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Úvodní slovo předsedy
Podle dostupných statistických údajů byla v roce 2016
hodnota trhu veřejných zakázek v České republice celkem 486 miliard korun. Objem financí proinvestovaných
prostřednictvím veřejných zakázek tak tvořil více než desetinu hrubého domácího produktu.
Je pochopitelné, že při takto významném výdeji veřejných prostředků musí být stanoven pokud možno jednoznačný a detailní právní rámec, na jehož základě zadávací
řízení probíhají. Podobně důkladný pak musí být i dozor
nad zadáváním veřejných zakázek, který v České republice zajišťuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
V rámci své dozorové činnosti Úřad posuzuje veřejné
zakázky z nejrůznějších odvětví ekonomiky. Kromě infrastrukturních zakázek jsou velice frekventované a co
do finančních objemů významné také zakázky z oblasti
informačních a komunikačních technologií. V této oblasti docházelo opakovaně k situacím, kdy zadavatel uzavřením smlouvy bez dostatečného ošetření, mimo jiné
autorských a licenčních práv, vytvořil pro vybraného dodavatele stav exkluzivity, a tím se stal na něm závislým. Takový dodavatel si pak následně může určovat cenu všech

dalších plnění, která na původní zakázku navazují, aniž by
taková cena byla výsledkem široké hospodářské soutěže.
Jsou případy, když zadavatel takto v jednacích řízeních
bez uveřejnění postupuje po dobu deseti i více let.
Úřad se na výše zmíněnou problematiku zaměřil v posledních měsících ve svých správních řízeních a současně
se jí ve zvýšené míře věnuje i v tomto informačním listu.
Věřím, že zadavatelé v předkládaném materiálu naleznou
podrobně popsané limity postupu v jednacím řízení bez
uveřejnění vycházející zejména z nejnovější judikatury
správních soudů a budou upozorněni na otázky, kterým
by měli před započetím zadávacího řízení na IT veřejné
zakázky věnovat dostatečnou pozornost.

Ing. Petr Rafaj
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
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K obsahu infolistu
V současné době lze již hovořit o tom, že někteří zadavatelé mají roční zkušenost s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), přinesl
celou řadu nových dozorových institutů a nástrojů, které
byly představeny v loňském informačním listu věnovaném veřejným zakázkám1). V návaznosti na loňské vydání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“
či „ÚOHS“) v tomto informačním listu (dále jen „infolist“)
představí praktické zkušenosti s aplikací některých nových institutů, opíraje se o první pravomocná rozhodnutí
v těchto věcech. Významná část infolistu je pak věnována vysoce aktuální problematice zadávání IT veřejných
zakázek, zejména vybraným otázkám spojeným s autorskoprávní ochranou, licencemi či migrací dat. Protože se
Úřad často zabývá i otázkami spojenými s řádnými postupy objednatelů v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících, považuje za dobré akcentovat a vyložit zásadní
změny týkající se 4. železničního balíčku a jeho dopadů
na smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Úřad vedle jeho zákonem stanovené dozorové činnosti
zodpovídá v rámci metodické činnosti desítky dotazů
zadavatelů, objednatelů, dodavatelů a dalších subjektů,

které se mnohdy opakují. Proto jsou do infolistu zařazeny
i některé často se opakující otázky a závěry Úřadu, které
dle všeho zajímají široký okruh osob. Patří mezi ně například náležitosti obsahu poddodavatelské smlouvy či problematika dělení předmětu veřejné zakázky.

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.
místopředseda ÚOHS pověřený vedením
Sekce veřejných zakázek

1) 
ÚOHS. Informační listy. Veřejné zakázky v novém. Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže [online]. [vid. 2017-09-11]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html.
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I. Rozhodování o nepřezkoumatelných
rozhodnutích o námitkách
dle nového zákona
(dle pravomocných rozhodnutí Úřadu)
1. Uvedení do problematiky

2. Náležitosti řádného vyřízení námitek

S přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, došlo k zásadní změně dozorových pravomocí Úřadu. Komplexní pojetí koncepce ochrany proti nesprávnému
postupu zadavatele bylo představeno v minulém vydání
informačního listu Sekce veřejných zakázek Úřadu. Již zde
autoři článku Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek představili, jaké
zásadní změny se subjektů pohybujících se v oblasti veřejného zadávání v tomto ohledu dotknou. Mimo jiného autoři
daného článku představili i filozofii dané úpravy, která zjednodušeně uvedeno spočívá v následujícím:

Námitky jsou procesním institutem, který představuje primární ochranu dodavatelů před nezákonným postupem
zadavatele. Jejich zákonná úprava je obsažena v ustanovení
§ 241 a násl. ZZVZ. Pokud jsou námitky stěžovatelem podány řádně a včas, tzn. jsou splněny podmínky na ně zákonem kladené (v podrobnostech viz ustanovení § 241, § 242
a § 244 ZZVZ, popřípadě speciální úprava ve vztahu k námitkám po zavedení inovačního partnerství v ustanovení
§ 247 ZZVZ), vzniká zadavateli povinnost věcně o námitkách rozhodnout, a to buď tak, že námitkám vyhoví, či je
odmítne. Zejména v případě, kdy zadavatel námitky z věcných důvodů odmítne, je současně povinen toto své rozhodnutí odůvodnit, a to tak, aby odůvodnění rozhodnutí
o námitkách bylo přezkoumatelné. Zde je možno poznamenat, že ZZVZ pracuje s pojmem odmítnutí námitek jak
za situace, kdy zadavatel nevyhovuje podaným námitkám
věcně, tudíž neshledá nezákonnost v námitkami napadaném postupu (srov. § 245 odst. 2 ZZVZ), tak za situace, kdy
námitky odmítá z důvodu nesplnění zákonných náležitostí na ně kladených (srov. § 245 odst. 3 ZZVZ). Důraz na
odůvodněnost rozhodnutí o námitkách je motivován tím,
že zadavatel je osobou odpovědnou za průběh zadávacího řízení, a měl by proto být schopen svůj postup v rámci
zadávacího řízení zcela obhájit. Je to zadavatel, kdo stanovuje zadávací podmínky, popřípadě činí úkony v průběhu
zadávacího řízení (nebo naopak jeho úkony směřují k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení), a musí být tedy
schopen si své jednání obhájit a srozumitelným (přezkoumatelným) způsobem odůvodnit, proč je jeho námitkami napadaný postup souladný se zákonem. V důvodové
zprávě k ZZVZ je dokonce uvedeno „(…) pokud jej [námitkami napadaný postup] přezkoumatelným způsobem obhájit
neumí, měl by se především zamyslet nad tím, zda jeho postup
v zadávacím řízení, zpochybněný námitkou, je správný a zda
nemá spíše přistoupit k opatření k nápravě“. Je tedy zřejmé, že
cílem zákonodárce bylo, aby to byl právě zadavatel, kdo si
bude (povinně) primárně hájit svůj postup, a to tak, že transparentním a pochopitelným způsobem popíše, proč je jeho
postup souladný se zákonem, popřípadě připustí, že námitky, a tedy i pochybnosti o nezákonnosti jeho postupu, byly
vzneseny oprávněně, a svůj postup napraví.

• p
 roblém musí být především řešen tam, kde je to nejrychlejší,
• p
 ostup zadavatele musí být vždy přezkoumatelný,
• ž ádná obstrukce se nesmí vyplatit,
• k dyž už je zahájeno řízení před Úřadem, mělo by dojít
k věcnému rozhodnutí.
Cílem právní úpravy ZZVZ je co nejvyšší efektivita při řešení
sporů mezi dodavateli a zadavateli. Jednou z novinek vyplývajících z výše uvedené filozofie úpravy dozorové části ZZVZ
je kladení většího důrazu na přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatelů o podaných námitkách a případný postih zadavatele,
pokud zadavatel nedostojí této své povinnosti dle § 245 odst.
1 ZZVZ, tzn. podrobně a srozumitelně se vyjádřit ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Postihem je
v případě vedení správního řízení u Úřadu možnost uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele
o námitkách, kterým byly námitky odmítnuty, a to za situace,
je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách nepřezkoumatelné
pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů. Jedná se
o institut, jenž je zakotven v § 263 odst. 5 ZZVZ.
Z rozhodovací činnosti Úřadu je zřejmé, že modifikovaný
institut vyřizování námitek zadavatelem a jeho případný
postih v případě nenaplnění zákonných požadavků již nacházejí svá uplatnění. S ohledem na tuto skutečnost bude
v tomto článku blíže daná problematika představena, a to
s akcentem na rozhodovací praxi Úřadu.
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2.1. Vypořádání se se všemi namítanými
skutečnostmi
Prvotní základní povinností zadavatele tedy je vypořádat
všechny vznesené námitky. Pakliže této své povinnosti
nedostojí, dopustí se porušení § 245 odst. 1 ZZVZ. V případě správního řízení vedeného u Úřadu na návrh navrhovatele (stěžovatele) pak může Úřad určit jako opatření
k nápravě právě institut stanovený v § 263 odst. 5 ZZVZ,
a tedy předmětné rozhodnutí zadavatele o námitkách
zrušit. Zadavatel pak následně bude povinen o těchto námitkách opětovně rozhodovat.
V tomto ohledu je možno odkázat například na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S123/2017/VZ-15529/2017/533/HKu
ze dne 19. 5. 2017, ve kterém Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel postup stanovený pro vyřizování námitek
v § 245 odst. 1 ZZVZ, když se v rozhodnutí o námitkách
vůbec nevyjádřil k některým namítaným skutečnostem,
čímž se rozhodnutí zadavatele o námitkách stalo nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů. V odůvodnění
citovaného rozhodnutí Úřad konstatoval, že „(…) pokud
má zadavatel za to, že jeho postup je důvodný, měl by být
schopen své stanovisko v celém rozsahu obhájit, a tedy nikoliv
se k některým částem námitek vůbec nevyjádřit, jak to učinil
v právě posuzovaném případě (…). Úřad závěrem dodává,
že jestliže se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vůbec nijak
nezabýval dvěma shora uvedenými skutečnostmi (jak Úřad
shora popsal), které navrhovatel v námitkách namítal, je
zjevné, že při vyřízení těchto námitek nepostupoval v souladu
se zákonem“.1)

2.2. Podrobné a srozumitelné vyjádření
k namítaným skutečnostem
Další povinností, která je na zadavatele při vyřizování námitek kladena, je podrobně a srozumitelně se vyjádřit
ke skutečnostem namítaným v námitkách. Tuto povinnost zadavatel nesplní, pokud se vypořádá s námitkami
pouze obecným sdělením, aniž by své rozhodnutí opřel
o argumentaci založenou na konkrétních a přezkoumatelných závěrech či skutečnostech. V takovém případě
je rozhodnutí o námitkách nedostatečně odůvodněno
a není naplněna jedna z hlavních úloh námitkového řízení. Za postup souladný se zákonem při vyřizování námitek
zadavatelem tak nelze považovat situaci, kdy se zadavatel
s podanými námitkami vypořádá například zcela obecným konstatováním, že se namítaného pochybení nedopustil a se skutečnostmi uváděnými v námitkách stěžovatele se neztotožňuje, a tudíž je odmítá.

1) 
ÚOHS. Sbírky rozhodnutí. Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S123/2017/VZ-15529/
2017/533/HKu ze dne 19. 5. 2017. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
[online]. [vid. 2017-09-11]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14816.html.
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Právě uvedené lze demonstrovat na rozhodnutích Úřadu.
Ze závěrů obsažených například v rozhodnutí Úřadu č. j.
ÚOHS-S0098/2017/VZ-12065/2017/523/ASo ze dne 10. 4.
20172) mimo jiné vyplývá, že zadavatel nedodržel postup
stanovený v § 245 odst. 1 ZZVZ, když se podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem námitkám stěžovatele, čímž
se předmětné rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele stalo nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů.
Z odůvodnění citovaného rozhodnutí Úřadu pak vyplývá,
že zadavatel v daném zadávacím řízení obdržel námitky
stěžovatele, které obsahovaly více namítaných skutečností směřujících proti podmínkám účasti v zadávacím řízení,
přičemž zadavatel se s částí namítaných skutečností vypořádal ve velmi obecné rovině. Tento postup zadavatele
nebylo možné považovat za souladný se zákonem, neboť zadavatel má povinnost vyjádřit se ke všem namítaným skutečnostem podrobně a srozumitelně. Z odkazovaného rozhodnutí vyplývá, že postup zadavatele, který
ve vztahu k rozporované podmínce účasti uvede pouze
obecné konstatování – v daném případě zadavatel odkázal na to, že „(…) požadavky jsou stanoveny s ohledem
na specifika předmětu veřejné zakázky a nejsou nezákonné
a diskriminační, přičemž zadavatel postupuje tak, aby bylo
zajištěno účelné vynakládání veřejných prostředků“ – není
souladný se zákonem. Jedná se totiž o obecné, ničím nepodložené konstatování ze strany zadavatele bez dalšího
vysvětlení, proč jsou jím nastavené požadavky v tomto konkrétním případu nezbytné pro účast dodavatelů
v zadávacím řízení, ačkoliv obdržel námitky, které nutnost (potřebnost) těchto požadavků rozporují, a stěžovatel uvedl důvody, pro které jsou zadavatelem stanovené
podmínky účasti diskriminační, popřípadě nepřiměřené.
Úřad k tomu v dané věci v rozhodnutí dále konstatoval, že
„ (…) i k obecné námitce nepřiměřenosti určitého postupu
či požadavku by se měl zadavatel v rozhodnutí o námitkách
přezkoumatelným způsobem vyjádřit, a to v tom smyslu, jakými relevantními úvahami byl při jeho zvolení či stanovení veden (…) zadavatel by se měl alespoň stručně (přitom
však konkrétně) vyjádřit k tomu, jaké úvahy či skutečnosti
jej vedly ke stanovení jednoho každého požadavku, respektive proč není ani jeden z nich nepřiměřený“. Úřad tedy ve
vztahu k výše uvedenému zadavateli vytkl, že „v rozhodnutí o námitkách nijak nerozvádí důvody, které jej vedly k nastavení konkrétních požadavků na technickou kvalifikaci,
neuvádí, v čem je předmět veřejné zakázky specifický (…)“.
Obdobně se Úřad vyjádřil i v rámci svého rozhodnutí
č. j. ÚOHS-S101/2017/VZ-13395/2017/533/TKr ze dne
25. 4. 20173). V tomto rozhodnutí byla rovněž řešena zákonnost požadavku zadavatele ve vztahu k podmínkám
2) 
ÚOHS. Sbírky rozhodnutí. Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0098/2017/VZ-12065/
2017/523/ASo ze dne 10. 4. 2017. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
[online]. [vid. 2017-09-11]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14750.html.
3) 
ÚOHS. Sbírky rozhodnutí. Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S101/2017/VZ-13395/
2017/533/TKr ze dne 25. 4. 2017. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
[online]. [vid. 2017-09-11]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14832.html.

účasti. Úřad k postupu zadavatele při vyřizování námitek
uvedl: „Zadavatel v zásadě pouze bez dalšího konstatuje, že
zákon neporušil a důvodem požadavku na doložení certifikátu je předpoklad, že takový dodavatel má zavedena organizační opatření k zajištění bezpečnosti osob, a jedná se tudíž
převážně o obecnou argumentaci, která jednak nereflektuje
zcela obsah podaných námitek (…). Zadavatel v rozhodnutí
pouze obecně uvedl, že veškeré zadávací podmínky jsou stanoveny v souladu s ustanoveními zákona, respektive nejsou
s nimi v rozporu (…). Zadavatel v rozhodnutí o námitkách
nijak nerozvádí důvody, které jej vedly k nastavení konkrétního požadavku (…). Jako reakci na námitky navrhovatele ani
neuvádí, v čem je předmět veřejné zakázky odlišný od předchozích obdobných zakázek, k jejichž realizaci doklad (…)
po dodavateli nepožadoval (…). Zadavatel tedy v rozhodnutí o námitkách žádným přezkoumatelným způsobem neuvedl důvody, pro které byl oprávněn ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky požadovat certifikát (…) a nereagoval tak
na argumentaci navrhovatele, že se jedná o požadavek diskriminační, popřípadě nepřiměřený.“
Z výše uvedeného je pak nutno rovněž vnímat, že i za situace, kdy stěžovatel podá námitky, které jsou spíše obecného charakteru, má zadavatel povinnost o namítaných
skutečnostech rozhodnout tak, jak mu ukládá § 245 odst.
1 ZZVZ. Uvedený závěr se promítl například v rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0157/2017/VZ-16331/2017/523/ASo
ze dne 29. 5. 20174), v němž je zachycena následující teze:
„Úřad připouští, že je nepochybné, že případná vyšší míra
obecnosti či ne zcela jasně vymezené dílčí argumenty v námitkách do jisté míry předurčují rozsah a podrobnost rozhodnutí
o nich. Na druhou stranu z § 245 odst. 1 zákona a konec konců
ze samotné odpovědnosti zadavatele za soulad jeho postupu
se zákonem lze dle názoru Úřadu dovodit, že i k obecné námitce nepřiměřenosti určitého postupu či požadavku by se měl
zadavatel v rozhodnutí o námitkách přezkoumatelným způsobem vyjádřit, a to v tom smyslu, jakými relevantními úvahami byl při jeho zvolení či stanovení veden.“

2.3. Srozumitelnost odůvodnění
Nejenže má tedy zadavatel povinnost náležitě a dostatečně své rozhodnutí o odmítnutí podaných námitek odůvodnit, ale stejně tak má povinnost provést odůvodnění
srozumitelně. Skutečnost, že je současně kladen důraz
nejen na podrobnost (dostatečnou odůvodněnost), ale
i srozumitelnost odůvodnění rozhodnutí o podaných
námitkách, vyplývá jednoznačně již z ustanovení § 245
odst. 1 ZZVZ, kde je výslovně uvedeno, že „zadavatel se
podrobně a srozumitelně vyjádří“. Uvedená povinnost pak
byla akcentována i v rámci správního řízení, v němž Úřad
v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0132/2017/VZ-17973/2017/512/
4) 
ÚOHS. Sbírky rozhodnutí. Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0157/2017/VZ-16331/
2017/523/ASo ze dne 29. 5. 2017. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
[online]. [vid. 2017-09-11]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14829.html.

MHr ze dne 14. 6. 20175) zadavateli vytkl nedostatečnou
srozumitelnost poskytnutého odůvodnění rozhodnutí
o námitkách, jelikož toto bylo v zásadě vnitřně rozporné.
Úřad v odkazovaném rozhodnutí konstatoval následující:
„Úřad nejprve přistoupil k posouzení srozumitelnosti odůvodnění, které zadavatel uvedl ve svém rozhodnutí o námitkách
navrhovatele (…). Ze skutkových zjištění, která Úřad v právě
posuzovaném případě učinil (…), plyne ve vztahu k námitce
týkající se (ne)možnosti veřejného otevírání elektronických
nabídek, že zadavatel nesplnil podmínku srozumitelnosti,
když v odůvodnění příslušné části rozhodnutí o námitkách
pouze odkázal navrhovatele (stěžovatele) do komentáře
k zákonu s doplněním o citaci, která je naprosto bezobsažná. Tvrzení, že v případě, kdy zadavatel obdrží nabídky pouze
v elektronické podobě, ‚nekoná se elektronické otevírání nabídek‘, je nejenže naprosto mylné a v rozporu s ustanovením
§ 109 zákona, ale navíc vnáší do samotné argumentace zadavatele podstatný prvek nepochopitelnosti a nesrozumitelnosti. (…) Nad rámec výše uvedeného Úřad provedl i porovnání citované části odůvodnění s komentářem, neboť na něj
zadavatel v textu rozhodnutí odkazuje, a dodává, že ačkoliv
jistě není podmínkou potenciálního dodavatele (navrhovatele) vlastnit předmětný komentář, dozvěděl by se, že zadavatel není schopen správně opsat text ‚nekoná se veřejné
otevírání nabídek‘. O to většího prvku nesrozumitelnosti pak
předmětné odůvodnění v této části nabývá, když jsou z něj
patrné (možné) dva výstupy, přičemž pozorný čtenář nemůže vědět, pro který se rozhodnout. Zda pro ten uvedený v textu samotného rozhodnutí o námitkách, nebo pro ten uvedený v textu komentáře. Vzhledem ke shora konstatovanému
Úřad dodává, že předmětná část odůvodnění rozhodnutí
o námitkách týkající se otevírání elektronických nabídek je
z důvodu své nesrozumitelnosti učiněna v rozporu s ustanovením § 245 odst. 1 zákona. Obdobně Úřad posoudil i zbylé
části odůvodnění rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele a konstatuje, že argumentace zvolená zadavatelem týkající se námitky navrhovatele č. 9, tj. (ne)určitosti požadavku na osvědčení údržbáře, taktéž nesplňuje požadavek
srozumitelnosti ukotvený v ustanovení § 245 odst. 1 zákona. Je tomu tak proto, že odůvodnění, které zadavatel zvolil
(…), je ve světle úvah Úřadu vlivem obsahu samotné závorky
vnitřně rozporné, a jako takové neplní svůj účel. Zadavatel na
jednu stranu konstatuje, že stěžovatel (navrhovatel) je odborníkem v dané oblasti a měl by znát doklady potřebné k plnění předmětu veřejné zakázky, na straně druhé však uvádí, že
uzná-li to za vhodné, upřesní označení dokladu v budoucím
vysvětlení zadávací dokumentace. Stěžovateli (navrhovateli)
se tak podle názoru Úřadu nedostalo konkrétní zpětné vazby,
neboť nemá najisto postaveno, jestli se svojí námitkou uspěl
či nikoliv, když sám zadavatel připouští, že stěžovatelem
napadaný postup zadavatele by mohl být problematický.
Úřad na základě uvedených důkazů dospěl k závěru, že i část
5) ÚOHS. Sbírky rozhodnutí. Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0132/2017/VZ-17973/
2017/512/MHr ze dne 14. 6. 2017. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [online]. [vid. 2017-09-11]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/
sbirky-rozhodnuti/detail-14851.html.
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odůvodnění rozhodnutí o námitkách týkající se námitky
č. 9 (osvědčení údržbáře) je pro svoji vnitřní rozpornost nesrozumitelná a tedy učiněna v rozporu s ustanovením § 245
odst. 1 zákona“.
Za takové situace (nenaplnění výše uvedených podmínek kladených na rozhodnutí o námitkách) totiž není
vůbec naplňován smysl institutu námitek, kdy stěžovatel
uvádí jasné argumenty, proč postup zadavatele shledává
za rozporný se zákonem, ale zadavatel na tyto konkrétní
argumenty nereaguje vůbec či jen povrchně. Z komentářové literatury6) i z výše uváděné rozhodovací praxe Úřadu tak vyplývá, že zadavatel má povinnost se podrobně
a srozumitelně vyjádřit ke všem skutečnostem uvedeným
v námitkách, a to i v případě zcela nesouvisejících či lichých argumentů stěžovatele, a to v tom smyslu, že musí
konkrétním a zpětně přezkoumatelným způsobem odůvodnit, proč se s argumentací stěžovatele neztotožňuje,
popřípadě ji považuje za lichou či nesouvisející.
Byť postup zadavatele při přezkoumávání námitek není
správním řízením a nevztahují se na něj příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je povinností zadavatele rovněž rozhodnutí
o námitkách řádně odůvodnit, a to zejména za situace,
kdy námitky z věcného důvodu odmítá. V takovém případě (odmítnutí námitek) je stěžovatel, jehož námitky byly
odmítnuty, oprávněn podat návrh k Úřadu a následně se
v řízení před Úřadem předmětem přezkumu stává i rozhodnutí zadavatele o podaných námitkách navrhovatele,
a to v tom ohledu, zda zadavatel dostál své povinnosti
ve smyslu § 245 odst. 1 ZZVZ. V souvislosti s právní úpravou dle ZZVZ nelze opominout fakt, že zákonodárce dává
nyní zadavateli delší časový prostor, aby se mohl s podanými námitkami náležitě vypořádat, a to nově 15denní
lhůtu oproti předchozí 10denní.
Pakliže se stěžovatel neztotožní s rozhodnutím o jím podaných námitkách, je oprávněn podat návrh k Úřadu, nicméně cílem zákonodárce bylo, aby tak činil na základě
všech relevantních informací, které mu byl zadavatel povinen v rozhodnutí o námitkách podat, tedy srozumitelně a podrobně popsat, proč jeho postup (zadavatele) je
souladný se zákonem. Řízení před Úřadem má pak představovat až jakýsi prostředek ultima ratio, kdy ani po náležitém odůvodnění konkrétního postupu zadavatele, který
zadavatel považuje za souladný se zákonem, se s tímto
vyčerpávajícím zdůvodněním stěžovatel (navrhovatel)
neztotožní. Ve vztahu k řízení před Úřadem pak platí, že
pokud ani sám zadavatel není schopen se řádně s podanými námitkami vypořádat a hájit svůj postup, Úřad
tu není od toho, aby hájil postup zadavatele, který sám
není schopen své „obhajoby“ a sdělení důvodů, proč je
jeho postup v souladu se zákonem. S ohledem na prá6) Srov. například Komentář k ustanovení § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek. In: ASPI [právní informační systém]. Nakladatelství Wolters Kluwer.

