
 

 
Zadávání veřejných zakázek na stavební práce 

v SC 1.1. IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“  
 
 

V Praze, 18. dubna 2016 
 
V rámci Specifického cíle 1.1. „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále jen „IROP“) bude ze strany Centra pro regionální rozvoj České 
republiky (dále jen „Centrum“) posuzována povinnost sčítat předpokládané hodnoty 
veřejných zakázek na stavební práce týkající se vybraných úseků silnic II. a III. třídy 
zadávaných v rámci jednoho Kraje ve světle existující judikatury. 
 
Při povinnosti sčítat předpokládané hodnoty vzájemně souvisejících plnění musí být 
zohledněno zejména ustanovení § 13 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, z něhož 
vyplývá základní zásada zákazu rozdělení předmětu veřejné zakázky tak, aby došlo ke 
snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem. Toto základní 
vymezení pak souvisí s problematikou vymezení jediné veřejné zakázky.  
 
Otázkou, kdy více plnění tvoří jedinou veřejnou zakázku a kdy se jedná o samostatné 
veřejné zakázky, se opakovaně zabýval Nejvyšší správní soud, který dovodil, že zadáním 
jedné veřejné zakázky je nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání určitých relativně 
samostatných plnění, souvisejí-li spolu tato plnění úzce zejména z hledisek místních, 
urbanistických, funkčních, časových nebo technologických. Obdobně také Soudní dvůr 
Evropské unie ve své judikatuře vymezil, že pro určení, zda byly části jediné stavby uměle 
rozděleny, je třeba vycházet ze skutečnosti, že existence stavby musí být posouzena z 
hlediska ekonomické a technické funkce výsledku stavebních prací. 
 
Při aplikaci této judikatury na veřejné zakázky na stavební práce týkající se vybraných úseků 
silnic II. a III. třídy zadávaných v rámci jednoho Kraje, jež budou uplatňované v projektech 
IROP, je nezbytné vzít v úvahu zejména skutečnost, že veškeré tyto veřejné zakázky jsou 
součástí jednotného záměru Kraje, jehož cílem je napojení jím spravované regionální silniční 
sítě na evropskou dopravní síť TEN-T, přičemž pro naplnění tohoto cíle existoval již před 
podáním prvního projektu IROP přesně vymezený seznam úseků Prioritní regionální silniční 
sítě jakožto konkrétních stavebních akcí, které mohou být předmětem projektu IROP.  
 
V případech daného druhu proto podle názoru Centra bude obecně naplněna souvislost 
věcná (jedná se ve všech případech o rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy) i 
souvislost časová (ta vyplývá právě z v dané chvíli již existujícího přesného seznamu 
konkrétních stavebních akcí s možným zdrojem financování v rámci IROP). Otázka místní 
(geografické) souvislosti je pak podle názoru Centra organicky spojená s posouzením 
ekonomické a technické funkce výsledku stavebních prací.  
 
Při uplatňování výše uvedených předpokladů a závěrů tak dle názoru Centra vznikne Kraji 
povinnost sčítat předpokládané hodnoty všech veřejných zakázek týkajících se jedné 
komunikace / stavební akce, byť třeba rozdělené na vícero věcných či časových etap, 
uplatňovaných dokonce i v různých projektech IROP, podaných i s výraznějším časovým 
odstupem, neboť z pohledu Krajem plánovaných stavebních akcí v IROP bude naplněn jím 
zamýšlený cíl (tj. zlepšení napojení určité lokality na silniční síť TEN-T) až provedením všech 
plánovaných etap takové akce, přičemž samostatné provedení pouze některé dílčí etapy / 
dílčích etap tento cíl zjevně není schopno naplnit a nelze tedy dovodit samostatnou funkci 
(zejm. technickou) takové dílčí veřejné zakázky1. 

                                                           
1 Výjimky z tohoto obecného pravidla je možné dle názoru Centra uplatnit pouze v ojedinělých, zadavatelem 

řádně odůvodněných případech, vyplývajících ze specifického charakteru konkrétních stavebních akcí, a to na 
základě posouzení kompletní příslušné dokumentace a veškerých souvisejících aspektů. 

 



 

 
Současně však z výše uvedených předpokladů a závěrů dle názoru Centra nevyplývá 
povinnost sčítat předpokládané hodnoty spolu nikterak nesouvisejících veřejných zakázek 
týkajících se různých komunikací / stavebních akcí umístěných na různých místech Kraje 
pouze z toho důvodu, že se tyto komunikace / stavební akce nacházejí na území jednoho 
Kraje. Pokud se bude jednat o veřejné zakázky schopné plnit samostatnou funkci, které 
budou pro Kraj z pohledu naplnění jím zamýšlených cílů přínosné i zcela samostatně a 
nezávisle na jiných veřejných zakázkách, bude se v takovém případě jednat o samostatné 
veřejné zakázky, jež bude možné zadat způsobem odpovídajícím jejich vlastní 
předpokládané hodnotě. 
 
Pro ilustraci lze uvést následující dva příklady. První příklad: okružní křižovatka napojující na 
vyšší silniční síť jedno okresní město zjevně nemá žádnou spojitost s obchvatem jiného 
okresního města, přičemž obě tyto akce by nepochybně byly pro zadavatele z hlediska jeho 
cílů (tj. napojení určitého území na síť TEN-T) přínosné i zcela samostatně a nezávisle na 
sobě, tudíž se v daném případě jedná o dvě samostatné veřejné zakázky. Druhý příklad: 
rekonstrukce jednoho průtahu rozdělená do několika úseků zadávaných vždy po roce bude 
způsobilá naplnit zadavatelem zamýšlený cíl (tj. napojení určitého území na síť TEN-T) až 
provedením všech plánovaných úseků, přičemž samostatné provedení pouze dílčího úseku 
tento cíl není schopno zajistit a nelze tedy dovodit samostatnou funkci takové dílčí veřejné 
zakázky. Jednu veřejnou zakázku tak v daném případě tvoří předpokládané hodnoty všech 
dílčích úseků, a to přesto, že pro ně např. existují samostatné projektové dokumentace a 
samostatná stavební povolení. 
 
Přístup uvedený v tomto vyjádření bude ze strany Centra obecně uplatňován při jím 
prováděných kontrolách veřejných zakázek v rámci projektů IROP. Konkrétní závěr o 
správnosti postupu zadavatele při určování předmětu jedné veřejné zakázky však bude moci 
být učiněn vždy až při znalosti kompletní příslušné dokumentace a veškerých souvisejících 
aspektů. V případě sporných situací je pak ve vztahu k dodržení „sčítací“ povinnosti vždy 
doporučeno dobrovolně volit přísnější nadlimitní režim s tím, že pro některé menší stavební 
akce, kde by provedení nadlimitního zadávacího řízení bylo zřejmě neúčelné, lze využít 
možnost danou § 98 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách. 
 
Toto vyjádření vychází z aktuálního stavu judikatury věnující se dané oblasti. Tato judikatura 
se však může dále vyvíjet a není vyloučeno, že zde prezentované názory budou v čase 
určitým způsobem modifikovány. Proto Centrum výslovně upozorňuje, že vyjádřením Centra 
nejsou nikterak vázány další orgány, jejichž stanoviska mohou být ve stejné věci odlišná a 
současně že postup podle tohoto vyjádření Centra v žádném případě nezbavuje zadavatele 
zodpovědnosti za dodržování zákona o veřejných zakázkách.  
 

Toto Vyjádření Centra č. 1 nahrazuje předchozí Stanovisko č. 1 ze dne 8. března 2016. 
 
 
 
 


