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1. Úvod 
 
Tento odborný posudek je zpracován na základě zadání odborného posudku č. 31388/2009-26 
vystaveného Ministerstvem pro místní rozvoj, odbor řízení operačních programů, a jeho předmětem 
je zejména zpracování odpovědí na nejčastější dotazy žadatelů v rámci Integrovaného operačního 
programu, oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.  
 
Dotazy žadatelů se v převážné části týkají problematiky dělení veřejné zakázky a rozlišování hranic 
mezi jedinou veřejnou zakázkou a několika samostatnými veřejnými zakázkami. Z tohoto důvodu je 
v úvodní části tohoto odborného posudku obsažen obecný úvod do problematiky dělení veřejných 
zakázek a rozlišování hranic mezi jedinou veřejnou zakázkou a několika samostatnými veřejnými 
zakázkami. V návaznosti na to jsou pak v další části obsaženy konkrétní odpovědi na jednotlivé dotazy 
žadatelů poskytnuté zpracovateli Ministerstvem pro místní rozvoj. 
 
 

2. Seznam použitých zkratek 
 
zákon o veřejných 
zakázkách 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů 

  
IOP Integrovaný operační program 
  
IPRM Integrovaný plán rozvoje měst 
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3. Obecný úvod do problematiky dělení veřejných zakázek a stanovení 
hranice mezi jedinou veřejnou zakázkou a několika samostatnými 
veřejnými zakázkami 

 
Tato část odborného posudku s ohledem na skutečnost, že dotazy žadatelů, jichž se zpracování 
tohoto odborného posudku týká, se v převážné části týkají problematiky dělení veřejné zakázky a 
rozlišování hranic mezi jedinou veřejnou zakázkou a několika samostatnými veřejnými zakázkami, 
obsahuje obecný úvod do problematiky dělení veřejných zakázek a rozlišování hranic mezi jedinou 
veřejnou zakázkou a několika samostatnými veřejnými zakázkami. 
 
 
3.1. Dělení veřejných zakázek 
 
Problematika dělení veřejných zakázek je v zásadě upravena ustanoveními § 13 odst. 3 a 4 zákona o 
veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách zásadně umožňuje dělení veřejných zakázek; tuto 
možnost však limituje jednak ustanovením § 13 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách a jednak 
požadavkem postupu v souladu se zásadami vyjádřenými v ustanovení § 6 zákona o veřejných 
zakázkách. 
 
Podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách nesmí zadavatel rozdělit předmět 
veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené 
v ustanovení § 12 zákona o veřejných zakázkách, tzn. že nesmí rozdělit veřejnou zakázku tak, aby se 
 
 z jedné nadlimitní veřejné zakázky stalo několik podlimitních veřejných zakázek či dokonce 

veřejných zakázek malého rozsahu, 
 
případně aby se 
 
 z jedné podlimitní veřejné zakázky stalo několik veřejných zakázek malého rozsahu. 
  
Zadavatel však nesmí rozdělit předmět jedné veřejné zakázky na několik samostatných veřejných 
zakázek ani tehdy, pokud by sice nedošlo ke změně režimu veřejné zakázky (z nadlimitní na 
podlimitní či malého rozsahu, z podlimitní na malého rozsahu), ale takové rozdělení by bylo v rozporu 
se zásadami stanovenými v ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách, zejména pak zásadou 
zákazu diskriminace. Takové rozdělení jedné veřejné zakázky na několik samostatných veřejných 
zakázek totiž může diskriminovat některé uchazeče při uplatnění jejich práv. Například v případě 
uplatnění námitek proti zadávacím podmínkám každé takové samostatné veřejné zakázky a 
následném podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže by uchazeč byl povinen hradit kauci podle ustanovení § 115 zákona o veřejných zakázkách za 
každý takový návrh, kdežto v případě, že by zadavatel nerozdělil takovou veřejnou zakázku na několik 
samostatných veřejných zakázek, by uchazeč hradil kauci pouze jednou. 
 
Těmto případům lze předcházet prostřednictvím tzv. přípustného rozdělení veřejné zakázky ve 
smyslu ustanovení § 13 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. V takovém případě totiž zadavatel 
jedinou veřejnou zakázku dělí na části a nikoli na samostatné veřejné zakázky, přičemž 
předpokládaná hodnota takové veřejné zakázky rozdělené na části je dána součtem předpokládaných 
hodnot všech částí veřejné zakázky. 
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3.2. Stanovení hranice mezi jedinou veřejnou zakázkou a několika samostatnými veřejnými 

zakázkami  
 
S problematikou dělení veřejných zakázek souvisí rovněž otázka, kdy se jedná o jedinou veřejnou 
zakázku a kdy se jedná o několik samostatných veřejných zakázek. Při vymezení hranice mezi tím, kdy 
se ještě jedná o jedinou veřejnou zakázku a kdy již o více samostatných veřejných zakázek, je třeba 
v souladu s rozhodovací činností Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zohlednit několik 
podstatných okolností. Jedná se o  
 
a) věcnou souvislost; 
b) geografickou souvislost; 
c) časovou souvislost, 
d) případně další okolnosti. 
 
