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SPECIÁ
L

Prvotní ideou bylo zpracovat speciální 
vydání o veřejných zakázkách formou ko-
miksu. Bylo by to jistě velmi čtivé a zůstalo 
to dlouho v mysli. Nakonec jsme ztratili 
odvahu a zůstali u klasické verze. I tak ale 
doufáme, že připravené informace podnítí 
vaši představivost a prakticky vám pomo-
hou zadávat zakázky o něco snadněji.

Abychom zjistili, co bývá považováno 
za náročné, nebo kde se často chybu-
je, provedli jsme nejprve malou anke-
tu „doma“ – přímo na našem úřadu.  
Kromě kontrolní činnosti totiž sami často vy-
stupujeme v roli veřejného zadavatele, a pro-
to věřím, že získané odpovědi jsou blízké těm 
vašim. O své názory a pocity se neostýchalo 
podělit několik dotázaných kolegů.

OtÁZKA ZNělA: 
Co osobně považujete při zadávání 
zakázky za obtížné, s čím bývá podle 
vás nejčastěji problém?

pokračování na straně 2
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10 RůZNých OdPOVědí NAKONEc ZNělO tAKtO:

•  Podle mě je hodně náročná kontrola for-
málních náležitostí nabídek – je to spous-
ta dokladů, některé z nich i zadavatel vidí 
poprvé v životě a všichni v komisi jsou 
nervózní, že to tak dlouho trvá – v tom 
tlaku se pak snadno udělá chyba.

•  Jsou kladeny velké nároky na zodpověd-
nost a složitost – celé je to strašně složité. 
Mám z toho pocit: „Ať děláš, co děláš, 
nemůžeš vyhrát“.

•  U zakázky na služby bývá těžké odhad-
nout přepokládanou hodnotu, a tak 
správně zvolit druh řízení pro zadání 
zakázky. Taky vybrat hodnotící kritéria 
a hlavně to, jak podle nich nabídky hod-
notit. Ale jinak mi to nepřijde těžké – 
když mám po ruce dobrý vzor!

•  Já se přidám s tím, že je to opravdu pro-
blém, když hodnotící komise použije jiná 
kritéria nebo metodu hodnocení, než jaká 
byla popsána v zadávacích podmínkách.

•  Stává se, že členové hodnotící komise ani 
nečetli zadávací podmínky. Neví pak, co 
je předmětem zakázky a co mají vlastně 
posuzovat a hodnotit.

•  Nevím, proč si někteří myslí, že je třeba 
mnoho hodnotících kritérií – někdy je to 
úplně nesmyslné.

•  Problémem je nechuť zadavatele provést 
změny v předmětu zakázky, o kterých se 

ví už během lhůty pro podání nabídek – 
zadavatel to neřeší, protože se bojí pro-
dlužovat řízení, a tak změny nechává až 
na dobu po uzavření smlouvy s dodava-
telem s tím, že pak „se to nějak udělá“.

•  Stačí malá chyba a je velký průšvih.

•  Rozhodující je dobře popsat předmět za-
kázky.

•  Nejtěžší je vytáhnout z uživatele jeho 
představy a požadavky na předmět za-
kázky. Je těžké zadávat zakázku s poci-
tem, že nevíš pořádně co potřebuješ.

tak co na to říkáte? Pokud jste se alespoň 
v některých odpovědích našli, budiž Vám 
útěchou, že v tom nejste zdaleka sami. 
Zvládnout dobře celý proces není nic 
snadného, a to je důvod, proč vychází toto 
zvláštní vydání newsletteru zaměřeného 
výhradně na veřejné zakázky. Bylo připra-
veno v podobě jednoduchého průvodce 
krok za krokem. doufáme, že vám pomů-
že zvládnout nelehký úkol zadavatele.
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ZAdÁVAcí POdmíNKY
Říká se, že neví-li loď, do kterého přístavu pluje, není žádný vítr příznivý. Podobně důležité je ujasnit si nejprve, co je předmětem za-
kázky. Většina ostatních podmínek z toho pak už přirozeně vyplyne.

PŘEdmět ZAKÁZKY
Při definici předmětu je třeba zaměřit se 
zejména na následující body:

•  podrobný, přesný, srozumitelný 
a úplný popis předmětu zakázky 

Nikoliv pouze sám zadavatel, ale především 
zájemci o zakázku musí získat jasnou předsta-
vu, co je předmětem plnění zakázky – často je 
nezbytné přizvat odborníka, který zadavateli 
v definování předmětu odbornou terminologií 
a stanovení technických podmínek pomůže. 
Zadavatel tak možná bude muset v příprav-
né fázi zadat celou sérii zakázek na služby – 
na zpracování prvotních průzkumů či analýz, 
nalezení nejvhodnějšího řešení, atp.

•  uvedení všech informací vymezu-
jících předmět a podmínky, za kte-
rých má být plněn

Zadavatel musí předat zájemcům o zakázku 
vše, co je třeba, aby mohl získat srovnatelné 
nabídky.

Příklad: Zadavatel hodlal vybrat dodavatele 
na výkon technického dozoru investora na sta-
vebních zakázkách realizovaných v příštím roz-
počtovém roce. Jediným hodnotícím kritériem 
byla nejnižší nabídková cena. Zadavatel však 
uchazečům neposkytl žádné bližší informace 
o těchto stavebních zakázkách (např.: jejich 
věcný obsah, alespoň předpokládanou dobu 
plnění, finanční objem, atd.). Nabídkové ceny 
uchazečů se diametrálně lišily.

•  koordinace vstupů
Zadavatel často chybuje tím, že např. v projektové 
dokumentaci požaduje plnění odlišně od podmí-
nek v textové části zadávací dokumentace a ještě 
odlišně od výkazu výměr – je proto nezbytné, aby 
před vyhlášením zakázky byla provedena kontrola 
souladu jednotlivých částí zadávacích podmínek.

•  je vhodné, aby byl objektivně a jednoznačně de-
finován účel využití požadovaného plnění

•  technické požadavky musí obsahovat 
technické a kvalitativní vlastnosti a charak-
teristiky poptávaného plnění, nikoliv přes-
ný popis výrobku/materiálu směřující pou-
ze na jednoho konkrétního dodavatele

•  stále objevující se chybou je užívání spe-
cifických obchodních názvů namísto 
technických vlastností

•  stejně často se stává, že zadavatelé některé 
části plnění specifikují nedostatečně či vů-
bec – např. u dodávky interiérového vybavení 
je u některých položek uveden pouze počet 
kusů bez bližších požadavků na rozměry, 
vzhled a materiál; obdobně nepostačující je 
informace, že se jedná „o soubor“ či „kom-
plet“ – pokud nejsou uvedeny jakékoliv další 
podrobnosti nezbytné pro kalkulaci nabídkové 
ceny, zadavatel nezíská srovnatelné nabídky

•  lze vyjádřit i požadavky na výkon a funkci 
předmětu zakázky nebo jeho jednotlivých 
částí

Stále platí, že za správnost a úplnost zadávací 
dokumentace odpovídá zadavatel. Při vyna-
loženém úsilí řádně se zhostit této odpověd-
nosti je možné předejít problémům s pozděj-
šími dodatečně uplatňovanými požadavky 
na dodávky/služby/práce, které v původním 
předmětu zakázky nebyly zahrnuty.

