
 
 
 
 
Č.j.S183/2008/VZ-16515/2008/540/MČ                                           V Brně dne 25. srpna 2008 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o přezkoumání 
úkonů zadavatele, zahájeném dne 20.6.2008 na návrh ze dne 20.6.2008, doplněném dopisem 
ze dne 14.7.2008, jehož účastníky jsou 

 
• navrhovatel – společnost Alenia Aeronautica S.p.A., IČ 03902621212, Viale 

dell´Aeronautica s.n.c., 80038, Pomigliano d´Arco, Neapol, Italy, jednající panem 
Paolo Floresem, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 29.5.2008 
Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner & spol., se sídlem 
Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1, 

 
• zadavatel – Česká republika – Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem 

Tychonova 1, 160 01 Praha 6, jejímž jménem jedná JUDr. Vlasta Parkanová, 
ministryně obrany, 

 
ve věci přezkoumání úkonů zadavatele České republiky - Ministerstvo obrany, IČ 60162694, 
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, učiněných při podpisu Memoranda o porozumění 
mezi Ministerstvem obrany a EADS Construcctiones Aeronauticas S.A., které se týká možné 
směny podzvukových taktických letounů L-159, vyřazených z výzbroje a užívání Armády ČR 
za jeden transportní letoun EADS CASA-295M pro potřeby Armády ČR a souvisejícího 
práva na případné další plnění, 
 
rozhodl takto:  
 

I. 
 
Správní řízení se podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, zastavuje. 
 

II. 
 
Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální 
částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných 
zakázkách, zadavatel není povinen hradit náklady řízení. 

 

Odůvodnění 
 
 Česká republika – Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 01 

Praha 6, jejímž jménem jedná JUDr. Vlasta Parkanová, ministryně obrany (dále jen 
„zadavatel“), podepsal dne 23.4.2008 Memorandum o porozumění (dále jen „Memorandum“) 
mezi Ministerstvem obrany a EADS Construcctiones Aeronauticas S.A. (dále jen „EADS“), 
které se týká možné směny podzvukových taktických letounů L-159, vyřazených z výzbroje a 
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užívání Armády ČR za jeden transportní letoun EADS CASA-295M pro potřeby Armády ČR 
a souvisejícího práva na případné další plnění.  
 

Dne 5.6.2008 obdržel zadavatel od společnosti  Alenia Aeronautica S.p.A.,                 
IČ 03902621212, Viale dell´Aeronautica s.n.c., 80038, Pomigliano d´Arco, Neapol, Italy, 
jednající panem Paolo Floresem, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 
29.5.2008 Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner & spol., se sídlem 
Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), námitky ze dne 4.6.2008, 
v nichž uvádí, že v důsledku uzavření uvedeného Memoranda došlo k porušení § 26 zákona 
upravujícího zadávací řízení, čímž byla zároveň porušena zásada transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Navrhovatel obdržel dne 13.6.2008 sdělení zadavatele ze 
dne 12.6.2008, v němž k námitkám navrhovatele uvádí, že jeho podání není možné považovat 
za námitku učiněnou v souladu s § 110 zákona, jelikož zadavatel neučinil žádný právně 
závazný úkon, který by směřoval k zahájení zadávacího řízení a nelze se tak řídit postupy 
 uvedenými v zákoně.   

 
Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek zadavatele za učiněné 

v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 20.6.2008 návrh k  Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel návrh dne 20.6.2008  

a tímto dnem bylo podle zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 
Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 20.6.2008. Součástí návrhu na zahájení správního 
řízení byl i návrh na vydání předběžného opatření. 