ad a) Věcnou souvislostí je třeba rozumět souvislost několika veřejných zakázek z pohledu jejich 

předmětu. Věcnou souvislost však zpravidla nelze posuzovat z pohledu různých druhů veřejné 
zakázky. Nelze tedy například obecně konstatovat, že nemůže existovat věcná souvislost mezi 
veřejnou zakázkou na dodávky a veřejnou zakázkou na služby; ta bývá naopak poměrně častá. 
Věcnou souvislost je tedy třeba vnímat z pohledu vymezení předmětu veřejné zakázky bez 
ohledu na její druh. Věcná souvislost tedy nebude pravděpodobně existovat mezi veřejnou 
zakázkou na stavební práce spočívající v zateplení obytného domu a veřejnou zakázkou na 
stavební práce spočívající ve výstavbě dětského hřiště, byť nacházejícího se v těsné blízkosti 
takového obytného domu. Naopak o věcnou souvislost se zpravidla bude jednat například 
v případě veřejných zakázek obecně spočívající v opravách či úpravách obytných domů, tzn. 
veřejné zakázky, jejímž předmětem je výměna oken v obytném domě, veřejné zakázky, jejímž 
předmětem je provedení zateplení obytného domu, případně veřejné zakázky, jejímž 
předmětem je výměna výtahu. 

 
ad b) Geografickou souvislostí je třeba rozumět místní souvislost několika veřejných zakázek 

z pohledu jejich místa plnění. Rovněž v tomto případě nezáleží na druhu těchto veřejných 
zakázek. Jen stěží budou mít geografickou souvislost veřejné zakázky, jejichž místem plnění 
budou dvě (či více) naprosto odlišná místa plnění. S problematikou geografické souvislosti však 
velmi úzce souvisí i problematika územní působnosti zadavatele. Odlišně bude třeba vnímat 
geografické souvislosti u zadavatelů – obcí, jinak u zadavatelů – krajů a jinak u zadavatelů 
s celostátní působností – např. ministerstva. Například u zadavatelů s celostátní působností 
nelze vyloučit geografickou souvislost ani v případě, že místa plnění dvou veřejných zakázek 
budou od sebe vzdálena i stovky kilometrů. Ačkoli jsou geografické souvislosti jednou 
z okolností ovlivňujících posouzení, zda se jedná o jedinou veřejnou zakázku či několik 
samostatných veřejných zakázek, je třeba tyto souvislosti posuzovat s určitou rezervou a spíše 
jako doplňkový faktor. 

 
ad c) Časovou souvislostí je třeba rozumět souvislost několika veřejných zakázek z pohledu doby 

jejich realizace. Ani v tomto případě není druh veřejné zakázky rozhodný. Rozhodující naopak 
je, zda má několik různých veřejných zakázek souvislost z hlediska času, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o veřejné zakázky, jejichž doba plnění je časově podobná, nebo o veřejné zakázky, 
jež na sebe časově navazují. Stěží tak budou mít časovou souvislost veřejné zakázky, u nichž je 
doba plnění naprosto odlišná, například v řádech let. Ani takové případy však nelze zcela 
vyloučit. 
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ad d) Mezi další okolnosti lze zařadit například skutečnost, že několik veřejných zakázek společně 
tvoří jeden funkční celek, případně předvídatelnost jednotlivých veřejných zakázek ze strany 
zadavatele. Zadavatel kupříkladu jen stěží odůvodní rozdělení dvou veřejných zakázek, které 
spolu jinak souvisejí, tím, že v době, kdy zadával první z nich, nevěděl o tom, že v dohledné 
době bude muset zadat i tu druhou (samozřejmě za podmínky, že potřeba realizace druhé 
veřejné zakázky nevznikla nahodile v závislosti na vnějších okolnostech). 

 
Je samozřejmé, že při posuzování problematiky dělení veřejných zakázek je třeba zohlednit všechny 
uvedené okolnosti a nikoli pouze jednu či několik z nich. Teprve po takto provedeném hodnocení lze 
dospět k závěru, zda se v konkrétním případě jednalo o jedinou veřejnou zakázku či několik 
samostatných zakázek. Existují samozřejmě hraniční případy, kdy takové hodnocení nejenže nebude 
jednoduché, ale bude velmi sporné. V těchto případech pak závisí na posouzení celé řady skutečností 
a okolností.  
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4. Odpovědi na dotazy žadatelů 
 
V této části jsou obsaženy odpovědi na jednotlivé dotazy žadatelů tak, jak byly zpracovateli 
poskytnuty pro účely zpracování tohoto odborného posudku. 
 
