţe 

někdy to není zcela tak jasné jak to vypadá. Bylo by dobré, kdyby se i k této 

problematice při zadávání veřejných zakázek opět naši zákonodárci vrátili a přesněji 

stanovili výčet kritérií, kterými by se pak zadavatelé řídili. 

 

Někdy se také stane, ţe zadavatelé nějakým nedopatřením opomenou 

v zadávacím řízení na některou maličkost a poté nastane situace, kdyţ si toho některá 
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firma, která se zúčastnila zadávacího řízení a neuspěla všimne, ţe můţe podat návrh na 

přezkoumání řízení, i kdyţ se jedná třeba o naprostou maličkost, ovšem v rozporu se 

zadávacím řádem, a nebo se zákonem o veřejných zakázkách či Obchodním zákoníkem 

a můţe na ţádost u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe dojít k anulování výsledků 

veřejné soutěţe a musí být vyhlášena nová, pokud tak úřad uzná, ţe nebyl dodrţen 

zákon nebo soutěţní podmínky. Stejně tak tomu bylo v našem případě a došlo ke 

zbytečným průtahům, přitom stačilo odstranit pár maličkostí v nedostatcích 

v podmínkách zadávacího řízení, aby nebyly v rozporu se zákonem a také upravit 

postup hodnotící komise. 

 

Dalším problémem dle mého názoru je také členění veřejných zakázek na 

zakázky podlimitní, nadlimitní a zakázky malého rozsahu. Především v zakázkách 

spadajících do kategorie veřejné zakázky malého rozsahu je těţké hlídat, aby 

nedocházelo ke korupci a uplácení. Někdy také dochází k situaci, ţe zadavatel veřejné 

zakázky danou zakázku rozčlení na více menších zakázek, aby stále splňovaly 

podmínky pro kategorii veřejné zakázky malého rozsahu a jejich zadávání tak bylo 

jednodušší a především nespadaly pod přísnou kontrolu. 

 

Co mi také přijde částečně absurdní, aby do veřejné zakázky na střední Moravě 

zasahovala firma z Prahy, která se specializuje na dopravní stavitelství a nemá 

zkušenosti s opravami Národních Kulturních Památek takového významu. Jen kdyţ si 

člověk vezme rozsah dané zakázky, bylo by velice nákladné, zajišťovat dopravu, 

ubytování a diety zaměstnancům aţ ze středních Čech. Jedině snad, ţe by se firma 

Metrostav, akciová společnost dohodla s některou firmou z Moravy tak jako to třeba pro 

soutěţ o veřejnou zakázku udělaly IMOS Brno a GEMO Olomouc. Potom jiţ by to bylo 

reálnější, ovšem v tomto případě se účast firmy Metrostav jeví pouze jako obstrukce. Co 

vede firmu ze středních Čech, kde je brána jako jeden z největších zhotovitelů veřejných 

zakázek, ne – li ten největší k tomu, aby se zúčastnila, veřejné zakázky na střední 

Moravě? Zcela jistě by pro ni bylo výhodné nějaké neoficiální vyrovnání, jinak řečeno 

určitá úplata od vítěze veřejné zakázky vybraného zadavatelem. Zcela jistě by potom 

přestala dělat potíţe a protahovat tak začátek zakázky. Vţdyť z dalších pěti moravských 

uchazečů, aţ na jednu výjimku nikdo dál nepokračoval v napadání rozhodnutí hodnotící 

komise o výběru nevhodnější nabídky, ani dalších věcech s tím souvisejících. Pouze tato 
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firma to dotáhla aţ ke zrušení rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a o znovu 

vyhlášení soutěţe, i kdyţ výsledek byl nakonec opět stejný. Nebylo by od věci, kdyby 

se mezi politiky také objevilo nějaké řešení ve smyslu na teritoriální rozdělení pro 

působnost zájemců veřejných zakázek. Konkrétně tím mám na mysli, ţe o veřejnou 

zakázku na Moravě by se mohly ucházet pouze firmy, které mají sídlo těţiště podnikání 

na Moravě. V Čechách, by tomu bylo obdobně. Nedocházelo by tak k absurdnímu 

ekonomickému růstu hlavního města Prahy, kde sídlí a daně platí většina velkých firem. 