 
V návrhu navrhovatel uvádí, že dle jeho informací vzala vláda na svém jednání dne 

21.4.2008 usnesením č. 480 na vědomí úmysl Ministerstva obrany České republiky podepsat 
Memorandum a připravit po dohodě  s koncernem EADS a ve spolupráci se společnostmi 
AERO Vodochody a.s. a OMNIPOL a.s. návrh smlouvy v duchu Memoranda a pověřila 
ministryni obrany jednat ve spolupráci s ministry financí, průmyslu a obchodu o přípravě 
smlouvy vycházející z Memoranda. Navrhovatel sděluje, že Memorandum bylo podepsáno 
dne 23. dubna 2008 a jeho obsahem je nabídka společnosti EADS odebrat od zadavatele pět 
kusů nadpočetných letounů L-159 výměnou za jeden transportní letoun EADS CASA – 
295M. Dle dostupných tiskových zpráv je v návrhu Memoranda zakotvena nejen možnost 
směny pěti kusů letadel L-159 za jedno letadlo CASA-295M, ale i získání opce pro EADS na 
dalších pět nadpočetných letounů L-159 a pro zadavatele získání opce na další dva letouny 
CASA-295M, která by mohla být nahrazena opcí na transportní letoun Airbus A400M. 
Navrhovatel dodává, že dle tiskových zpráv má být součástí transakce i prodej dalších tří 
letounů typu CASA-295M, přičemž jejich nákup by mohl stát až dvě miliardy korun. 

 
Dle navrhovatele je z dosavadního postupu zadavatele nepochybné, že zadavatel 

zahájil přímé jednání týkající se možné směny nepotřebných taktických letounů L-159 za 
dopravní letouny a následného nákupu dalších dopravních letadel za zcela netransparentních 
podmínek a pouze s jedním subjektem, společností EADS, a nezamýšlí vypsat na tuto 
zakázku jakékoliv výběrové řízení nebo vyzvat jiné subjekty k podání nabídek. Navrhovatel 
se domnívá, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem a jeho zásadami, přestože dle 
navrhovatele nebyly splněny podmínky pro aplikaci výjimky z působnosti zákona.   

 
Navrhovatel dovozuje povinnost zadavatele zadat veřejnou zakázku na dodávky 

v některém ze zadávacích řízení upravených v § 21 zákona ze skutečnosti, že ministerstvo 
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obrany je zadavatelem veřejných zakázek podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona, který je při 
zadávání veřejných zakázek povinen postupovat dle zákona a respektovat zákonem stanovené 
zásady, zejména zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

 
Navrhovatel se domnívá, že předpokládaná transakce je veřejnou zakázkou ve smyslu 

zákona, neboť na základě uzavření Memoranda má být zadavateli dodán jeden transportní 
letoun CASA-295M od výrobce EADS směnou za pět taktických letounů L-159 pro EADS a 
opce na další dva letouny CASA-295M pro zadavatele, která by mohla být dle potřeby 
nahrazena opcí na transportní letoun Airbus A400M. Navrhovatel dále zdůrazňuje, že je třeba 
zohlednit i skutečnost, že dle tiskových zpráv má být součástí transakce kromě směny i nákup 
minimálně tří dopravních letadel CASA-295M.  

 
Na základě uvedené transakce se dle navrhovatele jedná o nákup dopravního letadla a 

tedy o veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 zákona. Skutečnost, 
že se v daném případě částečně jedná o směnu, nemůže podle navrhovatele v žádném případě 
ovlivnit hodnocení této transakce jako veřejné zakázky podle § 7 zákona. Podle navrhovatele 
není aplikace zákonné výjimky upravené v § 18 odst. 1 písm. c) zákona možná, neboť dle 
názoru Evropské komise lze výjimku uvedenou v čl. 296 odst. 1 písm. b) Smlouvy o ES 
aplikovat pouze na zadávání veřejných zakázek na vojenský materiál, který byl navržen, 
vyvinut a vyroben ke zvláštním vojenským účelům, tzn. nelze ji použít na případy vojenského 
materiálu, který lze použít rovněž k civilním účelům. Ani skutečnost, že se jedná o vojenský 
materiál, však nepředstavuje automatickou výjimku z pravidel vnitřního trhu, což Evropský 
soudní dvůr (dále jen „ESD“) ve své rozhodovací praxi několikrát potvrdil. Zadavatel přitom 
nijak nedeklaroval, že směnu L-159 za dopravní letadla považuje za zakázku nutnou 
k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu ve smyslu § 18 odst. 1 písm. c) zákona  a čl. 296 
Smlouvy Smlouvy o ES. Dle navrhovatele z dostupných informací vyplývá, že účelem směny 
taktických letounů L-159 za transportní letouny z produkce společnosti EADS pravděpodobně 
není pouze ochrana podstatných zájmů bezpečnosti České republiky, ale účelem směny je 
především realizace ekonomických zájmů České republiky.  