Přesto se může stát, že tým zadavatele podí-
lející se na tvorbě zadávacích podmínek nebyl 
schopen v době jejich zpracování vidět někte-
rou dílčí jednotlivost dokonale. Pro tyto situace 
je vhodné v zadávacích podmínkách uvést vy-
bídku, aby zájemci o zakázku využili své právo 
– nikoliv povinnost – vznášet své dotazy a žá-
dosti o dodatečné informace k zadávacím pod-
mínkám (viz níže oddíl „Dotazy zájemců …“). 
Na druhé straně pokud zadavatel obdrží 13 sad 
dotazů k zadávacím podmínkám, jako se v jed-
nom případě již stalo, měl by přehodnotit míru 
své připravenosti zakázku vůbec zadat.

Stejně tak je vhodné nastavit předem systém, 
jakým se bude postupovat v případě nezbyt-
ných neočekávaných změn, k nimž může do-
jít až v průběhu samotného plnění předmětu 
zakázky (viz níže oddíl „Změny v plnění“).
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PŘEdPOKlÁdANÁ hOdNOtA
Teprve po kvalitním vymezení předmětu za-
kázky je možné přistoupit ke stanovení jeho 
předpokládané hodnoty. Tento úkon je pro 
zadavatele nejen povinný, ale i nezbytný:

•  určuje druh řízení, ve kterém může být 
zakázka zadána podle limitů uvedených 
v zákoně o veřejných zakázkách (dále 
jen „ZVZ“) či Příručce pro žadatele a pří-
jemce (dále jen „PŽP“)

•  po obdržení nabídek pomáhá zada-
vateli zjistit, nakolik shodné jsou 
jeho představy o předmětu plnění 
s představami uchazečů.

Zjistí-li zadavatel, že nabídkové ceny všech 
uchazečů jsou o několik desítek procent 
vyšší, než je předpokládaná hodnota veřej-
né zakázky, je nutné klást si další otázky: 

❏  v čem a proč se nabídky od předpokla-
du tak výrazně liší? 

❏  byl předmět zakázky definován dosta-
tečně podrobně – pochopili uchazeči, 
co a jak mají ocenit?

❏  je rozdíl dán ve všech nabídkách stej-
ným důvodem? 

❏  mohlo by se jednat o jeden ze znaků 
zakázané kartelové dohody mezi ucha-
zeči?

•  uvedením předpokládané hodnoty v za-
dávacích podmínkách zadavatel zmen-
šuje riziko, že předložené nabídky 
budou nepoužitelné (nabídky přesa-
hující finanční možnosti zadavatele, na-
bídky s mimořádně nízkou nabídkovou 
cenou)

•  jejím uveřejněním zadavatel vysílá sig-
nál, který může zájemcům pomoci 
v lepší orientaci

  Nabídková cena nad touto hodnotou 
může s velkou pravděpodobností zna-
menat neúspěch. Je-li naopak hluboko 
pod touto hodnotou, je zadavatel po-
vinen požadovat vysvětlení, které ho 
má chránit před nereálnou nabídkou 
a mnohými problémy, které by uzavře-
ním takového kontraktu vznikly

•  předpokládanou hodnotou není samot-
ný limit použitého druhu řízení, ale kon-
krétní finanční částka, kterou zadava-
tel předpokládá, že vynaloží za realizaci 
předmětu plnění

  Příklad: Zadavatel zadává zakázku 
na sadu propagačních materiálů jako 
veřejnou zakázku malého rozsahu. Dle 
Příručky pro žadatele a příjemce ji zadá 
v režimu zakázky 2. kategorie v limitu 
do 800 tisíc korun bez DPH, neboť před-
pokládanou hodnotu předchozím prů-
zkumem trhu určil na 345 tisíc korun.

•  zadavatel musí být schopen doklado-
vat, jakým způsobem předpokládanou  
hodnotu zakázky určil
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dRUh ZAdAVAtElE
Zadávání zakázek způsobem dle ZVZ pro-
vádí zadavatel, který odpovídá definici ve-
řejného, dotovaného či sektorového 
zadavatele dle ZVZ. Zadavatel „neveřej-
ný“ je povinen řídit se Závaznými postupy 
pro zadávání zakázek uvedenými v odpo-
vídající verzi PŽP. 

Zakázky malého rozsahu jsou dle PŽP 
povinni zadávat všichni příjemci dotace. 

Upozornění: 
1.  Příjemce dotace je povinen postupovat 

rovněž v souladu s metodickými po-
kyny průběžně vydávanými Úřadem 
Regionální rady Jihovýchod (dále jen 
„ÚRR“).

2.  Žadatel o dotaci je v otázce dodržování 
veškerých povinností ve stejném po-
stavení jako příjemce dotace.

3.  V některých případech jsou podmínky 
(např. lhůty pro podání nabídek) v PŽP 
stanoveny přísněji, než v odpovídají-
cím druhu zadávacího řízení dle ZVZ. 
Některé jiné povinnosti naopak klade 
pouze ZVZ a PŽP nikoliv.

Příklady: 
1. Podnikatel, který není zadavatelem 
dle zákona (veřejným, dotovaným nebo 
sektorovým), použil pro zadání staveb-
ní zakázky s předpokládanou hodnotou 
35 milionů korun otevřené řízení dle ZVZ, 
kdy lhůtu pro podání nabídky stanovil jako 
pro podlimitní zakázku v délce 22 dní. PŽP 
však pro takovou zakázku určuje lhůtu 

v min. délce 35 dní. Osoby, které jsou za-
davateli dle ZVZ, definuje přímo zákon – 
samotným zadáním zakázky v některém 
z druhu řízení dle ZVZ se podnikatel zada-
vatelem dle ZVZ nestane. Pokud tedy PŽP 
upravovala způsob zadání odlišně, podni-
katel byl povinen se jí řídit. V daném pří-
padě neoprávněně zkrátil lhůtu pro podá-
ní nabídek. Jedná se o pochybení, které, 
není-li zavčas odstraněno prodloužením 
lhůty pro podání nabídek nebo zrušením 
a novým zadáním, je při pozdější admini-
straci žádosti o platbu předložené příjem-
cem postiženo finanční opravou, korekcí. 

2. Situace může vypadat i opačně. Veřejný 
zadavatel povinný zadat shora nastíněnou 
zakázku způsobem dle ZVZ použil namísto 
toho způsob zadání dle PŽP – vyhlášení za-
kázky provedl pouze v systému pro zveřejně-
ní veřejných zakázek na www.jihovychod.cz 
a nikoliv v celostátním Informačním systému 
o veřejných zakázkách, jak mu určuje zákon 
(viz níže oddíl „Vyhlášení řízení“). Udělení 
finanční korekce je v tomto případě rovněž 
nevyhnutelné.

dělENí ZAKÁZKY
V řadě případů není možné ani praktické, 
aby příjemce dotace celý předmět projek-
tu zadal jako jedinou zakázku. Při rozděle-
ní je však nutno dodržet minimálně násle-
dující zásady:

•  související plnění dle předmětu je 
nutno zadat společně podle pravidla 
místní, věcné a časové souvislosti (např. 
není přípustné zadávat části jedné stav-
by jako více zakázek) 

  Pomocí k rozhodnutí, zda rozdělit či za-
dat společně, může být definice okruhu 
dodavatelů – jsou-li okruhy zcela odliš-
né, je rozdělení zakázky v řadě případů 
možné.

