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Přehled prezentace

A. Změna nabídky
• R 113/2019 ze dne 30.8.2019 (nemožnost materiální změny nabídky)
• R 56/2019 ze dne 2.7.2019 (hodnocení prototypu)

B. Vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost [§ 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ]
• R 93/2019 ze dne 25.7.2019
• S 397/2018 ze dne 6.5.2019, potvrzeno R 94/2019 ze dne 26.7.2019

C. Zrušení zadávacího řízení
• R 112/2019 ze dne 9.9.2019

D. Sektorová veřejná zakázka
• R 64/2019 ze dne 18.6.2019

E. Uzavření smlouvy přes zákaz stanovený ZZVZ, neodeslání oznámení 
o výběru
• S 38/2018 ze dne 27.4.2018, potvrzeno R 86,87,88/2018 ze dne 6.9.2018
• S 111/2019 ze dne 21.5.2019, potvrzeno R 101/2019 ze dne 12.8.2019



Přehled prezentace

F. Změny závazků ze smluv
• R 35/2018 ze dne 22.5.2018

(s odbočkou k rozsudku KS v Brně ze dne 26.9.2018 sp.zn. 30 Af 103/2016)
• S 463/2018 ze dne 20.12.2018, potvrzeno R 5/2019 ze dne 2.4.2019
• R 61/2019 ze dne 27.5.2019



A. Změna nabídky

• rozhodnutí předsedy sp.zn. R 113/2019 ze dne 30.8.2019
• Základní skutkové okolnosti

Ø zadavatel v ZPŘ poptával stavební práce, hodnotícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena

Ø v rámci posuzování splnění podmínek účasti zjistil, že část plnění (větrací 
jednotky) nabízeného vybraným dodavatelem nesplňuje zadávací podmínky

Ø v důsledku toho vyzval dodavatele k objasnění nabídky dle § 46 odst. 1 ZZVZ
Ø dodavatel předložil technické listy větracích jednotek jiného výrobce, které již 

požadované parametry splňovaly; cena zůstala stejná, takže nedošlo ke 
změně/doplnění něčeho, co bylo předmětem hodnocení [§ 46 odst. 2 ZZVZ]

Ø zadavatel jej následně vyloučil s odkazem na § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, 
neboť původní plnění nesplňovalo zadávací podmínky a objasnění nebylo 
možno akceptovat, neboť se fakticky jednalo o změnu nabídky



A. Změna nabídky

• Předseda Úřadu k aplikaci § 46 uzavřel, že
§ hlavní premisou, ze které je třeba při výkladu § 46 ZZVZ vždy vycházet, je 

zákaz změny nabídky
§ lze provést pouze doplnění či objasnění nabídky na základě žádosti 

zadavatele, a to pouze tehdy, pokud doplněné skutečnosti nejsou předmětem 
hodnocení

Ø neplatí teze „pokud se doplnění nabídky netýká údajů, které mají být 
hodnoceny, nejedná se o změnu nabídky“; platí teze „nabídku lze pouze 
doplňovat (dodat něco, co původně chybělo) nebo upřesňovat (vysvětlit něco, 
co mohlo být původně chápáno různými způsoby“



A. Změna nabídky
§ prostřednictvím postupu dle § 46 odst. 2 ZZVZ nelze provést materiální změnu 

nabídky, ale změnu toliko formální, kdy obsah nabídky zůstává totožný, pouze je 
doplněna původně chybějící informace, nebo je jiná původně zadavateli nejasná 
informace vysvětlena, případně je uvedena na pravou míru zjevná, lehce 
popsatelná a zároveň vysoce pravděpodobně lehce vysvětlitelná nejasnost
(rozsudek KS v Brně ze dne 6.10.2011 sp.zn. 62 Af 50/2010)

§ jedinou materiální změnu nabídky, kterou § 46 ZZVZ připouští, je oprava 
položkového rozpočtu dle § 46 odst. 3 ZZVZ



A. Změna nabídky
Ilustrativní příklad (vycházející ze skutkových okolností daného případu):

§ chyběly-li by technické listy větracích jednotek v nabídce dodavatele úplně (a 
zadavatel by tak nemohl ověřit soulad nabízeného plnění se zadávacími 
podmínkami) → dodavatel by mohl být vyzván k jejich doplnění