1. Jak má zadavatel správně postupovat, aby nedošlo k nezákonnému dělení veřejné zakázky a 

obcházení limitů, jestliže má jeden stavební projekt na opravu domu, ve kterém je oprava 
fasády, výměna oken a oprava výtahu? 
 
Skutečnost, že zadavatel má zpracovánu jednu projektovou dokumentaci na opravu domu 
zahrnující jednak opravu fasády domu, výměnu oken a opravu výtahu, není sama o sobě 
určující. Mnohem důležitější je, zda budou jednotlivé části opravy domu realizovány najednou 
či nikoli. Pokud ano, což lze pravděpodobně předpokládat, tak by zadavatel měl postupovat 
tak, že všechny části opravy domu bude zadávat jako jednu jedinou veřejnou zakázku, kterou 
však z důvodů vhodnosti může rozdělit na části. To se jeví praktické zejména v případě opravy 
výtahu, u níž lze mít pochybnosti o věcné souvislosti s ostatními částmi opravy domu (viz výše 
kapitola 3.2. tohoto odborného posudku). Zadavatel tak umožní potenciálním dodavatelům, 
aby si nabídku podali pouze pro část veřejné zakázky (např. oprava výtahu), aniž by se 
současně ucházeli o ostatní části veřejné zakázky (např. výměna oken a oprava fasády). 
 
Pokud zadavatel bude jednotlivé části opravy domu zadávat jako jedinou veřejnou zakázku 
rozdělenou na části, je povinen při stanovení předpokládané hodnoty postupovat podle 
ustanovení § 13 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (viz výše kapitola 3.1. tohoto odborného 
posudku) a přepokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovit součtem hodnot všech částí této 
jediné veřejné zakázky. 
 
Na základě takto zjištěné předpokládané hodnoty pak zadavatel v souladu s ustanovením § 12 
zákona o veřejných zakázkách stanoví, zda se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, 
podlimitní veřejnou zakázku či nadlimitní veřejnou zakázku. 
 
 

2. Jak má zadavatel správně postupovat, aby nedošlo k nezákonnému dělení veřejné zakázky a 
obcházení limitů, jestliže má zadavatel několik obytných domů, které chce podrobit celkové 
rekonstrukci, má vytvořený plán (IPRM), ve kterém je počítáno v řádu několika let s jejich 
rekonstrukcí, na každý dům má vlastní stavební projekt? Počítá, že v každém roce opraví 
pouze jeden dům.  
 
Pokud má zadavatel vytvořen plán na rekonstrukci bytových domů (tzn. jedná o plánovanou 
rekonstrukci, jejíž realizaci zadavatel předpokládá), byť rozloženou do několika let, je na místě 
takovou veřejnou zakázku zadávat jako jeden celek, tedy jedinou veřejnou zakázku. 
 
Je na zvážení zadavatele, zda tuto jedinou veřejnou zakázku rozdělí na části (tzn. že při 
stanovení předpokládané hodnoty bude postupovat podle ustanovení § 13 odst. 4 zákona o 
veřejných zakázkách (tj. předpokládanou hodnotu tvoří součet hodnot všech částí veřejné 
zakázky) nebo zda bude tuto jedinou veřejnou zakázku zadávat jako jeden celek.  
 
Vzhledem k tomu, že se ovšem jedná o realizaci stejných činností (zejména stavebních prací) 
rozdělených pouze geograficky v závislosti na umístění jednotlivých rekonstruovaných 
obytných domů, jeví se jako vhodnější zadávat tuto veřejnou zakázku jako celek s dobou plnění 
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rozdělenou do několika let. Tento závěr potvrzuje rovněž skutečnost, že zadavatel nemá 
v úmyslu souběžně rekonstruovat více obytných domů. 
 
Pro úplnost je třeba doplnit, že v tomto směru se skutečnost, že zadavatel má zpracovánu 
projektovou dokumentaci samostatně pro každý obytný dům, jeví jako nepodstatná. 
 
 

3. Jak má zadavatel správně postupovat, aby nedošlo k nezákonnému dělení veřejné zakázky a 
obcházení limitů, jestliže je v IPRM plán na revitalizace šesti prostranství (na to jsou také 
plánované výdaje v rozpočtu)? Stavební dokumentace se vytváří postupně a na každé 
prostranství zvlášť.  
 