   
Příklad: V projektu na zajištění propa-
gace zadavatel správně vyčlenil jako sa-
mostatnou zakázku dodávku vlajkových 
stožárů, neboť předmět zakázky a okruh 
dodavatelů je odlišný např. od dodáv-
ky stánku pro prezentace na veletrzích 
a výstavách, která byla rovněž součástí 
projektu. Nesprávně však dále oddělil 
jako samostatnou zakázku dodávku vy-
strojení stožárů, neboť tyto prvky jsou 
běžnou součástí jejich dodávky.

•  v pochybnostech, zda je dělení přípustné, 
je vhodné využít možnosti zadat plnění 
jako jednu zakázku, v níž budou vyme-
zeny dílčí části, kdy pro každou část pro-
běhne samostatné posouzení a hodnoce-
ní nabídek a uzavření samostatné smlouvy 
– z jednoho zadávacího řízení tak může 
vzejít více dodavatelů pro jednotlivé části, 
aniž by docházelo k dělení zakázky

•  zadavatelé definovaní dle ZVZ jsou po-
vinni zadávat související zakázky společ-
ně v rámci celého účetního období – 
může tak dojít k situaci, kdy je nutné 
zadat společně nejen zakázky z více pro-
jektů podpořených z ROP Jihovýchod, 
ale i zakázky zadávané zadavatelem 
v rámci jeho jiných nákupů a poptávek

•  pokud zadavatel nemá jistotu, zda poz-
ději zadá ještě další připravovanou za-
kázku, je třeba první i následnou zakáz-
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ku zadat druhem řízení podle limitu 
vzniklého součtem předpokláda-
ných hodnot obou zakázek

  Příklad: Zadavatel zadává zakázku 
na dodávku propagačních letáků s ná-
kladem 100 tisíc kusů s předpokládanou 
hodnotou 400 tisíc korun. Uvažuje však 
také o realizaci druhé vlny propagační 
kampaně o půl roku později, pro kterou 
nyní ještě nemá zpracovány podkladové 
materiály. V projektu však má na tuto 
aktivitu již vyčleněny prostředky v hod-
notě dalších 600 tisíc korun. Je proto 
nutné, aby každou z obou zakázek za-
dal jako zakázku malého rozsahu 3. 
kategorie, která je vymezena finančním 
limitem 800 tisíc až 2 miliony korun.

KVAlIFIKAČNí PŘEdPOKlAdY
Použití kvalifikačních předpokladů má 
v zásadě sloužit ke snížení rizika, aby za-
kázku neplnil nezpůsobilý dodavatel. Má 
zadavatele chránit před situací, kdy by za-
kázka nebyla úspěšně dokončena. I zde je 
možné vyzdvihnout několik principů:

•  povinné i možné kvalifikační před-
poklady a způsob jejich prokázání pro 
jednotlivé druhy zadavatelů, popř. i dru-
hy řízení definuje PŽP a ZVZ

•  požadavky na kvalifikaci jsou ome-
zeny předmětem zakázky – požadu-
je-li zadavatel více, dopouští se diskrimi-
nace na těch dodavatelích, kteří by jinak 
byli pro plnění předmětu způsobilí

Příklad: Zadavatel při zadání zakázky 
na výkon technického dozoru investora 
(TDI) s předpokládanou hodnotou 350 ti-
síc korun požadoval, aby každá z referenč-
ních zakázek byla v objemu nad 10 mi-
lionů korun. Takový popis však obsahuje 
hned dvě související chyby:

❏  Lze jen tušit, že zadavatel měl na my-
sli, že 10 milionová minimální hranice 
je vztažena k hodnotě staveb, na kte-
rých měl být TDI vykonáván. To však 
zadavatel neuvedl – naopak vyjádřil, 
že požaduje referenční zakázky každou 
s objemem nad 10 milionů korun. Poža-
dovaná výše kvalifikačního předpokla-
du je proto zcela nepřiměřená k před-
mětu zakázky a jeho předpokládané 
hodnotě.

❏  I v případě, že by zadavatel vyjádřil, 
že má na mysli finanční objem stavby, 
na které měla být referenční zakázka 
na výkon TDI realizována, nebyl by ta-
kový požadavek oprávněný. Předmětem 
zadávané zakázky totiž není realizace 
stavby o určitém finančním objemu, ale 
výkon technického dozoru na ní. Zada-
vatel tak použitím odkazu na finanční 
objem stavby použil nesprávnou srov-
návací základnu - pro vymezení mini-
mální úrovně požadované kvalifikace 
mohl u referenčních zakázek na výkon 
technického dozoru stanovit požada-
vek na jejich min. finanční objem např. 
ve výši 300 tisíc korun.

•  pokud zadavatel nevymezí minimální 
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úroveň kvalifikačního předpokladu, je 
obtížné až nemožné takový předpoklad 
použít při pozdějším posouzení kvalifi-
kace

•  kvalifikační předpoklady musí být vy-
mezeny již při vyhlášení zadávacího/
výběrového řízení (ve výzvě k podání 
nabídky, resp. v oznámení o zahájení za-
dávacího řízení)

  Příklad: Pokud zadavatel stanoví přís-
né kvalifikační předpoklady a v násled-
ně poskytované zadávací či kvalifikační 
dokumentaci z jejich přísnosti ubere, 
dopouští se diskriminace na těch zájem-
cích o zakázku, kteří byli prvotními přís-
nějšími předpoklady od podání nabídky 
odrazeni.

  Naopak pokud zadavatel v zadávací 
dokumentaci požaduje přísnější či další 
kvalifikační předpoklady než ty, které 
dříve požadoval ve výzvě či oznámení 
(a zavčas takovou změnu neuveřejnil 
stejným způsobem, jakým bylo řízení 
zahájeno), není oprávněn vyloučit z ří-
zení uchazeče, který splnění prvotně 
uveřejněných kvalifikačních předpokla-
dů ve své nabídce řádně prokázal.

•  při změně kvalifikačních předpokla-
dů je zpravidla nezbytné prodloužit lhů-
tu pro podání nabídek o celou její novou 
minimální délku; v řadě případů je ale 
mnohem vhodnější (někdy i nutné) celé 
řízení zrušit a zahájit nové

•  při využití zadávání částí zakázek (viz 
strana 5 oddíl „Dělení zakázky“), je nut-
no požadavky na kvalifikaci přizpůsobit 

možnosti podat nabídku na stanovený 
počet částí

Příklad: Zadavatel v zakázce na služ-
by v úhrnu za 1,5 milionu korun vymezil 
dvě části s předpokládanou hodnotou 
1,0 milionu korun a 0,5 milionu korun. 
Pokud každou část zakázky může realizo-
vat jiný dodavatel a je umožněno podat 
nabídku jen na libovolnou z nich, není 
zadavatel oprávněn požadovat doklady 
o referenčních zakázkách s finančním ob-
jemem ve výši např. 1,3 milionu korun, ale 
je povinen snížit minimální úroveň poža-
dované kvalifikace tak, aby odpovídala 
předmětu každé z vymezených částí (tj. 
např. na 0,9 milionu a 0,4 milionu korun).