8

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

vě uvedené je v ZZVZ kladen vyšší důraz na postup zadavatele při přezkoumávání podaných námitek. Kdo jiný
než sám zadavatel má být schopen řádně svůj postup
obhájit? Ve výše uvedené větě zachycená úvaha (Úřad tu
není od toho, aby za zadavatele dovozoval legálnost jeho
postupu) má pak právě odraz v ustanovení § 263 odst.
5 ZZVZ. Citované ustanovení stanovuje, že je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách, jímž byly námitky odmítnuty, nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro
nedostatek důvodů, může Úřad uložit nápravné opatření
spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách. Současně je v tomto ustanovení zákona formulována právní
fikce a je zakotveno, že v takovém případě platí, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je
toto nápravné opatření ukládáno, byly podány nové námitky s totožným obsahem. Takto podané nové námitky
nemůže zadavatel odmítnout jako opožděné.
Citované ustanovení § 263 odst. 5 ZZVZ je takto formulováno záměrně. Nedostojí-li zadavatel své povinnosti,
je mu dána opětovně příležitost a de facto i povinnost
o těchto konkrétních námitkách rozhodnout tak, aby splnil svou povinnost ve smyslu § 245 odst. 1 ZZVZ, a stejně tak není důvodu zatěžovat stěžovatele (navrhovatele)
opětovným podáváním námitek, když zadavatel při předchozím vyřizování námitek pochybil.

2.4. 
Vyřízení námitek a zásada transparentnosti
Odůvodnění rozhodnutí zadavatele o podaných námitkách tak musí mít své ratio podepřené konkrétní argumentací. Obecně platí, že úkony zadavatele v zadávacím
řízení musí být ve všech jeho částech (fázích) transparentní a přezkoumatelné, tedy v souladu se zásadou transparentnosti vyjádřenou v ustanovení § 6 odst. 1 ZZVZ, úkon
v podobě rozhodnutí o námitkách nevyjímaje. Povinnost
zadavatele transparentním způsobem rozhodnout o podaných námitkách je tedy odvoditelná již z této základní
zásady. Ve vztahu k zásadě transparentnosti lze odkázat
na bohatou judikaturní činnost Úřadu i soudů. Například
v rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn.
1 Afs 45/2010 bylo konstatováno, že požadavek transparentnosti „(…) není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově
postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily
nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným
a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“. I když povinnost řádně (transparentně) rozhodnout o podaných
námitkách zadavatelem vyplývá již ze samotných základních zásad, kterými má být zadávací řízení ovládáno, je
tato povinnost zdůrazněna výslovným požadavkem v již
výše zmiňovaném ustanovení § 245 odst. 1 ZZVZ.
K nutnosti dodržení zásady transparentnosti při rozhodování o podaných námitkách je možno taktéž odkázat na
rozhodnutí Úřadu, a to rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0100/2017/

VZ-15213/2017/541/MSc ze dne 17. 5. 20177), v němž Úřad
přistoupil k uložení nápravného opatření podle § 263
odst. 5 ZZVZ za situace, kdy zadavatel nedodržel postup
stanovený v § 245 odst. 1 ZZVZ v návaznosti na zásadu
transparentnosti vyjádřenou v § 6 odst. 1 ZZVZ. V tomto
případě Úřad shledal, že zadavatel se v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách a jeho
postup při vyřízení předmětných námitek navrhovatele
ve vztahu k namítaným skutečnostem obsahoval v souvislosti s určením rozhodné právní úpravy, podle níž bylo
o těchto námitkách rozhodnuto, vnitřní rozpor spočívající v tom, že zadavatel na námitky navrhovatele podané dle ZZVZ aplikoval jinou právní normu, a to zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a námitky navrhovatele dle
§ 110 odst. 7 ZVZ odmítl, ač pro to nebyly splněny důvody, a současně přitom zadavatel v předmětném rozhodnutí o námitkách argumentoval i úpravou relevantní, tedy
ZZVZ, a na proces vyřízení námitek aplikoval úpravu dle
ZZVZ. Ve vztahu k nutnosti dodržení zásady transparentnosti i při procesu rozhodování o podaných námitkách pak
Úřad v daném rozhodnutí konstatoval, že „zadavatel nedodržel při vyřízení námitek navrhovatele ze dne 13. 2. 2017 postup stanovený v § 245 odst. 1 zákona v návaznosti na zásadu
transparentnosti dle § 6 odst. 1 zákona, neboť postup zadavatele při vyřízení předmětných námitek navrhovatele ve vztahu
k namítaným skutečnostem obsahuje v souvislosti s určením
rozhodné právní úpravy, podle níž bylo o těchto námitkách
rozhodnuto, vnitřní rozpor, čímž je uvedené rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 27. 2. 2017 nepřezkoumatelné pro
nesrozumitelnost, a rovněž se zadavatel v předmětném rozhodnutí o námitkách dostatečně konkrétně a podrobně nevyjádřil k námitkám (…)“.

3. Zhodnocení nové právní úpravy
Z pohledu Úřadu jakožto orgánu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami definovanými zadavateli je nutno konstatovat,
že uvedené nároky, které jsou při vyřizování námitek na
zadavatele zákonem kladeny, byť by se mohly na první
pohled jevit jako přísné či nepřiměřené, nejsou ve vztahu k zadavateli nikterak nespravedlivé. Jedná se o logický důsledek toho (a z dále uvedeného je třeba předně
vycházet), že primárním účelem regulace zadávání veřejných zakázek je ochrana prostředků, které jsou prostřednictvím veřejných zakázek vynakládány, a vytváření
podmínek pro to, aby smlouvy, na jejichž základě jsou
veřejné zakázky plněny, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí
7) 
ÚOHS. Sbírky rozhodnutí. Rozhodnutí č. j. č. j. ÚOHS-S0100/2017/VZ-15213/
2017/541/MSc ze dne 17. 5. 2017. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
[online]. [vid. 2017-09-11]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14805.html.

mezi dodavateli. Má-li zadavatel (právě za účelem ochrany hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s takto vydávanými prostředky) zákonem stanovenu obecnou povinnost zadávat veřejné zakázky prostřednictvím
v zákoně upravených zadávacích řízení (nelze-li na danou
veřejnou zakázku vztáhnout některou ze zákonem definovaných výjimek z této povinnosti) a je-li zadavatel zároveň osobou odpovědnou za zákonný průběh daného zadávacího řízení, není ničeho nepřiměřeného na tom, aby
měl zároveň povinnost k námitce (námitkám) stěžovatele
svůj postup relevantním způsobem odůvodnit. Je to právě zadavatel, který dané kroky činí s plným vědomím, jaké
důsledky z toho pro něj mohou plynout, a je také za své
kroky plně odpovědný. Jinými slovy řečeno, je-li zadavatel
ve své smluvní volnosti zákonem omezen v tom smyslu,
že k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku může obecně přistoupit toliko na základě formalizovaného postupu,
který musí vyhovět zákonem stanoveným podmínkám,
musí na každý svůj krok v zadávacím řízení nahlížet též
z pohledu jeho souladnosti se zákonem, ačkoliv daný
dodavatel prostřednictvím podaných námitek vznesl pochybnost, zda tomu tak skutečně je. Za takového stavu
věci nemůže zadavatel dodavatelům zastřít a nesdělit své
úvahy, na základě kterých dospěl k závěru, že postupuje
v souladu se zákonem.
Navíc je právě férový (transparentní) takový postup zadavatele, kdy obdrží výtky dodavatele a reaguje na ně tak, že
se s nimi srozumitelně a jasně vypořádá. Dodavatel „vyloží
své karty na stůl“ v podaných námitkách, tedy sdělí, jakou
nezákonnost v postupu zadavatele shledává. Obdobně
vzniká povinnost tímto způsobem postupovat i pro zadavatele, jehož povinností je „vyložit jeho karty na stůl“
a sdělit, proč pochybnosti dodavatele (stěžovatele) o legitimitě postupu zadavatele nemají své opodstatnění. Uvedené tedy znamená, že zadavatel adekvátním a zákonem
předvídaným způsobem zareaguje na všechny vznesené
argumenty a například uvede, proč je nepovažuje za legitimní. Právě to je základním smyslem řízení o námitkách.
Postup, kdy dodavatel vznese řadu argumentů, pro které považuje postup zadavatele za nezákonný, a zadavatel
část z nich ignoruje či na konkrétní argumenty reaguje nedůvodně či jen povšechně, aniž by vysvětlil, proč tato námitka není důvodná, nemůže být v souladu se zákonem.
Každému dodavateli pohybujícímu se na relevantním
trhu pak svědčí právo na transparentní a nediskriminační
postup zadavatele v zadávacím řízení, stejně tak právo na
nezávislý přezkum úkonů či rozhodnutí zadavatele poté,
co se u něj dotčený dodavatel neúspěšně bránil prostřednictvím námitek dle zákona. V tomto smyslu je případně
možno odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu
ve věci sp. zn. 5 As 50/2006, v němž kasační soud mimo jiného uvádí, že „(…) [j]ediné garantované právo je právo na
transparentní a nediskriminační postup zadavatele v zadávacím řízení a právo na nezávislý přezkum úkonů či rozhodnutí zadavatele poté, co se u něj dotčený uchazeč neúspěšně
bránil námitkami (…)“.
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Dotčená ustanovení (§ 245 odst. 1 a 263 odst. 5 ZZVZ), jak
vyplývá z obsahu tohoto textu, tak posilují funkci námitek jako nástroje, kterým by měly být v maximální možné
míře bezprostředně vyřešeny sporné body mezi zadavatelem a stěžovatelem, kdy je oproti předchozí právní úpravě výrazně akcentována povinnost zadavatele náležitě se
podaným námitkám věnovat, a to s veškerou mírou pečlivosti. Tímto je mimo jiného posilována právní jistota stěžovatelů, kteří se již v první fázi (tedy přímo od zadavatele
v rozhodnutích o námitkách) dozvědí veškerou relevantní
argumentaci zadavatele k podaným námitkám.
Povinnost zadavatele řádně se vypořádat s podanými
námitkami stěžovatele – tedy zabývat se jimi s veškerou
pečlivostí, v sobě ještě nad rámec již předestřeného obsahuje další aspekty. Prostřednictvím rozhodnutí o námitkách zadavatel stěžovatele seznamuje se svým pohledem
na stěžovatelem vznesené argumenty, což může mít zásadní význam pro rozhodnutí stěžovatele o jeho dalším
postupu, tj. zejména též o tom, zda bude proti postupu
zadavatele, který jeho námitky odmítl, brojit návrhem
u Úřadu či nikoliv. V případě, že se stěžovatel rozhodne
návrh podat, jsou pak z povahy věci skutečnosti uvedené zadavatelem v rozhodnutí o námitkách významným
podkladem pro náležitou formulaci a odůvodnění takového návrhu. V situaci, kdy zadavatel svůj postup (zpochybňovaný podanými námitkami) konkrétním způsobem nezdůvodňuje, je stěžovatel, chce-li hájit své právo
na transparentní postup zadavatele, de facto nucen podávat návrh k Úřadu (přičemž nelze přehlížet, že s jeho
podáním je spojena i povinnost složit peněžitou kauci)
toliko na základě svých domněnek, tj. aniž by znal argumentaci, na jejímž základě zadavatel pokládá jeho tvrzení
za nesprávná či irelevantní. Za této situace by pak bylo
krajně nespravedlivé, aby zadavatel až v průběhu správního řízení představil komplexní argumentaci (kterou přitom musí znát od samého počátku, respektive od okamžiku, kdy se pro určitý postup rozhodl) opřenou o relevantní
podklady, na základě které by dosáhl zamítnutí návrhu
(a propadnutí kauce složené navrhovatelem státu). Právě s cílem předejít naposledy zmíněným situacím zákonodárce v předmětných zákonných ustanoveních konstruoval takové pojetí vyřizování námitek, které zajišťuje,
že stěžovatel nebude na svých právech dotčen neochotou
(či snad dokonce neschopností) zadavatele svůj postup
racionálně hájit, když však přitom setrvává na tom, že jeho
postup je zákonný. Ve vztahu k tomu, že nelze připustit
případnou další (rozšiřující) argumentaci zadavatele, kterou musel znát již v době vyřizování námitek, se vyjádřil
i Úřad v rámci svého, v tomto článku výše citovaného, rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0098/2017/VZ-12065/2017/523/ASo
ze dne 10. 4. 2017, ze kterého je možno odkázat na následující závěry: „ (…) Zadavatel v rozhodnutí o námitkách
nijak nerozvádí důvody, které jej vedly k nastavení konkrétních požadavků na technickou kvalifikaci, neuvádí, v čem je
předmět veřejné zakázky specifický, jak náročná je například
výměna technologie, z jakého důvodu je nutné mít k dispozi-
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ci tým pracovníků s požadovanými zkušenostmi a konkrétní
délkou praxe apod. Přitom ve svém vyjádření byl zadavatel
schopen nastavenou délku praxe a požadované zkušenosti
osob zapojených do realizace veřejné zakázky alespoň nějakým způsobem odůvodnit. Situace, kdy je vyjádření zadavatele k podanému návrhu, který přitom věcně zcela kopíruje
podané námitky argumentačně podstatně „bohatší“, jde
přitom přímo proti smyslu nové právní úpravy (…). Jsou to
mimo jiné právě i argumenty z vyjádření zadavatele k návrhu, které měl navrhovatel právo se dozvědět již z rozhodnutí
o námitkách (…). Úřad uzavírá, že účelu institutu námitek, tj.
aby se stěžovatel, respektive případný navrhovatel primárně
dozvěděl autentický názor zadavatele na veškeré jím vznesené připomínky k jeho postupu v zadávacím řízení, tedy
nemohlo být dosaženo, přičemž skutečnost, že zadavatel
mnohé (a na první pohled zřejmě i relevantní) důvody zanesl
do svého vyjádření k návrhu, nemůže toto pochybení zadavatele vzniknuvší v době předcházející podání návrhu v žádném případě zhojit. K tomu Úřad uvádí, že právě způsob, jakým mají být podané námitky ze strany zadavatele vyřízeny,
je z pohledu dodržení zákona zásadní, přičemž tento závěr je
zřejmý i ze skutečnosti, že nedodržení postupu zadavatele při
vyřizování námitek je v zákoně spojeno s možností uložit nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách. Lze tedy konstatovat, že pokud má zadavatel za to,
že jeho postup je důvodný, měl by být schopen nikoli pouze
obecnými frázemi, ale podrobně a srozumitelně (tj. přezkoumatelně) své stanovisko obhájit.“
Nad rámec již řečeného je možné uvést, že cílem daných
ustanovení je nejen chránit dodavatele před zbytečným
podáváním návrhů k Úřadu, neboť od zadavatele v rámci
jeho způsobu vyřízení námitek neobdrží relevantní informace, ale de facto chránit i samotného zadavatele. Vždyť
v případě, kdy se zadavatel pečlivě a srozumitelně se všemi podanými námitkami vypořádá, a tedy stěžovateli předloží relevantní argumentaci, proč je, dle jeho názoru, jeho
postup legitimní, je schopen zabránit případnému řízení
před Úřadem, jelikož stěžovatel bude seznámen se všemi
okolnostmi, které zadavatele k jeho krokům (požadavkům)
vedly. Skutečnost, že by nebylo vedeno řízení u Úřadu,
značně zjednoduší (urychlí) postup i samotnému zadavateli v zadávacím řízení. Náležitě odůvodněným rozhodnutím o námitkách tak zadavatel může o zákonnosti svého
postupu dodavatele přesvědčit a předejít tak řízení u Úřadu. Je zcela zbytečné, a zákon ani tuto možnost nepřipouští, aby zadavatel až dodatečně ve správním řízení stěžovateli sděloval a náležitě odůvodňoval, proč je jeho postup
postupem zákonným. Právě uvedené se pak projevuje
do výše dvou uvedených premis, na nichž dozorová úprava v zakázkovém právu stojí, a to, že je potřeba problém
vyřešit především tam, kde je to nejrychlejší – tzn. u zadavatele v rámci námitkového řízení, a současně, že postup
zadavatele musí být vždy přezkoumatelný – tedy mimo jiného i rozhodnutí o námitkách musí být přezkoumatelné,
tzn. náležitě odůvodněné a srozumitelné.

Závěrem je možno doplnit, že za situace, kdy zadavatel
podaným námitkám vyhoví, platí, že je povinen uvést nápravné opatření, které přijímá. Na samotné odůvodnění
rozhodnutí o námitkách, kterým zadavatel podaným námitkám vyhovuje, pak nejsou co do odůvodněnosti, proč
vyhovuje, kladeny tak vysoké nároky, jako v případě odmítnutí námitek ve smyslu § 245 odst. 2 ZZVZ. Za upozornění
však stojí skutečnost, která je pregnantně vyjádřena v § 245
odst. 2 ZZVZ, že pokud zadavatel námitkám vyhoví pouze částečně, považuje se takové rozhodnutí o námitkách
za odmítnutí podaných námitek. Stejně tak pokud zadavatel přijme jiné nápravné opatření, než kterého se stěžovatel v námitkách domáhal, považuje se takové rozhodnutí
o námitkách za odmítnutí námitek. Současně nelze opominout situaci, kdy zadavatel námitky odmítá dle § 245 odst.
3 ZZVZ. Jedná se o situaci, kdy zadavatel podané námitky
odmítá z důvodu, že nejsou splněny zákonné povinnosti
(náležitosti) na straně stěžovatele. Zadavatel je tak povinen
podané námitky odmítnout za situace, že námitky nepodala oprávněná osoba (viz § 241 ZZVZ), námitky sice byly
podány osobou oprávněnou, avšak byly podány opožděně
(viz § 242 ZZVZ), nebo za situace, kdy námitky nesplňují náležitosti předepsané zákonem (§ 244 ZZVZ). V daném případě lze za splnění povinnosti ze strany zadavatele považovat sdělení konkrétního důvodu pro odmítnutí námitek
podle § 245 odst. 3 ZZVZ a zadavatel není povinen věcně
vypořádávat konkrétní argumentaci stěžovatele.
K právě uvedenému lze odkázat například na závěry obsažené ve výše citovaném rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S123/2017/VZ-15529/2017/533/HKu ze dne 19. 5. 2017,
kde Úřad konstatoval: „Uvede-li zadavatel jako důvod pro
odmítnutí námitek skutečnost podle § 245 odst. 3 písm. a)
zákona, pak v takovém případě lze uvedení tohoto důvodu považovat za „podrobné a srozumitelné“ vyjádření se
ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách
ve smyslu § 245 odst. 1 zákona pouze tehdy, popíše-li své
úvahy o tom, že stěžovatel není osobou oprávněnou k podání námitek. Pak je na posouzení, zda bylo lze ze strany zadavatele tento zákonný institut odmítnutí námitek dle § 245
odst. 3 písm. a) zákona využít a nevyjadřovat se tak úplně
a srozumitelně k uplatněným námitkám, jež zpochybňují postup zadavatele například při zadávání rozhodné veřejné zakázky. Jestliže však důvod pro odmítnutí podle § 245 odst. 3
písm. a) zákona dán objektivně není, pak zadavatel nemohl
využít (nezákonně využil) formálního odmítnutí námitek dle
§ 245 odst. 3 písm. a) zákona a musel se zabývat (věcně vypořádat dle § 245 odst. 1 zákona) v námitkách uplatněnými skutečnostmi a výtkami. Jiný postup by dle názoru Úřadu mohl vést k obcházení zákona. Pokud by totiž zadavatel
nechtěl námitky vypořádávat, odkazoval by jen na formální
důvod uvedený v § 245 odst. 3 písm. a) zákona, přestože ten

není dán.“ Uvedené lze tedy shrnout tak, že zadavatel je povinen pečlivě posoudit, zda jsou dány důvody pro procesní
odmítnutí námitek, pokud námitky odmítá z jiného důvodu
nebo zadavatel mylně dovodí existenci důvodu pro procesní
odmítnutí námitek, je povinen podrobně a srozumitelně vypořádat veškerou argumentaci vznesenou stěžovatelem.
Nezbývá než doporučit, aby zadavatelé přistupovali k vyřízení podaných námitek pečlivě a zodpovědně. Je třeba náležitě přezkoumat jednak splnění procesních náležitostí námitek, ale také věcné důvody uplatňované
stěžovateli v případě, že jsou námitky podány v souladu
se zákonem. Není vnímáno nikterak negativně, pokud zadavatel na základě podaných námitek přijme nápravné
opatření, neboť připustí, že stěžovatelem vznesená námitka, popřípadě námitky jsou příhodné. Stejně tak pokud zadavatel je přesvědčen o legálnosti svého postupu,
je na místě, aby svůj postup náležitě hájil a odůvodnil,
a tím pádem třeba i stěžovateli jeho pochybnosti o nezákonnosti svého postupu vyvrátil. Cílem právní úpravy
dle ZZVZ tak je zejména posílit institut námitek tak, aby
Úřad do sporů mezi zadavateli a dodavateli vstupoval co
nejméně, a pokud ano, tak až za situace, kdy jsou řádně
vyčerpány všechny předchozí možnosti, tedy až jako poslední prostředek k nápravě zpochybňovaného postupu
zadavatele, a všechny subjekty byly před řízením u Úřadu
řádně seznámeny s relevantní argumentací protistrany.

Mgr. Markéta Dlouhá
ředitelka Odboru veřejných zakázek III
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II. Nedoručení dokumentace
o zadávacím řízení v řízení o návrhu
a jeho následky – příklad aplikace
ustanovení § 263 odst. 4 ZZVZ z praxe
1. Úvod
Následující text informačního listu volně navazuje na
předchozí informační list nazvaný Veřejné zakázky v novém, ve kterém bylo v rámci článku V jaké podobě předávat
ÚOHS dokumentaci o zadávacím řízení, je-li postup zadavatele napaden? podrobně pojednáno o formě a způsobu,
ve které má být dokumentace o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci přezkumu
předkládána.
S ohledem na fakt, že zkušenosti z praxe aplikace zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ukázaly, že
při doručování dokumentace o zadávacím řízení zadavatelé často nedodržují svoje zákonné povinnosti, následující článek pojedná o nepříznivých důsledcích, které pro
zadavatele za určitých okolností plynou z nesplnění povinnosti doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení
v souladu se ZZVZ. Článek se nejprve bude tématu věnovat obecně, ve své další části pojedná o pravomocném
rozhodnutí Úřadu, které se problematiky týká a ve kterém
Úřad poprvé uložil nápravné opatření podle ustanovení
§ 263 odst. 4 ZZVZ. Cílem textu je přehledně shrnout postup Úřadu v případě, že zadavatel v případě přezkumu
jeho úkonů nesplní povinnost dle § 252 odst. 1 ZZVZ, tj.
nezašle dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu, a tento
postup ukázat na praktickém příkladu.