Pokud má zadavatel vytvořen plán na revitalizaci několika prostranství (tzn. jedná o 
plánovanou revitalizaci, jejíž realizaci zadavatel předpokládá), byť rozloženou do několika let, je 
na místě takovou veřejnou zakázku zadávat jako jeden celek, tedy jedinou veřejnou zakázku. 
 
Je na zvážení zadavatele, zda tuto jedinou veřejnou zakázku rozdělí na části (tzn. že při 
stanovení předpokládané hodnoty bude postupovat podle ustanovení § 13 odst. 4 zákona o 
veřejných zakázkách (tj. předpokládanou hodnotu tvoří součet hodnot všech částí veřejné 
zakázky) nebo zda bude tuto jedinou veřejnou zakázku zadávat jako jeden celek.  
 
Vzhledem k tomu, že se ovšem jedná o realizaci stejných činností rozdělených pouze 
geograficky v závislosti na umístění jednotlivých revitalizovaných prostranství, jeví se jako 
vhodnější zadávat tuto veřejnou zakázku jako celek s dobou plnění rozdělenou do několika let.  
 
Pro úplnost je třeba doplnit, že v tomto směru se skutečnost, že zadavatel zpracovává 
postupně projektovou dokumentaci samostatně pro každé revitalizované prostranství, jeví jako 
nepodstatná. V žádném případě však nemůže být rozdělení jediné veřejné zakázky na několik 
samostatných veřejných zakázek odůvodněno tím, že zadavatel zpracovává projektovou 
dokumentaci pro revitalizaci jednotlivých prostranství postupně. Otázkou je, jaké důvody 
vedou zadavatele k postupnému zpracovávání projektové dokumentace pro jednotlivá 
revitalizovaná prostranství, zejména pak, zda se jedná o důvody objektivní či rozhodnutí 
zadavatele. Tyto okolnosti by mohly mít určitý vliv na způsob zadání veřejné zakázky; bez 
dalšího však nelze jednoznačně odpovědět. 
 
 

4. Co znamená z hlediska stavebních prací věcné, časové a geografické hledisko? Lze nějak 
obecně říci, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje za dělení zakázek a 
obcházení limitů? 
 
K povaze věcného, časového a geografického hlediska viz výše kapitola 3.2. tohoto odborného 
posudku. Posuzování věcných, časových a geografických souvislostí je vždy specifické a závisí 
na okolnostech a podmínkách konkrétního případu. Z tohoto pohledu tedy nelze vysledovat 
obecné tendence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při posuzování těchto hledisek a 
souvislostí v rámci hodnocení dělení veřejných zakázek a obcházení limitů stanových pro 
nadlimitní, případně podlimitní veřejné zakázky.  
 
 

5. Postupuje zadavatel správně při veřejných zakázkách na revitalizaci veřejného prostranství 
sídlišť, kdy bude podávat 21 projektových žádostí do IOP, pokud 
 



Bakeš & partneři 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

ATTORNEYS AT LAW 

RECHTSANWÄLTE 
 

Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1, Česká republika 
tel.: +420 221 967 407, fax: +420 224 238 546, e-mail: office@bakes.cz 

Stránka 8 z 13 
 

a) každá projektová žádost má svou projektovou kancelář a samostatně se řeší příprava 
projektu PD; 

b) ve většině případů je příprava projektové dokumentace do 300 000 Kč, a tudíž malého 
rozsahu podle směrnice pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Chomutov; 

c) zadávání veřejných zakázek pro stavební práce vyhlásíme jeden tendr pro dodavatele 
revitalizace pro rok 2010; 

d) pro publicitu vyhlásíme jeden tendr na publicitu? 
 
Za předpokladu, že revitalizace veřejného prostranství sídlišť bude realizována pouze v roce 
2010, bude zadavatel postupovat správně, pokud provede jediné zadávací řízení na jedinou 
veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude provedení revitalizace těchto veřejných prostranství 
sídlišť.  
 
Pokud by však chtěl zadavatel provést jediné zadávací řízení pouze pro část revitalizace 
veřejného prostranství sídlišť realizovanou v roce 2010, přičemž další části revitalizace 
veřejného prostranství sídlišť mají být realizovány v následujících letech, pak již postup 
zadavatele není správný. Jedná se totiž o umělé dělení veřejné zakázky, což jsou případy, kdy 
zadavatel, ačkoli ví, že bude veřejnou zakázku realizovat v průběhu několika let, zadá veřejnou 
zakázkou pouze pro její část realizovanou v jednom roce. 
 