§ byly-li by však technické listy větracích jednotek v nabídce obsaženy (a bylo 
z nich zřejmé, že nabízené plnění nesplňuje požadavky zadavatele) → dodavatel 
nemá být v tomto smyslu podle § 46 ZZVZ k čemu vyzýván (nemá co objasnit) a 
pokud by se měl stát vybraným dodavatelem, musí být podle § 48 odst. 2 písm. 
a) ZZVZ vyloučen

Dopad do možnosti doplňovat kvalifikaci?
• ZVZ: § 59 odst. 4, § 76 odst. 3 (rozdílný režim - „předložit další informace či 

doklady prokazující splnění kvalifikace“ vs. „vysvětlení nabídky“)
• ZZVZ: § 46 (jednotná úprava – ve vztahu ke kvalifikaci zpřísnění oproti ZVZ ???)



A. Změna nabídky

• rozhodnutí předsedy sp.zn. R 56/2019 ze dne 2.7.2019
• Základní skutkové okolnosti

Ø zadavatel poptával nemocniční informační systém (NIS) v JŘSU
Ø zadavatel hodnotil nabídky podle ekonomické výhodnosti; jedním z dílčích kritérií 

hodnocení byla „kvalita NIS – hodnocení ukázky vybraných procesů a funkcionalit“ 
(s vahou 45 %); v rámci tohoto kritéria zadavatel stanovil, že dodavatel předvede 
zadavateli nabízený NIS na základě písemné výzvy v místě a čase dle pokynů 
zadavatele

Ø lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 16.4.2018 do 12:00
Ø dne 4.5.2018 účastníci zadávacího řízení předvedli hodnotící komisi nabízený NIS 

(pořízen audiovizuální záznam)
Ø následně došlo k výběru dodavatele A, proti kterému brojil dodavatel B 

(námitkami, návrhem)
Ø v srpnu 2018 zadavatel zrušil výběr dodavatele A („hodnocení nabídek bylo 

zatíženo nejasnostmi“) a rozhodl o provedení nového hodnocení



A. Změna nabídky

Ø dne 29.8.2018 účastníci zadávacího řízení předvedli hodnotící komisi podruhé 
nabízený NIS (pořízen audiovizuální záznam)

Ø hodnotící komise konstatovala, že dodavatel B v srpnu 2018 předvedl NIS, 
u kterého byly identifikovány rozdíly oproti systému, který předvedl v květnu 2018; 
z následujícího objasňování vznikl spor o to, zda se jedná o
o změnu nabídky v aspektu, který je hodnocen (jednoznačně v rozporu 

s § 46 odst. 2 ZZVZ) [což byl názor zadavatele, který dodavatele B vyloučil 
„podle § 48 odst. 2 ZZVZ“ – aniž by to blíže konkretizoval - podle čeho vůbec 
vylučovat???, pokud původní prototyp nebyl v rozporu se zadávacími 
podmínkami???], nebo

o „jen“ preciznější nastavení prezentačního prototypu stejného NIS [názor 
dodavatele B, se kterým se proti svému vyloučení bránil]

→ spor před Úřadem, ve kterém se řešily důvody vyloučení a jeho transparentnost 
(mnoho sporných otázek – podle čeho vylučoval, zda mohl dodavatel B v srpnu 
předvést jiný NIS než v květnu, když to zadávací podmínky nezapovídaly…)



A. Změna nabídky

• Předseda Úřadu konstatoval, že
§ dle § 46 odst. 2 zákona je zakázáno změnit nabídku „po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek“
§ dodavatel B podal nabídku a lhůta pro podání nabídek uplynula dne 16. 4. 2018
§ k prvnímu předvedení NIS došlo až dne 4. 5. 2018 

→ vzorek NIS nebyl součástí nabídky a k prvnímu předvedení NIS došlo až po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Ø „Rozkladové komisi na jejím jednání vyvstala pochybnost o tom, zda zadávací řízení 
na veřejnou zakázku není zatíženo netransparentností a nezákonností z jiných 
důvodů, které nejsou předmětem tohoto správního řízení, zejména zda zadavatel 
nestanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem, a zda neumožnil podání 
neúplných a neporovnatelných nabídek, v nichž nemusely být obsaženy všechny 
parametry NIS, které byly předmětem hodnocení.“