2. 
Povinnost zaslat Úřadu dokumentaci
o zadávacím řízení řádně a včas
není samoúčelná
Pravidlo, které stanoví povinnost zadavatele zaslat Úřadu
dokumentaci o zadávacím řízení, najdeme v ustanovení
§ 252 odst. 1 ZZVZ. Dle tohoto ustanovení je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu
do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.
Tato základní povinnost zadavatele, tedy doručit dokumentaci Úřadu do deseti dnů od obdržení stejnopisu návrhu od navrhovatele (srov. ustanovení § 251 odst. 2 ZZVZ),
je stěžejní pro zajištění řádného přezkumu veřejné zakázky
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ze strany Úřadu. Všechna následující navazující ustanovení
jsou vedena základní logikou, že pokud Úřad nemá k dispozici dokumentaci o zadávacím řízení, není možné, aby
byly rychle a efektivně přezkoumány úkony zadavatele napadané navrhovatelem a Úřad tak rozhodl ve věci.

3. Obstrukce v řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele jsou nepřijatelné
Právě snaha zabránit obstrukcím ze strany zadavatelů, kteří
by nezasláním dokumentace o zadávacím řízení znemožnili či oddalovali efektivní přezkum ze strany Úřadu, vedla zákonodárce k tomu, že v ZZVZ zakotvil nový institut
nápravného opatření, které Úřad ukládá v případě nedoručení dokumentace o zadávacím řízení. Dle ustanovení
§ 263 odst. 4 ZZVZ nedoručí-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu
podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 ZZVZ dokumentaci
o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, uloží Úřad
nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení.
Pokud tedy Úřadu není dokumentace o zadávacím řízení
doručena ve lhůtě deseti dnů dle § 252 odst. ZZVZ, postupuje Úřad běžně tak, že zadavateli stanoví dodatečnou lhůtu pěti dnů pro její doručení. Tato lhůta je projevem snahy zákonodárce poskytnout zadavateli poslední
možnost, aby zajistil řádný přezkum jeho postupu v zadávacím řízení před Úřadem. Pokud však zadavatel dokumentaci nedoručí ani v této dodatečné lhůtě, přistoupil zákonodárce v rámci koncepce zefektivnění procesu
přezkumu postupu zadavatele před Úřadem k tomu, že
Úřad automaticky uloží nápravné opatření spočívající ve
zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu
vymezeného v oznámení o zahájení řízení.
Úřad v případě naplnění podmínek stanovených v ustanovení § 263 odst. 4 ZZVZ, tedy za situace, kdy zadavatel
nedoručí dokumentaci o zadávacím řízení ani v dodatečné
pětidenní lhůtě, nemá jinou možnost, než uložit nápravné
opatření. Tato zdánlivá tvrdost zákonné úpravy je dána tím,

že pokud zadavatel sám svými obstrukcemi zdržuje proces
přezkumu před Úřadem, automaticky přijde o možnost hájit svůj postup a Úřad bez dalšího zruší zadávací řízení či
úkon zadavatele, který je vymezen v návrhu. Je důležité si
uvědomit, že pro takto ukládané nápravné opatření není
podmínkou nesoulad navrhovatelem namítaného úkonu
zadavatele či zadávacích podmínek se zákonem, neboť
správní řízení se do fáze právního posouzení merita vůbec
nedostalo. Jedná se tak o projev nové koncepce v ZZVZ,
dle které se žádná obstrukce nemůže vyplatit.
Na Úřadu pak je, zda zruší celé zadávací řízení, či pouze
úkon či úkony zadavatele napadené v návrhu. Tato možnost volby je Úřadu dána z toho důvodu, aby zadavatelé
postupem nedoručení dokumentace neobcházeli zákonná ustanovení o zrušení zadávacího řízení a nedosahovali
zrušení zadávacích řízení, která chtějí zrušit, ač pro to není
zákonný důvod, tím, že v rámci přezkumu svého postupu
nezašlou dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu.
Výše popsané nápravné opatření je paralelní s přestupkem podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) ZZVZ, dle
kterého se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní
některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254
odst. 5 nebo 6 nebo § 258 odst. 1. Zde je důležité si uvědomit, že koncepce nápravného opatření a přestupku není
shodná. Rozdíl spočívá v tom, že přestupkem je nesplnění
povinnosti stanovené v ustanovení § 252 odst. 1, 3 nebo
4, tedy i nedodržení formy zaslání dokumentace o veřejné zakázce (o čemž podrobněji pojednával výše zmíněný předchozí informační list). Oproti tomu ustanovení
§ 263 odst. 4 ZZVZ hovoří pouze o nedoručení dokumentace o zadávacím řízení, nikoliv však již o formě, ve které dokumentace má být doručena. Pokud tedy například
zadavatel ve lhůtě deseti dnů od doručení návrhu zašle
originál zadávací dokumentace namísto prostřednictvím
datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem (dle ustanovení
§ 252 odst. 3 ZZVZ) v listinné podobě, nejedná se o pochybení zadavatele, které by aktivovalo ustanovení § 263
odst. 4 ZZVZ, a tedy vystavilo zadavatele potenciálnímu
riziku zrušení celého zadávacího řízení, či přezkoumávaného úkonu. Jedná se však o přestupek dle ustanovení
§ 268 odst. 1 písm. e) ZZVZ a zadavateli bude za tento přestupek uložena pokuta. Neuložení nápravného opatření
v tomto případě dává smysl, jelikož zadavatel svým postupem neznemožnil Úřadu přezkum jeho úkonů (Úřad má
k dispozici originál dokumentace), avšak nedodržel zákonem stanovenou povinnost formy zasílání dokumentace. Důležité je připomenout, že výše uvedené ve vztahu
k nápravnému opatření podle ustanovení § 263 odst. 4
ZZVZ platí pouze za situace, kdy je Úřadu zaslán originál
dokumentace o zadávacím řízení, nikoliv její kopie, která
není, jak bylo uvedeno ve výše zmíněném Informačním
listu, plnohodnotnou dokumentací o zadávacím řízení ve
smyslu § 216 odst. 1 ZZVZ.

4. Nespolupráce s ÚOHS při zasílání
dokumentace o zadávacím řízení se
zadavateli nevyplácí – první případ,
kdy Úřad uložil nápravné opatření
podle § 263 odst. 4 ZZVZ
Praktický průběh výše popsaného procesu Úřad poprvé aplikoval na správní řízení vedené pod sp. zn. S0124/2017/VZ,
ve kterém rozhodoval o návrhu společnosti COLAS CZ, a. s.,
ve věci veřejné zakázky „Souvislá údržba místní komunikace
ul. Horní 2. etapa“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení zadavatelem – Ostravské komunikace, a. s.1)
Jelikož zadavatel ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení návrhu nezaslal Úřadu žádné podání, stanovil Úřad zadavateli
dodatečnou pětidenní lhůtu. V této lhůtě pak zadavatel zaslal pouze část dokumentace o zadávacím řízení, přičemž
v podání doručeném Úřadu v dodatečné lhůtě absentovaly
originály nabídek uchazečů o veřejnou zakázku. Úřad zde ve
vztahu k originálům nabídek shrnul následující: „Úřad v předmětné věci uvádí, že k řádnému a objektivnímu přezkoumání
postupu zadavatele je zcela nezbytné mít k dispozici dokumentaci o zadávacím řízení tak, jak je definována v § 216 odst. 1
zákona, tj. všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu
zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon,
včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů. Předmětné ustanovení zákona tedy výslovně stanoví, že součástí dokumentace o zadávacím řízení jsou mimo jiné originály nabídek
všech dodavatelů. Je tedy zřejmé, že povinnost zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení podle § 252 odst. 1 zákona může
být v případě zadávacích řízení, kde již došlo k podání nabídek,
splněna jen v případě, že zadavatel Úřadu společně s ostatními
částmi dokumentace zašle úřadu nabídky všech dodavatelů
v originále. Jinými slovy, pokud zadavatel Úřadu zašle dokumentaci o zadávacím řízení, která neobsahuje nabídky v originále, není povinnost dle § 252 odst. 1 splněna.“
Protože v tomto případě byly naplněny podmínky ustanovení § 263 odst. 4 ZZVZ, kdy zadavatel nedoručil Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, přistoupil
Úřad k uložení nápravného opatření. V rozhodnutí ze dne
22. 5. 2017 Úřad nejprve konstatoval, že zadavatel nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení ani v dodatečné
pětidenní lhůtě, následně pak na základě tohoto pochybení Úřad jako opatření k nápravě nezákonného postupu
zadavatele zrušil přezkoumávané úkony zadavatele. Dále
Úřad uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou
zakázku do pravomocného skončení správního řízení i povinnost zaplatit paušální částku nákladů řízení.

1) 
ÚOHS. Sbírky rozhodnutí. Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0124/2017/VZ-15712/2017/511/
ŠKm ze dne 22. 5. 2017. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [online]. [vid.
2017-09-11]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14822.html.
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5. Ukládat nápravná opatření podle
§ 263 odst. 4 ZZVZ není cílem Úřadu
Závěrem tohoto článku je konstatování, že Úřad v případě naplnění podmínek dle § 263 odst. 4 ZZVZ nemá jinou
možnost než uložení nápravného opatření spočívajícího ve
zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu
vymezeného v oznámení o zahájení řízení. Jak ukazuje výše
uvedený příklad, i nedoručení části dokumentace o zadávacím řízení jinak, než v originále, má za následek zrušení
zadávacího řízení či napadeného úkonu zadavatele.

li samozřejmě jediných, předpokladů k tomu, aby bylo
možno rozhodovat spory při přezkumu veřejných zakázek v 60denní blokační lhůtě dle § 246 odst. 1 písm. d)
ZZVZ a byl tak zajištěn efektivní a věcný přezkum zadávání veřejných zakázek v České republice.

Úřad bude takto důsledně postupovat vždy, prioritou je
však rozhodovat spory mezi zadavatelem a navrhovatelem meritorně, nikoli ukládat nápravná opatření, která prodlužují proces zadávání. Věcné rozhodnutí je však
Úřad schopný vydat pouze za situace, kdy má kompletní podklady pro toto rozhodnutí, přičemž dokumentace
o zadávacím řízení je pro přezkum postupu zadavatele zcela esenciální. Pokud se zadavatel rozhodne mařit
přezkum ze strany Úřadu obstrukčním jednáním, musí
nést i následky v podobě absence věcného řešení sporu.
Pokud zadavatel věcnému řešení brání, nemůže si následně stěžovat na jeho absenci.
Je tedy ve vlastním zájmu zadavatelů, aby plně spolupracovali s Úřadem při předkládání dokumentace k zadávacímu řízení, jelikož se jedná o jeden ze zásadních, niko-
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ředitel Odboru veřejných zakázek I

III. Data obsažená v IT systémech,
jejich vlastnictví a zakázkové právo
1. Úvod

2. Vlastnictví dat

V souvislosti s problematikou nastavení smluvních vztahů mezi zadavateli a dodavateli v oblasti IT se nezřídka
v odborných kruzích debatuje o otázce, jak je to s vlastnictvím elektronických dat v rámci takto vzniklých vztahů.
Je zřejmé, že tato otázka má své velmi opodstatněné ratio, jelikož dispozice s daty je nejen mnohdy existenciálně
nezbytná pro funkčnost samotné instituce, ale taktéž znamená značnou odpovědnost za jejich správu, jelikož nakládání s daty je v mnoha ohledech regulováno právními
předpisy, v nichž je pamatováno i na případné sankce právě za nezákonné nakládání s nimi. Bohužel si nelze v této
souvislosti představit snad složitější otázku k zodpovězení, jelikož komplexní právní rámec vztahující se k problematice vlastnictví dat není v České republice legislativně
zakotven. Přitom se nelze hněvat na české zákonodárce,
že by v tomto ohledu zaspali se svou legislativní iniciativou za svými evropskými protějšky, jelikož – jak vyplývá například z analýzy provedené v dokumentu Buliding
the European Economy – Data ownership white paper1), pro
tuto oblast nenalezneme komplexní legislativní pravidla ani v rámci ostatních zemí Evropské unie. Vzhledem
k uvedenému lze za důvod pro absenci takovéto právní regulace vlastnického práva v oblasti dat považovat
buď laxnost zákonodárců, nebo že za tímto stavem vězí
enormní složitost právního uchopení celé této problematiky, především pak existence mnoha nevyjasněných
otázek souvisejících s rozvojem informační společnosti.
Při snaze o nalezení závěrů k této problematice tudíž vyvstává mnohem více nejasností než krystalicky průzračných řešení, a to tím více, pokud má být tato problematika řešena v souvislosti s procesem zadávání veřejných
zakázek. Pokusme se však alespoň rámcově nabídnout
k diskusi tuto problematiku přes následující zamyšlení se
nad tím, na co by neměli zadavatelé zapomínat, pokud
se rozhodnou zadávat veřejnou zakázku v oblasti IT (respektive i v jakékoliv jiné oblasti, ve které může docházet
k níže nastíněným situacím).

Jak již bylo uvedeno výše, problematika vlastnictví dat, obzvláště pak v oblasti IT, nemůže být považována za právní
oblast, jež je detailně upravena zákonnými předpisy. Tento
ne zcela povzbudivý závěr o stávajícím právním prostředí
se ještě víc přiblíží směrem k zoufalému pocitu osamělosti v nekonečném právním vakuu, pokud přijmeme hypotézu, kterou uvádí Radim Polčák v článku nazvaném Informace a data v právu2), kde se zamýšlí nad absencí možnosti
vlastnictví dat a v němž dochází k závěru, že „[v]lastník reálné věci disponuje pěti základními typy absolutních práv, a to
právem věc držet, užívat, požívat, disponovat s ní nebo ji zničit.
Tato práva se přitom vztahují přímo k předmětné věci. Uvedená klasifikace oprávnění může být v souvislosti s daty identická
pouze v (…) případě, kdy nad nimi lze zajistit totální fyzickou
kontrolu. I pak lze ale výkon všech druhů práv vztáhnout nikoli
přímo k datům, ale k nástroji jejich dokonalé kontroly, tj. k nosiči
nebo fyzickému dešifrovacímu nástroji – ty je možno v právním
smyslu vlastnit, držet apod. V ostatních případech je vzhledem
k povaze dat možno hovořit pouze o právu užití dat, přičemž
různé jeho formy jsme shora popsali jako práva týkající se různých ‚souvislostí výskytu dat‘“. Z uvedeného vyplývá, že na
problematiku vlastnictví dat nemůže být nahlíženo prizmatem klasického právního posouzení otázky vlastnictví věci,
jelikož v daném případě je dispozice s daty s ohledem na
jejich „virtuální“ vyjádření a způsob jejich vzniku/tvorby velmi specifickou formou tohoto institutu. Již z této podstaty
začíná vyvěrat mnoho palčivých otázek souvisejících nejen
s nejasností, kdo je tedy konkrétním vlastníkem určitých dat,
ale taktéž například s určením, zda samotná data požívají zákonné ochrany, nebo zda tímto chráněným objektem má
být až samotná informace, kterou tato data poskytují. Rozlišení těchto aspektů, případně provedení analýzy existující
související judikatury, jde však nad rámec cíle tohoto článku,
proto si autor tohoto textu dovolí tento právní rébus dále
nerozebírat a zvolí variantu, kdy použití pojmu data bude
v mnoha ohledech obsahově subsumovat i informaci jako
takovou, což by snad v kontextu zaměření tohoto pojednání nemělo způsobit žádné komplikace. V těchto obecnějších souvislostech je také možné zmínit, že za důležité téma
z hlediska ochrany „vlastníka dat“ lze považovat potřebu
rozlišovat mezi stavem, kdy dochází ke sběru dat a kdy již
k jejich použití, jelikož samotný sběr dat nemusí být považován za prolomení takto vnímaných vlastnických práv (viz
například debata nad smluvními podmínkami EULA spol.

1) Dostupné z: https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/global/data-ownership-in-the-context-of-the-european-data-economy.

2) Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4946.
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Microsoft3)), přičemž zodpovězení souvisejících právních
otázek bude v budoucnosti bezesporu předmětem mnoha
soudních sporů (pouze pro zajímavost lze v souvislosti s tématem vlastnictví dat upozornit na probíhající soudní proces Microsoft v USA4), jenž bude mít velmi pravděpodobně
významný dopad do oblasti ochrany digitální komunikace
a dat v cloudech hostitelských společností).

3. Ochrana dat
Ač lze samozřejmě dohledat určité právní režimy, které svým
způsobem regulují možnost nakládání s daty určitého charakteru, například ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, informace podléhající nějakému stupni utajení, respektive existuje zde taktéž autorský zákon5), který skýtá právní
ochranu tvůrců autorského díla, avšak který současně víc než
na ochranu absolutního vlastnického práva tvůrců dat cílí
spíš na neoprávněné užívání těchto dat – například počítačových programů (§ 65 autorského zákona), případně databází (§ 88 autorského zákona), nelze se v případě požadavku
na právní ochranu vlastnictví dat opřít o ucelený právní režim, který by v podstatě dokázal v případě právních sporů
„propojit“ data s jejich „vlastníky“. Spíš lze dojít k opačnému
závěru, a to, že v případě uplatňování nároku vlastnictví k určitým datům bude velmi často obtížně prokazatelné, kdo je
z pomyslného řetězce osob zúčastněných na průběhu existence dat (například tvůrce dat, zpracovatel dat, uživatel dat)
jejich skutečným vlastníkem. Je totiž velmi diskutabilní, zda
si lze vůbec nějaké vlastnictví dat nárokovat, jelikož jak dovozuje Radim Polčák ve výše uvedeném článku, jsou „práva nikoliv k datům, ale k jejich k různým souvislostem jejich existence,
typicky k formě a důsledku jejich užití“, přičemž obdobný závěr
je uveden v již zmiňovaném dokumentu Building the European Economy – Data ownership white paper6).
Z uvedeného tedy vyplývá jediný logický závěr: Pokud zadavatel očekává, že v průběhu pořizování a následného užívání
konkrétního informačního systému budou vytvářena data,
která pro něj budou mít význam, ať už z jakéhokoliv důvodu, měl by vyřešit a následně sjednat podmínky nakládání
3) 
Viz například Microsoft Admits Windows 10 Automatic Spying Cannot Be Stopped, dostupné zde: https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2015/11/02/
microsoft-confirms-unstoppable-windows-10-tracking/#61e899c83a23 nebo
Právník: Licenční ujednání Windows 10 dává Microsoftu neomezenou licenci k veškerému vygenerovanému obsahu v operačním systému. Windows 10
jsou plně kompatibilní se smlouvou ACTA a TTIP! Vaše data už nejsou vaše
data? Dostupné z: https://aeronet.cz/news/pravnik-licencni-ujednani-windows10-dava-microsoftu-neomezenou-licenci-k-veskeremu-vygenerovanemu-obsahu-v-operacnim-systemu-windows-10-jsou-plne-kompatibilni-se-smlouvou-acta-a-ttip-vase-data-uz.
4) Více například Klíčový spor o „vlastnictví“ dat v cloudu. USA vs. Microsoft
a zbytek světa. Dostupné zde: http://ekonomicky-denik.cz/klicovy-spor-o-vlastnictvi-dat-v-cloudu-microsoft-vs-usa-a-zbytek-sveta.
5) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
6) 
„…there remains uncertainty on the validity of clauses claiming ownership in data.
Hence, in the event an agreement explicitly claims or even assumes ownership in
data, the validity of such clause is possibly challengeable.“ S. 118.
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s nimi, respektive nastavit si kontrolu nad těmito daty, jelikož
v mnoha ohledech, jak již bylo uvedeno výše, samotné získání vlastnického vztahu k těmto datům ze zákona nemusí
být reálně možné, respektive vztah k těmto datům je velmi
nejasný. Pokud určitá data nepodléhají automaticky ochraně vyplývající z existující právní regulace, těžko mohou být
chráněna proti „neoprávněnému“ užití třetí stranou. V tomto ohledu lze opět odkázat na závěry uvedené ve zmiňovaném článku Radima Polčáka: „Sama skutečnost, že nějaký
subjekt data vytvoří, upraví, nebo je dostane pod svoji kontrolu,
tedy nevede bez dalšího k založení absolutních nebo relativních
práv k nim (respektive k založení jim odpovídajících povinností
ostatních subjektů) - k tomu je totiž třeba, aby takové jednání
naplnilo některou ze zákonných hypotéz. V případech, kdy původce dat nemůže spoléhat na shora zmíněná absolutní práva
k užití dat a má zájem užití dat ve svůj prospěch právně ošetřit,
je tedy nutno hledat v právním řádu možnosti, jak právní kontrolu nad užitím dat založit v relaci k ostatním subjektům připadajícím v úvahu, to zejména smlouvou (typicky například vůči
zaměstnancům, obchodním partnerům, konkurentům apod.).“
Pokud je smělým záměrem tohoto článku podat zadavatelům zamyšlení se nad uvedenou problematikou, je zřejmé, že v daném případě nelze jako výstup těchto myšlenkových polemik očekávat propracovanou analýzu, jakým
způsobem mají zadavatelé přistoupit k procesu přípravy
a realizace veřejných zakázek v oblasti IT, jestliže chtějí mít
„svá“ data pod kontrolou. Nicméně s ohledem na výše uvedené problematické aspekty související s danou problematikou lze definovat určité okruhy činností, jejichž realizaci by měli zadavatelé v souvislosti s těmito veřejnými
zakázkami zvážit. Současně je v návaznosti na výše uvedené patrné, že následující úvahy budou směřovat spíš
než k možnostem zajištění vlastnictví dat ze strany zadavatelů k vhodnému nastavení smluvních vztahů s dodavateli, z nichž bude zřejmé jednak rozdělení odpovědnosti mezi smluvními stranami za nakládání s daty, ale taktéž
budou jasně definovány limity možnosti nakládání s nimi.