 
Navrhovatel dále poukazuje na to, že dopravní letadlo CASA-295M bylo s ohledem na 

jeho konstrukci vyvinuto jako civilní letadlo a teprve následně bylo upraveno rovněž pro 
dopravu vojenského matriálu. Ze specifikace a konstrukce dopravního letadla CASA-295M 
vyplývá, že není přizpůsobeno standardům NATO. Z tohoto důvodu není plně kompatibilní 
s obecnými standardy vojenského vybavení NATO a nemůže být použito pro přepravu 
vojenského materiálu armády a ostatních členských států NATO.  

 
Navrhovatel je přesvědčen, že dopravní letadlo CASA-295M nebylo navrhnuto a 

vyrobeno pro vojenské účely a s ohledem na jeho specifikace a parametry není vhodný pro 
využití armádou. Z tohoto důvodu nemůže uvedená transakce naplnit podmínky stanovené 
v čl. 296 Smlouvy o ES pro možnost uplatnění výjimky z  použití pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek v oblasti obrany a v daném případě tedy nelze aplikovat výjimku podle      
§ 18 odst. 1 písm. c) zákona. Navrhovatel závěrem uvádí, že sdělení o nevyhovění námitkám 
je věcně nesprávné, zkresluje skutkové okolnosti daného případu a náležitě nezdůvodňuje 
rozhodnutí zadavatele námitkám nevyhovět. 

 
Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou: 
 

• zadavatel, 
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• navrhovatel. 
 
Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. S183/2008/VZ-

13023/2008/540/MČ ze dne 30.6.2008 a usnesením č.j. S183/2008/VZ-13024/2008/MČ ze 
dne 30.6.2008 stanovil Úřad všem účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či 
činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

 
Dne 30.6.2008 vydal Úřad rozhodnutí č.j. S183/2008/VZ-12942/2008/MČ ze dne 

30.6.2008, kterým návrh na předběžné opatření navrhovatele ze dne 20.6.2008 zamítl. 
 
Dne 30.6.2008 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podanému návrhu. Ve svém 

vyjádření zadavatel uvádí, že je nezpochybnitelné, že transakce letounů by byla považována 
za veřejnou zakázku a zadavatel by tak měl postupovat v souladu se zákonnými postupy, 
včetně uvedených výjimek. Uzavřené Memorandum však podle jeho názoru není právně 
závazné, ale pouze deklaruje určitý úmysl obou stran k možné realizaci a nelze je považovat 
za úkon směřující k zahájení zadávacího řízení. Toto tvrzení opírá o vlastní text Memoranda, 
část B odst. 5), kde je konkrétně uvedeno, že Memorandum není právně závazný dokument.  

 
Zadavatel připouští, že mu byly doručeny námitky podané navrhovatelem, o kterých 

nebylo rozhodováno, neboť podání není možné považovat za námitku učiněnou v souladu      
s § 110 zákona. Zadavatel je přesvědčen, že neučinil žádný právně závazný úkon, který by 
směřoval k zahájení zadávacího řízení, a nelze se tak dle jeho názoru řídit postupy uvedenými 
v zákoně. Zadavatel dále uvádí, že zvažuje, jakým způsobem bude realizovat veřejnou 
zakázku. Pokud shledá, že není možné použít výjimku ze zákona, sděluje, že bude využito 
některé ze zadávacích řízení uvedených v zákoně.  

 
Dne 7.7.2008 se na Úřad na základě předchozí žádosti dostavil zástupce navrhovatele, 

kterému bylo umožněno nahlédnout do spisu. Dne 14.7.2008 se na Úřad opětovně dostavil 
zástupce navrhovatele, kterému bylo umožněno nahlédnout do spisu. 