A. Změna nabídky
• ve věci bylo následně Úřadem skutečně zahájeno správní řízení ex officio, přičemž 

jeho předmětem byla pochybnost o tom, zda zadavatel nestanovil zadávací 
podmínky v rozporu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona a se zásadou 
transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 zákona tím, že jako kritérium hodnocení v 
zadávacím řízení v zadávací dokumentaci stanovil i skutečnosti, které nejsou 
součástí nabídky účastníků zadávacího řízení, čímž učinil způsob hodnocení nabídek 
nečitelným a hůře kontrolovatelným

• než mohl Úřad rozhodnout, zadavatel si zadávací řízení sám zrušil [a správní řízení 
tak bylo podle § 257 písm. g) ZZVZ zastaveno]

POZOR!!!
Ø hodnocení prototypu? (Musí být vzorek součástí nabídky? A lze to vždy?)
Ø hodnocení čehokoli, co není součástí nabídky? (pohovory?)



B. Vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost

• rozhodnutí předsedy sp.zn. R 93/2019 ze dne 25.7.2019
• Podmínky pro vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost dle § 48 odst. 5 

písm. d) ZZVZ [závažná nebo dlouhodobá pochybení při plnění dřívějšího 
smluvního vztahu se zadavatelem nebo jiným veřejným zadavatelem]:
1. časová podmínka – relevantní je pochybení, kterého se dodavatel dopustil 

max. 3 roky nazpět před zahájením zadávacího řízení, ze kterého má být 
vyloučen

2. podmínka intenzity pochybení – pochybení musí být závažné nebo 
dlouhodobé (nebo obojí zároveň)

3. podmínka subjektu smluvního vztahu – relevantní jsou pochybení při plnění 
smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jinými veřejným zadavatelem



B. Vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost

4. podmínka kvalifikovaného následku – relevantní jsou jen ta pochybení, která 
vedla ke vzniku škody, k předčasnému ukončení smluvního vztahu či k jiným 
srovnatelným sankcím (= veškeré právní prostředky, které právní řád či 
ujednání stran poskytuje zadavateli k tomu, aby zhojil následky pochybení 
dodavatele či aby jej za toto pochybení sankcionoval – smluvní pokuty, sleva 
z ceny v případě vadného plnění…)

5. podmínka opakovanosti – slovo „pochybení“ je užito v množném čísle, musí 
se tak jednat alespoň o dvě relevantní pochybení (splňující shora uvedené 
podmínky č. 1-4)



B. Vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost

• Jak vylučovat s odkazem na § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ?
q v rozhodnutí o vyloučení musí zadavatel srozumitelně, určitě a jednoznačně 

pochybení popsat (a to včetně jejich kvalifikovaného následku); pokud jsou 
skutečnosti oběma stranám známé, nemusí je zadavatel podrobně rozvádět, 
musí je však identifikovat (třeba odkazem na konkrétní již dříve zaslaný 
dokument) – dodavatel musí mít jasno v tom, co je mu vytýkáno

q zadavatel musí být schopen jím tvrzené skutečnosti prokázat a vhodné 
podklady, na základě kterých dospěl k závěru o nezpůsobilosti dodavatele, 
musí být součástí dokumentace o veřejné zakázce (pro účely prokázání 
v rámci rozhodování o námitkách a řízení před Úřadem)
př.: popisuje-li zadavatel v rozhodnutí o vyloučení kvalifikovaný následek spočívající 
v odstoupení od smlouvy, nemusí toto odstoupení přikládat jako 
přílohu rozhodnutí o vyloučení; odstoupení však musí být v rozhodnutí 
jednoznačně identifikováno a musí být zároveň součástí dokumentace o veřejné 
zakázce



B. Vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost

• rozhodnutí Úřadu sp.zn. S 397/2018 ze dne 6.5.2019
potvrzeno rozhodnutím předsedy sp.zn. R 94/2019 z 26.7.2019
• Základní skutkové okolnosti

Ø zadavatel vyloučil navrhovatele ze ZPŘ na stavební práce (dopravní infrastruktura) 
z důvodu těchto závažných pochybení

1. dodavatel zaměnil směs, ze které byla zhotovena obrusná vrstva vozovky (dodal 
jinou), tato obrusná vrstva navíc mj. nebyla zhotovena v odpovídající tloušťce dle 
příslušných norem (dodavatel tedy poskytl plnění, které neodpovídá smlouvě o 
dílo, a navíc takto poskytnuté plnění vykazovalo známky vad)