4. Vlastnictví a ochrana dat
ve veřejných zakázkách
Z hlediska typologie předmětu plnění veřejných zakázek,
u nichž bude nezbytné uvažovat o případném vhodném
smluvním nastavení dispozice s daty, se v převážné většině bude jednat o situaci, kdy subjekt veřejné správy, který
v rámci své činnosti data generuje, shromažďuje, zpracovává/vytěžuje, využívá či předává k dalšímu užití, „svěří“ tato
data druhé smluvní straně (respektive tato data budou společně sdílena) prostřednictvím uzavření smlouvy na implementaci či provoz/podporu informačního systému, v rámci
něhož se požadovaná data z výše uvedených důvodů budou
vyskytovat. V případě institucí, jejichž výkon vlastní činnosti je provázán a limitován zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy

zadavatelů, je nezbytné velmi důsledně analyzovat vhodné
nastavení zadávacích (smluvních) podmínek pro samotný
postup v zadávacím řízení, jelikož samotný nákup/zajištění
provozu takového informačního systému prostřednictvím
zadávacího řízení je velmi formalizovaným procesem a tak
v obchodních vztazích běžně uplatňované předsmluvní
jednání je při postupu v zadávacím řízení výrazně limitováno zákonem, respektive v mnoha ohledech je vyloučeno.
Z uvedeného vyplývá, že zadavatelé musí již před samotným
zahájením zadávacího řízení vyřešit stěžejní otázky související s problematikou nakládání s daty, a to nejen v průběhu
plnění, ale i při samotném procesu zadávání veřejné zakázky.
Zadavatel by tedy před zahájením zadávacího řízení měl
mít jasnou představu o způsobu nakládání s daty v rámci
jím pořizovaného informačního systému. Měl by být schopen smluvně ošetřit jak nakládání s již existujícími daty (migrace dat), tak s daty, která budou v rámci systému vznikat.
Při tomto rozhodování bude velmi záležet i na formě, jakou
bude informační systém provozován, kdy například zajištění
plnění přes cloudovou platformu může významně ovlivnit
schopnost zadavatele reálně ovlivňovat nakládání s daty,
kdy je známou notorietou, že mnoho takovýchto služeb je
založeno na stavu, kdy „vlastníkem ukládaných dat“ je právě
provozovatel této cloudové služby. V současné době začíná
být taktéž z důvodu snahy o eliminaci nežádoucí exkluzivity dodavatelů informačních systémů, přičemž v této oblasti
začíná podnikat výraznější kroky zejména Evropská komise,
kladen větší důraz na „standardizaci“ formátu dat vytvářených v rámci veřejných zakázek v oblasti IT7), tudíž i tímto
směrem by zadavatelé mohli/měli zaměřit svoji pozornost
při koncipování podkladů pro veřejnou zakázku na informační systém. Dále lze jen doporučit, aby zadavatelé pamatovali v rámci svých organizačních struktur na personální zajištění oblasti správy dat (data governance8)), přičemž
jako žádoucí se jeví taktéž minimálně zaškolení zaměstnanců zadavatele v oblasti nakládání s daty, kdy z veřejně
dostupných informací9) vyplývá, že převážná většina zaměstnanců netuší, že v rámci své pracovní činnosti pracují
s daty, ke kterým nemají „vlastnický vztah“ a se kterými by
z jejich strany takto mělo být nakládáno.
Pokud zadavatel při přípravě zadávacího řízení sám nedisponuje dostatečnými kapacitami a znalostmi vztahujícími se
k oblasti správy/ochrany dat, lze poukázat na možnost využití nového institutu v zákoně - předběžných tržních konzultací (§ 33 ZZVZ), v rámci nichž mohou zadavatelé na základě
konzultací nejen s odborníky v dané oblasti, ale i se samotnými dodavateli, nacházet vhodná řešení vztahující se například právě k problematice dispozice s daty (to vše samozřejmě za dodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek
7) Viz např. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-standards.
8) 
Viz například Metriky, monitoring a řídící proces Data Governance dostupné
z http://www.cssi.cz/cssi/metriky-monitoring-ridici-proces-data-governance.
9) Viz například Vynášení firemních dat je trestným činem, zaměstnanci to ale
často netuší. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/vynaseni-firemnich-dat-je-trestnym-cinem-zamestnanci-to-ale-casto-netusi.

uvedených v § 6 ZZVZ, respektive při nenarušení hospodářské soutěže). Takovýto postup se jeví být vhodným krokem
k úspěšnému nastavení smluvních vztahů s dodavateli, jelikož tímto postupem zadavatel získává jasnou představu
o reálných možnostech nabízených řešení ze strany potenciálních dodavatelů a jejich pohledu na tuto problematiku.
Zadavatel by si měl před zahájením zadávacího řízení zejména zodpovědět otázky typu, jaká data budou v systému vznikat či budou evidována, jak s nimi bude nakládáno v průběhu životnosti systému a po jeho ukončení. Lze
konstatovat, že pokud je ochrana určitého typu dat/informací stanovena zákonem, zadavatelé si již zvykli takováto
data/informace chránit. Jde například o osobní údaje či
obchodní tajemství. Avšak je nezbytné, aby byla jasným
způsobem nastavena smluvní odpovědnost smluvních
stran za neplnění těchto zákonných povinností v průběhu platnosti smlouvy, tzn. mělo by dojít k vymezení práv
a povinností smluvních stran při nakládání s těmito daty.
Důležité je neopomenout, že nutná je taktéž ochrana důvěrných informací, případně informací různého stupně
utajení, přičemž pokud předmět zadávacího řízení má souvislost s informačním nebo komunikačním systémem kritické informační infrastruktury ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),
ve znění pozdějších předpisů, musí zadavatelé vzít z hlediska vhodného nastavení ochrany dat v potaz existenci
i tohoto zákona, který vymezuje požadavky i tímto směrem
(viz například bezpečností opatření § 4 – 6a).
Současně by měl být zadavatel schopen identifikovat informace, které budou v rámci zadávacího řízení, případně i v průběhu plnění, poskytovány ve formě otevřených
dat10), přičemž i s touto skutečností by měl zadavatel počítat a uzpůsobit tomuto požadavku zadávací podmínky
veřejné zakázky, jelikož vzhledem k charakteru těchto dat,
respektive informací, která nesou a která jsou z různých
důvodů předmětem zájmu veřejnosti, existuje evidentní
protichůdná společenská poptávka pro jejich směřování
z hlediska exkluzivity „vlastnictví těchto dat“.
Při samotném průběhu zadávacího řízení by pak zadavatel
měl být schopen zajistit dostatečnou ochranu poskytovaných dat v případě, že takovouto ochranu vyžadují. Nejčastěji půjde o různá citlivá data či data různého stupně
utajení vztahující se k zadavatelem vykonávané agendě či
jeho organizační infrastruktuře. V tomto ohledu je vhodné
podrobit poskytování těchto informací adekvátnímu režimu, přičemž jako vhodné řešení si lze představit například
uzavření dohody o ochraně těchto informací s dodavateli.
10) 
Podle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, se otevřenými daty pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití
není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.
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V této souvislosti se taktéž jeví jako relevantní, a to zejména
s příchodem povinného elektronického zadávání v rámci
elektronických nástrojů, i otázka způsobu nakládání s daty
v rámci těchto elektronických rozhraní, kdy je evidentní, že
i v tomto případě může být vytvářen určitý nevyjasněný
vztah k datům mezi zadavatelem a provozovatelem elektronického nástroje. Mnohost vazeb k těmto datům pak
násobí i skutečnost, že i samotní dodavatelé mohou a pravděpodobně budou chránit svá data různými právními doložkami v rámci svých nabídek, které budou muset být
v rámci elektronických nástrojů evidovány.
Za stěžejní pro fázi koncipování zadávacích podmínek je pak
třeba považovat samotné nastavení smlouvy. Z výše uvedeného lze jednoznačně dovodit, že hlavním cílem zadavatele
by měla být snaha zajistit si smluvními podmínkami kontrolu nad „potřebnými“ daty. V tomto ohledu je nutné připomenout, že například plnění v rámci veřejné zakázky v oblasti
IT nebude zahrnovat pouze část investiční, tj. vývoj, dodání
a implementaci SW řešení, ale i část provozní, v rámci které
bude takový SW dodavatelem provozován a případně i dále
rozvíjen. V daném případě by tak měla být pozornost zadavatelů směřována nejen k vhodnému nastavení licenčních podmínek k samotnému systému, ale taktéž k jednoznačně upraveným smluvním podmínkám ve vztahu například k migraci
dat, správě dat, poskytování dat, případné formě „skartace“
dat po ukončení smluvního vztahu s dodavatelem, a to taktéž
v návaznosti na vymezení konkrétní odpovědnosti za data,
kdy by měla být jasně definována pravidla pro zabezpečení
dat před jejich „zneužitím“. Následná spolupráce smluvních
stran bude v tomto ohledu založena, s ohledem na výše popsanou absenci komplexní právní regulace vlastnických práv
k datům, především na těchto smluvních ujednáních, proto
je důsledná obezřetnost v tomto směru na místě.
Ač by se mohlo zdát, že ukončením smluvního vztahu
veškeré komplikace s problematikou nakládání s daty pro
zadavatele ve vztahu k dodavateli/provozovateli systému
končí, ukazuje se, že je to právě tento moment, který bývá
nejkritičtější fází z hlediska vypořádání vztahů k existujícím
datům. Právě v tomto okamžiku má totiž dojít k faktickému „navázání“ dat na některou ze smluvních stran, přičemž
mnohdy si toto právo nárokují obě strany končícího smluvního vztahu. Pokud smlouva v tomto směru neobsahovala žádné jednoznačné vymezení práv smluvních stran, lze
tuto situaci označit za velmi problematickou, a to právě
s ohledem na v úvodu popsanou absenci komplexního zákonného rámce pro řešení těchto situací. V této souvislosti
nelze než důrazně apelovat na vytváření tzv. exit strategy,
v rámci níž si zadavatelé detailně vyjasní, za jakých podmínek bude ukončen smluvní vztah s dodavatelem, a to i právě s ohledem na všechny možné aspekty související s existencí dat shromážděných v rámci systému provozovaného
dodavatelem (zjednodušeně řečeno by mělo být vyřešeno,
jakým způsobem budou při ukončení spolupráce vypořádána práva k datům obsaženým v dodavatelem provozovaném informačním systému). V této souvislosti snad stojí
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za zmínku i zajímavá eventualita v podobě zařazení hodnoty nákladů na ukončení smluvního vztahu s dodavatelem, které právě mohou vznikat v důsledku „přenášení“ dat
k zadavateli, jakožto dílčího hodnotícího kritéria v rámci
hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podávaných
ve veřejné zakázce na pořízení informačního systému.

5. Závěr
Vývoj společnosti je nezadržitelný a dnešní doba je natolik
signifikantní turbulentními změnami, kdy se vlastně nelze
podivovat nad tím, že se projevuje nedostatečná schopnost práva pružně reagovat na elektronizaci dějů uvnitř
společnosti. Výsledkem čím dál většího množství činností
v rámci mezilidských vztahů jsou právě elektronická data,
přičemž je nasnadě, že pokud spory o vlastnictví věci jsou
staré jako lidstvo samo, nevyhne se potřebě adaptace
právního režimu v oblasti vlastnických práv ani evoluční
přerod lidstva do éry digitalizace. Přestože předkládané
závěry odkrývají určitou legislativní bezradnost v případech souvisejících s právními vztahy k datům, přičemž
by se na první pohled mohlo zdát, že správné nastavení
právní ochrany dat je jako pověstný boj s větrnými mlýny,
existuje stále dostatek právních instrumentů, které bdělým zadavatelům umožňují zajistit si dostatečné smluvní
záruky, jež minimalizují riziko případného nechtěného/
neoprávněného nakládání s „jejich“ daty. Pokud výše uvedený text k této bdělosti přispěl alespoň určitou měrou,
byl jeho účel splněn a nelze než zadavatelům pro jejich
strastiplnou pouť napříč ne zcela probádanou oblastí zadávání veřejných zakázek v oblasti IT popřát úspěšné zorientování se v tomto prostoru korunované jejich úspěšným zadáním a následnou realizací.

Ing. Petr Vévoda
ředitel Odboru veřejných zakázek IV

IV. 
Jaké otázky si klást v IT veřejných
zakázkách před zahájením migrace dat
a problematika vendor lock-in
1. Úvod
Oblast IT veřejných zakázek je neuvěřitelně rychle a dynamicky vyvíjejícím se systémem. Ostatně mnohdy se
všichni setkáváme v praxi dokonce s tvrzeními, že zadávací norma (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek) na tuto oblast není vůbec vhodně aplikovatelná. Je nepochybné, že IT veřejné zakázky jsou s ohledem
na složitost autorských, licenčních a dalších souvisejících
práv (bezpečnost dat a systému apod.) odlišné od veřejných zakázek na nákup automobilů či zajištění úklidových
služeb. Přesto však nelze výše uvedenému tvrzení v plné
šíři přisvědčit, poněvadž i při zadávání veřejné zakázky na
úklidové služby v objektu podléhajícím přísným bezpečnostním pravidlům si příslušný zadavatel nevystačí „jen“
se zadávací normou a občanskoprávním či pracovněprávním předpisem. Je zřejmé, že při zadávání IT veřejných
zakázek vyvstává celá řada otázek v oblasti bezpečnosti,
licenčních ujednání, autorskoprávní ochrany atd., jejichž
podcenění (zejména buď vůbec nepoložení si předmětné
otázky či nenalezení vhodné odpovědi na ni) vede k obrovským problémům, jimž musí zadavatel dále čelit. Jednou z podceňovaných otázek je pak to, jak bude nakládáno s již existujícími daty, tzn. zda a jakým způsobem dojde
k migraci dat ze stávajícího systému do systému nového.
Na položení této otázky a nalezení odpovědi na ni, což je
nutné zdůraznit, je pozdě v okamžiku po otevírání obálek
(kdy již nelze měnit zadávací podmínky), o procesu plnění
veřejné zakázky již netřeba ani hovořit. Rozhodující je tedy
fáze před započetím zahájení zadávacího řízení. Výčet otázek není a nemůže být nikdy úplný. To je pochopitelně
determinováno specifiky IT systému a v něm obsažených
dat. Otázky, které na následujících řádcích nastolíme, je
dobré důsledně zodpovědět ve vztahu ke konkrétnímu IT
systému, o který v konkrétním případě jde, a odpovědi na
ně zahrnout do zadání migrace. Ty nezodpovězené totiž
vždy zůstanou jako budoucí riziko projektu. Je třeba vždy
přemýšlet nad celým záměrem a projektem. Bude například ukázáno, že při migraci dat se nelze omezovat jen na
přemýšlení nad daty, které součástí migrace budou, ale
i nad těmi, které nikoli. Jen tehdy bude mít zadavatel jasně
načrtnuto spektrum svých požadavků, což povede k dobrému nastavení podmínek a k jasnosti představ dodavatele o předmětu jím nabízeného řešení.

2. Rozhodné otázky
2.1. Určení rozsahu migrace dat
Prvním krokem během plánování migrace je určení samotného rozsahu migrace, tedy toho, které datové oblasti budou migrovány do nových systémů. U těchto oblastí
je vhodné určit:
• v elikost současných dat určených k migraci;
• r ozsah dat určených k migraci (rozsahem dat se rozumí
výběr dat ze stávajících datových oblastí, která mají být
určena k migraci, a to předně definováním způsobu
omezení těchto dat, tj. hloubka versus šířka; u jednotlivých datových oblastí je výhodné, je-li to možné, určit
dopředu výběrová kritéria)1);
• o
 dhad velikosti dat určených k migraci, a to ideálně
k okamžiku provedení migrace.
Na základě výše uvedeného je tedy nezbytně nutné definovat způsob zacházení s daty, která nebudou součástí
migrace, a u nich rozhodnout mezi třemi možnostmi: (1)
archivace, (2) skartace a (3) smazání.

2.2. Architektura migrace
V rámci popisu a určení architektury je třeba popsat základní principy migrace, celého migračního procesu
a jednotlivých částí migrace. Tento bod je velmi důležitý pro budoucí úspěšnost migrace. Kruciální je to též pro
možnost (a zejména její rozsah) zadavatele celý migrační
proces dozorovat. Důkladná příprava minimalizuje rizika
spojená s migrací.

2.3. Migrační strategie
Příprava migrační strategie je typicky úlohou dodavatele.
Je však více než vhodné dopředu zodpovědět základní
otázky (a tím budoucí migrační strategii nastavit podmínky
a kvalitativní kritéria). Takovým přístupem se minimalizu1) 
Jako příklad lze použít vyloučení některých typů informací, například nestrukturovaných dat (například poznámky) či omezení historie migrovaných dat.
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je dopad neuskutečněných předpokladů v nabídkách potenciálních dodavatelů. Proto se musíme ptát, jaká bude
dedikovaná doba na finální provedení migrace. Lze zajistit
odstávku systémů, a pokud ano, jak dlouhou? Lze migrovat
kdykoliv, nebo jen ve vyhrazených časových oknech?
Současně je třeba v závislosti na očekávaném rozsahu migrovaných dat a jejich povaze odhadnout, jestli je možné migraci během dedikované doby provést, nebo jestli
je nutné dopředu předpokládat potřebu implementovat
postupnou migraci. V rámci postupné migrace je vhodné
určit, jestli je možné data rozdělit na skupiny:
• d
 ata, která lze migrovat předem; většinou jde o data
historická a neměnná;
• d
 ata, která je nutné zmigrovat během dedikovaného
časového okna;
• d
 ata, která je možné migrovat postupně po provedení
hlavní vlny migrace.
Migrační strategie by měla identifikovat veškerá spjatá rizika a navrhnout jejich ošetření. Zadání migrační strategie
by mělo popisovat požadavky na postup migrace, a to
minimálně tyto:
• S ystémová architektura migrace;
• P
 rocesní popis migrace;
• P
 ožadavky na kontrolu kvality a kompletnosti migrace;
• P
 ožadavky na souběžný provoz a případnou domigraci
dat po ukončení souběžného provozu;
• P
 ožadavky na rozdělení migrace do fází:
§ 
Přípravná
Přípravná fáze je první fáze migrace, ve které jsou definována pravidla pro migraci, definován rozsah migrace a vybrán případný dodavatel pro realizaci migrace. Přípravná
fáze je tedy fáze využití tohoto dokumentu.

§ 
Post-migrační
V rámci post-migrační fáze jsou prováděny poslední kroky
migrační strategie. Typicky se jedná o odstranění pomocných objektů migrace, archivace původních systémů,
zhodnocení migrace a doplnění zkušeností do metodik
případně návodných dokumentů (jako je tento).
• P
 ožadavky na testy migrace:
V rámci této části by mělo být definováno, jakým způsobem si zadavatel představuje minimální kontroly na prováděné migraci a jakou k těmto aktivitám poskytne součinnosti. Příklady testů jsou:
§ 
UAT uživateli nad daty jednotlivých případů
Porovnání dat v původních a nových aplikacích uživateli
nad jimi vybranými případy.
§ 
Zabezpečení kompletnosti
Většinou technické prostředky kontroly kompletnosti dat.
Kontrolu je důležité realizovat jinými prostředky/procesy
než které jsou využity v samotné migraci.
§ 
Kontrolní součty
V případě, že je to možné, jsou v původních zdrojových
systémech a nových systémech realizovány rekonciliační
sestavy, na základě nichž jsou data porovnána. Nejčastěji
jsou takto kontrolována finanční data.
• D
 efinování zásad modelování a výstupů z projektu:
V rámci tohoto bodu je předem definována a následně
vyžadována:
§ 
Metodika modelování migrace (migračních objektů,
datových toků, transformací apod.);
§ 
Předepsané výstupy z projektu (rekonciliační sestavy,
nálezy chyb, průběžný reporting stavu apod.).

§ 
Implementace

2.4. Znalost zdrojových dat

V rámci implementační fáze dochází k implementaci veškerých migračních procesů, jednotlivé funkční celky jsou
testovány a finální migrační strategie je ověřována. Výsledkem implementační fáze je připravenost k provedení
migrace.

Je třeba se v prvotních fázích zaměřit na znalost zadavatele ohledně různých aspektů zdrojových dat a systémů,
ze kterých se migrace plánuje.

§ 
Migrační fáze
Samotnou migrací v rámci fází rozumíme finální provedení
migrace, tedy exekuce výstupů připravených v implementační fázi. Výstupem migrační fáze je převedení veškerých
dat určených k migraci mezi starými a novými úložišti. Prováděná migrace je v rámci této fáze ověřována.
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2.5. Vazby na okolní systémy
Při přípravě migrace dat je nezbytným krokem identifikace
rozsahu migrace a její vazby v celkové architektuře společnosti. Minimálně je potřeba zajistit popis rozložení dat určených k migraci mezi jednotlivými systémy a popis vzájemné
závislosti jednotlivých systémů, a to i těch, které nejsou součástí migrace, ale mohly by být migrací ovlivněny. Je potřeba identifikovat frekvenci a formu integrace výměny dat.

2.6. Modely
• M
 á zadavatel k dispozici fyzický, případně logický model zdrojových systémů, případně i v detailu jednotlivých datových oblastí?
• M
 á zadavatel business znalost datových oblastí, datové
logiky a významu dat?
• M
 á zadavatel k dispozici dokumentaci k datům počítaným za běhu aplikace, tedy těm, která nejsou uložena
v databázích?

• J akým způsobem lze realizovat přístup k systémům? Je
možný přímý přístup, nebo budou tvořeny periodické
exporty dat? Jak je tvorba exportů zajištěna?
• J e zajištěna součinnost současného provozovatele systémů? (Výhodou je možnost zajistit konzultace významu dat.)

2.9. Vlastnictví a práva
Další logickou, mnohdy však v praxi zadavateli vysoce
podceňovanou, překážkou je otázka vlastnictví a práv jak
k datům, tak ke zdrojovým kódům jednotlivých aplikací
a aplikační logiky uložené v databázi. V zásadě lze pro potřeby zadávání (při určité míře zobecnění) problematiku
rozdělit do dvou bodů: (1) vlastnictví dat a přístup k nim
a (2) vlastnictví zdrojových kódů aplikací a aplikační logiky
uložené mimo aplikace a přístup k nim.

2.10. Součinnost zadavatele

• J ak jsou výše uvedené znalosti aktuální?

Dalším tématem přípravy migrace je definování dostupné součinnosti zadavatele v migračních otázkách.

2.7. Povaha dat

2.11. Bezpečnost

Důležitou informací pro zadání migrace je povaha samotných migrovaných dat a jim poplatné migrační úlohy. Typicky se jedná například o následující:

Na prvním místě lze zmínit opakovaně skloňovanou a vysoce právně i technicky náročnou oblast bezpečnosti. Samozřejmý je požadavek zadavatele na provedení migrace
v souladu s bezpečnostní metodikou zadavatele, v případě její existence. Zcela samozřejmě musí být migrace dat
v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy.

• m
 igrace dat z původních databází do databází nových
systémů;
• m
 igrace souborů uložených v souborovém systému
do DMS nebo systému spisové služby;
• m
 igrace dokumentů uložených v původních databázích do DMS nebo systému spisové služby;
• m
 igrace dokumentů z DMS (například specifického
úložiště) do databází nových systémů nebo DMS nebo
systému spisové služby.

2.8. Přístup k datům
V tomto kroku je potřeba zhodnotit, jakým způsobem má
zadavatel zajištěn přístup ke zdrojovým systémům.
Proto se nutně v této fázi musí ptát:
• E xistuje aktuální testovací prostředí v podobě reprezentativní kopie zdrojových systémů?

Pro zajištění, že migrace skutečně proběhne dle popsané metodiky, je vhodné do migrace zapojit zdroje zadavatele, případně třetí stranu na provádění dohledu nad
migrací.

2.12. Dostupné prostředky
Je jistě dobré dopředu definovat, jaké prostředky zadavatel poskytne pro realizaci migrace, a to jak hardware, tak
software prostředky.
Co se týká oblasti hardware, zde by mělo dojít nezbytně k identifikaci počtu a významu jednotlivých testovacích prostředí zdrojových systémů. Současně by měl být
formulován požadavek na počet a význam jednotlivých
migračních prostředí. Ptát se musíme též na hardware
omezení na softwarové nástroje, například použitou virtualizační platformu.

• L ze ke zdrojovým systémům přistupovat kdykoliv, nebo
omezeně?
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U software dochází k identifikaci a výčtu dostupných softwarových nástrojů a jejich licencí na provedení migrace.
V případě, že metodika zadavatele nějaké nástroje předepisuje, tak má dojít k určení těchto nástrojů a způsobu
jejich využití.

2.13. Identifikace vlastníků dat
Samostatným bodem je identifikace vlastníků dat.

2.14. Zajištění účasti klíčových osob
Pro úspěšnou migraci je potřeba zajistit účast klíčových
osob na prováděné migraci (okruh takových osob může
být velice rozličný, od vlastníků dat, přes garanty funkčních částí aplikací, technické uživatele až po architekty).
Účast jednotlivých osob bude sloužit například pro poskytování konzultací k uložení dat.
V případě, že je migrace rozdělena mezi více subjektů, je
potřeba zajistit navíc i účast zástupců všech dotčených
subjektů.

2.15. Smluvní ošetření průběhu migrace dat
Otázka migrace dat mezi systémy je v rámci veřejných
zakázek kritickým bodem, jehož nesprávné uchopení
a smluvní zakotvení může zpravidla vést k způsobení tzv.
vendor lock-in, neboli vzniku závislosti zadavatele na jediném dodavateli. Tento fakt je způsoben skutečností, že
data jsou zpravidla ukládána v rámci systému dodavatele, často dokonce i v rámci jím poskytovaného hardwaru.
Špatné smluvní uchopení vlastnictví a následného převodu dat tak často vede k situaci, kdy zadavatel není schopen na základě racionálních podmínek získat svá vlastní
data. Tato skutečnost je z pohledu zadávání veřejných zakázek o to vážnější, že chyba v nedostatečném smluvním
zakotvení migrace dat není a priori sama o sobě dostatečným důvodem pro vyjednání dodavatele v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, což staví zadavatele při konci
životního cyklu původní dodávky do velice nevýhodné
vyjednávací pozice.
Podrobné pojednání o problematice vendor lock-in je
obsaženo v samostatné kapitole.

