
Čtení nabídkových cen při otevírání obálek s nabídkami 
 

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve svém 

ustanovení § 59 odst. 4 stanovil, že „přítomným uchazečům při otevírání obálek zadavatel 

nebo hodnotící komise sděluje po provedení kontroly podle odstavce 3 identifikační údaje 

uchazeče, a to obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, nabídkovou cenu a 

…“. Dále bylo v tomto ustanovení zákona výslovně uvedeno, že „Další obsah nabídky nesmí 

být uchazečům sdělen“.  

 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterým byl zákon č. 40/2004 Sb., o 

veřejných zakázkách, zrušen, však průběh otevírání obálek s nabídkami upravuje odlišně. 

 

Podle ustanovení § 71 odst. 7 zákona otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, 

jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž 

tak stanoví zadavatel.  

 

Podle ustanovení § 71 odst. 8 zákona komise otevírá obálky postupně podle 

pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda 

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku 

b) jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2 podepsány osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a 

c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem 

v zadávacích podmínkách. 

 

Podle ustanovení § 71 odst. 9 zákona po provedení kontroly úplnosti každé nabídky 

podle odstavce 8 sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a 

informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 8. 

 

Při posouzení otázky, zda je možno číst nabídkové ceny při otevírání obálek, je nutno 

vycházet ze základních zásad zadávacího řízení (§ 6 zákona), a to zejména z principu 

transparentnosti. Nabídková cena nepochybně není údajem, který by se uchazeči o veřejnou 

zakázku nemohli dozvědět již při otevírání obálek s nabídkami, neboť údaj o nabídkové ceně 

je zadavatel povinen uvádět v dalších dokumentech pořizovaných v zadávacím řízení. Tato 

skutečnost, mj. vyplývá z  ustanovení  § 80 odst. 1 zákona „o posouzení a hodnocení nabídek 

pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, 

seznam nabídek, které byly vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení 

zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, údaj o tom, jak byly 

nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií,…“, z ustanovení § 80 odst. 3 

zákona „zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům na jejich žádost 

do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpis nebo opis“ a 

eventuálně i z ustanovení § 81 odst. 3 písm. c) zákona „odůvodnění výběru nejvhodnější 

nabídky, pokud veřejný zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku jiného uchazeče, než jak 

odpovídá doporučení hodnotící komise“.  

 

Pokud tedy komise přítomným uchazečům sdělí rovněž nabídkové ceny, obsažené v 

jednotlivých nabídkách, popř. uvede nabídkové ceny do protokolu o otevírání obálek,  lze 

dospět k závěru, že se nejedná o postup učiněný v rozporu se zákonem, protože ten ve svých 

ustanoveních výslovně neuvádí, že komise nesmí uchazečům sdělit jednotlivé nabídkové 

ceny.  

 