2. prodlení s plněním (původně sjednaný termín plnění byl do 31.10.2017, zadavatel 
uznal nárok dodavatele na prodloužení doby plnění o 6 dní, do 6.11.2017; 
v průběhu listopadu správce stavby dvakrát vyzval dodavatele k nápravě; 
dne 27.12.2017 zadavatel od smlouvy odstoupil)



B. Vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost

• Dílčí závěry
§ není rozhodné, že chyba fakticky nastala u poddodavatele (vyloučený 

dodavatel argumentoval u záměny obrusné vrstvy tím, že chyba nastala v 
obalovně ne u něj) – za poddodavatele odpovídá zadavatel

§ není rozhodné, že na chybné plnění nebyl dodavatel upozorněn ze strany TDI, 
popř. správce stavby (povinnost řádně plnit veřejnou zakázku má dodavatel)

§ dřívější pochybení nemuselo nastat ve vztahu k zakázce, která byla zadána 
podle ZZVZ (mohlo jít i o zakázky zadané podle dřívější právní úpravy)

§ prodlení v případě opravy vozovky, kde je jednoznačný zájem na tom, aby 
nedošlo k narušení provozu na dotčených komunikacích nad rámec nezbytně 
nutný, je závažným pochybením



B. Vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost

• Dílčí závěry
§ aplikace § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ nevyžaduje existenci rozhodnutí soudu či 

jiného orgánu, které by mělo potvrzovat závažná či dlouhodobá pochybení 
dodavatele
Ø vyplývá to přímo ze zákona
Ø nutnost vyčkat na soudní rozhodnutí by s sebou navíc fakticky přinesla 

nemožnost aplikace tohoto ustanovení, a zákon by tedy nijak nechránil 
toho zadavatele, pro nějž je podstatné, zda dodavatel v předchozích 
smluvních vztazích realizoval plnění v rozsahu a kvalitě požadované v 
zadávací dokumentaci, popřípadě ve smlouvě o dílo

→ úsudek o existenci takového pochybení si musí Úřad učinit sám [§ 57 odst. 1 
písm. c) správního řádu]

→ dodavatel byl pro nezpůsobilost vyloučen oprávněně



C. Zrušení zadávacího řízení

• rozhodnutí předsedy sp.zn. R 112/2019 ze dne 9.9.2019
Základní skutkové okolnosti
Ø zadavatel v otevřeném řízení poptával klinický informační systém
Ø při posuzování dodaných vzorků KIS zadavatel mj. zjistil, že nabízený systém jednoho 

z dodavatelů nesplňuje některé funkcionality, které požadoval v zadávací 
dokumentaci, a dodavatele proto vyloučil

Ø v rámci rozhodování o námitkách tohoto dodavatele proti vyloučení (kterým vyhověl) 
zadavatel sám uznal, že v zadávací dokumentaci dostatečně podrobně, přesně a 
konkrétně nevyjádřil své detailní požadavky na systém KIS, čímž … získal 
neporovnatelné nabídky

→ některé nabídky zkrátka i přesto, že splňovaly zadávací podmínky (a příslušní 
dodavatelé tak nemohli být vyloučeni), nesplňovaly představy/potřeby zadavatele 
→ zadavatel zadávací řízení zrušil s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ



C. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel odůvodnil zrušení následujícím způsobem:
Ø v zadávacím řízení jsou předloženy 2 nabídky, z nichž pouze jedna dle názoru 

zadavatele vyhovuje jeho nárokům na systém KIS, tato nabídka však nemůže být 
podle zveřejněného způsobu hodnocení vybrána jako nejvýhodnější. Druhá nabídka 
dle názoru zadavatele nevyhovuje jeho nárokům na systém KIS, avšak formálně 
splňuje požadavky popsané zadavatelem v zadávacích podmínkách

Ø zadavateli nezbývá, než konstatovat, že v zadávací dokumentaci dostatečně podrobně, 
přesně a konkrétně nevyjádřil své detailní požadavky na systém KIS … v důsledku toho 
obdržel nabídku, která nevyhovuje jeho nárokům na pořizovaný KIS … pokud by 
zadavatel s tímto účastníkem uzavřel smlouvu, obdržel by ze svého pohledu 
nevyhovující systém KIS (co do rozsahu funkcionalit a uživatelské přívětivosti)



