
1.
Zásada zákazu diskriminace.

Zaji‰tûní pfiístupu dodavatelÛ k vefiejné zakázce.
Posilování soutûÏního prvku v zadávacím fiízení

§ 6 a § 56 ZVZ

Z prÛbûhu projednávání pfied soudy:

Îalobou vylouãeného uchazeãe bylo napadáno rozhodnutí Úfiadu pro ochranu
hospodáfiské soutûÏe (dále jen „Úfiad“) ze dne 12. 3. 2007, ã. j. R018/2007/03-
05376/2007/310-·p.

Krajsk˘ soud v Brnû (dále pouze „Krajsk˘ soud“) rozhodl rozsudkem ze dne
20. 3. 2008, sp. zn. 62 Ca 9/2007 tak, Ïe zru‰il rozhodnutí Úfiadu.

O kasaãní stíÏnosti Úfiadu rozhodl Nejvy‰‰í správní soud (dále pouze „NSS“)
rozsudkem ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008 tak, Ïe kasaãní stíÏnost zamítl. 

(SbNSS 1771/2009)

Z judikovan˘ch závûrÛ:

Zák. ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách (dále také „ZVZ“) zakazuje
nikoli pouze diskriminaci zjevnou, ale téÏ diskriminaci skrytou.

Za skrytou formu nepfiípustné diskriminace v zadávacích fiízeních je tfieba
povaÏovat i takov˘ postup, pokud zadavatel znemoÏní nûkter˘m dodavatelÛm
ucházet se o vefiejnou zakázku nastavením takov˘ch technick˘ch kvalifikaãních
pfiedpokladÛ, které jsou zjevnû nepfiimûfiené ve vztahu k velikosti, sloÏitosti
a technické nároãnosti konkrétní vefiejné zakázky, v dÛsledku ãehoÏ je zfiejmé,
Ïe zakázku mohou splnit toliko nûktefií z dodavatelÛ (potenciálních uchazeãÛ),
jeÏ by jinak byli b˘vali k plnûní pfiedmûtu vefiejné zakázky objektivnû zpÛsobi-
l˘mi. Nûktefií z dodavatelÛ totiÏ mají v takovém pfiípadû a priori znemoÏnûnu
úãast v zadávacím fiízení, byÈ by pfiedmût vefiejné zakázky mohli realizovat stej-
nû úspû‰nû jako dodavatelé ostatní. Tím se znemoÏÀuje dosaÏení cíle zákona
o vefiejn˘ch zakázkách, tedy zaji‰tûní hospodáfiské soutûÏe a konkurenãního
prostfiedí mezi dodavateli.

Zadavatel neporu‰uje zásadu zákazu diskriminace, pokud postupuje erga
omnes stejn˘m zpÛsobem materiálnû, nikoli jen formálnû.

Podmínky stanovené zadavatelem vÛãi dodavatelÛm musí b˘t ekonomicky
dÛvodné a pfiimûfiené poptávanému plnûní.
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Komentáfi:

Zadavatel je povinen pfii postupu podle zák. o vefiejn˘ch zakázkách dodrÏovat zá-
sady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6 ZVZ). Aktuál-
ní judikatura ukazuje, Ïe v˘znam tûchto zásad (a tedy v˘znam správného chápání § 6
ZVZ) se posiluje, tj. Ïe fiadu ustanovení zák. o vefiejn˘ch zakázkách je tfieba inter-
pretovat právû s vûdomím kodifikace tûchto zásad.

Krajsk˘ soud a NSS v tûchto dvou rozsudcích komplexnû interpretovaly zásadu zá-
kazu diskriminace, a sice tak, Ïe posílily její materiální pojetí se zdÛraznûním nepfií-
pustnosti nejen zjevné diskriminace, ale téÏ diskriminace skryté. Skryté formy diskri-
minace se pfiitom zfiejmû mohou jevit jako nebezpeãnûj‰í neÏ formy zjevné a „kaÏdému
jasné“ a za souãasného stavu zadávání vefiejn˘ch zakázek jako velmi problémové;
právû soudy by tu zfiejmû mûly dÛslednû dbát na to, aby si zadavatelé nevytváfieli umûl˘
prostor pro prima vista zákonné manévrování v rámci formalizovaného a uÏ z povahy
vûci nikoli vÏdy zcela pfiehledného procesu zadávání vefiejn˘ch zakázek.