 
Dne 14.7.2008 obdržel Úřad doplnění návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze 

dne 14.7.2008, jehož součástí je i vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí a návrh na 
vydání předběžného opatření.  

 
V doplnění návrhu navrhovatel uvádí, že vzhledem ke všem okolnostem případu je 

přesvědčen, že stanovisko zadavatele k Memorandu zkresluje skutkové okolnosti daného 
případu. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel činí veškeré kroky, které nezadržitelně směřují 
k uzavření smlouvy se společností EADS. Jedním z těchto kroků je zajištění finančních 
prostředků na nákup letadel, přičemž navrhovatel poukazuje na článek Rudolfa Marka ze dne 
27.6.2008 nazvaný „Smlouva o transportních letounech před podpisem“, kde se uvádí, že 
„Ministerstvo se již definitivně rozhodlo podepsat smlouvu o nákupu letounů CASA C-295 se 
společností EADS a učinilo poslední krok, zajištění peněz pro tuto akvizici.“ 

 
Navrhovatel odkazuje i na obdobné vyjádření v článku Oldřicha Dandy ze dne 

14.6.2008 nazvaném „Obrana porcuje peníze ušetřené z nákupu transportérů“. V této 
souvislosti navrhovatel zdůrazňuje, že příslušnou změnu rozpočtových opatření již schválil 
rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny České republiky svým usnesením č. 485 ze dne 
12.6.2008 a následně ji schválila i vláda České republiky na svém jednání dne 27.6.2008. 
Tyto skutečnosti dle navrhovatele jasně potvrzují jeho podezření, že zadavatel nečiní pouze 
odborné a konzultační kroky, ale že skutečně směřuje k uzavření smlouvy se společností 
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EADS, jejíž součástí má být kromě výměny letadel L-159 za dopravní letadlo CASA C-295M 
také pořízení dalších 3 dopravních letadel CASA C-295M včetně kompletní logistické 
podpory.  

 
S ohledem na nové skutečnosti, tj. že rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny a 

následně i vláda schválily příslušné změny v rozpočtu, na jejichž základě si zadavatel zajistil 
finanční prostředky, které odpovídají přibližně ceně tří letadel CASA C-295M, se lze dle 
navrhovatele oprávněně domnívat, že zadavatel již vyjednává se společností EADS o 
konkrétních podmínkách smlouvy a že k uzavření smlouvy na dodávku transportních letadel 
má dojít v krátkém časovém horizontu. Navrhovatel zdůrazňuje, že v případě uzavření 
smlouvy by došlo k ohrožení jeho zájmů i zájmů dalších subjektů, kterým tak byla 
zadavatelem odňata možnost zúčastnit se zadávacího řízení na dodávku dopravních letadel, a 
Úřadu navrhuje nařídit předběžné opatření, kterým zadavateli zakáže uzavřít smlouvu na 
pořízení dopravních letadel. 

 
Součástí doplnění je i vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí. Navrhovatel 

uvádí, že zcela odmítá stanovisko zadavatele a domnívá se, že Memorandum představuje 
úkon, na základě kterého zadavatel vyjednává se společností EADS o detailech transakce na 
dodávku dopravních letadel pro potřeby armády a směřuje k uzavření smlouvy se společností 
EADS. Memorandum nepředstavuje tedy pouhý základ pro konzultační kroky. Svým 
tvrzením, že uzavření Memoranda a postup zadavatele nelze považovat za úkon směřující 
k zahájení zadávacího řízení dle navrhovatele sám zadavatel uznává, že se jedná o veřejnou 
zakázku, ale přesto nepostupuje při jejím zadání v souladu se zákonem. Navrhovatel dodává, 
že přestože svým jednáním zadavatel směřuje k uzavření smlouvy na dodávku dopravních 
letadel, předběžně tuto zakázku neoznámil a ani nezahájil zadávací řízení postupem dle § 26 
zákona. 