Jestliže zadavatel předpokládá dobu realizace revitalizace veřejného prostranství sídlišť 
rozloženou do několika let, pak by měl postupovat tak, že provede jediné zadávací řízení na 
jedinou veřejnou zakázku s dobou realizace několika let. Je již pak na zvážení zadavatele, zda 
tuto jedinou veřejnou zakázku rozdělí na části, tzn. že při stanovení předpokládané hodnoty 
bude postupovat podle ustanovení § 13 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (tj. 
předpokládanou hodnotu tvoří součet hodnot všech částí veřejné zakázky) nebo zda bude tuto 
jedinou veřejnou zakázku zadávat jako jeden celek. 
 
Podobně by měl zadavatel postupovat při zadávání veřejné zakázky na publicitu. 
 
 

6. Bytové družstvo spravuje 10 bytových domů. Chce opravovat střechu, vyměnit okna, zateplit 
fasádu a vyměnit stupačky. Dá se nějak stanovit, zda rozdělit zadávací řízení na jednotlivé 
výše uvedené činnosti pro všechny domy, nebo udělat zadávací řízení na všechny činnosti pro 
jednotlivé domy, tj. jen výměna oken pro 10 domů nebo střecha, okna, fasáda, stupačky pro 
1 dům? Pokud jeden bytový dům (panelák) = 9 vchodů, jde to udělat třeba i po částech (tj. po 
třech vchodech)?  
 
V daném případě bude rozhodující, zda zadavatel (bytové družstvo) hodlá opravy bytových 
domů realizovat v nějakém předpokládaném termínu či zda se jedná pouze o dlouhodobý plán 
zadavatele bez konkrétnějšího časového vymezení.  
 
Pokud však zadavatel plánuje provést opravy těchto bytových domů v konkrétnějším termínu 
(např. ví, že se opravy budou realizovat v příštích 4 letech), měl by postupovat tak, že opravy 
všech bytových domů zadá jako jedinou veřejnou zakázku s dobou plnění rozdělenou do 
několika let. Vzhledem k charakteru oprav bytových domů lze doporučit z důvodů vhodnosti 
rozdělit tuto jedinou veřejnou zakázku na části. Zadavatel tak umožní potenciálním 
dodavatelům, aby si nabídku podali pouze pro část veřejné zakázky (např. výměna oken), aniž 
by se současně ucházeli o ostatní části veřejné zakázky (např. oprava střechy či oprava fasády). 
 



Bakeš & partneři 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

ATTORNEYS AT LAW 

RECHTSANWÄLTE 
 

Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1, Česká republika 
tel.: +420 221 967 407, fax: +420 224 238 546, e-mail: office@bakes.cz 

Stránka 9 z 13 
 

Pokud zadavatel bude jednotlivé části oprav bytových domů zadávat jako jedinou veřejnou 
zakázku rozdělenou na části, je povinen při stanovení předpokládané hodnoty postupovat 
podle ustanovení § 13 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (viz výše kapitola 3.1. tohoto 
odborného posudku) a přepokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovit součtem hodnot 
všech částí této jediné veřejné zakázky. 
 
Na základě takto zjištěné předpokládané hodnoty pak zadavatel v souladu s ustanovením § 12 
zákona o veřejných zakázkách stanoví, zda se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, 
podlimitní veřejnou zakázku či nadlimitní veřejnou zakázku. 
 
 

7. Dále tendrování výtahů (problémy ohledně projektové dokumentace).  
 

Tento dotaz je poněkud nejasný, nicméně lze předpokládat, že směřuje k tomu, zda je v rámci 
rekonstrukce bytového domu možné zadat samostatně veřejnou zakázku na opravu či výměnu 
výtahu odděleně od ostatních rekonstrukčních prací (např. výměna oken, oprava střechy, 
oprava fasády apod.).  
 
Takový postup však není správný. Zadavatel by měl postupovat tak, že opravu bytového domu 
zadá jako jedinou veřejnou zakázku. Vzhledem k charakteru oprav bytových domů lze 
doporučit z důvodů vhodnosti rozdělit tuto jedinou veřejnou zakázku na části. Zadavatel tak 
umožní potenciálním dodavatelům, aby si nabídku podali pouze pro část veřejné zakázky (např. 
výměna či oprava výtahu), aniž by se současně ucházeli o ostatní části veřejné zakázky (např. 
výměna oken, oprava střechy či oprava fasády). 
 
Pokud zadavatel bude jednotlivé části opravy bytového domu zadávat jako jedinou veřejnou 
zakázku rozdělenou na části, je povinen při stanovení předpokládané hodnoty postupovat 
podle ustanovení § 13 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (viz výše kapitola 3.1. tohoto 
odborného posudku) a přepokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovit součtem hodnot 
všech částí této jediné veřejné zakázky. 
 