Regionální firmy jsou tak ochuzovány o peníze, kterými přispívají do státní pokladny 

 

V neposlední řadě vyvstává otázka, jak řešit vzrůstající korupci? Na tuto otázku 

je těţké odpovědět, naopak kdyby někdo odpověď znal, věřím, ţe by tak jiţ bylo 

učiněno. V současné době stále více slyšíme, nebo čteme v nejrůznějších médiích o 

korupci ať uţ mezi státními úředníky nebo účastníky veřejných zakázek. V této oblasti 

by zcela jistě nebylo od věci, kdyby se zpřísnily tresty u osob, kterým byla korupce 

prokázána, ba dokonce bych udělil i exemplární tresty, poněvadţ přiţivovat se na 

přerozdělování veřejných financí, ze kterých by měli mít prospěch všichni, je hanebné 

neli trestuhodné. Tresty v této oblasti nejsou nikterak vysoké, většinou se jedná pouze  

o odnětí funkcí, vyloučení ze strany (sdruţení, spolku…) nebo o peněţitou pokutu. 

V krajních případech to končí podmínkami nebo tresty s krátkou dobou pobytu ve 

vězení. Velice zajímavou literaturou k tomuto tématu je zcela jistě publikace od Davida 

Ondráčka s názvem Veřejné zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost? 

 

Při zamyšlení nad všemi problematikami výše zmíněnými mi nezbývá neţ 

konstatovat, ţe v problematice zadávání veřejných zakázek, ať uţ na stavební práce, 

dodávky či sluţby, je před námi ještě dlouhé období a spousta zákonů a nařízení, které 

je potřeba změnit a přijmout do legislativy, neţ se dostaneme do situace, kdy si budeme 

moci říct, ţe jsme na úrovní vyspělých světových ekonomik a dospěli jsme 

k harmonizaci zákonů a předpisů s nimi souvisejících. 

 

Evropské Unii se v dané oblasti nejvíce přiblíţíme aplikací osvědčených metod  

a předpisů, např. z  Rakouska nebo Německa, které jsou nám geograficky, historicky  

a mentálně nejblíţeji. Tento postup je jiţ úspěšně aplikován v oblasti technických 

norem a předpisů harmonizace Českých norem s normami Evropské Unie.  
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6 Závěr 

S problematikou a okolnostmi týkajícími se zadávání veřejných zakázek se 

setkáváme, dnes jiţ na denním pořádku a je nedílnou součástí běţného ţivota většiny 

z nás. Někdo se o této problematice dozvídá z televize, jiný z rozhlasu, další pak 

z novin, odborných publikací nebo jen z rozhovoru se známými.  

 

Cílem diplomové práce je rozebrat konkrétní veřejnou zakázku, vytknout chyby, 

kterých se subjekty dopouštěly a navrhnout řešení jak by se mělo v dané problematice 

obecně postupovat, popřípadě co by se mělo změnit 

 

Naplnění cílů diplomové práce, které jsem si stanovil, bylo velmi náročné, 

vzhledem k rozsahu daného tématu, o kterém by se dalo napsat hned několik 

diplomových či jiných prací. Přesto věřím, ţe jsem dostál toho, co jsem si vytyčil. Ve 

druhé kapitole diplomové práce jsem se zaměřil na teoretická východiska při zadávání 

veřejných zakázek. Pokusil sem se nastínit problematiku s tématem spojenou. Částečně 

jsem pak pokračoval i v dalších kapitolách práce v tom, čím jsem se ve druhé kapitole 

zabýval, především ale, konkrétní veřejnou zakázkou na stavební práce. 

 

Pro vypracování diplomové práce jsem čerpal informace a poznatky ze tří 

různých zdrojů. Prvním zdrojem byla odborná literatura a další odborné publikace. 

Druhým zdrojem byla smlouva o dílo a materiály zabývající se problematikou odvolání 

zájemců o veřejnou zakázku a korespondence s odvoláním související. Nakonec jsem 

také vyuţil osobních rozhovorů přímo se zástupcem pro věci technické, který v té době 

zastupoval zadavatele této veřejné zakázky. 

 

Třetí a čtvrtá kapitola se jiţ věnuje konkrétnímu případu zadávání veřejné 

zakázky ve stavebnictví a jejímu průběhu. V páté kapitole se věnuji návrhům a 

doporučením, podle kterých by se mohly ubírat kroky našich politiků, při optimalizaci 

úpravy legislativy spojené se zadáváním veřejných zakázek. 