C. Zrušení zadávacího řízení
Takové odůvodnění není nejšťastnější, protože
Ø dle ustálené judikatury právní úprava ukončení zadávacího řízení jeho zrušením 

nepreferuje a důvody pro zrušení je třeba vykládat restriktivně
Ø obecně vzato situace, kdy zadavatel nedostatečně detailně, přesně a konkrétně 

vymezí předmět plnění, v důsledku čehož obdrží a případně by musel akceptovat 
nabídku, která sice vyhovuje zadávacím podmínkám, ale ne již původně zamýšlenému 
účelu plnění, resp. zadavatelovým potřebám, může být důvodem pro zrušení 
zadávacího řízení

Ø aby však byla dodržena zásada transparentnosti (a vyloučena libovůle, korupce či 
nepřípustná veřejná odplata – viz rozsudek NSS ze dne 27.1.2010 sp.zn. 2 Afs
64/2009), zadavatel musí konkrétně, výstižně a přesvědčivě popsat, proč (tj. v jakých 
konkrétních aspektech) nabídka, které zadávacím podmínkám formálně vyhovuje, 
nemůže objektivně plnit účel, pro který byla veřejná zakázka zadávána; tedy musí 
jasně popsat (1) co chybně v zadávacích podmínkách vymezil a (2) jaký je důsledek 
tohoto pochybení ve vztahu k obdrženým nabídkám a jeho potřebám
→ to v odůvodnění zrušení zadávacího řízení chybělo



C. Zrušení zadávacího řízení

Ø dodavatel se proti vyloučení bránil námitkami a následně návrhem
Ø řízení o návrhu bylo zastaveno pro nesložení kauce v zákonné výši (kauce měla 

být složena ve výši 100.000,- Kč, protože nebylo možno stanovit celkovou 
nabídkovou cenu)

Ø následně podal tento dodavatel podnět, na jehož základě zahájil Úřad správní 
řízení 
a ex officio rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zrušil



C. Zrušení zadávacího řízení
V rámci řízení o rozkladu bylo toto rozhodnutí Úřadu zrušeno, aniž by se 
předseda Úřadu zabýval meritem věci, protože s ohledem na současnou 
koncepci zákona nezákonné zrušení zadávacího řízení není natolik intenzivním 
porušením veřejného zájmu, kterému by měla svědčit ochrana ve správním 
řízení zahájeném ex officio po jeho ukončení ve smyslu § 51 zákona
ü při zrušení zadávacího řízení zadavatel nevynakládá veřejné prostředky (účastníci

zadávacího řízení, jejichž zájmy mohou být nezákonným zrušením dotčeny, se 
mohou bránit námitkami a návrhem)

ü nezákonné zrušení zad. řízení není přestupkem (jasná vůle zákonodárce – na přezkumu
tohoto úkonu není intenzívní veřejný zájem)

ü zájem zadavatele na zachování právní jistoty, že jeho zadávací řízení „neobživne“
ü zákon po ukončení zadávacího řízení s ukládáním nápravných opatření (s výjimkou 

zákazu plnění smlouvy) nepočítá

→ po ukončení zadávacího řízení není možno ex officio přezkoumávat 
rozhodnutí o jeho zrušení



D. Sektorová veřejná zakázka
• rozhodnutí předsedy sp.zn. R 64/2019 ze dne 18.6.2019

Základní skutkové okolnosti
Ø zadavatel (statutární město) uzavřel bez provedení zadávacího řízení od prosince 2016 

do listopadu 2017 sérii smluv s advokátní kanceláří
Ø jednou z těchto smluv byla i smlouva, jejímž předmětem bylo právní poradenství 

související:
§ se smluvními vztahy s dopravním podnikem (který je z téměř 100 % městem 

ovládán) týkajícími se zajištění MHD na území města po 1.1.2019
§ s posouzením stávajících smluvních vztahů mezi tímto dopravním podnikem 

a další společností provozující autobusovou dopravu
§ s analýzou a ověřením současného modelu financování dopravního podniku

Ø celková odměna za plnění z této smlouvy neměla překročit částku 1.990.000,- Kč,
ve spojení s další smlouvou na poskytování právního poradenství uzavřenou 
o 6 dní dříve však Úřad posoudil vše jako jednu (podlimitní) veřejnou zakázku na 
právní služby, která nebyla v rozporu se ZZVZ zadána v zadávacím řízení