•  u zakázek malého rozsahu je vhodné 
vyhradit si právo požadovat vysvět-
lení či doplnění dokladů o předložení 
kvalifikace předložených uchazečem ob-
dobně, jak to upravuje zákon v případě 
zakázek zadávaných dle ZVZ

•  standardizované texty kvalifikačních 
dokladů (např. čestných prohlášení 
o splnění základních kvalifikačních před-
pokladů) je vhodné dodavatelům po-
skytnout ve formě formulářů tvoří-
cích přílohy zadávací dokumentace

hOdNOtící KRItÉRIA
Příjemce dotace podáním projektové žá-
dosti a pozdějším uzavřením smlouvy 
o dotaci na sebe přijal řadu závazků (např. 
je povinen dodržet účel projektu vyjádře-
ný v projektové žádosti, splnit monitoro-
vací indikátory a své povinnosti vzhledem 

k předepsané min. udržitelnosti projektu, 
atd.). Na financování zakázky se často 
podílí vlastními zdroji a nese veškeré pro-
vozní náklady. Tyto a řada dalších faktorů, 
závazků a informací ovlivňují výběr hod-
notících kritérií:

•  obecně platí, že hodnotící kritéria mají 
umožnit zadavateli vybrat z dobrých 
nabídek tu nejlepší

•  zadavatel je při jejich stanovení povinen 
respektovat zásady hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti vynaložených 
prostředků – musí být proto schopen 
obhájit důvody, které ho vedly k volbě 
použitých hodnotících kritérií (pravidlo 
čím více kritérií, tím lépe, zde neplatí)

•  zadavatel je povinen uveřejnit předem 
hodnotící kritéria a jejich váhy i způ-
sob/metodu hodnocení – uchazeči tak 
získají představu o prioritách zadavatele 
a mohou tomu přizpůsobit své nabídky

•  velký důraz je kladen na srozumitel-
nost a jednoznačnost popisu hodno-
tících kritérií

Zadavatel musí popsat jak hodnotící kritéria, 
tak i způsob a metodu hodnocení natolik 
podrobně a přesně, aby nejen uchazeči, ale 
i hodnotící komise, která později bude po-
dle takových zadávacích podmínek nabídky 
hodnotit, věděla přesně, jak má postupovat. 
Není možné, aby hodnotící komise z nedo-
statku informací, jak správně provést hod-
nocení, doplňovala či upravovala hodnotící 
kritéria či stanovenou metodu hodnocení.
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•  hodnotícími kritérii nemohou být kva-
lifikační kritéria

  Zatímco kvalifikace má sloužit k ověře-
ní způsobilosti osoby uchazeče zakázku 
řádně splnit, hodnocením nabídek má 
zadavatel získat nejlepší podmínky pro 
realizaci předmětu zakázky.

•  při stanovení kritérií je vhodné ověřit 
výpočet dosazením potenciálních 
hodnot a poté rozložení vah či volbu 
kritérií případně upravit tak, aby odpo-
vídaly potřebám zadavatele

  Příklad: Zadavatel stanovil jako hod-
notící kritéria nabídkovou cenu s váhou 
60 % a dobu plnění s váhou 40 %. Je-li 
předpokládaná hodnota zakázky např. 
5 milionů korun a doba plnění 60 dnů, 
pak nastavením kritérií zadavatel v pod-
statě vyjádřil, že zkrácení lhůty o 5 dnů 
má v jeho očích přibližně stejnou hod-
notu jako snížení ceny o 100 tisíc korun. 
Otázky, které si zadavatel musí položit, 
zní: Je to adekvátní? Jsem schopen to 
obhájit?

•  kritérium smluvních pokut (sankcí) 
je přinejmenším velmi problematic-
ké, a proto je i nadále v platnosti vážné 
doporučení ÚRR uveřejněné v Newslet-
teru ROP Jihovýchod v č. 11–12/2010, 
aby se příjemci dotace použití smluvních 
pokut jako hodnotících kritérií vystříhali

Smluvní pokuta za nesplnění konkrétní 
povinnosti uchazečem (např. doby plnění) 
vyvolává stav, kdy uchazeči mezi sebou 
soutěží, kdo z nich unese vyšší (mnohdy 
až neuvěřitelnou) pokutu – vzniká tak po-

chybnost, zda se takové kritérium vůbec 
neváže spíše než k předmětu plnění za-
kázky ke kvalifikaci uchazeče. Kvalifikační 
předpoklady přitom není možné použít 
jako hodnotící kritéria. 

V rukách českých zadavatelů bylo toto 
kritérium v řadě případů zneužíváno – vý-
sledkem je řízení, které v této věci s ČR 
zahájila Evropská komise.

Návrh novely ZVZ projednávaný v součas-
né době Poslaneckou sněmovnou smluvní 
pokuty, jejichž účelem je zajištění povin-
ností dodavatele, jako hodnotící kritérium 
zapovídá. 

Rovněž pozdější audity prováděné v rám-
ci kontrolního systému by mohly takové 
kritérium označit jako neoprávněné bez 
ohledu na to, že stávající znění ZVZ jej při-
pouští. Hrozí proto vážné riziko, že bude 
konstatována tzv. nesrovnalost a příjemce 
bude nucen vracet část již vyplacené do-
tace.

•  zejména u zakázek na služby může být 
nutné stanovit hodnotící kritéria, kte-
rá nejsou číselně vyjádřitelná – v ta-
kovém případě musí zadavatel věnovat 
jejich vymezení i způsobu hodnocení 
obzvlášť bedlivou pozornost 

  Příklad: Zadavatel zvolil jako jedno 
z dílčích hodnotících kritérií kvalitu návr-
hu mediální kampaně – musí proto vyjá-
dřit alespoň priority, kterých se uchazeči 
přidrží, a rysy či vlastnosti, které budou 
hodnoceny. Musí stanovit, co rozhodne 
o tom, zda je nabídka v tomto kritériu 

výhodnější či méně výhodná. Pro ko-
nečné hodnocení nabídek v komplexu 
s kritériem nejnižší nabídkové ceny (pro 
zakázky spolufinancované z ROP Jiho-
východ povinné kritérium) je nutné sta-
novit způsob přidělování bodů v rámci 
tohoto kritéria – např. formou bodových 
rozpětí za jednotlivé předem definované 
úrovně naplnění hodnotícího kritéria.

OBchOdNí POdmíNKY
V souvislosti s předmětem plnění zakáz-
ky zadavatel musí definovat podmín-
ky, za kterých má k plnění dojít. Takové 
obchodní, platební a další podmínky je 
vhodné strukturovat do podoby návrhu 
smlouvy a učinit je přílohou zadáva-
cí dokumentace. Zadavatel se tak vyhne 
pozdějším nečekaným překvapením v po-
době takových obchodních podmínek da-
ných v návrhu uchazeče, které by on sám 
nikdy nenavrhl a nepřijal. Pozdější změ-
ny v návrhu smlouvy uchazeče jsou však 
prakticky nemožné, a tak by se zadavatel 
snadno mohl dostat do situace, kdy by byl 
nucen zrušit celé řízení.