Zákaz diskriminace je jednou ze základních zásad zadávacího fiízení, jejíÏ poru‰e-
ní bylo dosud tuzemskou judikaturou interpretováno jako „rozdíln ,̆ jin˘ pfiístup k jed-
notlivci neÏ k celku“ [takto bylo v minulosti konstantnû judikováno ve vztahu k § 25
zák. ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách (dále také „pfiedchozí ZVZ“), Krajsk˘ soud
tak judikoval kupfi. v rozsudku ze dne 14. 5. 2007 v právní vûci sp. zn. 31 Ca
166/2005]. Toto pojetí Krajsk˘ soud i NSS napfií‰tû neodmítly, zároveÀ v‰ak NSS ve
svém rozsudku poznamenal, Ïe omezení zákazu diskriminace jen na takto definova-
nou zjevnou diskriminaci by vytvofiilo jednoduchou cestu, jak zákaz diskriminace
v oblasti vefiejn˘ch zakázek obejít. NSS tu aplikoval právní názory Evropského soud-
ního dvora a konstatoval, Ïe zákaz diskriminace se t˘ká jak forem zjevn˘ch, tak skry-
t˘ch, pfiitom podstata tohoto zákazu znemoÏÀuje toliko mechanickou aplikaci. Podle
NSS není dost dobfie moÏné poÏadovat po zadavatelích, aby jejich postupy (v této
právní vûci se jednalo o zadavatelem poÏadované kvalifikaãní pfiedpoklady dodavate-
lÛ) mûly na v‰echny potenciální uchazeãe o vefiejnou zakázku stejné dopady. Smysl
a cíl zákazu diskriminace je podle NSS takov ,̆ Ïe tento zákaz obsahuje jak zákaz dis-
kriminace zjevné (tedy zjevnû odli‰né zacházení s jednotlivcem ve srovnání s celkem,
jak bylo dosud traktováno), tak zákaz diskriminace skryté, pokud tato vede k obdob-
n˘m právem zakázan˘m dÛsledkÛm jako diskriminace zjevná. NSS tak potvrdil názo-
rov˘ posun vypl˘vající z rozsudku Krajského soudu, podle nûhoÏ za skrytou formu ne-
pfiípustné diskriminace v zadávacích fiízeních je tfieba povaÏovat postup, kter˘m
zadavatel znemoÏní nûkter˘m dodavatelÛm ucházet se o vefiejnou zakázku nastavením
takov˘ch podmínek (v této právní vûci kvalifikaãních pfiedpokladÛ), kdy poÏadovaná
úroveÀ technické zpÛsobilosti je zjevnû nepfiimûfiená ve vztahu k velikosti, sloÏitosti
a technické nároãnosti konkrétní vefiejné zakázky, pfiiãemÏ je zfiejmé, Ïe právû pro tak-
to nastavené kvalifikaãní pfiedpoklady mohou vefiejnou zakázku splnit jen nûktefií
z dodavatelÛ (potenciálních uchazeãÛ), ktefií by jinak (bez takto nastaven˘ch pfiedpo-
kladÛ) byli k plnûní pfiedmûtu vefiejné zakázky objektivnû zpÛsobil˘mi. Nûktefií z do-
davatelÛ totiÏ mají v takovém pfiípadû a priori znemoÏnûnu úãast v zadávacím fiízení,
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byÈ by pfiedmût vefiejné zakázky mohli realizovat stejnû úspû‰nû jako dodavatelé ostat-
ní. Tím se znemoÏÀuje dosaÏení cíle ZVZ, tedy zaji‰tûní hospodáfiské soutûÏe a kon-
kurenãního prostfiedí mezi dodavateli. Zadavatelé tedy musí v zadávacím fiízení postu-
povat erga omnes stejn˘m zpÛsobem materiálnû, nikoli jen formálnû.