3. Co je vendor lock-in
Dnes je pojem vendor lock-in v oblasti IT veřejných zakázek často skloňovaným pojmem. Pokud však nahlédneme do rozhodovací praxe týkající se veřejných zakázek,
s překvapením zjistíme, že ta za dynamicky rozvíjejícím se
prostředím veřejných zakázek v oblasti IT pokulhává. Pojem „vendor lock-in“ se nevyskytuje ani ve vnitrostátních
rozhodnutích, ani v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie (existuje samozřejmě několik rozhodnutí týkajících se jednacího řízení bez uveřejnění, nicméně základní
myšlenka těchto rozhodnutí spočívá mimo jiného v tom,
že se jedná o výjimku, kterou je třeba vykládat restriktivně,
a důkazní břemeno nese ten, kdo se výjimky dovolává).
Hovoříme-li o vendor lock-inu, pak mluvíme mimo jiné
o neschopnosti zadavatele změnit či zpřístupnit dílo vytvořené dodavatelem bez jeho souhlasu nebo poplatků
(tzv. exit cost). Zadavatel je jako uživatel díla v situaci, kdy je
s ohledem na jiná pravidla, která též musí v oblasti veřejné
správy dodržovat, zcela závislý na službě konkrétního dodavatele. Proto se mluví o proprietárním uzamčení zadavatele, který není schopen změnit své existující řešení jednoduše a bez shora uvedených výstupních nákladů, které
jsou kvůli jeho závislosti na dodavateli mnohdy přemrštěně vysoké. Negativním projevem vendor lock-inu je tedy
situace, kdy se zadavatel nemůže vymanit ze závislosti na
konkrétním dodavateli při změně systému, tedy nemůže
učinit změnu IT systému předmětem široké soutěže. Průvodním jevem je pak i zvyšování nákladů na straně zadavatele (Nejvyšší správní soud výslovně uvedl, že v jednacím řízení bez uveřejnění, kterého „uzamčený“ zadavatel využívá,
se upřednostňují jiné zájmy spíš než transparentní a hospodárné zadání veřejné zakázky)2), nehospodárnost vynakládání prostředků zadavatele3), nemožnost vybírat mezi
různými řešeními, mnohdy modernějšími, snižování kvality
poskytnutých služeb, diskriminace dalších potenciálních
dodavatelů vhodného řešení atd. Tento fenomén, který
v mnoha případech vyplynul z letitých smluv, nezkušenosti
zadavatelů v minulosti, ale i z chybějící dlouhodobé strategie pro užívání IT systémů, je znám v mnoha zemích a nejde o prvek, který by byl ostatním (nejen) členským zemím
Evropské unie neznámý. Někde zákonodárce na tento problém zareagoval dokonce přímo v právních předpisech4),
kdy pro všechny IT veřejné zakázky stanovil povinnost poskytnout zdrojové kódy. V jiných zemích se vydali odlišnou
cestou, přičemž akcent je nyní kladen zejména na kvalitní,
dlouhodobou a promyšlenou strategii v oblasti IT a centra2) Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 42/2012 ze dne 11. 1. 2013.
3) Předseda Úřadu v rozhodnutí ze dne 11. 6. 2015, č. j. ÚOHS-R173/2014/VZ13930/2015/321/IPs, dovodil, že pokud zadavatel vytvořením stavu exkluzivity vyloučil možnost zadání zakázky v zadávacím řízení, jež by umožnilo
řádnou soutěž o zakázku, a tím i možnost více nabídek s potenciální lepší
nabídkovou cenou, stal se zcela závislým na jednom dodavateli, jenž si pak
následně může určovat cenu všech dalších plnění, která na původní zakázku
navazují. Takové jednání nemůže být dle závěru rozhodnutí předsedy Úřadu
označeno za hospodárné.
4) Lotyšsko již v roce 1995.
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lizaci zadávání požadovaných řešení (systémů). O tom, že
jde o velice palčivý a široký problém moderní doby, svědčí
ostatně i výzva Evropské komise k boji proti vendor lock-inu v oblasti IT veřejných zakázek5) či oznámení Evropské
komise o způsobech boje proti vendor lock-inu používáním standardů6) již ze dne 25. 6. 2013. Bezesporu zajímavým materiálem je též FSFE’s Comments on the EU Digital
Single Market Strategy, který vydala Free Software Foundation Europe, a studie dobré praxe pro IT zakázky založená na standardech s cílem podpořit účinnost a eliminovat
vendor lock-in, zpracovaná PwC EU services pro Evropskou
komisi, nazvaná Study on best practices for ICT procurement
based on standards in order to promote efficiency and reduce
lock-in.
Protože jedním z elementárních aspektů, jak předcházet vendor lock-inu, má být standardizace, byl na unijní
úrovni připraven katalog IT standardů pro zakázky.7) Pokud
analyzujeme rozhodnutí, která se týkají veřejných zakázek
a ve kterých se vyskytuje pojem „proprietární“, neměli bychom přehlédnout rozsudek č. j. 62 Af 95/2013-74, potvrzující rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(konkrétně předsedy Úřadu sp. zn. R0120,0124/2012 a Úřadu jako prvoinstančního orgánu sp. zn. S0364/2011), a jehož závěry byly potvrzeny rozsudkem kasačního soudu č. j.
3 As 18/2015-32. V rozsudku Krajského soudu je mimo jiného uvedeno, že „[s]oučasně je v tomto stanovisku uvedeno, že
ochrana výhradních práv nemůže být sama o sobě důvodem
pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, není-li současně
jednoznačně prokázáno, že je potřeba zasáhnout do stávajícího autorského díla vybraného uchazeče a že jedině jeho
úpravou nad rámec zajištění jeho interoperability s dalšími
systémy bude dosaženo požadované funkcionality, a dále že
splnění podmínky ochrany autorských práv lze určitě potvrdit
v případě rozšíření funkcionalit systému GINIS na GINIS Enterprise, neboť je zřejmé, že tuto část plnění může poskytnout
pouze vybraný uchazeč, přičemž obdobně by nebylo možné
poptávat jednotnou službu technické podpory, neboť s ohledem na proprietární charakter systému GINIS Enterprise není
žádný jiný poskytovatel schopen zajistit servis tohoto systému,
avšak u ostatních částí plánovaného systému lze z právního
pohledu připustit alternativní řešení, takže je nutné posuzovat
i otázky technických a ekonomických důvodů“. Rozhodnutí
stojí na závěrech, že zadavatel neprokázal oprávněnost použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm.
a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, avšak ne
snad z důvodu, že tento stav sám způsobil (názor Úřadu),
ale z důvodu, že zadavatel neprokázal, že z důvodu ochrany
výhradních práv nemohl postupovat jiným způsobem.
K zajištění změny stávajícího systému, v jehož rámci existovala data, jejichž migrace byla nezbytná, bývalo zadavateli
5) Dostupné zde: https://joinup.ec.europa.eu/node/67797
6) Dostupné zde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/against-lock-building-open-ict-systems-making-better-use-standards-public
7) Dostupné zde: https://joinup.ec.europa.eu/community/european_catalogue/og_page/catalogue-content

často užito jednací řízení bez uveřejnění. Zejména bylo odkazováno na důvod uvedený v § 23 odst. 4 ZVZ, podle kterého může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení
bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže veřejná zakázka může
být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze
zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem
(1.), nebo veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil
a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení (2.). Na takové jednací řízení bez uveřejnění je nahlíženo
jako na výjimečné a použitelné při striktním splnění omezujících podmínek, aby tohoto typu zadávacího řízení nebylo
zneužíváno. Zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez
uveřejnění je možné použít v tom případě, kdy uspokojení potřeby zadavatele není nebo nebylo možné dosáhnout
v „klasickém“ zadávacím řízení, tj. soutěží o zakázku. Zadavatel má objektivně unést důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek.8) Evropská směrnice 2014/24/
EU9) pak k jednacímu řízení bez uveřejnění uvádí, že s ohledem na škodlivé účinky na hospodářskou soutěž by jednací
řízení bez uveřejnění mělo být používáno pouze ve zcela výjimečných případech. Tato výjimka by měla být omezena na
případy, kdy buď uveřejnění není možné z mimořádně naléhavých důvodů, které veřejný zadavatel nemohl předvídat
a které mu nelze přičítat, nebo pokud je od začátku jasné, že
by uveřejnění nepřineslo větší hospodářskou soutěž nebo
lepší výsledky zadávání veřejných zakázek, především v případech, kdy objektivně existuje pouze jeden hospodářský
subjekt, který může veřejnou zakázku provést. To je případ
uměleckých děl, u nichž totožnost umělce ze své podstaty určuje jedinečný charakter a hodnotu samotného uměleckého předmětu. Výjimečnost může vyplývat i z jiných
skutečností, avšak k použití jednacího řízení bez uveřejnění
může opravňovat jen situace objektivní výlučnosti, pokud
situaci výlučnosti nevytvořil sám veřejný zadavatel s ohledem na budoucí zadávací řízení.
Je zřejmé, že stěžejním výchozím bodem pro to, aby na
konci celého řetězce byl IT systém uživatelsky přívětivý,
plně funkční a maximálně splňující požadavky zadavatele, naplněný rozhodnými daty, je kvalitní strategie, co má
tento systém plnit a jaká hlediska i s ohledem na dlouhodobou koncepci použití10) a možnosti změny (a to i vynu8) 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 42/2012 ze dne 11. 1. 2013.
9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.
10) V rozhodnutí z 27. 9. 2013, č. j. ÚOHS-R97,102/2012/VZ-18595/2013/310/
Mše, předseda Úřadu uzavřel, že v situaci, kdy byl nucen postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění, se zadavatel neocitl nepředvídatelně, neboť
v době uzavření původní smlouvy o dílo si musel být vědom toho, že pro
zajištění provozu a rozšíření celého systému bude nutno zadávat další veřejné zakázky. Ačkoli postup zadavatele se formálně může jevit jako souladný se zákonem, ve skutečnosti je takový postup zadavatele postupem in
fraudem legis, neboť je nevyhnutelným důsledkem předchozího, vědomého postupu zadavatele, kdy tento si musel být vědom, že svým jednáním
(jež samo o sobě nemusí být nezákonné či představovat správní delikt)
vytváří podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění.
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cené s ohledem na předvídatelnost legislativního procesu
generující povinnost takový systém měnit) musí naplnit.
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 11. 1. 2013, sp. zn.
5 Afs 43/2012, uvedl, že pokud zadavatel bude požadovat
například komentovaný zdrojový kód a povolení k tomu,
aby dál mohl rozvíjet software pomocí třetí osoby či širší licenční oprávnění, tak bude zajisté předchozí veřejná zakázka finančně náročnější, protože dodavatel bude požadovat
finanční prostředky navíc. Je proto otázkou účelnosti takto
vynaložených veřejných prostředků, jestli je správné, aby si
zadavatel vyhrazoval práva, o kterých nelze v době přípravy
zadávacího řízení rozumně očekávat, že nastanou. Pokud
v průběhu životnosti softwaru nastane z hlediska zadavatele objektivní změna (nová legislativa, nové manažerské
rozhodnutí nadřízených orgánů), může nastat situace, kdy
by vyloučení použití jednacího řízení bez uveřejnění fakticky znamenalo zákonem stanovenou povinnost zadavatele
pořídit určitý software znovu a znehodnotit již vynaloženou
investici na dosavadní software. Dalším klíčovým faktorem
je proměnlivost úkolů zadavatele. Pokud zadavatel připravuje software tak, aby software splnil v dané chvíli objektivně stanovené úkoly a byl po uplynutí určité doby životnosti
vyřazen, zajisté tomu přizpůsobí i zadávací podmínky. Aby
předmětnému jevu, a to nadměrnému (a mnohdy nezákonnému) využití jednacího řízení bez uveřejnění s odkazem na to, že je zadavatel „uzamčen“ a v područí dodavatele (situace tzv. vendor lock-in), docházelo v co nejnižší míře,
je třeba si vždy klást otázku, zda všechny aspekty migrace
tak, jak jsou uvedeny v rozhodném dokumentu, jsou též
náležitě smluvně zakotveny a zda je k jejich plnění poskytovatel dostatečně účinně a efektivně zavázán. Hlavní oblastí, kterou je nad rámec výše probíraných prvků migrace
třeba náležitě upravit, je především tzv. exitová součinnost
smluvních stran.

4. Exitová součinnost stran
Exitová součinnost je v rámci smluvní dokumentace jedním
z hlavních institutů sloužících k zabránění vzniku závislosti
zadavatele na dodavateli služby. Exitová součinnost musí
být precizně stanovena tak, aby nemohlo dojít k znepřístupnění dat dodavatelem, kdy takový krok může mít naprosto zásadní dopady na zadavatele. Exitová součinnost je
zpravidla přímou součástí smlouvy, přičemž v jejím rámci
musí být upraveny především následující náležitosti.

4.1. Čas, kvalita a šíře migrace
Součinnost musí být nastavená tak, aby migrace proběhla
v jasně stanoveném čase, a to v kompletní šíři a dostatečné kvalitě. V případě, že nebyl správně nastaven čas a kvalita migrace, může se dodavatel dostat do kritické situace,
kdy není schopen pružně a včas navázat na přechod ze
starého systému na nový. Tato situace nejen že může způsobit výpadek některé kritické služby, ale zároveň může
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dojít k prodlení z plnění v navazujícím smluvním vztahu.
To má samozřejmě dopad do zakázkového práva, do problematiky změny smluv a její legitimity, která by byla následně posuzována.

4.2. Otevřenost a čitelnost dat
Dodavatel poskytující součinnost v rámci exitu musí být
vhodně zavázán tak, aby měl povinnost migrovaná data
poskytnout v jasném, čitelném a otevřeném formátu, a to
buď zadavatelem vydefinovaným předem, či následně
vydefinovaným zadavatelem v případné spolupráci s poskytovatelem novým. Bez zakotvení takové povinnosti by
se zadavatel mohl vystavit nebezpečí, že data budou migraci poskytnuta v nekompatibilním či nevhodně strukturovaném formátu, čímž by celá migrace mohla být zásadně ztížena, či dokonce úplně znemožněna. Neuvedení
rozhodných podmínek často vede též k námitkám dodavatelů o neurčitosti zadávacích podmínek, případně neporovnatelnosti nabídek, neboť dodavatelé nemají představu (či ji mají různou), co vše musí s daty udělat, a tedy
jak nákladné toto bude.

4.3. Způsob provedení migrace
Není v praxi neobvyklé, že migrace dat musí z důvodů
bezpečnostních či funkčních proběhnout určitým standardizovaným způsobem. Tento může být vyžadován
v případě, kdy je migrace prováděna do více systémů,
kdy musí dojít například k různým úpravám dat před jejím
provedením, popřípadě kdy dochází k migraci dat za využití třetích stran. V rámci provádění migrace mohou vzniknout zásadní neshody mezi smluvními stranami, přičemž
vypořádání těchto neshod může významně prodloužit či
dokonce znemožnit provedení migrace.

4.4. Dokumentace migrace dat
Aby bylo možné data řádně a bezproblémově migrovat, je
nutné poskytnout dostatečně přehlednou dokumentaci.
Tato dokumentace se zpravidla skládá z dokumentů obsahujících informace o určení rozsahu migrace, architektuře migrace, informacích o zdrojových datech a cílových
systémech apod. Čím podrobnější a kvalitnější dokumentace, tím jasnější jsou představy dodavatele o celém procesu a o podkladech pro tvorbu jeho nabídky, v důsledku
čehož lze pak očekávat i hladší proces migrace.

4.5. Cena za provedení migrace
Last but not least, samozřejmě finanční stránka procesu.
V rámci exitové součinnosti by mělo být jasně uvedeno
(vedle toho, zda exitová migrace je či není součástí předmětu veřejné zakázky, což je samozřejmost), kdo nese ná-

klady spojené s provedením exitové migrace. V případě
neupravení této otázky může vzniknout spor, zda migrace je či není součástí předmětu veřejné zakázky (a tedy
i plnění dle smlouvy) a zda je její provedení již zahrnuto
v ceně plnění. Částka spojená s provedením migrace se
může významně různit dle velikosti a komplexnosti systému, přičemž absence způsobu výpočtu ceny může vést
k zastavení celého procesu.

lita a promyšlenost, však významně determinují i to, jaké
možnosti bude mít zadavatel při přechodu na další systém
po mnoha a mnoha letech, kdy již tato původní veřejná
zakázka byla dávno splněna a zadavatel se připravuje na
zadání nové, jejíž součástí bude opětovně migrace dat.

5. Závěr
V aktuálním období činí nikoli nevýznamnou část agendy
Úřadu v oblasti dozoru nad postupy zadavatelů též zadávací řízení na IT veřejné zakázky. V návaznosti na to Úřad
identifikoval několik zcela stěžejních kroků, jejichž podcenění (ve smyslu neřešení či přehlížení) ze strany zadavatele
při přípravě celého procesu, na jehož konci měl být funkční
IT systém naplněný daty dle představy zadavatele, zpravidla vedlo k uložení nápravných opatření či uložení pokuty Úřadem. Každý zadavatel, který stojí před úkolem zadat
komplexní IT veřejnou zakázku s potřebou migrace dat, si
pak musí klást obrovský počet otázek a najít na ně přiléhavou odpověď. Výše jsme identifikovali jen několik z nich.
Smyslem této pasáže je zejména akcentovat, aby byla ze
strany zadavatelů upřena pozornost na tento bezesporu
problematický prvek, který se významně projevuje nejen
v okamžiku určování strategie, jak bude veřejná zakázka
zadána, včetně tvorby zadávacích podmínek, ale i v celém
procesu zadávacího řízení a stejně tak po uzavření smlouvy
a v průběhu vlastní realizace plnění. Tyto kroky, jejich kva-

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.
místopředseda ÚOHS pověřený vedením
Sekce veřejných zakázek
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V. 
Autorský zákon a zákon o zadávání
veřejných zakázek ve vztahu k IT zakázkám
1. Úvod
Dnešní společenskou realitu můžeme mimo jiné popsat též
jako „digitální dobu“, tedy dobu, kdy je naprostá většina informací zaznamenávána a následně uchovávána či šířena/
vyměňována za použití digitálních technologií (tedy technologií využívajících číselného kódování dat, kdy je jakákoli
informace přepsána do numerického kódu). Je logické, že
digitalizaci se nemohou vyhnout ani zadavatelé veřejných
zakázek, pro které ostatně mnohdy představuje jediný způsob, jakým mohou – při neustále rostoucím množství informací, které musí zpracovávat – naplňovat své úkoly.
Jinými slovy řečeno, bez informačních technologií (IT) zpracovávajících digitalizované informace se dnes neobejde
takřka nikdo, tedy ani zadavatelé. Pro ty ovšem toto konstatování znamená, že předmětné technologie musí pořídit
postupy, které jsou souladné s právní regulací veřejného
zadávání, zjednodušeně řečeno se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Veřejné zakázky související s IT technologiemi jsou tak na
jedné straně pro zadavatele zakázkami velmi důležitými,
rozsáhlými a poměrně často se opakujícími, na druhou
stranu jsou s nimi spojeny zásadní a do značné míry specifické problémy, které z jejich zadávání činí poměrně obtížnou disciplínu.
Za dva nejzákladnější problémy typické pro IT zakázky lze
bezesporu označit enormní složitost předmětu jejich plnění (kdy vzniká paradoxní situace spočívající v tom, že
skoro každý dnes s IT technologiemi pracuje, nicméně
jen velmi omezený okruh osob na straně zadavatelů jim
skutečně hluboce a komplexně rozumí) a jejich souvislost
s autorskoprávní problematikou.
Tento článek si klade za cíl zabývat se druhým z právě naznačených problémů.

2. Počítačový program
jako autorské dílo
Podle § 2 odst. 2 věty první zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném
znění (dále též jen „autorský zákon“) se „za dílo … považuje
též počítačový program, … které jsou původní v tom smyslu,
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že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem“. Pro účely
tohoto příspěvku se přitom není třeba zabývat autorskoprávní teorií, podle které citované ustanovení znamená,
že počítačové programy jsou chráněny i v případě, že jsou
„jen“ tzv. „fiktivním dílem“ (v tom smyslu, že předmětem
autorského práva jsou i počítačové programy, které by
bez zvláštní úpravy za dílo pokládány nebyly, neboť by
nesplňovaly znak jedinečnosti, jenž je pro účely fiktivních
děl nahrazen slabším znakem původnosti). Postačí, budeme-li vycházet z prostého faktu, že takřka každý software
(budeme-li tento pojem pro zjednodušení pojímat jako
synonymum k pojmu „počítačový program“) je pokládán
za dílo ve smyslu autorskoprávní ochrany.
Z této skutečnosti však vyplývají pro pořizovatele jakékoli informační technologie (která je s užitím počítačových
programů imanentně spjata) zásadní důsledky.
Při jejich analýze je třeba vyjít z povahy autorského práva. Především se jedná o právo absolutní v tom smyslu,
že přísluší individuálně určené osobě (popřípadě individuálně určeným osobám), autorovi, čemuž na druhé straně odpovídá povinnost individuálně neurčených cizích
osob (kohokoli) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do oprávnění nositele autorského práva. V tomto smyslu se autorské právo podobá právu vlastnickému.
V čem se však – přinejmenším v kontinentálním pojetí
autorství, ze kterého samozřejmě vychází i česká právní
úprava – autorské právo od práva vlastnického zásadně
liší, je způsob jeho převodu. Na rozdíl od převodu hmotného předmětu vlastnického práva je v České republice
tzv. translativní (pravý) převod autorských práv vyloučen.
Zjednodušeně řečeno, zatímco věc (coby předmět vlastnického práva) lze prodat, darovat či směnit (s tím důsledkem, že vlastníkem se stává někdo jiný), autorské právo,
které má osobnostněprávní povahu, obdobným způsobem v našem právním prostředí (na rozdíl od anglosaského pojetí) převést nelze. Obsahem autorského práva jsou
totiž jednak výlučná osobnostní práva (právo dílo zveřejnit, právo osobovat si autorství, právo na nedotknutelnost
díla zahrnující mimo jiné právo udělit svolení k jakémukoli zásahu do díla), o kterých ust. § 11 odst. 4 věty první
autorského zákona jednoznačně stanoví, že „osobnostních
práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná …“, jednak výlučná majetková práva, především právo dílo užít, se kterým se dispozice provádí konstitutivním způsobem, tj. poskytnutím licence (přičemž úprava
licenční smlouvy je dnes obsažena v § 2358 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Obsah
licenční smlouvy pak určuje, jakým způsobem a v jakém
rozsahu může nabyvatel licence autorské dílo užívat.
Už z tohoto letmého úvodu tedy jednoznačně vyplývá,
že pořizuje-li zadavatel plnění, jehož součástí je software,
bude to, co si vlastně pořídil a jak s tím může nakládat,
v nebývalé míře záležet na obsahu příslušné smlouvy (respektive na rozsahu poskytnutých licencí).