POŽAdAVKY NA ZPRAcOVÁNí 
NABídKOVÉ cENY
S ohledem na pozdější úkol hodnotící ko-
mise posoudit, zda nabídka odpovídá po-
žadavkům zadavatele, je takřka nezbytné 
požadovat uvedení nejen celkové nabíd-
kové ceny, ale i strukturovaného polož-
kového rozpočtu, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o zakázku na dodávky, služby 
nebo stavební práce.
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FORmÁlNí POŽAdAVKY
Požadavky zadavatele na vzhled nabídky, 
obálky, barevné předěly, provázání pro-
vázkem či počet kusů nabídky lze označit 
za ryze formální. V řadě případů zadava-
tel striktně určuje, ve kterém rohu obálky 
má být napsáno to či ono, vznáší poža-
davek na otisk razítka uchazeče na určené 
místo (bez ohledu na fakt, zda uchazeč 
razítko vůbec k podpisu listin používá), 
apod. 

Zadavatel na takových požadavcích ne-
může vážně lpět a za jejich nesplnění ani 
nesmí žádného z uchazečů vyloučit 
– je proto nutné omezit je na minimum 
a uchazeče jimi nezatěžovat. Pokud se 
zadavatel přesto rozhodne některé z nich 
v zadávacích podmínkách uvést, je nutné 
označit je pouze jako doporučující.

Příklad: Zadavatel vyloučil uchazeče 
z důvodu nesplnění požadavku, aby jed-
notlivé listy nabídky byly spolu pevně 
spojeny. Jedná se o neoprávněné vylou-
čení - je čistě rizikem uchazeče, zvolí-li 
podání nabídky v takové formě. Pokud se 
zadavatel obává pozdějšího napadení, že 
s nabídkou neoprávněně manipuloval, je 
jistě vhodné, aby při otevírání obálek bylo 
zaznamenáno, v jaké formě byla nabídka 
podána, kolik obsahovala stran a jaké jed-
notlivé celky.

KONtROlA ZAdÁVAcích 
POdmíNEK
Po ukončení tvorby zadávacích podmínek 
může příjemce dotace využít možnosti 
předložit je ke kontrole ÚRR. V řadě 
případů tak došlo k jejich vyjasnění či 
volbě odlišného způsobu zadání zakázky, 

a to včas – ještě před zahájením zadáva-
cího/výběrového řízení. Je proto vhodné 
do časového harmonogramu projektu 
tento krok zahrnout – čas obětovaný pro 
kontrolu se mnohonásobně vrátí v podo-
bě úspěšně zrealizovaného řízení.



www.jihovychod.cz10

Od VYhlÁšENí ŘíZENí  
PO VýBěR NEJVhOdNěJší NABídKY
VYhlÁšENí ŘíZENí
Každý zadavatel, který zadává zakázky 
spolufinancované z ROP Jihovýchod, je 
povinen uveřejnit řízení o zakázce v systé-
mu veřejných zakázek na webové adrese 
www.jihovychod.cz, a to po celou dobu 
lhůty pro podání nabídek. Je proto důle-
žité časově sladit okamžik zveřejnění 
v systému s odesláním výzvy k podání 
nabídek, resp. odesláním oznámení o za-
kázce či zveřejnění na profilu zadavatele 
(v případě zadavatelů dle ZVZ).

Systém nedovolí, aby zadavatel použil 
kratší než minimální povolenou lhůtu 
– tím je zcela odstraněno časté pochybe-
ní zadavatelů při jejím stanovení. Lhůta 
pro podání nabídek musí také odpovídat 
předmětu zakázky a náročnosti zpracová-
ní nabídky, a proto je v některých přípa-
dech nutné stanovit lhůtu delší.

Příklad: Výzva k podání nabídek na zpra-
cování projektové žádosti byla odeslá-
na e-mailem třem dodavatelům 3. 7. 
ve 13.30 hod., lhůta pro podání nabídek 
končila týž den v 17.00 hod. Smlouva byla 
podepsána 4. 7. s dobou plnění nejpozději 
do 7. 7., z toho 5. a 6. 7. byl víkend. 7. 7. 
však byl poslední den pro registraci pro-
jektových žádostí. Zadavatel obdržel jedi-
nou nabídku. Ačkoliv tehdy platná verze 
PŽP pro zakázky v daném finančním limitu 
žádnou minimální délku lhůty neurčova-

la, výdaje na základě takto provedeného 
výběrového řízení byly zatíženy finanční 
korekcí ve výši 100 % - dotace nebyla vy-
placena.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek sys-
tém zadavateli zašle doklad o zveřejně-
ní, který zadavatel později použije jako 
průkaz, že zakázku uveřejnil vhodným 
způsobem.

Zveřejnění zakázky v systému však nezna-
mená souhlas ÚRR s obsahem zadávacích 
podmínek (ne všechny zakázky, které 
je možné v systému nalézt, lze označit 
za správně připravené).

Minimální počet dodavatelů, které musí 
zadavatel vyzvat písemnou výzvou k po-
dání nabídky, závisí na druhu řízení, 
ve kterém je zakázka zadávána – je upra-
veno v PŽP, resp. ZVZ.

dOtAZY ZÁJEmců, 
PROhlídKA míStA PlNěNí
Dotazy zájemců a žádosti o dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám je za-
davatel povinen řešit na základě princi-
pu rovného zacházení – dotazy přijímá 
a odpovídá na ně pouze v písemné for-
mě tak, že přesnou formulaci dotazu (bez 
uvedení obchodní firmy tazatele) a svou 
odpověď poskytne souběžně všem zná-
mým účastníkům řízení a uveřejní ji stej-

ným způsobem, jakým vyhlásil zakázku. 
Je-li nutné umožnit prohlídku místa plně-
ní, postupuje zadavatel obdobně – pro-
hlídku umožní každému zájemci, na dota-
zy v ústní formě neodpovídá. 

Zadavatel by měl mít zájem na realizaci 
„ostré“ soutěže, a proto je třeba podnik-
nout kroky, aby okruh zájemců o za-
kázku nebyl před podáním nabídky 
znám. To může zadavatel zajistit i tím, že 
nebude organizovat jednu společnou pro-
hlídku pro všechny zájemce, ale pro kaž-
dého ji uskuteční odděleně.

OtEVíRÁNí OBÁlEK
Procesně je postup otevírání obálek upra-
ven v ZVZ, resp. PŽP, lze zdůraznit několik 
hlavních rysů:

•  nabídky, které byly doručeny po uply-
nutí lhůty, se neotevírají ani nevrací 
a zůstávají neotevřené součástí doku-
mentace o zakázce (uchazeče, který 
předložil nabídku po lhůtě, zadavatel 
o této skutečnosti písemně informuje)

•  neúplnou nabídku, která neobsahuje 
veškeré požadované doklady, je nut-
no vyřadit a dodavatele vyloučit z další 
účasti v řízení (pozn. kopie nabídky není 
nabídkou, a proto i v případě, že zada-
vatel předložení kopie nabídky požado-
val, není oprávněn v případě její absence 
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uchazeče vyloučit)
•  doporučuje se proto, aby se při otevírání 

obálek v rámci kontroly úplnosti nabí-
dek zadavatel (či jím jmenovaná komise) 
nezabýval posouzením kvalifikace, 
neboť to je předmětem dalšího kroku, 
ve kterém má zadavatel k dispozici více 
možností, než jen nabídku vyřadit.