Na základě takto zjištěné předpokládané hodnoty pak zadavatel v souladu s ustanovením § 12 
zákona o veřejných zakázkách stanoví, zda se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, 
podlimitní veřejnou zakázku či nadlimitní veřejnou zakázku. 
 

 
8. Může se zpracovatel projektové dokumentace zúčastnit zadávacího řízení na realizaci (ať už 

je projektová dokumentace uznatelná nebo ne)?  
 

Zákon o veřejných zakázkách výslovně nezakazuje, aby se zpracovatel projektové dokumentace 
zúčastnil se svojí nabídkou zadávacího řízení na realizaci projektu podle takto zpracované 
projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že zadavatel je povinen při zadávání veřejných 
zakázek dodržovat zásady stanovené v ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách, tj. zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, bylo by třeba, aby zadávací 
podmínky obsahovaly všechny podstatné skutečnosti a informace, aby zpracovatel projektové 
dokumentace neměl výhodu při tvorbě svojí nabídky do zadávacího řízení na realizaci projektu. 
 
Tento postup by však zadavatel měl volit vždy, neboť zákon o veřejných zakázkách neumožňuje 
zadavateli tímto způsobem „diskvalifikovat“ některé potenciální dodavatele z účasti 
v zadávacím řízení (byť se v praxi takové případy stávají). 
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9. V zadávací dokumentaci v rámci hodnotícího kritéria „kvalita nabízených výrobků a služeb“ 

bychom rádi bodově ohodnotili uchazeče, který v rámci nabídky použije okna vyrobená z 
několika konkrétních okenních profilů, které se všeobecně považují za kvalitnější. Nebo je 
tento požadavek v rozporu s podmínkami pro zadávání zakázek? 

 
Zadavatel je při stanovení hodnotících kritérií, resp. dílčích hodnotících kritérií v rámci 
základního hodnoticího kritéria „Ekonomická výhodnost nabídky“, povinen vždy postupovat 
tak, aby hodnotící kritéria odpovídala předmětu a charakteru veřejné zakázky. 
 
Pokud je tedy hodnocení toho, jaké okenní profily hodlá dodavatel použít v rámci plnění 
předmětu veřejné zakázky, pro zadavatele podstatné, je možné v rámci hodnocení nabídek 
dodavatelů stanovit jako dílčí hodnotící kritérium tento ukazatel. 
 
V takovém případě je však zadavatel povinen v zadávacích podmínkách přesně vymezit, jak 
bude provádět hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, zejména to, že bude 
konkrétní nabízené okenní profily hodnotit lépe než ty ostatní. V opačném případě by totiž 
toto hodnotící kritérium poskytovalo zadavateli nepřípustnou volatilitu při hodnocení, což by 
bylo v rozporu se zásadou transparentnosti ve smyslu ustanovení § 6 zákona o veřejných 
zakázkách. 
 
Je však otázkou, zda je třeba z tohoto ukazatele činit dílčí hodnotící kritérium, resp. zda by 
namísto hodnocení tohoto ukazatele nebylo pro zadavatele lepší učinit z něj v zadávacích 
podmínkách technickou podmínku plnění předmětu veřejné zakázky, tzn. že by si zadavatel 
vymínil, že dodavatel musí při plnění předmětu veřejné zakázky použít některý z jím 
preferovaných okenních profilů. 
 
Bez ohledu na to, zda se zadavatel rozhodne učinit z tohoto ukazatele předmět hodnocení či 
zda se rozhodne stanovit použití upřednostňovaných okenních profilů jako technickou 
podmínku plnění předmětu veřejné zakázky, je třeba upozornit na ustanovení § 44 odst. 9 
zákona o veřejných zakázkách, podle kterého obecně platí, že zadávací dokumentace, zejména 
technické podmínky, nesmějí, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení 
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

 
 
10. V nastaveném harmonogramu IPRM máme realizaci revitalizace veřejného prostranství 

naplánovanou na několik částí podle jednotlivých vnitrobloků, na které jsou zpracované 
projektové dokumentace a do několika let. Je možné soutěžit každou zakázku zvlášť, aniž by 
došlo k dělení zakázek? Je možné soutěžit zakázky na veřejné prostranství dohromady v 
rámci jednoho roku? Je nutné, aby revitalizace veřejného prostranství byla vysoutěžena jako 
jedna zakázka rozdělená do několika etap a několik let? 