D. Sektorová veřejná zakázka
Předseda Úřadu se v řízení o rozkladu mj. zabýval tím, zda se v případě uvedené smlouvy 
nejedná o sektorovou zakázku, přičemž uzavřel, že
Ø z předmětu smlouvy je nepochybné, že poskytování právních služeb se týká činnosti 

související s poskytováním veřejné dopravní sítě zadavatelem [tedy relevantní činností 
dle § 153 odst.. 1 písm. f) ZZVZ]

Ø zadavatel je jako obec povinen pečovat i o uspokojování potřeby svých občanů 
v oblasti dopravy, přičemž tuto svou povinnost plní skrze ovládaný dopravní podnik

Ø není rozhodné, že zadavatel (město) nezajišťuje fyzický provoz MHD vlastními 
silami, ale prostřednictvím dopravního podniku – podstatné je, že právní služby, 
které jsou předmětem smlouvy, směřují k vyřešení právních problémů souvisejících 
s provozováním MHD

Ø veřejné zakázky, které zadavatel zadává „při výkonu relevantní činnosti“ ve 
smyslu § 151 odst. 1 ZZVZ = všechny, jejichž předmět zadavatel pořizuje za 
účelem provádění relevantní činnosti (tj. platí, že pokud by zadavatel danou 
relevantní činnost nevykonával, předmětné plnění by neobjednával)



D. Sektorová veřejná zakázka

Zákon považuje za rozhodný znak povahu činnosti, nikoli typ subjektu. Z 
terminologického hlediska se proto nedefinuje „sektorový zadavatel“, ale „sektorová 
veřejná zakázka“ zadávaná v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. V daném případě 
je tedy vždy rozhodný charakter činnosti, nikoli subjektu, tedy pokud je splněno, že jde o 
veřejného zadavatele, což v tomto případě není sporné. Lze tak konstatovat, že 
uzavřením smlouvy … s ohledem na její předmět realizoval zadavatel svou povinnost 
řádně zajistit dopravní obslužnost pro občany obce, tedy tuto veřejnou zakázku zadával 
při výkonu relevantní činnosti, tedy se i jednalo o sektorovou veřejnou zakázku.



E. Uzavření smlouvy přes zákaz stanovený ZZVZ
• rozhodnutí Úřadu sp.zn. S 38/2018 ze dne 27.4.2018

potvrzeno rozhodnutím předsedy sp.zn. R 86,87,88/2019 ze dne 
6.9.2018
Základní skutkové okolnosti
Ø zadavatel zadával v užším řízení VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti
Ø obdržel čtyři žádosti o účast, následně vyzval všechny zájemce k podání nabídek; ve 

stanovené lhůtě obdržel čtyři nabídky
Ø výběr dodavatele oznámil zadavatel jen vybranému dodavateli – oznámení mu bylo 

doručeno 4.12.2017 (ostatním dodavatelům, kteří podali nabídky, zadavatel oznámení 
o výběru dodavatele nezaslal)

Ø následně uzavřel s vybraným dodavatelem kupní smlouvu (22.12.2017)



E. Uzavření smlouvy přes zákaz stanovený ZZVZ

q podstatná část řízení se týkala (ne)naplnění hypotézy § 264 odst. 5 ZZVZ:  Úřad … 
neuloží zákaz plnění smlouvy …, pokud jde o smlouvu na veřejnou zakázku v oblasti 
obrany nebo bezpečnosti a zároveň pokud by důsledky tohoto zákazu závažným 
způsobem ohrozily existenci širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který 
má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky.

q ale z obecného hlediska je důležité, že
Ø pokud nebylo doručeno všem účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru, 

nezačala jim ani běžet lhůta pro podání námitek proti tomuto výběru [§ 242 odst. 2 
ZZVZ – jedná se o úkon oznamovaný v dokumentu, který je zadavatel povinen odeslat]

Ø pokud podle § 246 odst. 1 písm. a) ZZVZ mj. platí, že zadavatel nesmí uzavřít 
smlouvu s dodavatelem … před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 
rozhodnutí … o výběru dodavatele, nesmí být smlouva uzavřena nejen za situace, 
kdy účastníkům zadávacího řízení lhůta pro podání námitek běží, ale ani za situace, 
kdy jim nikdy ani běžet nezačala, protože jim zadavatel výběr dodavatele neoznámil