POSOUZENí KVAlIFIKAcE
V rámci posouzení kvalifikace je zadava-
tel (nebo jím jmenovaná komise) povinen 
ověřit, že uchazeč předkládající nabídku 
prokázal splnění požadovaných kvalifikač-
ních předpokladů.

Nemá-li zadavatel jistotu, zda z předlo-
žených dokladů splnění kvalifikace vyplý-
vá, nebo pokud některý z dokladů chybí 
či pozbyl požadované platnosti, může 
uchazeče písemně vyzvat k doplnění 
či nápravě. Je však povinen uplatňovat 
zásadu rovného zacházení a přistupovat 
ke všem uchazečům stejně.

Zadavatel by měl mít zájem na zachová-
ní co největšího počtu hodnotitelných 
nabídek, a proto využití možnosti vyzvat 
uchazeče k písemnému doplnění chybě-
jících dokladů o splnění kvalifikace všem 
zadavatelům doporučujeme.

Příklad: Zadavatel požadoval prokázání 
splnění profesních kvalifikačních před-
pokladů, mj. předložením kopie dokladu 
o autorizaci v oboru dopravní stavby a po-
zemní stavby. Uchazeč předložil pouze 
doklad pro obor dopravní stavby. Přestože 
z  předloženého seznamu o realizovaných 

referenčních zakázkách bylo patrné, že 
prováděl i řadu pozemních staveb, zada-
vatel uchazeče vyloučil. Škoda.

O posouzení kvalifikace je zadavatel po-
vinen pořídit písemný protokol – v něm 
je povinen uvést, jak jednotliví uchazeči 
kvalifikaci splnili (v jakém rozsahu, jaký-
mi doklady pro jednotlivé předpoklady), 
které uchazeče vyzval k doplnění a proč 
a z kterého konkrétního důvodu vyřadil 
nabídku uchazeče nesplňujícího kvalifi-
kaci. Protokol musí být transparentním 
dokladem o transparentním postupu 
zadavatele.

POSOUZENí NABídEK
Při posouzení nabídek zadavatel, resp. jím 
jmenovaná hodnotící komise zjišťuje, zda 
předložené nabídky odpovídají jeho za-
dávacím podmínkám. Předmětem posou-
zení je tak soulad nabízeného předmětu 
a jeho parametrů, způsobu jeho realizace, 
obchodních podmínek (vč. platebních), 
platnost a úplnost předloženého návrhu 
smlouvy, popř. soulad dalších informací 
v nabídce uchazeče s požadavky zadava-
tele. Nabídky, které požadavky zadavatele 
nesplňují, komise vyřadí.

Obdobně, jako v případě posouzení kvali-
fikace, je posouzení nabídek krokem, který 
musí být řádně (transparentně) zdokumen-
tován – což opět znamená o každém jedná-
ní hodnotící komise pořídit písemný pro-
tokol. V něm musí být obsaženo zejména, 
jak byly nabídky posuzovány, zda se jednání 
komise účastnil přizvaný odborník, jaké do-
poručení komisi poskytl, kteří uchazeči byli 

vyzváni k vysvětlení nabídky, kdy a jaké vy-
světlení poskytli, zda a proč je komise přijala 
či z jakého důvodu nabídku vyřadila.

Aby hodnotící komise zjistila, zda nabídka 
odpovídá požadavkům zadavatele, je tře-
ba provést posouzení dílčích položek 
ve vztahu k předpokládané kalkulaci 
nabídkové ceny zadavatele (např. u staveb-
ních zakázek porovnání rozpočtu uchazeče 
zpracovaného dle předaného výkazu vý-
měr s položkovým rozpočtem projektanta 
stavby). Takové porovnání umožní odhalit, 
zda bylo oceněno skutečně to, co bylo po-
žadováno – zejména, co se množství a kva-
lity použitých materiálů či výrobků týká.
Je vhodné rovněž provést posouzení díl-
čích položek mezi nabídkami jednot-
livých uchazečů navzájem – zadavatel 
tak získá představu, v čem se jednotlivé 
nabídky liší a zda uchazeči shodně pocho-
pili, co je předmětem zakázky. 

Získané informace pomohou komisi k roz-
hodnutí, zda nabídka splňuje zadávací 
podmínky, popř. zda některého uchazeče 
vyzvat k vysvětlení jeho nabídky.

Upozornění: Zadavatel je povinen přistu-
povat ke všem uchazečům na základě zása-
dy rovného zacházení. Není proto přípust-
né, aby zadavatel o nabídkách s uchazeči 
jakkoliv vyjednával, tj. uchazeči dodatečně 
předloženými informacemi nemohou mě-
nit svou nabídku (upravovat cenu, měnit 
parametry hodnocené v hodnotících kri-
tériích, měnit navržené řešení, doplňovat 
návrh smlouvy, atp.). Jednání o nabídkách 
je možné pouze v takových druzích řízení 
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a způsobem, kde to připouští ZVZ (např. 
v jednacím řízení s uveřejněním).

Komise je rovněž povinna posoudit, zda 
některá z nabídek neobsahuje mimořád-
ně nízkou nabídkovou cenu, kdy před-
mětem posouzení je tedy celková cena 
nabízená za splnění předmětu zakázky, ni-
koliv cena jedné konkrétní položky.  

V případě, že nabídky mezi sebou 
i ve vztahu k předpokládané hodnotě 
v úhrnu korespondují, nemůže zadavatel 
nabídku s některými výrazněji nízkými po-
ložkami označit za nabídku s mimořádně 
nízkou nabídkovou cenou. Je však na mís-
tě, aby požadoval vysvětlení nabídky.
Pokud nabídka mimořádně nízkou nabíd-
kovou cenu obsahuje, je komise povinna 
požadovat od uchazeče písemné zdůvod-
nění těch částí nabídky, které jsou pro výši 
ceny podstatné – musí být tedy ve svém 
požadavku dostatečně konkrétní. Stejně 
tak konkrétní a fundovaná musí být od-
pověď uchazeče, aby ji komise mohla při-
jmout jako odpovídající zdůvodnění.

Upozornění: Někdy si zadavatelé a jejich 
hodnotící komise nejsou jisti, zda je nutné 
nabídku vyřadit či naopak ponechat v sou-
těži, a to i přes veškeré konzultace s řadou 
odborníků, které snad před svým rozhod-
nutím provedli. Nutno vyzdvihnout, že 
v pochybnostech je právo vždy na stra-
ně uchazeče – je věcí zadavatele, aby pro-
kázal, že uchazeč nesplnil zadávací pod-
mínky. Pokud takovou skutečnost prokázat 
není schopen, má uchazeč právo, aby jeho 
nabídka byla řádně hodnocena.  

Přijatelná není ani častá argumentace za-
davatelů ve smyslu: „Uchazeč mohl pře-
ce proti vyloučení podat námitky. Z toho, 
že je nepodal, je zřejmé, že s vyloučením 
souhlasí.“

hOdNOcENí NABídEK
Teprve nabídky uchazečů, kteří splnili kva-
lifikaci, a které byly posouzeny jako vhod-
né, mohou být hodnoceny.
V hodnocení se uplatňují tytéž zásady, 
jako v předchozích dvou krocích – rovné 
zacházení a transparentnost.