3. Autorský zákon a ZZVZ
– cíle a smysl úpravy
Jak již bylo řečeno, jedním ze základních specifik veřejných zakázek v IT oblasti je jejich úzká souvislost s autorským zákonem (vyplývající právě z toho, že součástí
předmětu plnění takové zakázky je zpravidla pořízení či
úprava počítačových programů), přičemž zadavatel může
být záhy postaven před otázku kompatibility tohoto zákona a ZZVZ, vyvěrající ze zcela rozdílných cílů, které oba
právní předpisy sledují.
Zatímco smyslem a účelem autorského zákona je mimo
jiné poskytnout autorskoprávní ochranu výsledkům jedinečné tvůrčí činnosti člověka vyjádřeným v objektivně
vnímatelné podobě, tj. autorským dílům (v případě tzv.
fiktivních děl postačuje činnost původní, originální), která se projevuje v podobě přiznání řady (nepřevoditelných
či obtížně převoditelných) majetkových a osobnostních
práv autorovi díla, smyslem a účelem právní úpravy regulující zadávání veřejných zakázek je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky, a to především vytvářením podmínek pro to, aby
smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků,
byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli.1)
Zásadní problém pro zadavatele z tohoto pohledu představují tzv. „následné“ zakázky, přičemž pod tímto pojmem autor tohoto článku rozumí zakázky, prostřednictvím jejichž plnění se má zasahovat (typicky údržbou,
dalším rozvojem apod.) do počítačových programů, které
již zadavatel používá.
Na jedné straně takový software používá autorskoprávní
ochranu, z čehož plyne, že do něj žádná jiná osoba (odlišná
od autora) nemůže zasáhnout, pokud ji k tomu neopravňuje zákon (tzv. zákonné licence či kvazilicenční oprávnění) nebo licenční smlouva. Na straně druhé je zadavatel –
obecně řečeno – povinen (v souladu se smyslem a účelem
předpisů upravujících veřejné zadávání) uzavírat smlouvy
při zajištění co nejširší hospodářské soutěže.

Překonat tento zdánlivý konflikt dvou právních předpisů
vyžaduje od zadavatele uvážlivý a promyšlený přístup,
a to po celou dobu životního cyklu pořizovaných informačních technologií (chybný postup zadavatele při zadávání prvotní zakázky je mnohdy při zadávání následných
zakázek již nezhojitelný).
Předně je třeba si přiznat, že zcela jednoduchá řešení
neexistují. Příkladem takového na první pohled jednoduchého (a přitom nezákonného) řešení je přeceňování
významu ust. § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ, podle kterého
„zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění,
pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť … je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví“. Mohlo by
se zdát, že toto ustanovení problém „konfliktu“ hospodářské soutěže o veřejnou zakázku a autorskoprávní ochrany
(včetně ochrany počítačových programů) jednoznačně
řeší ve prospěch autorskoprávní ochrany.
Dnes již ustálená rozhodovací praxe (která je rozebírána
v samostatném článku tohoto infolistu) však jednoznačně
prokazuje, že tomu tak není. Zadavatel především nesmí
„exkluzivitu“ dodavatele (tj. situaci, kdy se z hlediska autorského práva v podstatě na jiného dodavatele obrátit
nemůže) sám zavinit v tom smyslu, že by uzavřel (prvotní) smlouvu, kterou pořídil daný software, v takovém znění, které mu neumožňuje nic jiného než se při „následné“
zakázce obrátit na původního dodavatele, v situaci, kdy
potřebu „následných“ zakázek měl a mohl předvídat. Takovou situaci lze totiž popsat jako zaviněné (minimálně
ve formě nevědomé nedbalosti) vytvoření podmínek pro
následné omezení hospodářské soutěže (použití jednacího řízení bez uveřejnění).
Jako ilustrativní „odstrašující“ příklad situace zmiňované
v předchozím odstavci by mohl sloužit hypotetický postup
zadavatele, který dejme tomu v režimu veřejné zakázky malého rozsahu pořídí software, ke kterému bude následně,
v podstatě ihned od jeho implementace formou jednacího
řízení bez uveřejnění (ve kterém se bude obracet s odkazem na existenci výlučných autorských práv na původního
dodavatele) pořizovat technickou podporu a nejrůznější
úpravy v hodnotě stovek milionů korun, ačkoli potřebu následných úprav a průběžné technické podpory bylo možno
při jeho pořízení velmi dobře předvídat.
Je zřejmé, že citované ust. § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ slouží
k řešení zcela jiných situací, které by se měly vyskytovat
spíše výjimečně. Typickým příkladem jeho zákonného využití je hypotetická situace, kdy zadavatel pořizuje určitý
software na časově omezenou dobu a nepředpokládá,
že v průběhu jeho životnosti v něm bude třeba provádět
nějaké změny, přičemž potřeba takové úpravy vznikne až
následně například v důsledku nepředvídatelné novelizace právních předpisů.

1) 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008 sp. zn. 1 Afs 20/2008.
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Jinými slovy řečeno, ust. § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ neznamená, že zadavatel může při zadávání IT zakázek upřednostnit autorskoprávní ochranu do té míry, že zároveň
zcela rezignuje na zajištění naplnění účelu ZZVZ. Zadavatel je naopak povinen při volbě postupu při zadávání veřejných zakázek vždy volit takový z více v úvahu přicházejících postupů, který bude respektovat jak ZZVZ, tak i další
dotčené právní předpisy, včetně autorského zákona.
To mimo jiné znamená, že by měl věnovat pozornost zejména otázkám nastíněným v další části tohoto článku. Pro
větší přehlednost jsou pak jednotlivé aspekty rozčleněny
podle toho, zda se týkají převážně prvotního pořízení software (kdy zadavatel není teoreticky limitován svým předchozím postupem), nebo tzv. následných zakázek (tedy
zakázek, jejichž plnění se jakýmkoli způsobem dotýká počítačových programů, které zadavatel pořídil v minulosti).

4. Čemu je třeba zejména věnovat
pozornost
4.1. Prvotní pořízení software
Zadavatel by měl především vyjít z charakteru pořizovaného softwaru, tj. zda se jedná o tzv. „krabicový“ software
či software vyvíjený na míru. S ohledem na moderní formy
distribuce počítačových programů (stažení z internetu) je
pojem „krabicový“ software poněkud nepřesný, nicméně
autor tohoto článku má tímto obecně užívaným termínem
na mysli počítačové programy, které nejsou vyvíjeny na
míru, jsou distribuovány hromadně formou poskytování
nevýhradní licence a není je nutno složitě implementovat
(stačí je pouze jednoduše nainstalovat). Při nákupech krabicového softwaru je většinou prostor pro úpravu licenčních podmínek (zejména těch, které jsou používány velkými nadnárodními společnostmi) velmi malý, na druhou
stranu u tohoto typu počítačových programů by měla být
poměrně nízká i potřeba následných plnění (užší rozsah
licenčních oprávnění tak nutně nemusí vést ke konfliktu
s právní úpravou veřejného zadávání).
Zvláštní pozornost je třeba naproti tomu věnovat pořízení
softwaru, který si zadavatel nechá vyvinout na míru. Vycházíme-li z logického předpokladu, že zadavatel specializovaný software pořizuje proto, aby s jeho pomocí zajišťoval
některou ze svých činností (v případě veřejných zadavatelů se navíc často jedná o úkoly, jejichž plnění je jim uloženo právními předpisy), dojdeme k nevyhnutelnému závěru, že IT zakázka spočívající ve vývoji takového softwaru
je z povahy věci dlouhodobou zakázkou. Zpravidla bude
zahrnovat úvodní analýzu, následný vývoj počítačového
programu či programů, jejich implementaci v prostředí
zadavatele a – na co mnozí zadavatelé zapomínají – jeho
následné používání. Jinými slovy řečeno zadavatel musí
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věnovat mimořádnou pozornost specifikaci smluvních
podmínek, přičemž musí mít na zřeteli celý životní cyklus
dodávaného plnění. V této souvislosti lze zadavatelům jen
doporučit aktivní přístup k tvorbě obchodních podmínek,
tj. stanovit závazný vzor příslušných smluvních ujednání týkajících se rozsahu poskytovaných licencí.
Rozsah poskytovaných licencí požadovaných zadavatelem záleží na odpovědích na celou řadu otázek, které by si
měly odpovědné osoby na straně zadavatele před zahájením zadávacího řízení položit (uvedené otázky přitom
představují pouhou výseč nutných zadavatelových úvah,
mají spíše ilustrovat šíři problematiky, která musí být analyzována), například:
• J aká je předpokládaná doba užívání pořizovaného software? (Čím je tato doba delší, tím větší je pravděpodobnost následných zásahů do systému, budoucí neschopnosti dodavatele zajistit údržbu atd. Logicky by
tedy delší doba předpokládaného užívání počítačového programu měla vést k úvahám o získání širších licenčních oprávnění.)
• J ak bude řešena technická podpora při užívání software? (Málokterý software, natož pak ten, který bude
vyvíjen na míru, lze provozovat bez technické podpory řešící průběžně vyvstávající problémy. Zadavatel
by měl mít jasno, zda je technická podpora součástí
předmětu plnění zadávané zakázky, zda pokrývá celou
předpokládanou dobu užívání software, případně, pokud ne, jakým způsobem ji hodlá zajistit; použití jednacího řízení bez uveřejnění, v němž by byl osloven dodavatel softwaru, je přitom v zásadě vyloučeno, neboť,
jak již bylo řečeno, zadavatel by musel prokázat, že potřebu technické podpory při užívání daného software
nemohl a neměl předpokládat.)
• L ze předpokládat úpravy programů po jejich implementaci? (Ilustrativním příkladem může být například
pořízení softwaru týkajícího se plnění daňových povinností, kdy nelze při frekvenci změn daňových předpisů
v České republice předpokládat, že by se zadavatel i jen
v blízké budoucnosti obešel bez jeho úprav. V takovém
případě je třeba na tyto úpravy myslet a buď jejich provedení vysoutěžit zároveň s pořízením softwaru, nebo
si vyhradit dostatečně široké licenční oprávnění, které
do budoucna umožní provádět úpravy i bez součinnosti s původním dodavatelem, tj. vyloučit stav exkluzivity. Je přitom třeba vycházet z premisy, že potřebu
úpravy počítačového programu může vyvolat nejen
změna legislativy, ale i široký okruh mimoprávních skutečností, například nutnost propojit implementovaný
systém s jiným apod.)
• M
 á zadavatel jasný plán pro situaci, kdy by dodavatel
v průběhu předpokládaného používání softwaru přestal existovat, dostal se do úpadku apod.? (Zadavatel by

měl myslet na to, že i v takovém případě bude chtít zřejmě software, do jehož vývoje a implementace investoval nemalé částky a který objektivně potřebuje, nadále
používat, třeba za pomoci třetí osoby/jiného dodavatele. To ale nebude možné bez potřebných licenčních
oprávnění, přístupu ke zdrojovým kódům apod.)
• C
 o bude zadavatel dělat na konci životnosti daného
softwaru? (Účelem počítačových programů je zpracovávat data. Na konci životnosti tak bude mít zadavatel
zřejmě zájem data uložená v pořízeném softwaru migrovat do nového řešení. Zadavatel by měl opět buď povinnost součinnosti při migraci dat zahrnout do smlouvy, nebo by si měl vyhradit taková licenční oprávnění,
která mu umožní provést migraci dat bez součinnosti
s dodavatelem.)
Zadavatel by měl též důkladně analyzovat všechny možnosti, které mu právní úprava nabízí. Například je možno
zmínit svým způsobem opomíjený institut postoupení
oprávnění k výkonu majetkových autorských práv dle
§ 58 odst. 1 autorského zákona. Již z textu předmětného
ustanovení vyplývá, že se jedná (v našem pojetí autorského práva) o nebývale širokou dispozici s obsahem autorských práv: „Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva
k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu. Takové
dílo je zaměstnaneckým dílem. Zaměstnavatel může právo
výkonu podle věty první postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se tak děje v případě převodu obchodního závodu. Má se za to, že takové svolení je neodvolatelné
a vztahuje se i ke všem případným dalším postoupením. Třetí
osoba, které bylo právo výkonu postoupeno, se pak pro účely
tohoto zákona považuje za zaměstnavatele.“ Nelze pochopitelně obecně tvrdit, že je tento institut ideálním řešením v obecném slova smyslu (je též třeba brát v potaz
ekonomickou stránku věci – tak široký převod oprávnění
k výkonu majetkových autorských práv nebude zpravidla
levný), nicméně jeho využití by mělo být na straně zadavatele – na základě odpovědí na shora uvedené otázky –
též odpovědně zvažováno.
V této souvislosti není bez zajímavosti upozornit též na
související ustanovení § 58 odst. 7 autorského zákona, podle kterého „počítačové programy … se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na objednávku;
objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele“. Dané ustanovení může být zásadní v situaci, kdy by dodavatelem počítačového programu vyvíjeného pro zadavatele na míru byla fyzická osoba – jeho autor. Oprávnění
k výkonu výlučných majetkových autorských práv k počítačovému programu však zadavateli nevzniká, pokud je jeho
dodavatelem jiná osoba než sám autor, typicky zaměstnavatel autora. Pak je zákonným vykonavatelem majetkových
autorských práv k zaměstnaneckému dílu zaměstnavatel
autora a uplatnit se může právě postoupení oprávnění

k výkonu majetkových autorských práv dle § 58 odst. 1 autorského zákona. Významným aspektem, který je třeba si
v této souvislosti uvědomit a který vyplývá z věty druhé
§ 58 odst. 7 autorského zákona (a dále pak z věty druhé
§ 59 odst. 2 autorského zákona, pokud jde o kolektivní
díla), je též to, že v souvislosti s počítačovými programy se
vůbec neuplatní kvazilicenční omezení autorského práva
upravené v § 61 autorského zákona v souvislosti s tzv. díly
vytvořenými na objednávku.
Jak již bylo výše naznačeno, správné nastavení smluvních
podmínek (především pak rozsahu licenčních oprávnění)
ve smlouvě, kterou je počítačový program pořizován, je
alfou a omegou úspěchu zadávání v oblasti IT. Nelze zastírat, že případné zásadní chyby (spočívající například v příliš úzkém vymezení licenčních oprávnění, jež si zadavatel
vyhradil), kterých se zadavatel při zadávání prvotní zakázky dopustí, jej v průběhu životnosti počítačového programu, kdy vyjde najevo potřeba následného plnění spočívajícího například v úpravě pořízeného softwaru, kterou
však bylo možné již dříve předpokládat, mohou vehnat
do příslovečné slepé uličky, ve které již hospodárné, a přitom zákonné řešení neexistuje. Zadavatel je pak zpravidla postaven před volbu, zda s požadavkem na úpravu
softwaru osloví „napřímo“ jeho původního dodavatele
(kterému svědčí výlučná práva, respektive autorskoprávní
ochrana), čímž poruší ZZVZ, neboť veřejnou zakázku zadá
v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by pro to byly splněny zákonné podmínky (stav exkluzivity zavinil), anebo
celý systém pořídí znovu tzv. „na zelené louce“, čímž třeba
do značné míry znehodnotí své dosavadní investice.
Takové situaci by se měl každý rozumný zadavatel vyhýbat a ideální příležitost k tomu je právě při přípravě zadávacího řízení na pořízení nového softwaru.

4.2. Následné plnění
Zjistí-li zadavatel potřebu jakéhokoli zásahu do již používaného softwaru, který není předmětem již uzavřených
smluv, měl by především důsledně analyzovat rozsah licenčních oprávnění, která si vyhradil, v tom smyslu, zda
zásah nemůže provést sám, respektive za pomoci třetí
osoby. Právní úprava obsažená v ZZVZ totiž zadavateli
ukládá veřejnou zakázku zadat takovým způsobem, který zajistí hospodářskou soutěž. Jak uvedl Nejvyšší správní
soud v rozsudku ze dne 11. 1. 2013, sp. zn. 5 Afs 42/2012,
zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění
je „možné použít v tom případě, kdy uspokojení potřeby zadavatele není nebo nebylo možné dosáhnout v ‚klasickém’
zadávacím řízení, tj. soutěží o zakázku“.
Pozornost pak musí zadavatel věnovat mimo jiné i tomu,
zda požadovaný zásah nelze provést na základě kvazilicenčních omezení autorského práva (k tomu srov. výše
ust. § 58 odst. 7 autorského zákona a situace, ve kterých
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jej lze aplikovat) či zvláštních bezúplatných zákonných
licencí, které jsou ve vztahu k počítačovým programům
upraveny v § 66 odst. 1 autorského zákona.
Podle tohoto ustanovení „do práva autorského nezasahuje
oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu,
jestliže
a)	
rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění
počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně
nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak
při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu;
b)	jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak
mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu v souladu s jeho určením, není-li dohodnuto jinak;
c)	
zhotoví si záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li nezbytná pro jeho užívání;
d)	zkoumá, studuje nebo zkouší sám nebo jím pověřená osoba funkčnost počítačového programu za účelem zjištění
myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek
počítačového programu, činí-li tak při takovém zavedení, uložení počítačového programu do paměti počítače
nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu, k němuž je
oprávněn;
e)	
rozmnožuje kód nebo překládá jeho formu při rozmnožování počítačového programu nebo při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě či jiné změně, je-li k ní oprávněn,
a to samostatně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby,
jsou-li takové rozmnožování nebo překlad nezbytné k získání informací potřebných k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými počítačovými programy, jestliže informace
potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení nejsou pro takové osoby dříve jinak snadno a rychle dostupné
a tato činnost se omezuje na ty části počítačového programu, které jsou potřebné k dosažení vzájemného funkčního
propojení“.
Byť je pochopitelné, že daná ustanovení – stejně jako jakákoli jiná zákonná omezení autorského práva – je třeba
vykládat zužujícím (restriktivním) způsobem, přičemž výklad podmínek, za kterých lze jednotlivá práva oprávněného uživatele realizovat, přesahuje možnosti tohoto článku,
jedná se o významná omezení autorskoprávní ochrany
počítačového programu, přičemž některá z nich jsou navíc kogentní (takže se od nich nelze ve smlouvě o pořízení
softwaru odchýlit), kterými se zadavatel musí zabývat.
Teprve v situaci, kdy bude mít zadavatel postaveno na jisto, že nikdo jiný než původní dodavatel softwaru nemůže
potřebnou úpravu provést, může uvažovat o použití jednacího řízení bez uveřejnění (tedy o přímém oslovení to-
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hoto dodavatele bez reálné soutěže).
Přitom platí, že při případném následném přezkumu postupu zadavatele ponese v souladu s ustálenou judikaturou2)
důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek odůvodňujících použití jednacího řízení bez uveřejnění coby výjimky z jinak otevřenějších zadávacích postupů
ten, kdo se jich dovolává, tj. právě zadavatel. Bude tedy na
něm, aby tvrdil a prokázal, že plnění, které zadal v jednacím
řízení bez uveřejnění, nebylo možno zadat jinak.
Zároveň si však zadavatel musí uvědomit, že bude muset
prokázat nejen stav exkluzivity jako takový, ale i to, že ho
nezavinil. S ohledem na to, co bylo uvedeno v kapitole
třetí tohoto článku, tedy bude muset zadavatel prokázat,
že v době prvotního pořízení software nemohl předpokládat potřebu následně zadávaného plnění.

5. Doporučení na závěr
Vzhledem k výše uvedenému nelze mít pochyb o tom,
že zadávání IT zakázek představuje mimořádně složitou
činnost. Každému zadavateli, který pořizuje informační
technologie (zejména pak ty, které jsou vyvíjeny na míru
a předpokládá se jejich dlouhodobé využití), lze jen doporučit, aby
• n
 epodceňoval nejen technickou, ale i právní složitost
poptávaného plnění; přípravy zadávacích podmínek by
se měli kromě osob, které rozumí technické stránce věci,
účastnit i odborníci jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak zejména v oblasti autorskoprávní ochrany děl;
• v této souvislosti dobře chápal rozdíly mezi nabytím
vlastnictví k věci a získáním licencí k předmětu autorskoprávní ochrany (jinými slovy aby si byl dobře vědom
toho, že software si „nekupuje“ s tím důsledkem, že bude
nadále „jeho“, ale že si kupuje „pouze“ právo jej určitým
způsobem užívat a že tedy ani v budoucnu jej nebude
moci užívat způsobem jiným, než který mu umožňuje
smlouva, případně zákon);
• m
 ěl při pořizování informačních technologií na zřeteli
– v kontextu s autorskoprávní ochranou počítačových
programů – celý jejich životní cyklus, tj. je nutné osvojit
si myšlenku, že vývojem a implementací pořizovaného
softwaru zpravidla „nic nekončí“ – pořízené programy
bude třeba dále udržovat, opravovat, upravovat, integrovat a v budoucnosti pokud možno řízeným způsobem opustit, a to beze ztráty zpracovávaných dat;

2) Například rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. 30
Af 22/2014, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2015, sp. zn.
62 Af 95/2013, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2015,
sp. zn. 3 As 18/2015, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 1. 6. 2017,
sp. zn. 62 Af 93/2015 a mnohé další.

• s e zřetelem ke všemu, co bylo právě uvedeno, přistupoval proaktivně k tvorbě smluvních podmínek již při
prvotním pořízení software, a to při zvážení nejrůznějších možností, které právní úprava nabízí, tj. aby jednoznačně přijal za svou tezi, že chyby, které v této fázi udělá, již v budoucnu nepůjdou napravit bez nezákonného
jednání, případně bez velkých ekonomických ztrát.
Na druhou stranu se není třeba IT zakázek ani přehnaně
obávat. Zadavatelé se bez jejich realizace dnes ostatně
skutečně neobejdou.
Cílem tohoto článku tedy logicky nemůže být zadavatele
vyděsit, ale naopak je upozornit na skutečnost, že je třeba
k tomuto druhu zakázek přistupovat s patřičnou pozorností a především multioborově (nejedná se pouze o složitou otázku technickou, ale i právní). Při poctivém (ve
smyslu odpovědném a pečlivém) přístupu nabízí právní
řád dostatek institutů k tomu, aby i tyto veřejné zakázky
byly zadávány a především následně plněny v odpovídající kvalitě a za odpovídající cenu.

Mgr. Mojmír Florian
ředitel Odboru veřejných zakázek II
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VI. 
Shrnutí judikatury k problematice
zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
v jednacím řízení bez uveřejnění
1. Úvod
Objem veřejných zakázek zadávaných v jednacím řízení
bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) představoval v roce 2016
přibližně 19 % všech zadávaných veřejných zakázek. Z pohledu zákona se jedná o postup nejméně formalizovaný,
který je zároveň nejméně kontrolovatelný, a to zejména
z důvodů možnosti oslovit přímo pouze konkrétního dodavatele bez jakéhokoliv předchozího formalizovaného
výběru, kdy je zadavatel oprávněn dohodnout s vyzvaným dodavatelem i jiné podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve výzvě k jednání či v zadávací
dokumentaci aj. Zadavatel by proto měl vždy preferovat
zadání veřejné zakázky v některém transparentnějším
druhu zadávacího řízení, než je právě JŘBU.
Existují nicméně situace, kdy zadavateli nezbývá jiná možnost než zadat veřejnou zakázku v JŘBU, a to zejména
v případě, kdy uspokojení potřeby zadavatele není objektivně možné dosáhnout v „klasickém“ zadávacím řízení, tj.
širokou soutěží o zakázku. Tato situace se týká v neposlední řadě veřejných zakázek v oblasti IT. Cílem tohoto příspěvku je proto přinést souhrn závěrů vyplývajících z dosavadní relevantní rozhodovací praxe Úřadu a správních
soudů, aby se jimi zadavatelé, kteří potřebují zadat veřejné zakázky v oblasti IT v režimu JŘBU, mohli při jejich přípravě a realizaci inspirovat a poučit. Ačkoli se zpracovaná
rozhodnutí vztahují k předchozí právní úpravě, tedy zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, lze základní
principy z nich vycházející přiměřeně analogicky aplikovat i na řízení zahajovaná za účinnosti zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek.