 
Pokud jde o tvrzení zadavatele týkající se možného použití výjimky z aplikace zákona 

dle § 18 odst. 1 písm. c) zákona, která umožňuje zadavateli postup mimo režim zákona           
v případě, kdy je předmětem veřejné zakázky výroba nebo koupě zbraní, zbraňových systémů, 
střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu, je-li to nutné k zajištění obrany nebo 
bezpečnosti státu, navrhovatel zdůrazňuje, že podmínky aplikace této výjimky nejsou 
v daném případě dány a zadavatel je povinen postupovat v plném rozsahu podle zákona.  

 
K vyjádření zadavatele, že Memorandum není právně závazný dokument, navrhovatel 

dodává, že s tímto stanoviskem nesouhlasí a uzavření Memoranda je dle navrhovatele 
jednoznačným projevem vůle zadavatele a společnosti EADS  uzavřít smlouvu na dodávku 
dopravních letadel CASA C-295M, a tedy právním úkonem, který byl učiněn vážně, určitě a 
srozumitelně. Z obecných principů, zejména pacta sunt servanta, pak vyplývá, že smluvní 
strany jsou povinny v něm obsažené ujednání dodržovat bez ohledu na zadavatelem 
zmiňované ustanovení Memoranda o jeho právní nezávaznosti.  

 
Závěrem navrhovatel s ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuje, aby Úřad 

vydal rozhodnutí, v němž bude konstatováno, že zadavatel porušil § 6 a § 21 zákona, a uložil 
opatření k nápravě tím, že zruší nezákonné postupy zadavatele a zváží otázku možného 
uložení sankcí. 

 
Dne 14.7.2008 obdržel Úřad rozklad proti rozhodnutí o zamítnutí předběžného 

opatření č.j. S183/2008/VZ-12942/2008/540/MČ ze dne 30.6.2008, o kterém bude rozhodnuto 
samostatně.  
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 K doplnění návrhu stanovil Úřad usnesením č.j. S183/2008/VZ-14534/2008/MČ ze 

dne 21.7.2008 všem účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné 
návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

 
Návrh na vydání předběžného opatření ze dne 14.7.2008 podaný navrhovatelem na 

základě doplnění návrhu o nové skutečnosti Úřad rozhodnutím č.j. S183/2008/VZ-
14394/2008/540-MČ ze dne 21.7.2008  zamítl. 

 
Dne 25.7.2008 se na Úřad dostavil na základě předchozí žádosti zástupce zadavatele, 

kterému bylo umožněno nahlédnout do správního spisu. 
 

Dne 4.8.2008 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 30.7.2008, v němž uvádí, že 
po prostudování doplnění návrhu zjistil, že nebyly doplněny žádné nové důkazy, a proto 
zadavatel trvá na svém původním stanovisku ze dne 27.6.2008. Zadavatel dodává, že poskytl 
o uvažované transakci informaci vládě České republiky o tom, že jednání mezi ním a 
koncernem EADS i nadále pokračují, a doplňuje, že do konce srpna by zadavatel měl 
připravit návrh smlouvy. Zadavatel se domnívá, že je možné použít ustanovení § 18 odst. 1 
písm. c) zákona, kdy zadavatel není povinen podle zákona zadávat veřejné zakázky, jestliže 
jejich předmětem je výroba nebo koupě zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo 
zabezpečení dalšího vojenského materiálu, je-li to nutné k zajištění obrany nebo bezpečnosti 
státu. Zadavatel je přesvědčen, že letoun CASA-295M je vojenským materiálem ve smyslu 
zákona.  

 
Dne 25.8.2008 obdržel Úřad doplnění vyjádření zadavatele ze dne 22.8.2008, v němž 

sděluje, že naplnění předmětné výjimky spatřuje v požadavku uživatele na úpravu konstrukce 
vybavení letadel umožňující pasivní ochranu, tzv. Radar Warning Receiver, Counter Measure 
Dispensing System, Missile Approach Warning System, Laser Warning Systém, prostředky 
pro noční vidění, dále v úpravě nákladového prostoru pro nakládání, vykládání a shozu 
nákladu, provádění výsadků a přepravu pacientů (MEDEVAC). 