Hodnotící komise proto musí použít prá-
vě ta a ne jiná hodnotící kritéria, způsob 
a metodu hodnocení, jaké zadavatel uvedl 
v zadávacích podmínkách. Hodnocení (tj. 
přidělení každé bodové hodnoty v rámci 
hodnocení) musí být dostatečně slovně 
odůvodněno. Lze proto jen doporučit, 
aby se komise v hodnocení nabídek shod-
la, a nabídky tak nehodnotil každý člen 
komise se zcela odlišným výsledkem.

Příklad: Zadavatel jako jedno z kritérií ur-
čil parametr, který nelze vyjádřit číselně. 
Hodnotící komise postupovala způsobem, 
kdy každý z členů komise hodnotil nabídky 
v tomto parametru samostatně na stupnici 
od 1 do 10. Komise měla 8 členů a hod-
nocení jedné konkrétní nabídky vypadalo 
takto: 2, 6, 1, 10, 8, 4, 5, 3. Jak vhodná 
tato nabídka byla, když hodnotící komise se 
neshodla ani v tom, zda byla dobrá či špat-
ná? Jaké preference či způsob hodnocení 
zadavatel vyjádřil v zadávacích podmínkách, 
když jednotliví členové hodnotící komise do-
kázali hodnotit jednu nabídku tak rozdílně?

Postup hodnotící komise musí být pře-
zkoumatelný – její argumenty musí být 
konkrétní, relevantní natolik, aby kdo-
koliv, kdo bude později zkoumat její po-
stup, mohl na základě zaznamenaných 
informací dojít ke stejnému závěru. Je 
proto zřejmé, že komise musí být složena 
z členů, kteří jsou schopni hodnocení na-
bídek řádně provést (ZVZ klade požadav-
ky na odbornou způsobilost konkrétního 
počtu členů hodnotící komise).

Žádný ze členů komise nesmí být ve vzta-
hu k zakázce a uchazečům podjat, nesmí 
se podílet na zpracování nabídky, ne-
smí mít osobní zájem na zadání veřejné 
zakázky a s uchazeči ho nesmí spojovat 
osobní, pracovní či jiný obdobný poměr - 
tyto skutečnosti stvrdí čestným prohlá-
šením o nepodjatosti.

Příklad: Zadavatel vyzval k podání nabíd-
ky uchazeče. Výzva k podání nabídky byla 
podepsána statutárním orgánem zadava-
tele, který byl však také členem správní 
rady tohoto uchazeče. Předsedou hodno-
tící komise zadavatele byl místostarosta 
obce, která byla jedním ze zakladatelů 
tohoto uchazeče. Člen hodnotící komise 
zadavatele byl manažerem tohoto ucha-
zeče a účastnil se i zasedání Rady zada-
vatele, na kterém se rozhodlo o zahájení 
výběrového řízení vč. výběru okruhu do-
davatelů, kteří mají být obesláni výzvou 
k podání nabídek. Tohoto zasedání se 
účastnil také další člen Rady zadavatele, 
který byl ovšem také členem správní rady 
tohoto uchazeče. Klasik by zvolal: „A je tu 
někdo, kdo není příbuzný?“
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Kromě protokolu z jednotlivých jednání je 
hodnotící komise povinna vyhotovit sou-
hrnnou zprávu o posouzení a hodno-
cení nabídek (popř. zápis). Její náležitosti 
jsou definovány v ZVZ či PŽP.

VýBěR 
NEJVhOdNěJší NABídKY
Při rozhodnutí o výběru nejvhodnější na-
bídky je zadavatel povinen postupovat 
v souladu s návrhem hodnotící komise 
(výjimkou je, pokud komise postupovala 
v rozporu s požadavky ZVZ či PŽP, nebo 
v případě, že zadavatel hodlá řízení zrušit).

Své rozhodnutí je zadavatel povinen 
písemně oznámit všem uchazečům, je-
jichž nabídka byla hodnocena – v oznáme-
ní uvede identifikační údaje o uchazečích, 
jejichž nabídky byly hodnoceny, výsledek 
hodnocení (tj. alespoň přehled nabídko-
vých cen či celkových získaných bodových 
hodnot) a konečné pořadí hodnocených 
nabídek. 

U zakázek zadávaných dle ZVZ je zadava-
tel povinen uvést i poučení o lhůtě pro 
podání námitek a zákazu uzavřít smlouvu 
před uplynutím této lhůty. 

Pokud ještě neuplynula lhůta pro podání 
námitek vyloučeným uchazečům, zada-
vatel zašle stejné oznámení o výběru nej-
vhodnější nabídky i jim.

KONtROlA 
dOKUmENtAcE O ZAKÁZcE
Před uzavřením smlouvy s vybraným doda-
vatelem je zadavatel povinen předložit ÚRR 
ke kontrole kopii kompletní dokumenta-
ce o průběhu zadávacího/výběrového řízení.

Součástí dokumentace jsou veškeré doku-
menty tvořící zadávací podmínky (tj. i výkaz 
výměr stavebních zakázek), doklady o uve-
řejnění zakázky, veškeré protokoly, zápisy 
a zprávy pořízené v průběhu zadávacího 
řízení a úplná korespondence mezi zadava-
telem a účastníky řízení vč. dokladů o doru-
čení. Zadavatel je rovněž povinen předložit 
kopii nejvhodnější nabídky (kopie ostatních 
nabídek budou předloženy v případě jejich 
vyžádání poskytovatelem dotace).

Ačkoliv nesplnění této povinnosti nebylo 
ze strany ÚRR dosud samostatně sankcio-
nováno, je zřejmé, že cílem tohoto kroku 
je zajistit odstranění případných pochybe-
ní v postupu na straně zadavatele dříve, 
než se stanou nevratnými provždy. Poté, 
co je realizace předmětu zakázky zahá-
jena, je obvykle jakákoliv náprava dříve 
vzniklých chyb nemožná a je tu jen jisté 
očekávání méně či více citelného postihu 
vyjádřeného v rámci administrace žádos-
ti o platbu. Je proto přímo v zájmu pří-
jemce dotace, aby úplnou dokumentaci 
o zakázce předložil a vyčkal s uzavřením 
smlouvy do obdržení výsledku kontroly.
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Od UZAVŘENí SmlOUVY  
dO UKONČENí JEJíhO PlNěNí
UZAVŘENí SmlOUVY
Doručením oznámení o výběru nejvhod-
nější nabídky (a uplynutím lhůty pro po-
dání námitek) vzniká zadavateli tzv. kon-
traktační povinnost. Tu zadavatel splní 
uzavřením smlouvy v souladu s návr-
hem smlouvy uvedeným v nabídce 
vybraného uchazeče. 

Zadavatel tedy není oprávněn uzavřít 
smlouvu za jiných podmínek, než jaké 
zcela odpovídají jeho zadávacím podmín-
kám a vítězné nabídce. Ani později není 

oprávněn uzavřenou smlouvu měnit, 
což může být pro řadu zadavatelů (zejmé-
na z podnikatelské sféry) poměrně pře-
kvapující zjištění.