 
Pokud má zadavatel naplánovanou revitalizaci veřejného prostranství v členění na několik částí 
a časově rozdělenou do několika let, měl zadavatel postupovat tak, že provede jediné zadávací 
řízení na jedinou veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude provedení revitalizace těchto 
veřejných prostranství. Je již pak na zvážení zadavatele, zda tuto jedinou veřejnou zakázku 
rozdělí na části, tzn. že při stanovení předpokládané hodnoty bude postupovat podle 
ustanovení § 13 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (tj. předpokládanou hodnotu tvoří 



Bakeš & partneři 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

ATTORNEYS AT LAW 

RECHTSANWÄLTE 
 

Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1, Česká republika 
tel.: +420 221 967 407, fax: +420 224 238 546, e-mail: office@bakes.cz 

Stránka 11 z 13 
 

součet hodnot všech částí veřejné zakázky), nebo zda bude tuto jedinou veřejnou zakázku 
zadávat jako jeden celek. V žádném případě však není možné provést zadávací řízení pro každé 
jednotlivé veřejné prostranství zvlášť, bez ohledu na to, zda v rámci jednoho roku či více let. 
 
Postup, kdy by zadavatel chtěl provést zadávací řízení na revitalizaci veřejného prostranství 
(byť společně pro několik částí plánované revitalizace) pouze v rámci jednoho roku, přičemž 
další části revitalizace veřejného prostranství by měla být realizována v následujících letech, 
není správný. Jedná se totiž o umělé dělení veřejné zakázky, což jsou případy, kdy zadavatel, 
ačkoli ví, že bude veřejnou zakázku realizovat v průběhu několika let, zadá veřejnou zakázkou 
pouze pro její část realizovanou v jednom roce. 
 

 
11. Pokud bude žadatelem družstvo a v různých domech jsou různí i další vlastníci bytů a 

družstvo podá více žádostí za více domů – musí pak tyto soutěže sečíst a vést tedy všechny 
výběrka jako „velká výběrka“ otevřená podlimitní? 
- zakázka se přeci vztahuje k předmětu, místu a žadateli (tzn. bytovému domu) a ne 

pouze k žadateli! 
- pokud se budou muset dělat velká výběrka, budou dlouhé, bude ohroženo čerpání 

alokace. 
Např.  
Družstvo + 3 vlastníci v domě A podají sólo žádost, chtějí zateplovat. 
Družstvo + 10 jiných vlastníků v domě B na druhém konci sídliště podají sólo žádost, chtějí 
dělat stoupačky a okna. 
Žadatelem a dohodu podepíše vždy jen družstvo – musí tedy nasčítat všechna zamýšlená 
výběrová řízení za různé projekty? – to je hodně na zákon o veřejných zakázkách! 
 
Z dotazu žadatele není zcela zřejmé, zda ve všech případech vystupuje i jménem ostatních 
vlastníků bytových jednotek pouze bytové družstvo či zda družstvo vystupuje v každém 
jednotlivém případě společně s ostatními vlastníky bytových jednotek v daném bytovém domě. 
 
Za předpokladu, že žadateli v případě každého jednotlivého bytového domu je jednak družstvo 
a jednak ostatní vlastníci bytových jednotek, přičemž jediným jednotícím prvkem žádostí 
podávaných pro jednotlivé bytové domy je právě bytové družstvo, pak i zadavatelem veřejné 
zakázky je v případě každého jednotlivého bytového domu odlišná skupina subjektů (byť 
propojená jednotícím prvkem – bytovým družstvem). Problematiku postupu při zadání veřejné 
zakázky, v níž na straně zadavatele vystupuje více osob, pak upravuje ustanovení § 2 odst. 8 a 9 
zákona o veřejných zakázkách. 
 
Vzhledem k tomu, že skupina osob sdružených či jinak spojených za účelem zadání veřejné 
zakázky ve vztahu ke konkrétnímu bytovému domu bude v případě každé veřejné zakázky 
týkající se konkrétného bytového domu odlišná, nelze takové veřejné zakázky „sčítat“, resp. 
nelze takové veřejné zakázky považovat za rozdělení jedné veřejné zakázky. Jedná se totiž o 
zcela samostatné veřejné zakázky zadávané různými zadavateli. 
 
Z dotazu bohužel není zcela zřejmé, z jakého důvodu by ve vztahu k poskytovateli mělo v roli 
žadatele vystupovat pouze bytové družstvo, které by současně jako jediné podepisovalo 
smlouvu o poskytnutí dotace. Není však vyloučeno, že tak bytové družstvo činí jako zástupce 
ostatních vlastníků bytových jednotek v daném bytovém domě. 
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12. Je přípustné zadat zakázku v případě, pokud se na výzvu ozve jediný zájemce, nebo je nutno 
zadávací řízení zrušit a opakovat? 

 
Problematika zrušení zadávacího řízení je upravena v ustanovení § 84 zákona o veřejných 
zakázkách. Zákon rozlišuje situace, kdy je zadavatel povinen a kdy oprávněn zrušit zadávací 
řízení. Popisovaná situace (za předpokladu, že jediný zájemce nebyl z jiných důvodů vyloučen 
z účasti v zadávacím řízení) není žádným z obligatorních nebo fakultativních důvodů pro 
zrušení zadávacího řízení. 
 