 
K odůvodnění z hlediska zajištění bezpečnosti státu zadavatel sděluje, že dne 

22.10.2007 přijala vláda usnesení o Transformaci resortu Ministerstva obrany, kde schvaluje 
trvalé zajištění potřebných finančních zdrojů pro případné nasazení sil a prostředků armády 
ČR, vyčleňovaných do sil rychlé reakce NATO a Evropské unie, a to mimo rozpočet resortu 
Ministerstva obrany. Tato transformace byla následovně rozpracována do podmínek resortu 
Ministerstva obrany ve směrnici č.j. 1088-1/2007/DP-3691, kde jsou ve vztahu 
k předmětnému projektu definovány kroky pořídit u dopravního letectva transportní letouny 
pro předpravu materiálu, sil a prostředků armády ČR a posílit expediční schopnosti letecko-
technického zabezpečení tak, aby došlo k naplnění politicko-vojenských ambicí ČR. 

 
Dále zadavatel uvádí, že pořízení letounů CASA-295M naplňuje podmínky ust. § 18 

odst. 1 písm. c) zákona, neboť pořizované letouny CASA-295M jsou určeny pro zabezpečení 
taktické přepravy nákladů, techniky, matriálu, bojových jednotek a osob, k provádění všech 
druhů vzdušných výsadků osob a padákového shozu patentizovaného nákladu nebo nákladu 
v kontejnerech včetně metody LAPES a zdravotnického odsunu osob MEDEVAC. V případě 
vyčlenění letounů do mírových misí se jedná o bezprostřední podporu bojových jednotek 
z letiště blízkého jejich nasazení formou operační přepravy osob včetně evakuace raněných a 
materiálu včetně zbraní, vojenské techniky, hořlavin a střeliva.  Zadavatel dodává, že letoun 
musí být vybaven prostředky vlastní ochrany a nočního vidění a v případě obrany státu plní  
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úkoly evakuace ohrožených osob, podporují manévry vojenských sil a prostředků, provádí 
leteckou rekognoskaci zájmových území a zásobují občany a vojáky v odříznutých oblastech.  

  
 Úřad přezkoumal případ na základě § 113 a následujících zákona a po zhodnocení 

podmínek řízení rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující 
rozhodné skutečnosti. 

 
Úvodem Úřad předestírá, že je nutné vyřešit dvě otázky,  a to otázku, zda je Úřad 

příslušný k přezkoumání předmětné záležitosti a současně otázku, zda byl navrhovatel 
oprávněn podat návrh na zahájení správního řízení. K zodpovězení těchto otázek je rovněž 
nutné vyřešit otázku, zda-li se v šetřeném případě jedná o veřejnou zakázku spadající pod 
výjimku podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona. Pokud by se totiž o výjimku ze zákona podle § 18 
odst. písm. c) nejednalo, byla by v takém případě dána příslušnost Úřadu k přezkumu i 
možnost navrhovatele podat námitky a následně návrh na zahájení správního řízení.  

 
Úřad konstatuje, že se v případě Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem 

obrany a EADS Construcctiones Aeronauticas S.A., které se týká možné směny 
podzvukových taktických letounů L-159, vyřazených z výzbroje a užívání Armády ČR za 
jeden transportní letoun EADS CASA-295M pro potřeby Armády ČR a souvisejícího práva 
na případné další plnění, jedná o veřejnou zakázku podle § 7 odst. 1 zákona, neboť jde o 
pořízení dodávek s předpokládanou cenou 2,25 miliard korun, kterou tvoří předpokládané 
náklady na pořízení letounů včetně opce, bez ohledu na s tím spojenou směnu jednoho 
transportního letounu CASA-295M od výrobce EADS za pět taktických letounů L-159. 