Po uzavření smlouvy je pro zakázky za-
dávané dle ZVZ předepsána povinnost 
odeslat k uveřejnění Oznámení o zadání 
zakázky.

REAlIZAcE
Skoro se ostýchám napsat, že realiza-
ce zakázky musí probíhat v souladu 
s uzavřenou smlouvou. Nicméně rea-
lita praví, že mnoho zadavatelů nepova-
žuje smlouvu za závazný dokument, ale 
za cosi, s čím po podpisu souvisí už jen 
jediný úkol – pečlivě uschovat v pořada-
či. Plnění předmětu zakázky/smlouvy pak 
probíhá jakýmsi vlastním způsobem, dle 
ze dne na den se měnících podmínek 
a okolností. V „lepším“ případě se násled-
ně fakturuje to, co bylo skutečně realizo-
váno, a ještě dodatečně se vše řeší dodat-
ky ke smlouvě. V tom horším dodavatel 
fakturuje, co bylo sjednáno ve smlouvě, 
ale nikdy se ve skutečnosti nestalo před-
mětem plnění.

Pokud zadavatel realizuje plnění zakázky 
kterýmkoliv z uvedených způsobů, hrozí 
mu už pouze jedno jediné riziko – dotace 
nebude proplacena, neboť oba postupy 
v podstatě znamenají, že celé zadávací/
výběrové řízení skončilo rukou zadavatele 
v odpadkovém koši.

Smluvně nepodchyceným změnám je třeba 
se bezezbytku vystříhat, změny smlouvy 
jsou možné pouze v tom případě, že proka-
zatelně (ani potenciálně) nemají vliv na vý-
běr dodavatele. A takových mnoho není.
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ZměNY V PlNěNí
Definice říká, že za dodatečné stavební práce 
či služby lze považovat takové plnění, jehož 
potřeba vznikla neočekávaně, z objektiv-
ně nepředvídaných okolností a které je 
nutné pro splnění původního předmětu 
zakázky. Takové dodatečné plnění (označo-
vané také pojmem „vícepráce“) lze za dalších 
podmínek (uvedených v ZVZ a zcela stejně 
i v PŽP) zadat na základě přímého oslovení 
dodavatele, který realizuje původní zakázku.

Plnění, které uvedené charakteristice – 
zejména požadavku na nepředvídanost 
– neodpovídá (označované jako „vícená-
klady“), musí zadavatel zadat na základě 
odpovídajícího zadávacího/výběro-
vého řízení. V této věci zadavatelé často 
chybují – ve snaze zahrnout do způsobi-
lých výdajů maximum z celkových nákla-
dů zakázky, uzavírají s původním doda-
vatelem dodatky na práce, které měly 
být zadány ve zcela novém řízení. Navíc, 
řada změn po uzavření smlouvy může mít 

zpětně dopad na oprávněnost výběru nej-
vhodnější nabídky už z počátečního řízení.

Příklad: Zadavatel v zakázce na rekon-
strukci hotelu požadoval, aby předmětem 
plnění byla rovněž čistírna odpadních vod 
s určitou technologií a kapacitou. V prů-
běhu plnění zakázky byl přiveden na my-
šlenku, ČOV nerealizovat a napojit se 
na nedaleké vedení splaškové kanalizace. 
Provedením takové změny došlo k řadě 
méněprací a některým vícenákladům, kte-
ré zadavatel pokryl dodatkem ke smlouvě 
s původním dodavatelem. Po odečtu po-
ložky ČOV ze všech původních nabídek by 
se nabídka uchazeče realizujícího zakázku 
umístila v pořadí až na třetím místě. 

Použité řešení je nesprávné, a to hned 
ve třech ohledech:  
1. Zadavatel měl nechat provést řádný 
průzkum v této otázce ještě před vyhlá-
šením původní zakázky a už od počátku 
zvolit vhodnější z obou řešení.

2. Uvedenou změnou způsobil, že pro pl-
nění zakázky měl být vybrán jiný uchazeč, 
jehož nabídka byla za takových okolností 
ekonomicky výhodnější – za takové po-
chybení by zadavatel mohl být postižen 
finanční korekcí např. ve výši 10 % hod-
noty způsobilých výdajů původní zakázky, 
tj. nebyly by vyplaceny prostředky dotace 
v řádu několika milionů korun.

3. Zakázku na napojení kanalizace měl za-
dat v novém výběrovém řízení – i náklady 
za tyto práce by se staly nezpůsobilými 
výdaji, dotace v řádu několika set tisíc by 
rovněž nebyla vyplacena.

Z uvedeného je zřejmé, že změny je nutné 
řešit s velkou opatrností. Doporučujeme 
všechny uvažované změny konzultovat 
předem na příslušném územním Odboru 
implementace projektů našeho úřadu.
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ZÁVěREm
Tento krátký průvodce bezesporu nemů-
že být považován za vyčerpávající návod 
k úspěšné realizaci zadávacího/výběrového 
řízení zakázky. Řadu dalších pokynů a po-
vinností vyjadřuje přímo ZVZ a PŽP, pozor-
nost je třeba věnovat i jejich novelizacím*.

Naší snahou zde bylo zdůraznit hlavní zá-
sady a věnovat pozornost obvyklým pro-
blémům, se kterými se v pozici zadavatele 
musíte vy, naši příjemci, potýkat. Doufáme, 
že vám toto stručné pojednání přišlo vhod. 
Tak šťastnou plavbu!

Autor newsletteru:
Ing. Marek Bena
specialista na 
veřejné zakázky

* Tématu veřejných zakázek byla již věnována pozornost v č. 11-12/2010 newsletteru ROP Jihovýchod (v rámci 
článku o postoji ÚRR k použití sankčních kritérií), 09 a 10/2010 (v rámci dvoudílného článku věnovaného tématu 
korekcí), 02/2010 (v rámci série článků o nesrovnalostech) a 02/2009 (celé číslo věnované zakázkám) – všechny jsou 
dostupné na adrese http://www.jihovychod.cz/cs/tiskove-centrum/ newsletter – a v brožuře „Veřejné zakázky + 
největší úskalí projektů dotovaných z ROP Jihovýchod“ (k dispozici na adrese http://www.jihovychod.cz/cs/tiskove-
-centrum/publikace). Také tyto články a publikace obsahují řadu použitelných informací a příkladů z praxe.
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POmOhOU VÁm:
•  kontrola zadávacích podmínek naším 

úřadem před zahájením zadávacího/vý-
běrového řízení

•  kontrola dokumentace o uskutečněném 
řízení před uzavřením smlouvy s vybra-
ným dodavatelem

•  konzultace na našem úřadě

NEPOdcEŇtE:
•  podmínky Zákona o veřejných zakáz-

kách, Příručky pro žadatele a příjemce 
a Metodických pokynů

•  dobrou přípravu zadávacích podmínek
•  zásadu transparentního a přezkoumatel-

ného postupu zadavatele a jeho komisí
•  zásady zákazu diskriminace a rovného 

zacházení se všemi uchazeči a zájemci 
(i potenciálními)

•  plnění zásad 3E – hospodárnosti, efek-
tivity a účelnosti vynakládaných dotač-
ních prostředků