Pokud se tedy v daném případě nejednalo o jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené 
podlimitní řízení nebo řízení na základě rámcové smlouvy, která je možné zrušit i bez důvodu 
do doby uzavření smlouv

 

y (§ 84 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách), není dokonce zadavatel 
ani oprávněn z tohoto důvodu zadávací řízení zrušit. 

Pokud se však v daném případě jednalo o jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené 
podlimitní řízení nebo řízení na základě rámcové smlouvy, je zadavatel oprávněn (nikoli však 
povinen) takové zadávací řízení zrušit do doby uzavření smlouvy. 
 
Uvedené skutečnosti však v žádném případě nesmějí sloužit jako prostředek omezení 
potenciálních dodavatelů například tím, že zadavatel ve zjednodušeném podlimitní řízení vyzve 
k podání nabídky ty dodavatele, o nichž ví, že si nabídku nepodají. Takový postup ze strany 
zadavatele by byl porušením zásad podle ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.  

 
  
13. Je možno zadat dvě a více samostatných zakázek na jednotlivá dílčí plnění (tj. jednu zakázku 

např. na výměnu oken a druhou zakázku na zateplení fasády apod.), nicméně všechny 
jednotlivé zakázky je potřeba zadat v režimu, který by byl použit pro zakázku s 
předpokládanou hodnotou rovnající se součtu souvisejících zakázek v daném roce? 

 
Náš projekt bude mít dvě etapy. V první etapě, která bude zahájena v 06/2010, plánujeme 
rekonstrukci střešní krytiny, hromosvodů a žlabů. Dokončena bude v témže roce. 

 
Druhá etapa by měla začít až v roce 2012 (potřebujeme si naspořit nějaké peníze) a 
plánujeme výměnu původní podlahové krytiny společných prostor a výměnu původních, 
značně „ošklivých“ vstupních dveří. Dokončena bude v témže roce.  

 
První etapa bude cca 400.000,-, druhá cca 450.000,- (zpřesníme, až bude hotova projektová 
dokumentace). 

 
Domnívám se správně, když předpokládám, že obě zakázky sčítat nemusíme (první etapa v 
roce 2010 a druha 2012)?   

 
Pokud bychom je sčítat nemuseli, jednalo by se o zakázky malého rozsahu 1. kategorie (do 
500.000,-) bez nutnosti výběrového řízení? 

 
Obecně platí, že i rozdělení jediné veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělí, aniž by v rozporu 
s ustanovením § 13 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách došlo ke snížení předpokládané 
hodnoty pod finanční limity uvedené v ustanovení § 12 zákona o veřejných zakázkách, není 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, pokud spolu rozdělené veřejné souvisejí, ať již 
z hlediska věcného, geografického či časového, případně i jiného.   
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V daném případě se jako nejpodstatnější jeví okolnost, že zadavatel sice hodlá druhou etapu 
projektu realizovat v roce 2012 (má tak určitý plán realizace), nicméně tak učiní za 
předpokladu, že se mu podaří na tuto druhou etapu zajistit finanční prostředky (zadavatel tedy 
nemá přesnou představu o době realizace). Navíc dle popisu předmětu projektu se jeví, že 
spolu předměty obou etap projektu ne zcela souvisejí.  
 
Za těchto okolností lze mít za to, že veřejná zakázka na realizaci první etapy projektu a veřejná 
zakázky na realizaci druhé etapy projektu spolu časově a pravděpodobně ani věcně nesouvisejí; 
nejednalo by se tedy v tomto případě o umělé dělení jediné veřejné zakázky na dvě 
samostatné veřejné zakázky, a může tak obě veřejné zakázky zadat samostatně. 
 
Z výše předpokládaných hodnot lze tedy dovodit, že by se v daném případě mělo jednat o dvě 
samostatné veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou do 500 tis. Kč. 
 

 
 
V Praze dne 14. 10. 2009 
 
 
 
 
 

Mgr. Marek Plajner 
Advokátní kancelář Bakeš & partneři 


	1. Úvod
	2. Seznam použitých zkratek
	3. Obecný úvod do problematiky dělení veřejných zakázek a stanovení hranice mezi jedinou veřejnou zakázkou a několika samostatnými veřejnými zakázkami
	3.1. Dělení veřejných zakázek
	3.2. Stanovení hranice mezi jedinou veřejnou zakázkou a několika samostatnými veřejnými zakázkami 

	4. Odpovědi na dotazy žadatelů