 
K právní závaznosti Memoranda Úřad uvádí, že pokud zadavatel jedná s dodavatelem 

o určitém budoucím plnění, není otázka právní závaznosti Memoranda rozhodující, neboť        
i v rámci běžných zadávacích řízení Úřad přezkoumává veškeré úkony zadavatele, směřující 
k uzavření smlouvy, nikoliv již právně závazné, tedy uzavřené smlouvy. 

 
Pokud by se  však v šetřeném případě jednalo o výjimku podle § 18 odst. 1 písm. c) 

zákona, není dána příslušnost Úřadu k přezkumu zadání, jelikož zadavatel není povinen 
dodržovat pravidla stanovená zákonem. 

 
 V této souvislosti Úřad dále odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 As 

50/2006-137 ze dne 29.4.2008, kterým zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 
2.5.2006 č.j. 8 Ca 323/2005-74. Soud se v tomto rozsudku „Přezbrojení Armády české 
republiky“ zabýval otázkou, zda Úřadu svědčí pravomoc přezkoumávat postup zadavatele při 
nákupu vojenského materiálu. Soud zde uzavřel, že není pochyb o tom, že přezkoumávaná 
zakázka je veřejnou zakázkou ve smyslu zákona, nicméně vnitrostátní ani komunitární 
předpisy neukládají členským státům povinnost zajistit cestou řízení před nezávislým 
orgánem přezkum zákonnosti zadávacího řízení v případech, kdy se zakázka týká podstatných 
zájmů bezpečnosti státu a jejímž předmětem jsou dodávky vojenského materiálu. 

 
 Ke stejnému závěru dospěl i Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 22.12.2006 č.j. 

Ca 25/2006-196, v němž Krajský soud shledal, že ani vnitrostátní ani komunitární předpisy 
neukládají členským státům povinnost zajistit cestou řízení před nezávislým orgánem 
přezkum zákonnosti zadávacího řízení v případech, kdy se zakázka týká podstatných zájmů 
bezpečnosti státu, a kdy jejím předmětem jsou dodávky vojenského materiálu. Soud nad 
rámec uvedl, že ačkoli zakázka na dodávku vojenského materiálu pro bezpečnost státu splňuje 
znaky definice veřejné zakázky podle zákona, a lze ji tedy formálně za veřejnou zakázku 
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považovat, zákon o veřejných zakázkách se na její zadávání a přezkum tohoto postupu 
nevztahuje. Úřadu není v  tomto směru žádná pravomoc svěřena a ani komunitární předpisy 
neukládají členským státům povinnost zajistit cestou řízení před nezávislým orgánem 
přezkum zákonnosti zadávacího řízení v případech, kdy se zakázka týká podstatných zájmů 
bezpečnosti státu a jejím předmětem jsou dodávky vojenského materiálu.  
 

Soud v rozsudku uzavírá, že v takových případech přezkumná působnost Úřadu coby 
orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek založena není. 
 

Podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona se tento zákon nevztahuje na zadávání zakázek, 
jestliže jejich předmětem je výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva 
nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu, je-li to nutné k zajištění obrany nebo 

bezpečnosti státu.  Seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách je 
stanoven vyhláškou č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro 
účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“). Tato zákonná výjimka se vztahuje 
výhradně na zakázky Ministerstva obrany české republiky, resp. Armády České republiky. 
 

Úřad k aplikaci citovaného výjimky z působnosti zákona konstatuje, že při výkladu 
účelu a smyslu předmětné výjimky je nezbytné přihlédnout i k právu Evropských 
společenství. Citované zákonné ustanovení je transpozicí zadávacích směrnic, které odkazují 
na článek 296 (bývalý článek 223) odst. 1 písm. b) Smlouvy o založení Evropského 
společenství a transpozicí směrnic 2004/18/ES a 2004/17ES, které v předmětných 
ustanoveních odkazují na čl. 296 Smlouvy o založení Evropského společenství. 

 
Podle čl. 296 odst. 1 písm. b) Smlouvy o založení ES ustanovení této smlouvy nebrání 

tomu, aby každý členský stát mohl učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně 
podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného 
materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky 
hospodářské soutěže na společném trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským 
účelům. 