E. Uzavření smlouvy přes zákaz stanovený ZZVZ

S ohledem na logický a teleologický výklad ustanovení § 246 odst. 1 písm. a) zákona Úřad 
došel k závěru, že ustanovení § 246 odst. 1 písm. a) zákona je třeba vyložit tak, že účelem 
tohoto ustanovení je zabránit uzavření smlouvy nejen v situacích, kdy účastníci řízení 
mají reálnou možnost napadnout námitkami oznámení o výběru dodavatele, ale tím 
více i v situaci, kdy reálnou možnost napadnout námitkami oznámení o výběru 
dodavatele neměli, tj. v případě, kdy vzhledem k nezaslání oznámení o výběru dodavatele 
všem účastníkům zadávacího řízení (kromě vybraného dodavatele) tato lhůta ani nezačala 
plynout.

→ smlouva tedy byla uzavřena postupem dle § 254 odst. 1 písm. b), tj. přes zákaz 
jejího uzavření stanovený ZZVZ [§ 246 odst. 1 písm. a)]

→ Úřad uložil zákaz jejího plnění (s „odkladem“ dle § 264 odst. 3 ZZVZ 7 měsíců)



E. Uzavření smlouvy přes zákaz stanovený ZZVZ

• rozhodnutí Úřadu sp.zn. S 111/2019 ze dne 21.5.2019
potvrzeno rozhodnutím předsedy sp.zn. R 101/2019 z 12.8.2019

q v totožné věci byla následně zadavateli v samostatném správním řízení ještě 
uložena pokuta ve výši 7.200.000,- Kč (cca 40 % maximální možné sankce)

→ situace, kdy zadavatel neodešle oznámení o výběru všem účastníkům 
zadávacího řízení (a fakticky jim tak znemožní proti výběru brojit) a následně 
uzavře smlouvu na veřejnou zakázku, je jedním z nejzávažnějších porušení 
ZZVZ a zásad, na kterých tato právní úprava spočívá



F. Změny závazku ze smluv
• rozhodnutí předsedy sp.zn. R 35/2018 ze dne 22.5.2018

Klíčové závěry
Ø k systematice § 222 ZZVZ

§ odst. 1 – stanoví povinnost neumožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy
§ odst. 3 – definice podstatné změny
§ odst. 4-7 – stanoví  podmínky, za jejichž splnění bude zadavatel postupovat v 

souladu s odst. 1, aniž by musel zkoumat, zda změna současně je či není 
podstatnou ve smyslu odst. 3
Ø jde o taxativní výčet
Ø tato ustanovení představují výjimku z obecného pravidla a je třeba je 

vykládat restriktivně
Ø dovolává-li se zadavatel aplikace některé z těchto výjimek, musí prokázat 

naplnění podmínek pro její aplikaci (tj. předložit relevantní tvrzení 
a skutečnosti)

→ zadavatel poruší povinnost dle odst. 1, pokud umožní změnu, která je dle odst. 3 
podstatná, aniž by prokázal oprávnění k aplikaci některé z výjimek dle odst. 4-7



F. Změny závazku ze smluv
• (odbočka k rozsudku KS v Brně ze dne 26.9.2018 

sp.zn. 30 Af 103/2016)
Ø k využití § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ

§ jedná se o změny na sobě nezávislé
§ pro jednu změnu závazku ze smlouvy bude třeba použít vždy jen jeden důvod 

změny (postup dle jednoho z odstavců) – byť by byly splněny podmínky pro 
použití několika

§ kvalifikace provedené změny není závazná a nezměnitelná, pozor ovšem např. 
na související uveřejňovací povinnosti (§ 222 odst. 8), takže:
• zjistí-li zadavatel po splnění smlouvy, že všechny jeho změny (které původně 

zatřiďoval např. pod § 222 odst. 6) nepřesáhly limity pro změnu de minimis, 
nemusí již tyto změny dále zdůvodňovat (stačí odkaz na § 222 odst. 4)

• „přeřadit“ změnu z § 222 odst. 4 do odst. 6 už však může být 
problematické (protože patrně nebyla splněna uveřejňovací povinnost)



F. Změny závazku ze smluv
• rozhodnutí předsedy sp.zn. R 35/2018 ze dne 22.5.2018

Klíčové závěry
Ø k použití § 222 odst. 4 ZZVZ

§ „hodnota změny“ musí být vyjádřitelná v penězích (jinou hodnotu není možno 
porovnat s finančním limitem pro nadlimitní veřejnou zakázku)