 

Jak jiţ bylo v diplomové práci několikrát naznačeno, legislativa, která upravuje 

zadávání veřejných zakázek je do jisté míry neprůhledná a celkem jednoduše se dá 
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zneuţít. Je proto důleţité, aby co nejrychleji a co nejkvalitněji došlo k jejímu 

přepracování a zlepšení. Vzhledem k tomu, ţe pomocí veřejných zakázek dochází 

k přerozdělování podstatné části veřejných financí, nemělo by nikomu z nás být 

lhostejné, kde nakonec skončí, v krajním případě, zda budou vůbec pouţity k účelu, na 

který byly vyčleněny. Morální stav společnosti je špatný. Vliv médií má pouze 

negativní směr. V současné době je připravována novelizace zákona o veřejných 

zakázkách, proto věřme, ţe tato, v krátké době jiţ několikátá novelizace bude přínosem 

pro společnost. Změny v zákoně by měly vejít v platnost snad ještě letos. 
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Příloha č. 1 Podmínky veřejné obchodní soutěţe 

 

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM 

zastoupené doc. PhDr. Pavlem Zatloukalem, ředitelem Muzea umění Olomouc, 

oznamuje, zadávácí podmínky pro veřejnou obchodní soutěţ dle § 5 zákona 199/1994 

Sb. a ve znění pozdějších platných předpisů. 

 

Obligatorní podmínky: 

1. Vymezení plnění veřejné zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby ,, Rekonstrukce Arcidiecézního 

muzea Olomouc, Václavské nám. 5, 771 00 Olomouc”, definované v projektové 

dokumentaci z července 1999 od ateliéru HŠH s. r. o. Praha a právoplatného stavebního 

povolení poskytnutých zadavatelem. 

 

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Předpokládaný termín zahájení díla 12/1999 

Předpokládaný termín dokončení díla 12/2004 

Místem plnění je soubor objektů v areálu národní kulturní památky bývalého 

Přemyslovského hradu v Olomouci a s ním související pozemky v k. ú. Olomouc- 

město, p. č. St 152, 151, 150/2, 24/1, 149 

 

3. Místo pro podávání nabídek a doba, v níţ lze nabídky podat osobně (§9): 

Místem pro podání nabídek bude Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc. 

Kontaktní osoby Ing. Stanislav Mrňka, Mgr. Karel Pechal, Mgr. Jarmila Zvolánková. 

Mabídky lze předat kaţdé pondělí a středu v době od.8.00 do 15.00 aţ do 18.11.1999 

 

4. Soutěţní lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami: 

Soutěţní lhůta začíná dnem zveřejnění v Obchodním věstníkua končí 18.11.1999. 

Uchazeči dodají nabídky v uzavřené obálce označené nápisem ,,soutěţ – rekonstrukce 

Arcidiecézního muzea Olomouc” a opatřené razítkem uchazeče pro bezpečné uzavření 

obálky. Nabídky budou doručeny doporučenou poštou, kurýrní sluţbou nebo osobně na 

adresu Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, 771 11 Olomouc výše uvedeným 

kontaktním osobám do 18.11.1999 do 12.00 hodin. Obálky budou otevřeny 18.11.1999 
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ve 13.00 hodin v Muzeu umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc. Otevření obálek se 

můţe zúčastnit jeden pověřený zástupce z kaţdé soutěţní firmy. 

 

5. Zadávací lhůta: 

Zadávací lhůta je 7 dnů 

 

6. Termín prohlídky místa plnění veřejné zakázky: 

Zadavatel umoţní prohlídku objektů 29.10.1999 v době od 8.00 do 13.00 hodin 

 

7. pozadavek na poskytnutí jistoty: 

¨k účasti v soutěţi je poţadováno poskytnutí bankovní jistoty dle § 23 Zákona č. 

199/1994 Sb., v platném znění ve výši 6 mil. Kč. Bude-li jistota poskytnuta formou 

sloţení na účet zadavatele, je bankvní spojení následující: Komerční banka a. s. 

expozitura Olomouc, Denisova 47, č. Ú. 14039-811 

 

8. Identifikační údaje zadavatele 

Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, 771 11  Olomouc 

IČO: 494569 

Tel: 068/522 76 79 

 

9. Práva zaavatele: 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předloţené nabídky a právo tuto 

veřejnou obchodní soutěţ zrušit. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
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Příloha č. 2 Vyhodnocení tajného hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka Uchazeč 

Bodové ohodnocení Celkem 
body Pořadí 1 2 3 4 5 

1 Metrostav 1 1 3 1 4 10 2 

2 Tocháček 4 5 5 5 3 22 5 

3 Unistav 3 2 2 4 2 13 3 

4 
Vojenské 

stavby 5 4 4 3 5 21 4 

5 Imos 2 3 1 2 1 9 1 
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Příloha č. 3 Přehled nabídkových cen 

 

číslo Uchazeč cena bez DPH cena včetně DPH 

1 Metrostav 136 344 640 144 482 130 

2 Tocháček 112 491 027 119 900 063 

3 Unistav 106 837 616 112 724 833 

4 Vojenské stavby 136 154 000 144 531 661 

5 Pozemstav 109 924 492 118 670 079 

6 Imos 116 233 481 123 094 058 

7 IPS 88 180 984 94 562 565 

 