 
Ze zadávacích směrnic a Smlouvy o založení ES vyplývá, že výjimku ze zadávání při 

nákupu vojenského materiálu je možné aplikovat jen v případech, kdy jde o ochranu 
„podstatných zájmů bezpečnosti“ státu.  

 
Podle § 2 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 274/2006 Sb., vyhlášky, kterou se stanoví 

seznam vojenského matriálu pro účely zákona o veřejných zakázkách, do seznamu 
vojenského materiálu podle § 18 odst. 1 písm.c) a § 18 odst. 2 písm. i) zákona náleží také 
letecká technika a její vybavení pro zajištění obrany a bezpečnosti státu: 

1. letadla, vrtulníky a bezpilotní prostředky speciálně konstruované nebo upravené, 
2. letecké motory, 
3. zařízení letadel nebo vrtulníků speciálně konstruované, 
4. zbraňové a další systémy pro leteckou techniku uvedenou v bodu 1, 
5. pozemní zařízení k zařízením uvedeným v bodu 1. 
 
Úřad konstatuje, že s ohledem na povahu pořizovaného plnění  a jeho předpokládaném 

využití je možné aplikovat cit. výjimku, neboť se jedná o pořízení vojenského materiálu 
nezbytného k zajištění bezpečnosti státu, o čemž svědčí i vyjádření zadavatele ze dne 
22.8.2008, v němž jako odůvodnění z hlediska nutnosti letadel k zajištění obrany a 
bezpečnosti státu uvedl, že letouny CASA-295M jsou určeny pro zabezpečení taktické 
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přepravy nákladů, techniky, materiálu, bojových jednotek a osob, k provádění všech druhů 
vzdušných výsadků osob a padákového shozu paletizovaného nákladu nebo nákladu 
v kontejnerech, včetně metody LAPES a zdravotnického odsunu osob MEDEVAC. V případě 
mírových misí zajišťují bezprostřední podporu bojových jednotek z letiště blízkého jejich 
nasazení formou operační přepravy osob, včetně evakuace raněných a materiálu včetně 
zbraní, vojenské techniky, hořlavin a střeliva. V případě obrany státu plní letouny úkoly 
evakuace ohrožených osob, podporují manévry vojenských sil a prostředků, provádí leteckou 
rekognoskaci zájmových území a zásobují vojáky a občany v odříznutých oblastech. 

  
Závěrem Úřad uvádí, že podle uvedeného výkladu lze úkony zadavatele učiněné při 

podpisu Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany a EADS Construcctiones 
Aeronauticas S.A., které se týká možné směny podzvukových taktických letounů L-159, 
vyřazených z výzbroje a užívání Armády ČR za jeden transportní letoun EADS CASA-295M 
pro potřeby Armády ČR a souvisejícího práva na případné další plnění, podřadit pod 
předmětnou výjimku, jsou-li zakázky vojenského materiálu zadávány v souvislosti s událostí 
či okolností, jež si vyžaduje zajištění bezpečnosti nebo obrany státu, neboli jinými slovy jde o 
zajištění podstatných zájmů bezpečnosti státu. S ohledem na okolnosti šetřeného případu je 
tak možné mít podmínky pro použití předmětné výjimky za splněné. 

 
Vzhledem k tomu, že podmínky pro použití výjimky ze zákona podle § 18 odst. 1 

písm. c) byly prokazatelně naplněny, Úřad správní řízení zastavil, neboť v takovém případě 
není dána jeho působnost k přezkumu zadání podle § 112 zákona. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poučení:  
 
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad 

k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný 
rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat 
jeden stejnopis. 
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Mgr. Jindřiška Koblihová 
II. místopředsedkyně ÚOHS 

pověřená řízením sekce veřejných zakázek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 
 
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

 
Mgr. Radek Pokorný, advokát, AK Pokorný, Wagner & spol., Karolíny Světlé 301/8, 110 00 
Praha 1 
 
 
Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce 
 


