
Nákup a prodej majetku, zboží, služeb nebo jiné srovnatelné transakce prostřednictvím soutěžního, 

transparentního, nediskriminačního a bezpodmínečného nabídkového řízení 

Za podmínky, že nákup a prodej majetku, zboží, služeb nebo jiné srovnatelné transakce se uskuteční na 

základě soutěžního, transparentního, nediskriminačního a bezpodmínečného nabídkového řízení v 

souladu se zásadami Smlouvy o fungování Evropské unie týkajícími se zadávání veřejných zakázek, lze mít 

za to, že tyto transakce jsou v souladu s tržními podmínkami, pokud byla uplatněna příslušná kritéria pro 

výběr kupujícího či prodávajícího uvedená níže. 

Jednotlivé podmínky k zajištění souladu s tržními podmínkami 

 Nabídkové řízení musí být soutěžní, aby se ho mohli zúčastnit všichni kvalifikovaní uchazeči, kteří 

projeví zájem. 

 Řízení musí být transparentní, aby v každé fázi nabídkového řízení mohli být všichni 

zainteresovaní uchazeči stejně a řádně informováni. Rozhodujícími prvky transparentního 

výběrového řízení jsou dostupnost informací, dostatečný čas, který mají zainteresovaní uchazeči 

k dispozici, a jednoznačnost kritérií pro výběr a zadání. Nabídkové řízení musí být dostatečně 

zveřejněné, aby ho mohli vzít na vědomí všichni potenciální uchazeči. 

 Další podmínkou je nediskriminační zacházení se všemi uchazeči ve všech fázích řízení a 

objektivní kritéria pro výběr a zadání stanovená před řízením. Kritéria pro zadání zakázky by měla 

umožnit objektivní porovnání a posouzení uchazečů. 

 Používání a dodržování postupů podle směrnic o zadávání veřejných zakázek lze považovat za 

postačující pro vyhovění výše uvedeným požadavkům za předpokladu, že jsou splněny všechny 

podmínky pro používání příslušného řízení. Je-li podána pouze jedna nabídka, dané řízení by 

obvykle nebylo postačující k zajištění tržní ceny, ledaže i) koncepce daného řízení poskytuje 

obzvláště silné záruky zajišťující skutečnou a účinnou hospodářskou soutěž a není zřejmé, že 

věrohodnou nabídku by byl reálně schopen předložit pouze jediný subjekt nebo ii) orgány 

veřejné moci prostřednictvím dodatečných prostředků ověří, že výsledek odpovídá tržní ceně. 

 Nabídkové řízení na prodej majetku, zboží nebo služeb je bezpodmínečné, pokud obecně může 

majetek, zboží a služby, který má být prodán, získat a pro vlastní účely používat potenciální 

kupující, bez ohledu na to, zda vykonává určité obchodní činnosti, či nikoli. Jestliže existuje 

podmínka, že kupující musí ve prospěch orgánů veřejné moci nebo v obecném veřejném zájmu 

převzít zvláštní závazky, které by soukromý prodejce nevyžadoval (jiné než závazky vyplývající z 

obecného vnitrostátního práva nebo z rozhodnutí orgánů územního plánování) nelze nabídkové 

řízení pokládat za bezpodmínečné. 

Pokud veřejnoprávní subjekty prodávají majetek, zboží a služby, měla by být jediným relevantním 

kritériem při výběru kupujícího nejvyšší cena, přičemž se přihlédne rovněž k požadovaným smluvním 

ujednáním (např. záruce prodávajícího nebo jiným poprodejním závazkům). V úvahu by se měly brát 

pouze věrohodné a závazné nabídky. 

Jestliže veřejnoprávní subjekty pořizují majetek, zboží a služby, jakékoli zvláštní podmínky spojené s 

nabídkovým řízením by měly být nediskriminačně, úzce a objektivně spojeny s předmětem a konkrétním 



ekonomickým cílem zakázky. Měly by umožnit, aby ekonomicky nejvýhodnější nabídka odpovídala tržní 

hodnotě. Kritéria by měla být stanovena tak, aby umožňovala účinné konkurenční nabídkové řízení, které 

úspěšnému uchazeči ponechává pouze běžný výnos. V praxi to znamená využívání nabídkových řízení, 

která v nabídce přikládají značnou váhu složce „cena“ nebo která jinak pravděpodobně umožní 

dosáhnout soutěžního výsledku (např. určitá reverzní nabídková řízení s dostatečně jasnými kritérii pro 

zadání). 

K nabídkovému řízení více ve Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 SFEU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_cs.pdf