2. Zakotvení JŘBU v právních
předpisech
Veřejné zakázky v oblasti IT byly za účinnosti ZVZ v JŘBU
zadávány nejčastěji v návaznosti na ustanovení § 23 odst.
4 písm. a) ZVZ, podle kterého mohl zadavatel zadat veřejnou zakázku v JŘBU tehdy, jestliže veřejná zakázka mohla
být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. V ojedinělých případech byly veřejné
zakázky v oblasti IT zadávány v JŘBU s odkazem na § 23
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odst. 4 písm. b) ZVZ, podle kterého zadavatel mohl veřejnou zakázku zadat v JŘBU v krajně naléhavém případě,
který svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů nebylo možné zadat veřejnou
zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.
ZZVZ, který s účinností od 1. 10. 2016 nahrazuje předchozí
právní úpravu, obecně upravuje JŘBU v § 63 a následujících.
Podle § 63 odst. 3 ZZVZ zadavatel může použít JŘBU, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť
a) předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon,
b) z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž,
nebo
c) je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv
včetně práv duševního vlastnictví.
Jelikož veřejné zakázky v oblasti IT se mohou vztahovat
jak ke službám, tak k dodávkám, považuje Úřad za vhodné upozornit rovněž na § 64 až 66 ZZVZ.
Podle § 64 ZZVZ v případě veřejné zakázky na dodávky
může zadavatel použít JŘBU také, pokud
a) je dodávané zboží vyráběno pouze pro účely výzkumu, pokusu, studia nebo vývoje; taková veřejná zakázka však nesmí zahrnovat dodávku určenou pro výrobu
ve velkém rozsahu prováděnou za účelem dosažení
hospodářské rentability nebo za účelem pokrytí nákladů zadavatele spojených s výzkumem nebo vývojem,
b) 
jde o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, které
jsou určeny jako částečná náhrada předchozí dodávky nebo k rozšíření stávajícího rozsahu dodávky, a to
za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technickými
vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost
s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; dodatečné
dodávky podle tohoto písmene mohou být pořizovány nejdéle tři roky od uzavření původní smlouvy, pokud
delší doba není odůvodněna zvláštními okolnostmi,

c) jde o dodávky kupované na komoditních burzách, nebo
d) 
jde o dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě,
že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetkovou podstatou.
Podle § 65 ZZVZ v případě veřejné zakázky na služby
může zadavatel použít JŘBU rovněž, pokud je veřejná
zakázka zadávána v návaznosti na soutěž o návrh podle
§ 143 ZZVZ, podle jejíchž pravidel má zadavatel v úmyslu
veřejnou zakázku zadat účastníkovi soutěže o návrh, jehož návrh bude vybrán. V případě více vybraných návrhů
zadavatel vyzve k jednání v JŘBU všechny účastníky soutěže o návrh, jejichž návrhy byly vybrány.
Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky zadávané
podle § 65 odst. 1 ZZVZ se zahrne i předpokládaná výše
cen, odměn nebo jiných plateb, které zadavatel poskytne
účastníkům soutěže o návrh.
Předmětem veřejné zakázky zadávané podle § 65 odst. 1
ZZVZ nesmí být vlastní realizace návrhu. To neplatí v případech odůvodněných povahou předmětu soutěže
o návrh.
Podle § 66 ZZVZ v případě veřejné zakázky na služby
nebo stavební práce může zadavatel použít JŘBU rovněž,
pokud jde o nové služby nebo nové stavební práce spočívající v opakování obdobných služeb nebo stavebních
prací jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce, a to za předpokladu, že
a) nové služby nebo nové stavební práce budou zadány
témuž dodavateli,
b) 
v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení, jehož zahájení bylo uveřejněno způsobem podle
§ 212 nebo § 53 odst. 1, byla podle § 100 odst. 3 uvedena možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby
nebo nové stavební práce v JŘBU a zároveň byl uveden
rozsah nových služeb nebo nových stavebních prací,
c) předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové služby
nebo nové stavební práce byla zahrnuta podle § 16 odst.
3 do předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky,
d) 
jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do tří let ode
dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku a
e) skutečná cena bez daně z přidané hodnoty veřejné zakázky za nové služby nebo nové stavební práce nepřesáhne o více než 30 % jejich předpokládanou hodnotu
ani nepřesahuje 30 % ceny původní veřejné zakázky.

3. Z rozhodovací praxe k jednacím
řízením bez uveřejnění podle § 23
odst. 4 písm. a) ZVZ
Níže jsou rozvedeny problematické body související se
zadáváním IT veřejných zakázek v JŘBU doplněné o relevantní judikaturu a rozhodovací praxi Úřadu.

3.1. Důkazní břemeno je na zadavateli
Důkazní břemeno i břemeno tvrzení leží v případě zadávání jakýchkoli veřejných zakázek v jednacím řízení bez
uveřejnění na zadavateli1), je tedy na něm, aby prokázal
naplnění všech zákonných podmínek pro použití tohoto
z povahy věci výjimečného druhu zadávacího řízení.
Nestačí přitom pouhé tvrzení zadavatele, že byly naplněny podmínky pro použití JŘBU, svá tvrzení je zadavatel
povinen rovněž prokázat a podložit důkazními prostředky
(po správních orgánech či soudech nelze požadovat, aby
se nad rámec podkladů předložených zadavatelem zabývaly například porovnáním ekonomických výdajů stěžovatele na pořízení nového programového vybavení). Uvedené vychází rovněž z evropské legislativy a judikatury.2)

3.2. Podmínky pro použití JŘBU musí
splňovat celý předmět veřejné zakázky
Podmínky pro použití výjimky musí splňovat celý předmět
veřejné zakázky, nestačí, pokud je splňuje pouze část3).
V případě splnění podmínek pouze částečně není možné
JŘBU použít a je třeba na takovou část (pokud je od zbytku
oddělitelná) použít odpovídající druh zadávacího řízení.
Nelze akceptovat situaci, aby podmínky pro použití JŘBU
nebyly bezvýhradně splněny u všech částí plnění veřejné
zakázky, neboť v opačném případě by mohlo docházet
k situacím, kdy je k předmětu plnění „připojena“ i část, která nesplňuje podmínky pro použití JŘBU podle § 23 odst. 4
písm. a) ZVZ. Není tedy možné v JŘBU poptávat jiné plnění
než takové, na které se vztahují výhradní práva některého
1) Například rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 149/2014-68 ze
dne 31. 8. 2015, rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 43/2012-54
ze dne 11. 1. 2013, rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 48/2012-160
ze dne 3. 10. 2013, rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 65/2011-95
ze dne 8. 2. 2013, rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 29 Af 65/2012-89 ze
dne 29. 5. 2014, rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. R361/2012 ze dne 16. 7.
2012, rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. R128/2014 ze dne 12. 9. 2014, rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S132/2014 ze dne 23. 4. 2014, rozhodnutí Úřadu ve
věci sp. zn. S0076/2016 ze dne 11. 4. 2016, rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn.
R0064/2016 ze dne 29. 9. 2016, rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. R263/2015
ze dne 10. 11. 2016.
2) Například rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. 3. 1987 ve věci
C-199/85 Komise proti Itálii, rozsudek ze dne 18. 5. 1995 ve věci C-57/94
Komise proti Itálii.
3) Podrobněji například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S751/2014 ze dne
13. 11. 2014.
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z dodavatelů. V případě, že zadavatel zamýšlí pořídit i plnění, které nesplňuje podmínky použití JŘBU, má takové
plnění zadat v samostatném zadávacím řízení.

3.3. Ekonomické hledisko
Při zadávání veřejné zakázky v režimu JŘBU jsou upřednostňovány jiné zájmy než transparentní a hospodárné
zadání veřejné zakázky. Zadavatel musí zvážit srovnání
nákladů na realizaci zakázky stávajícím a jiným dodavatelem. Protože ultimativním účelem zákona je zejména zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti nakládání
s veřejnými prostředky, musí zadavatel dbát na uskutečnění veřejného zadávání za podmínek hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí.
Sama o sobě však ekonomická stránka předmětné zakázky nemůže být důvodem pro využití JŘBU, neboť
jakkoli odborně provedená analýza či odborný posudek
nemůže plnohodnotně nahradit chování soutěžitelů na
volném trhu. Zásada hospodárnosti nemůže mít automaticky aplikační přednost před splněním striktních
zákonných podmínek pro aplikaci § 23 odst. 4 písm. a)
ZVZ, a to zvláště tehdy, pokud zadavatel nemá k dispozici důkladný ekonomický rozbor svědčící o takové výhodnosti. Opět platí, že nepostačuje pouze tvrzení ekonomické nevýhodnosti jiného typu zadávacího řízení než JŘBU,
je třeba tuto nevýhodnost rovněž prokázat a podpořit důkazy, které přitom mají svá specifika.
Jak již bylo uvedeno výše, jakkoliv odborně provedená analýza či odborný posudek nemůže plnohodnotně nahradit soutěž mezi dodavateli podle zákona, neboť pouze takový způsob výběru nejvhodnější
nabídky zcela naplňuje zásady uvedené v § 6 odst.
1 ZVZ. Právě oblast informačních technologií je specifická svým turbulentním vývojem, přičemž podle
názoru Úřadu proto nelze akceptovat názor, že ekonomicky zaměřená analýza je schopna předvídat a vyhodnotit veškeré technologické vývojové trendy v dané
oblasti, které mohou mít zásadní cenotvorný význam.4)
Podle Nejvyššího správního soudu nicméně předložením
analýzy dojde k naplnění podmínek pro použití JŘBU alespoň po formální stránce.5)
Ekonomická výhodnost a časová úspora nejsou zákonem
předjímané důvody, které legitimizují použití JŘBU.6)

4) Viz například rozhodnutí ve věci sp. zn. S604/2013 ze dne 23. 5. 2014.
5) Rozsudek NSS č. j. 5 Afs 43/2012-54 ze dne 11. 1. 2013.
6) Například rozsudek NSS č. j. 1 As 256/2015 ze dne 12. 5. 2016, rozsudek NSS
č. j. 5 Afs 42/2012 ze dne 11. 1. 2012, rozhodnutí ve věci sp. zn. R188/2014
ze dne 11. 6. 2015, rozhodnutí ve věci sp. zn. S180/2012 ze dne 2. 8. 2012.
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3.4. Stav exkluzivity nesmí být vytvořen
zadavatelem
Vytvoření stavu exkluzivity může být přirozenou součástí předmětu plnění, respektive neoddělitelným důsledkem vzniku autorských děl ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona v rámci předmětu plnění. Výjimku dle
ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ však není zadavatel
oprávněn použít, pokud jsou technické důvody či výhradní práva, která jsou tvrzeným důvodem pro použití JŘBU,
důsledkem jeho vlastní činnosti (spočívající v předchozím uzavření smluv).7) Exkluzivita musí vyplývat přirozeně z předmětu plnění původní veřejné zakázky, ze které
vzniklo autorské dílo, a nesmí být vytvořena za přispění
zadavatele, pokud si musel být v době zadání původní zakázky vědom, že nastane potřeba rozšíření díla.
V této souvislosti je třeba upozornit na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 256/2015-95 ze dne
12. 5. 2016 (Opencard), podle kterého omezení, díky němuž není možné využít JŘBU, jestliže stav exkluzivity způsobil zadavatel sám, se plně promítne i ve vztahu k osobě,
jíž „použije“ ten, kdo nevýhodné licenční podmínky uzavřel. V předmětném případě se jednalo o stoprocentně
ovládanou osobu, sankce však nebyla vyměřena za vytvoření stavu exkluzivity (který vytvořila osoba ovládající),
nýbrž za nezákonné použití JŘBU ovládaným subjektem.
Ovládaný subjekt přitom tento postup použít nemohl,
neboť JŘBU lze využít pouze tehdy, pokud exkluzivitu jediného dodavatele nezpůsobí zadavatel sám svým předchozím jednáním. Subjekt si nicméně měl být z pozice
osoby ovládané zadavatelem vědom toho, že omezení
způsobené jeho zřizovatelem a jediným akcionářem na
něj rovněž dopadá. Potrestán tak byl nikoliv za nesprávné předchozí jednání zadavatele (osoby ovládající), ale
za svůj vlastní postup, kdy nesprávně vyhodnotil, že může
využít JŘBU, ačkoliv pro to nebyly naplněny podmínky.
Nelze opomenout rovněž nedávný rozsudek Krajského
soudu v Brně č. j. 62 Af 93/2015-357 ze dne 1. 6. 2017 (rovněž Opencard), podle kterého je lhostejné, zda zadavatel
způsobil stav exkluzivity úmyslně, neboť z hlediska veřejnoprávní odpovědnosti zadavatele veřejných zakázek
a subjektu hospodařícího s veřejnými prostředky postačí,
pokud se jedná o takové způsobení stavu exkluzivity zadavatelem, kdy musel s ohledem na individuální okolnosti zadávání původní zakázky předpokládat nutnost zadávání navazujících zakázek.

7) Například rozsudek NSS č. j. 1 As 256/2015-95 ze dne 12. 5. 2016, rozsudek NSS č. j. 5 Afs 43/2012-54 ze dne 11. 1. 2013, rozhodnutí ve věci sp. zn.
R0074/2014 ze dne 12. 5. 2015, rozhodnutí ve věci sp. zn. S0019/2014 ze dne
14. 5. 2014, rozhodnutí ve věci sp. zn. S0600/2016 z 25. 10. 2016.

3.5. Technické důvody a výhradní práva
V případě technických důvodů se musí jednat o skutečný a prokazatelný stav technické neslučitelnosti či provozních problémů, které by vznikly z důvodu změny dodavatele. Skutečnost, že konkrétní uchazeč byl dosavadním
dodavatelem zadavatele, zná jeho IT prostředí a má tudíž
jisté know-how, sama o sobě není technickým důvodem
pro zadání zakázky v JŘBU tomuto dodavateli.
Lze nicméně akceptovat provozní problémy, které by vznikly změnou dodavatele. K tomu je nutno poznamenat, že
určité riziko provozních problémů v souvislosti se změnou
dodavatele zde z povahy věci bude vždy, avšak aby bylo relevantní a akceptovatelné pro použití JŘBU, je třeba, aby se
jednalo riziko značné, zapříčiněné právě technickými parametry a jednoznačně tvrzené a doložené zadavatelem.
Dále je třeba akcentovat, že ani nižší cena proti oponentním nabídkám, ani stávající dobré zkušenosti se stávajícím dodavatelem, ani rizika spojená s pronájmem technických zařízení od jiného dodavatele a migrací systému
neznamenají, že objektivně neexistuje další dodavatel,
který by byl schopen předmět veřejné zakázky plnit.
V této souvislosti je přitom třeba zdůraznit, že zadavatel je
též povinen nezpochybnitelným způsobem prokázat a náležitě zdokumentovat, že objektivně neexistuje více než jeden
dodavatel veřejné zakázky, a to nejen z dodavatelů v rámci
České republiky, ale i celého území Evropské unie. Tento stav
se přitom posuzuje k okamžiku zahájení zadávacího řízení.8)

4. Z rozhodovací praxe k jednacím
řízením bez uveřejnění podle § 23
odst. 4 písm. b) ZVZ
Zadávat zakázku postupem dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ
lze pouze v krajně naléhavém případě, tedy v situaci, která
vyvstane zpravidla náhle a bez předchozích indicií naznačujících, že by k takové situaci mohlo dojít. Veřejné zakázky na služby v oblasti IT zpravidla nespadají mezi druh služeb, které by musel zadavatel zadávat v krajně naléhavém
případě. Například služby ekonomického informačního
systému je třeba zajišťovat standardně, průběžně, trvale
a dlouhodobě; nejde o požadavek, který by se objevil neočekávaně, nenadále, že by šlo typicky o situaci způsobenou vyšší mocí, jak je tomu například u havárií, živelních
událostí apod. Tento typ služeb mohou zadavatelé obvykle poptávat v klasických zadávacích řízeních.
Podle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nelze postupovat ani v případě, že krajně naléhavý případ sice existuje, ale zadavatel jej sám způsobil či mohl předvídat – například pokud
zadavatel zadávací řízení původní veřejné zakázky nezahájil včas, v harmonogramu zadávacího řízení původní
veřejné zakázky nebral ohled na zákonné lhůty a nevytvořil žádnou rozumnou časovou rezervu pro případná
zdržení v zadávacím řízení.11)

Rovněž určité negativní zkušenosti s dodavatelem nejsou
automaticky důvodem zadání veřejné zakázky v JŘBU jinému konkrétnímu dodavateli. Vztahy mezi zadavateli
a dodavateli mohou být v průběhu plnění vzájemných
závazků z různých důvodů narušeny, avšak ani taková situace nemůže zadavatele opravňovat například k nezákonnému omezení takového dodavatele v účasti na budoucích veřejných zakázkách, popřípadě k jakémukoliv
jinému nezákonnému postupu.9)
O ochranu výhradních práv se bude jednat v případech, kdy
je předmět veřejné zakázky chráněn právem z průmyslového
či jiného vlastnictví, tj. patentem, užitným vzorem, ochrannou známkou, právem označení původu či autorským právem. Konkrétně se tak může jednat například o veřejnou zakázku na úpravu/doplnění již dříve dodaného informačního
systému, který je autorským dílem, a zadavatel nemá oprávnění toto autorské dílo upravovat.10) Zadavatel musí existenci
výhradních práv objektivně prokázat (unést důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek).
8) Rozsudek NSS č. j. 5 Afs 43/2012-54 ze dne 11. 1. 2013.
9) 
Například rozsudek NSS č. j. 5 Afs 42/2012-53 ze dne 11. 1. 2013, rozsudek NSS
č. j. 3 As 18/2015-32 ze dne 25. 11. 2015, rozsudek KS 30 Af 78/2013-148 ze dne
21. 12. 2015, rozhodnutí ve věci sp. zn. S593/2011 ze dne 25. 9. 2012, rozhodnutí ve věci sp. zn. S604/2013 ze dne 23. 5. 2014.
10) Více například v rozsudku NSS č. j. 30 Af 78/2013-148 ze dne 21. 12. 2015.

Mgr. Ing. Vítězslava Fričová, LL.M.
vedoucí Metodického oddělení

11) 
Více například rozhodnutí ve věci sp. zn. S1035/2014 ze dne 13. 2. 2013,
rozhodnutí ve věci sp. zn. R277/2015 ze dne 6. 9. 2016.
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VII. Železniční balíček a jeho dopady
na smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících
1. Úvod
Dne 24. prosince 2017 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě
cestujících po železnici (dále jen „nařízení č. 2016/2338“
nebo „nařízení“). Přijetí tohoto nařízení je součástí tzv.
4. železničního balíčku, jenž si klade cíl odstranit zbývající
překážky pro vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.1)
Celkem šest legislativních aktů Evropské komise lze pomyslně rozdělit na dvě části:
1. 
Technický pilíř zahrnující aktualizace tří stávajících
právních předpisů:
a) 
nařízení o zřízení Evropské agentury pro železnice
(„ERA“) bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796, o Agentuře Evropské
unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004;
b) 
směrnice o interoperabilitě železničního systému
v Evropské unii byla přepracována do znění stejnojmenné směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/797;
c) směrnice o bezpečnosti železnic byla rovněž přepracována do znění stejnojmenné směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/798.
2. Pilíř týkající se správy a řízení a pilíř týkající se otevření
trhu zahrnují změny dvou stávajících právních přepisů
a zrušení jednoho dalšího právního aktu:
a) nařízení o veřejných službách v přepravě cestujících
po železnici a silnici bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338;
b) směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru byla doplněna směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370/EU;
1) Pro podrobnou analýzu celého 4. železničního balíčku viz například European Parliamentary Research Service, The fourth railway package: Another
step towards a Single European Railway Area. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/thinktank.
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c) nařízení Rady (EHS) č. 1192/69, o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků bylo
zrušeno nařízením 2016/2337.
Opatření technického pilíře mají vést ke zvýšení konkurenceschopnosti železničního sektoru tím, že umožní snížení
nákladů a administrativy spojené s provozováním železniční dopravy napříč členskými státy Evropské unie. Leitmotivem druhého jmenovaného pilíře je zlepšení kvality
poskytovaných služeb v přepravě cestujících po železnici
a efektivnější využití nákladů, čehož má být docíleno zejména prostřednictvím zvýšeného konkurenčního tlaku
mezi poskytovateli těchto služeb v důsledku otevření železničního trhu v rámci Evropské unie, jež má nastat díky
novému nastavení pravidel pro správu železniční infrastruktury nediskriminačním způsobem a pro zadávání
kontraktů na poskytování služeb v přepravě, jež bude i na
železnici probíhat v otevřené soutěži. Právě do této oblasti spadá nařízení č. 2016/2338, kterým je měněno nařízení
č. 1370/2007, které je na národní úrovni prováděno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad dodržováním postupu při uzavírání smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících je svěřen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem tohoto příspěvku je proto představit
čtenářům základní změny, se kterými nařízení č. 2016/2338
přichází s platností od 24. prosince 2017.

2. Unijní úprava a dozorové pravomoci
Úřadu
Dosavadní úprava uzavírání smluv o veřejných službách v oblasti přepravy cestujících je zakotvena především v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007, o veřejných službách
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení č. 1370/2007“). Úvodem je nutno připomenout, že
právní normy unijního práva jsou součástí právních řádů
členských států2), přičemž nařízení je bezprostředně použitelným normativním právním aktem3).
2) TOMÁŠEK, TÝČ a kol., Právo Evropské unie, 2013, S. 62.
3) Článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 249 Smlouvy
o ES).

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona
č. 135/2016 Sb. (dále jen „ZVSP“) ustanoveními § 25 zakládá pravomoc Úřadu pro dohled nad dodržováním
postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při zajišťování dopravní obslužnosti, přičemž Úřad dbá nejen nad
souladností postupu zadavatele s tímto zákonem (případně zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů), ale též s přímo
použitelným předpisem Evropské unie, kterým je v tomto
kontextu – jak řečeno výše – myšleno především nařízení č. 1370/2007, ve znění nařízení č. 2016/2338 ode dne
24. 12. 2017, kdy toto vstoupí v platnost.
Úvodem je rovněž vhodné připomenout, že nařízení
č. 1370/2007, ve znění nařízení č. 2016/2338, se vztahuje
na uzavírání smluv o veřejných službách, kdy příslušné orgány poskytují kompenzace při ukládání nebo sjednávání
závazků veřejné služby či udělují výlučná práva za plnění
závazků veřejné služby v oblasti národní a mezinárodní
přepravy osob po železnici či jiném druhu drážní přepravy (metro, tramvaje) a v oblasti silniční dopravy.

3. Hlavní změny v právní úpravě
uzavírání smluv o veřejných
službách v přepravě cestujících
Co bylo základními cíli navrhovaných změn? Motivy Evropské komise při předložení návrhů změn v roku 20134)
bylo (1) zlepšit kvality služeb železniční osobní dopravy
a zvýšení jejich provozní efektivity, (2) zavést princip povinného nabídkového řízení také pro železniční přepravu
cestujících a (3) zavést další opatření s cílem zlepšit výsledky nabídkových řízení.

3.1. Veřejné služby v přepravě cestujících
po železnici
Nařízení v novém písmenu aa) čl. 2 zakotvuje definici veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici a ujasňuje, že jde o veřejnou přepravu cestujících po železnici
s výjimkou přepravy cestujících jinými druhy drážní dopravy, jako je metro nebo tramvaj.

3.2. Specifikace závazku veřejné služby

jichž výnosy pokrývají náklady, se službami, jejichž výnosy náklady nepokrývají. Při stanovení specifikace závazků
veřejné služby musí být dodržena zásady proporcionality. Jak specifikace závazků veřejné služby, tak související
kompenzace za čisté finanční dopady, musí být stanoveny v duchu cílů politiky veřejné dopravy nákladově
efektivním způsobem a finančně zabezpečí poskytování veřejné přepravy cestujících z dlouhodobého hlediska
(zajištění finanční udržitelnosti).
Základní interpretační vodítka a vysvětlení článku 2a obsahují body 8, 9, 10 a 11 preambule nařízení č. 2016/2338.
Ty mimo jiné upřesňují, že specifikace závazků veřejné
služby by pokud možno mělo mít pozitivní síťové dopady, a že při přípravě dokumentů pro politiku v oblasti
veřejné dopravy by měly být v souladu s vnitrostátním
právem konzultovány příslušné zúčastněné strany (například provozovatelé dopravy, správci infrastruktury nebo
organizace zaměstnanců či zástupci uživatelů veřejných
dopravních služeb).