→ prodloužení termínu plnění není možno samostatně provést s odkazem na § 222 
odst. 4 ZZVZ

§ pokud je provedena změna v rozsahu plnění („vícepráce“) a zároveň 
prodloužena lhůta pro plnění
• primárně je třeba se zabývat změnou v rozsahu plnění (zda je provedena v 

souladu se zákonem)
• pokud ano, je třeba se zabývat oddělitelností prodloužení termínu plnění 

(pokud je prodloužení oddělitelné, může samo o sobě představovat 
podstatnou změnu smlouvy, pokud ne, je třeba se zabývat tím, zda 
provedené změny neodůvodňují prodloužení termínu (přiměřenost?)



F. Změny závazku ze smluv
• rozhodnutí Úřadu sp.zn. S 463/2018 ze dne 20.12.2018

potvrzeno rozhodnutím předsedy sp.zn. R 5/2019 ze dne 2.4.2019
Klíčové závěry
Ø k vyhrazené změně závazku (zde změně dodavatele dle § 100 odst. 2 ZZVZ)

§ výhrada změny, která určí jen množinu dodavatelů, ze kterých bude zadavatel 
vybírat, aniž by určila způsob, postup nebo pravidlo, podle kterého bude volba 
provedena, je nezákonná (rozporná s § 100 odst. 2 ZZVZ a § 6 ZZVZ)

§ v takovém případě se jedná o nezákonnou zadávací podmínku a zadávací řízení 
musí být v řízení před Úřadem zrušeno (nehraje roli, že k použití této podmínky 
v budoucnu vůbec nemusí dojít) → důsledkem této nezákonnosti není „jen“ 
nemožnost použití takové podmínky v budoucnu, ale nezákonnost zadávacího 
řízení jako celku (obdobně se posuzují např. excesívní obchodní podmínky)



F. Změny závazku ze smluv
• rozhodnutí předsedy sp.zn. R 61/2019 ze dne 27.5.2019

Klíčové závěry
Ø k použití § 222 odst. 5 ZZVZ

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují 
dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné 
zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím 
řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 

50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.



F. Změny závazku ze smluv
Klíčové závěry
Ø k použití § 222 odst. 5 ZZVZ

§ podmínka nezbytnosti
• volnější než v § 23 odst. 7 písm. a)ZVZ (už není navázána na realizaci 

původního plnění)
• ne však až tak volná, aby znamenala „cokoli, co je pro zadavatele nezbytné 

realizovat“ bez provázanosti s původním závazkem; limitem je účel původní 
smlouvy, resp. potřeba zadavatele, k jejímuž uspokojení byla zadána 
původní veřejné zakázka (předseda Úřadu uvádí, že pokud by do veřejné 
zakázky bylo implementováno jakékoli plnění, které ke splnění dané potřeby 
nevede, jednalo by se zároveň o změnu celkové povahy konkrétní veřejné 
zakázky – je zde úzká souvislost mezi podmínkou nezbytnosti dle odst. 5 a 
zákazem změny celkové povahy veřejné zakázky dle odst. 4 nebo 6)



F. Změny závazku ze smluv
Klíčové závěry
Ø k použití § 222 odst. 5 ZZVZ

§ podmínka dodatečnosti
• tato implicitní podmínka znamená, že potřeba plnění, které může být 

předmětem nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ, by neměla 
existovat v okamžiku, kdy zadavatel zadával původní veřejnou zakázku 
(pokud by existovala, muselo by být uvažováno v tom smyslu, že zadavatel 
rozděluje veřejnou zakázku na části za účelem obejití zákona); podmínka je 
splněna, vznikne-li potřeba zadat vícepráce až poté, co je zadána původní 
veřejná zakázka

• nelze ztotožňovat s podmínkou nepředvídatelnosti (ta už v zákoně obsažena 
není); potřeba dodatečných prací může vzniknout i v důsledku 
„nešikovného“ postupu zadavatele; nebude však splněna za situace, kdy 
zadavatel od počátku postupoval s úmyslem obejít zákon (tj. rozdělit 
zakázku na zadávanou hlavní část a část dodatečného plnění, kterou zadá 
mimo zadávací řízení jako nepodstatnou změnu závazku)
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