3.3. Oblasti sociálního a pracovního
práva a politik
Provozovatelé budou dle čl. 4 odst. 4a a 4b povinni plnit
platné povinnosti v oblasti sociálního a pracovního práva
stanovené právem Evropské unie, vnitrostátním právem
nebo kolektivními smlouvami; při změně provozovatele
se uplatní směrnice 2001/23/ES5), pokud taková změna
představuje převod podniku ve smyslu uvedené směrnice. Příslušné orgány příslušná kritéria zahrnou do dokumentace nabídkového řízení. Vysvětlení nových odstavců
obsahují body 12 – 14 preambule nařízení č. 2016/2338.

3.4. Informační povinnost
Po provozovateli veřejných služeb bude ve smlouvách vyžadováno, aby poskytl příslušným orgánům (objednateli
ve smyslu ZVSP) informace nezbytné pro uzavření smluv
o veřejných službách. Příslušné orgány poskytnou všem
zúčastněným stranám informace specifikované v novém
čl. 4 odst. 8 za účelem přípravy nabídky v nabídkovém řízení (jde například o údaje o poptávce cestujících, jízdném, nákladech a příjmech či o specifikacích infrastruktury). Přitom bude zajištěna legitimní ochrana důvěrných
obchodních informací. Vysvětlení nových odstavců obsahují body 15–16 preambule nařízení č. 2016/2338.

Nově zařazený článek 2a upřesňuje dosavadní úpravu
specifikace závazků veřejné služby, kterou musí příslušný
orgán nově stanovit. Je zakotvena možnost (při výpočtu
kompenzace za čisté finanční dopady) sdružit služby, je4) 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)
č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě
cestujících po železnici, KOM(2013) 28 z 30. 1. 2013.

5) Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů.
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3.5. Uzavření smlouvy skupinou orgánů
nebo s vnitřním provozovatelem
V souladu s novým zněním čl. 5 odst. 2 součástí skupiny
orgánů poskytujících integrované veřejné služby v přepravě cestujících po železnici nesmí být orgán s celostátní
působností a rozsah služeb takto poskytovaných, nebo zajišťovaných v rámci vertikální spolupráce je omezen dopravními potřebami městských aglomerací či venkovských
oblastí. Vysvětlení nových odstavců obsahují body 17–18
preambule nařízení č. 2016/2338, které mimo jiné potvrzují, že „vzhledem k rozličnosti správních struktur v členských
státech určení příslušných místních orgánů pro ‚městské aglomerace‘ a ‚venkovské oblasti‘“ je organizace smluv o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících i nadále na
uvážení členských států.

3.6. Uzavření smlouvy v nabídkovém řízení
I nadále platí, že pokud smlouva o veřejných službách není
uzavírána s vnitřním provozovatelem a není uzavírána přímo, musí být provedeno nabídkové řízení (čl. 5 odst. 3).
Nabídkové řízení musí být otevřeno všem provozovatelům,
musí být spravedlivé a dodržovat zásady transparentnosti
a zákazu diskriminace. Při dodržení těchto zásad je možné
specifické či komplexní požadavky upřesnit vyjednáváním.
Nařízení dává objednatelům možnost jednat s jediným
provozovatelem osobní železniční dopravy za účelem
uzavření smlouvy bez dalšího uveřejnění otevřeného nabídkového řízení při naplnění podmínek definovaných
v novém odst. 3b:
• Z
 áměr uzavřít smlouvu o veřejných službách v oblasti
veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici je
zveřejněn oznámením s podrobným popisem služeb
v Úředním věstníku Evropské unie, přičemž lhůta pro vyjádření zájmu nesmí být kratší než 60 dnů.
• P o uplynutí této doby vyjádří zájem pouze jeden provozovatel, který řádně prokázal, že bude skutečně schopen
poskytovat dopravní služby v souladu se závazky stanovenými ve smlouvě o veřejné službě.
• N
 eexistence hospodářské soutěže není výsledkem
umělého zúžení parametrů veřejné zakázky.
• N
 eexistuje žádná vhodná alternativa.

3.7. Výjimky - pravidla pro přímé
uzavírání smluv
Dosavadní ustanovení článku 5 odst. 4 a 5 upravující podmínky přímého uzavření smluv jsou rozšířena a modifikována (zejména pro oblast veřejných služeb v přepravě
cestujících po železnici) následujícím způsobem:
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• N
 ově je vložen odst. 3a, který obsahuje výčet mimořádných okolností odůvodňujících přímé uzavření nových
smluv v oblasti služeb v přepravě cestujících po železnici. Nově je přímé uzavření umožněno (pokud tuto
možnost vnitrostátní právo nezakazuje) v situaci, kdy
příslušný orgán organizuje další nabídková řízení, která
by mohla mít vliv na počet a kvalitu nabídek. Druhou
variantou, kdy může dojít k přímému uzavření smluv, je
nutnost změny oblasti působnosti smlouvy za účelem
optimalizace poskytování veřejných služeb. Přímo uzavřené smlouvy nemohou být uzavřeny na dobu delší než
pět let a musí být uveřejněny (za současné ochrany obchodních informací a obchodních zájmů6)). O rozhodnutí
uzavřít smlouvu přímo musí příslušné orgány informovat
Evropskou komisi.
• D
 ále je nově vložen odst. 4a umožňující přímé uzavření
smluv v oblasti služeb v přepravě cestujících po železnici za uvedených podmínek a v případě, že to umožňuje vnitrostátní právo. Tato výjimka bývá označována jako
„výkonnostní“. Podmínkou jsou kritéria vycházející z charakteristik poptávaných služeb ve vztahu k objektivním
podmínkám (například strukturální a geografická charakteristika dotčeného trhu, složitost sítě, technická a zeměpisná izolace), a to za současného zlepšení kvality služeb
či nákladové efektivity v porovnání s dřívější smlouvou.
I v tomto případě musí příslušné orgány o tomto kroku informovat Evropskou komisi. Zároveň musí příslušný orgán
ve smlouvě definovat měřitelné, transparentní a ověřitelné
požadavky na výkon a pravidelně hodnotit, zda je provozovatel splňuje. V případě, že je provozovatel splňovat nebude, musí přijmout účinná odstrašující opatření (například
pokuty). Příslušný orgán může smlouvu i vypovědět.
• O
 bdobně, není-li to zakázáno vnitrostátním právem, je
možno uzavřít smlouvu v oblasti služeb v přepravě cestujících přímo, pokud se týkají pouze poskytování služeb
přepravy cestujících provozovatelem, jenž současně spravuje celou železniční infrastrukturu nebo její významnou
část, a tato infrastruktura je vyloučena z použití určitých
článků směrnice Evropské unie o vytvoření jednotného
evropského železničního prostoru (odst. 4b).7) Pokud nejde
o smlouvy v rozsahu limitů de minimis, nemohou být přímo
uzavřeny na dobu delší než 10 let. Samozřejmostí je jejich
zveřejnění.
Odůvodnění rozhodnutí příslušného orgánu přistoupit k přímému zavření smlouvy podle čl. 4a a 4b podléhá přezkumu
nezávislého orgánu, kterým je v České republice Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.
6) 
Srov. například směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943, ze dne 8.
června 2016, o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním, která sousloví „obchodní zájmy“ používá toliko v preambuli (bod 28) a v souvislosti s jejich narušení v důsledku porušení ochrany obchodního tajemství).
7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu
2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

• S távající limity dle odst. 4, na základě něhož je možnost
přímého uzavření omezena rozsahem poskytovaných
služeb, respektive odhadovanou roční hodnotou (tzv.
limity de minimis), jsou rozšířeny o speciální úpravu pro
služby v přepravě po železnici. Přímé uzavření smlouvy o veřejných službách zahrnující veřejné služby v přepravě cestujících po železnici bude možné, jestliže se
jejich průměrná roční hodnota odhaduje na méně než
7,5 milionu eur. Hranice jednoho milionu eur zůstává pro smlouvy o veřejných službách v ostatních oblastech. Přímé uzavření bude nadále možné v případě
smlouvy o veřejných službách uzavřené s malým nebo
středním podnikem, který provozuje maximálně 23 silničních vozidel, přičemž možné navýšení limitů zůstává stejné. Vysvětlení limitů de minimis obsahuje rovněž
bod 23 preambule nařízení č. 2016/2338.

3.8. Omezení počtu smluv s jedním
železničním podnikem
Nově vkládaný odst. 6a umožní příslušným orgánům
v procesu nabídkového řízení rozdělit soubor tras nebo
železniční síť a určit, že s jedním železničním podnikem
lze uzavřít určitý omezený počet smluv, o čemž však musí
být rozhodnuto před zahájením nabídkového řízení.

3.9. Zajištění přístupu ke kolejovým
vozidlům v nabídkovém řízení
Zajištění železničních kolejových vozidel pro zajištění nediskriminačního přístupu k nim upravuje nový čl. 5a. Tuto
povinnost stanoví příslušným orgánům, které mají primárně zjistit, zda na trhu vystupují společnosti nabízející pronájem; v opačném případě je dána možnost rozhodnout
v souladu s vnitrostátním právem a s pravidly pro státní
podporu o jiných opatřeních, například o jejich pronájmu
vybranému provozovateli, poskytnutí záruky na jejich financování, smluvním závazku o jejich převzetí po uplynutí doby, na kterou bude závazek sjednán apod. S tím je
rovněž spojena informační povinnost vůči provozovateli
– nájemci – kolejových vozidel stran jejich „fyzického stavu“ a nákladů na údržbu. Body 28 a 29 preambule nařízení
2016/2338 obsahují stručná interpretační vodítka.

3.10. Zásada transparentnosti smluv
o veřejných službách
Čl. 7, upravující zveřejňování prostřednictvím každoroční
souhrnné zprávy, je rozšířen o ustanovení zahrnující mezi
povinné náležitosti souhrnné zprávy též datum zahájení
a dobu trvání smluv (a to včetně prospektivních údajů).
Zprávy budou přístupné centrálně (například prostřednictvím společného internetového portálu).

3.11. Přechodná opatření
Modifikovaný čl. 8 nařízení upravuje nové nastavení přechodných ustanovení. Přechodná opatření jsou obecně nutná pro postupné dosažení souladu, aby se předešlo situaci,
kdy dostupné dopravní kapacity na trhu veřejné dopravy
neumožní provozovatelům dopravy uspokojivě reagovat na
všechny nabídková řízení. Ustanovení čl. 5 upravujícího uzavírání smluv o veřejných službách budou všeobecně účinná (tedy pro veřejné služby v přepravě cestujících po silnici,
železnici i jinými druhy drážní dopravy) od 3. 12. 2019; přičemž použitelnost čl. 5 odst. 68) a čl. 7 odst. 39), tedy vnitrostátním právem daná možnost přímého uzavření smluv
o veřejných službách, týkají-li se přepravy po železnici,
skončí 25. 12. 2023. Od tohoto data bude tedy platit princip
povinného nabídkového řízení pro osobní železniční přepravu. Nařízení navíc stanovuje, že smlouvy uzavřené přímo
s využitím ustanovení čl. 5 odst. 6 mezi 3. 12. 2019 a 24. 12.
2023 nesmí být sjednány na dobu překračující 10 let. Smlouvy v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici uzavřené v jiném než spravedlivém nabídkovém řízení
v přechodném období (tj. od 24. 12. 2017 do 3. 12. 2019)
zůstávají platné do data jejich skončení. Tyto smlouvy však
nesmí být sjednány s dobou platnosti delší 10 let, a to se
zřetelem k čl. 4 odst. 310) a s výhradou čl. 4 odst. 411).

8) 
„Není-li to zakázáno vnitrostátním právem, mohou příslušné orgány rozhodnout o přímém uzavření smluv o veřejných službách, pokud se týkají přepravy po železnici, s výjimkou jiných druhů drážní dopravy, jako jsou metro nebo
tramvaj. Odchylně od čl. 4 odst. 3 [nabídkové řízení] nesmí být takové smlouvy
uzavřeny na dobu delší deseti let, pokud se nepoužije čl. 4 odst. 4 [přímé uzavření
smluv v režimu de minimis].“
9) „V případě přímého uzavření smluv o veřejných službách v přepravě po železnici
podle čl. 5 odst. 6 zveřejní příslušný orgán následující informace do jednoho roku
od uzavření smluv:
a) označení smluvní strany, její vlastnictví a v případě potřeby označení osoby
nebo osob vykonávajících právní kontrolu;
b) dobu trvání smlouvy o veřejných službách;
c) popis služeb v přepravě cestujících, které mají být poskytovány;
d) popis parametrů finanční kompenzace;
e) cíle kvality, jako je přesnost a spolehlivost, a příslušné odměny a sankce;
f ) podmínky související se základním majetkem.“
10) Doba trvání smluv o veřejných službách musí být omezena a nepřekročí
deset let v případě autokarové a autobusové dopravy a 15 let v případě služeb v přepravě cestujících po železnici nebo jinými druhy drážní dopravy.
Doba trvání smluv o veřejných službách vztahujících se na několik druhů
dopravy je omezena na 15 let, pokud doprava po železnici nebo jiné druhy
drážní dopravy představují více než 50 % hodnoty příslušných služeb.
11) 
Pokud je to s ohledem na podmínky amortizace majetku nezbytné, může být
doba trvání smlouvy o veřejných službách prodloužena až o polovinu, poskytne-li provozovatel veřejných služeb majetek, který je významný vzhledem
k celkovému majetku nezbytnému k poskytování služeb v přepravě cestujících,
na které se vztahuje smlouva o veřejných službách, a zároveň je spojen převážně se službami v přepravě cestujících, na které se vztahuje tato smlouva.
	
„Je-li to odůvodněno náklady, které vyplývají ze zvláštní zeměpisné situace,
může být doba trvání smluv o veřejných službách uvedená v odstavci 3 v nejvzdálenějších regionech prodloužena až o polovinu.
	Je-li to odůvodněno amortizací kapitálu ve vztahu k výjimečným investicím
do infrastruktury, kolejových vozidel nebo vozidel a je-li smlouva o veřejných
službách uzavřena na základě spravedlivého nabídkového řízení, může mít
smlouva o veřejných službách delší dobu trvání. Aby byla v tomto případě zajištěna transparentnost, předloží příslušný orgán Komisi do jednoho roku od uzavření smlouvy o veřejných službách tuto smlouvu a skutečnosti odůvodňující
její delší dobu trvání.“
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4. Závěr
Výše představené nařízení stanoví průběh a časový harmonogram změn v provozování mimo jiné železniční
osobní vnitrostátní dopravy s konečným cílem zpřístupnění trhu (vnitrostátních linek – ať u provozovaných na
čistě komerční bázi, nebo objednaných a dotovaných
veřejným zadavatelem) všem potenciálním provozovatelům za podmínek otevřené soutěže. Spolu s dalšími
opatřeními 4. železničního balíčku zaručujícími například
funkční (zejména finanční a informační) oddělení provozovatelů železniční infrastruktury od přepravců, nebo
snazší a levnější přístup k vnitrostátním trhům díky jednotné evropské licenci drážních vozidel, tak představují další kroky reformy sektoru osobní železniční dopravy.
V tomto duchu jsou modifikována pravidla pro soutěž na
provozovatele služeb v oblasti přepravy cestujících. Jejich
finální podoba však bude determinována opatřeními na
vnitrostátní úrovni.
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Mgr. Ing. Vítězslava Fričová, LL.M.
vedoucí Metodického oddělení

VIII. Časté otázky a odpovědi
1

?

Je třeba do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávku stravovacích poukazů zahrnout i provizi, která vydavateli stravovacích poukazů (tzn. dodavateli stravenek) plyne od provozovatelů restauračních zařízení a dalších subjektů, kteří za své služby přijímají stravenky (a tyto si následně od vydavatele stravovacích poukazů nechávají proplácet)?

Ne, není. Ačkoliv pro určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky není určující, zda úplata směřuje k dodavateli z veřejných prostředků (může se jednat i o soukromé prostředky třetích osob), musí zde existovat vztah mezi případnými platbami třetích osob ze soukromých
zdrojů a konkrétní veřejnou zakázkou. Povinnost dané úhrady (ze soukromých zdrojů) tedy
musí vyplývat ze smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem, přičemž tento prvek
absentuje v situaci, kdy je smlouva uzavřena mezi zadavatelem a dodavatelem-vydavatelem
stravovacích poukazů a provizi se třetími subjekty si vydavatel stravovacích poukazů sjednává prostřednictvím
dlouhodobých smluv bez ohledu na jednotlivé časově na nich nezávislé veřejné zakázky.

2

?

Je přípustné, aby se o veřejnou zakázku na realizaci předmětu veřejné zakázky mohla ucházet osoba,
která v předchozí fázi řízení zpracovala zadávací podmínky či projektovou dokumentaci k této zakázce?

Ano, je. Samotná skutečnost, že se určitý dodavatel podílel na zpracování zadávacích podmínek, nemůže sama o sobě postačovat k tomu, aby mohlo dojít bez dalšího k jeho automatickému vyloučení ze zadávacího řízení na realizaci předmětu veřejné zakázky.
Z ustanovení ZZVZ [konkrétně se jedná o § 36 odst. 4 větu první] plyne, že zadavatel musí
v zadávací dokumentaci identifikovat jakoukoli osobu (s výjimkou advokáta či daňového poradce), která se kromě něj (spolu)podílela na jejím vypracování. Taková osoba, pokud se bude o danou veřejnou
zakázku ucházet, pak může být ze zadávacího řízení vyloučena pouze v případě, že zadavatel prokáže, že předchozí
účastí účastníka zadávacího řízení při přípravě zadávacího řízení došlo k narušení hospodářské soutěže, jiné opatření k nápravě (například změna zadávací dokumentace, poskytnutí dodatečných informací zbylým účastníkům
zadávacího řízení, v krajním případě až zrušení zadávacího řízení) není možné a účastník zadávacího řízení na výzvu
zadavatele neprokáže, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo [k tomu srov. § 48 odst. 5 písm. c) ZZVZ].
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3

?

Co vše musí obsahovat poddodavatelská smlouva, respektive písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky?

Dle litery ZZVZ musí závazek jiné osoby splňovat následující podmínky:
• musí mít písemnou formu,
• je lhostejno, zda jde o jednostranný úkon jiné osoby nebo o vícestrannou dohodu,
• o
 bsahuje závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele – tato povinnost je v případě ekonomické, technické kvalifikace i profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ (tj. předložení výpisu z obchodního rejstříku) splněna, pokud
obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem (takový závazek přitom musí být využitelný při vlastní realizaci veřejné zakázky, a to
v rozsahu, v jakém byla chybějící část kvalifikace dodavatele jinou osobou nahrazena), respektive
• v případě prokazování prostřednictvím jiné osoby technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d)
ZZVZ (tj. seznam referenčních zakázek, respektive osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci) obsahuje závazek,
že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Dosavadní rozhodovací praxe správních soudů (ustanovení ZZVZ i předchozího zákona jsou v této věci formulována totožně) pak doplňuje, že obecnými formulacemi, z nichž není jisté, jaké konkrétní plnění nebo jaké věci či
práva mají být poskytovány, nemůže být prokázán žádný jejich konkrétní obsah ani rozsah (například vymezení
rozsahu závazku poddodavatele souslovím „…a to alespoň v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace
podle zákona“ je neurčité, nesrozumitelné a nejednoznačné). Zcela detailní úprava celého poddodavatelského
vztahu ve smlouvě, jíž se prokazuje splnění části kvalifikace subdodavatelsky, není nezbytná, nicméně je třeba
vymezit v jakých ohledech, v jakých částech plnění veřejné zakázky, jakým konkrétním způsobem a do jaké konkrétní míry bude uchazeč reálně disponovat faktickou participací svého poddodavatele.
Výše uvedenému tedy vyhoví takový závazek, podle něhož bude poddodavatel část veřejné zakázky sám ve skutečnosti plnit. Stejně tak mu snad může vyhovět závazek subdodavatele spočívající v „ekonomickém řízení zakázky“ (pokud si pod takové označení uchazeč se subdodavatelem podřadí něco, co se v plnění veřejné zakázky reálně projeví). Akceptovat lze i poskytnutí odborně fundovaného personálního substrátu poddodavatelem
uchazeči. To vše ale vždy pouze za předpokladu, že takový závazek bude smysluplným odrazem konkrétního požadavku zadavatele na kvalifikaci, jehož splnění má být takto s využitím poddodavatele prokazováno, a že bude
dostatečně konkretizován, aby zadavatel na jeho základě mohl posoudit rozsah skutečné participace poddodavatele na veřejné zakázce (ať už v jakékoli smysluplné formě).
Poddodavatelská smlouva pak musí vždy splňovat obecné požadavky na platnost právního jednání, tzn., kromě
obecných požadavků na platnosti právního jednání musí být dostatečně určitá a srozumitelná.
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?

Jakým způsobem je možné dělit předmět veřejné zakázky? Lze jednotlivé části veřejné zakázky zadat
v samostatných zadávacích řízeních?

Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na více částí, pokud tím neobejde povinnosti stanovené zákonem (týkající se zejména stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
a následné volby druhu zadávacího řízení). ZZVZ tedy explicitně nestanoví povinnost zadavatele poptávat určitá plnění samostatně, když výslovně reguluje pouze situaci opačnou, tj.
situaci kdy zadavatel neoprávněně rozdělí předmět jediné veřejné zakázky na vícero částí
a tyto následně samostatně zadává buď zcela mimo režim zákona, nebo v režimu, který neodpovídá předpokládané hodnotě veřejné zakázky jako celku.
Rozhodnutí, zda zadavatel veřejnou zakázku rozčlení na části, tedy závisí na jeho volné úvaze; rozčlenění však
není vhodné, pokud je předmět zakázky tvořen plněními navzájem se neodlišujícími nebo plněními, která na
sebe úzce navazují.
Protiprávní pak může za určitých okolností být i zadání veřejné zakázky jako jednoho nedílného celku, neboť příliš
široké vymezení předmětu veřejné zakázky může vyvolat situaci, kdy se zadávacího řízení nemohou zúčastnit kvalifikovaní dodavatelé objektivně způsobilí realizovat předmět veřejné zakázky, a v rozporu s § 6 ZZVZ tak dochází k jejich diskriminaci. Stejně tak zadavatel musí zvažovat, zda nemá povinnost rozdělit předmět veřejné zakázky na části
z důvodu vzájemné nesouvislosti poptávaného plnění.
Rozhodnutí, zda se v konkrétním případě jedná o jedinou veřejnou zakázku, musí být založeno na posouzení možné oddělitelnosti a vzájemné souvislosti předmětu plnění veřejné zakázky. O neoddělitelnosti plnění a vzájemné
souvislosti předmětu veřejné zakázky je možno hovořit tehdy, pokud jsou kumulativně splněny znaky věcné, místní a časové souvislosti plnění. Všechny tři znaky je nutné posuzovat individuálně, přičemž nedostatek kteréhokoli
z nich brání konečnému vyhodnocení zakázky jako jednoho celku. Za jedinou veřejnou zakázkou je nutno považovat i souhrn jednotlivých, relativně samostatných plnění, souvisí-li tato spolu zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických.
Co se týká nesourodých plnění, u nichž nelze dovodit věcnou, časovou a místní souvislost, ZZVZ nezakazuje zadavateli, aby tato poptával v rámci jedné veřejné zakázky; v těchto případech by však zadavatel měl umožnit dodavatelům podávat nabídky na části veřejné zakázky, neboť se jinak může dopustit diskriminace.

INFORMAČNÍ LIST 1/2017

43

INFORMAČNÍ LIST 1/2017