Klíãov˘m problémem takto pojaté skryté diskriminace je podle aktuální judika-
tury NSS „zjevná nepfiimûfienost“ podmínek ãi postupÛ zadavatele ve vztahu ke kon-
krétní vefiejné zakázce. Tato zjevná nepfiimûfienost není podle NSS vymezitelná Ïád-
nou obecnou floskulí, n˘brÏ je nutno jí vykládat vÏdy se zfietelem na individuální
kauzu. Samotn˘ pojem „zjevné nepfiimûfienosti“ se vyznaãuje jistou obsahovou pruÏ-
ností, aby mohl reagovat na nekoneãné mnoÏství Ïivotních situací, na nûÏ nemÛÏe ve
své obecnosti konkrétnûji formulovaná právní norma pamatovat. V kaÏdém pfiípadû
musí správní soudy pfii aplikaci kritéria „zjevné nepfiimûfienosti“ poskytnout prostor
pro legitimní ekonomickou úvahu zadavatele, a tedy shledání skryté diskriminace je
pfiípustné tam, kde kvalifikaãní pfiedpoklady jsou vskutku excesivní a jasnû vyboãu-
jí z oprávnûn˘ch potfieb dané zakázky. Oprávnûnost takto restriktivního v˘kladu
skryté diskriminace je dále podle NSS podporována i tím, Ïe – kromû podmínky
zjevné nepfiimûfienosti kvalifikaãních pfiedpokladÛ ve vztahu k velikosti, sloÏitosti
a technické nároãnosti konkrétní vefiejné zakázky – musí b˘t téÏ zfiejmé, Ïe v dÛ-
sledku takto nastaven˘ch pfiedpokladÛ mohou vefiejnou zakázku splnit toliko nûktefií
z potenciálních uchazeãÛ, ktefií by jinak (bez nepfiimûfienû nastaven˘ch kvalifikaã-
ních pfiedpokladÛ) byli b˘vali k plnûní pfiedmûtu vefiejné zakázky objektivnû zpÛso-
bil˘mi. Takto nastavené kvalifikaãní pfiedpoklady totiÏ jiÏ neplní jakoukoliv rozum-
nou ekonomickou funkci, ale v rozporu s cílem zákona o vefiejn˘ch zakázkách brání
konkurenãnímu prostfiedí mezi dodavateli. 

Rozsudek NSS je nadto v˘znamn˘ i z toho dÛvodu, Ïe NSS poprvé v tuzemské
aplikaãní praxi zfietelnû vyloÏil, Ïe smyslem dohledu nad zadáváním vefiejn˘ch za-
kázek je nejen kontrola efektivního vynakládání vefiejn˘ch prostfiedkÛ, jak je obecnû
traktováno jako smysl základní, ale téÏ kontrola (a sankcionování) postupÛ zadavate-
lÛ, které by po‰kozovaly hospodáfiskou soutûÏ a konkurenãní prostfiedí mezi dodava-
teli. To tedy mimo jiné znamená, Ïe právo vefiejn˘ch zakázek je judikatornû fiazeno
do oblasti práva hospodáfiské soutûÏe lato sensu. Z toho lze dovozovat, Ïe jednotlivá
pravidla zadávacího fiízení je tfieba vykládat tak, aby pouÏitá interpretace byla „ku
prospûchu efektivní hospodáfiské soutûÏe“.

Z odÛvodnûní rozsudku Krajského soudu:
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…

Îalovan˘ spoleãnû se správním
orgánem I. stupnû rozhodli, Ïe fiízení
o pfiezkum úkonÛ zadavatele … se podle
§ 118 ZVZ zastavuje, neboÈ v postupu

zadavatele pfii zadání vefiejné zakázky
… nedo‰lo k poru‰ení ZVZ.

Îalobce v podané Ïalobû namítá po-
chybení Ïalovaného pfii hodnocení postu-
pu zadavatele, kter˘ Ïalobce vylouãil
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z dal‰í úãasti v zadávacím fiízení s odÛ-
vodnûním, Ïe Ïalobce neprokázal svoji
kvalifikaci podle § 56 odst. 7 ZVZ, ne-
boÈ nedoloÏil písemné sdûlení o dodávce
elektfiiny v roce 2006 pro minimálnû
500 odbûrn˘ch míst.

Îalobce má za to, Ïe v zadávacím fií-
zení na dodávku elektrické energie …
bylo postupováno v rozporu s § 6 ZVZ,
neboÈ postup zadavatele byl diskrimi-
naãním. Îalobce shodnû se svojí argu-
mentací, jak ji uplatÀoval jiÏ v prÛbûhu
správního fiízení, namítá, Ïe poÏadavek
obsaÏen˘ v bodu 8.1 písm. b) zadávací
dokumentace spoãívající v pfiedloÏení
prohlá‰ení o tom, Ïe uchazeãi jsou doda-
vateli elektfiiny do více neÏ 500 odbûr-
n˘ch míst na hladinû vysokého napûtí
(dále „VN“) je nezákonn˘m, neboÈ ne-
jde o technické kvalifikaãní kritérium 
ve smyslu § 56 ZVZ, ale zároveÀ tento
poÏadavek fakticky diskriminuje ucha-
zeãe, ktefií tento poÏadavek nesplÀují.
Podle Ïalobce zákonná dikce § 56 odst. 7
písm. c) ZVZ stanoví, Ïe zadavatelem
vymezená minimální úroveÀ kvalifikaã-
ních pfiedpokladÛ musí odpovídat druhu,
rozsahu a sloÏitosti pfiedmûtu plnûní, coÏ
se v daném pfiípadû nestalo. Îalobce
poukazuje na to, Ïe jiÏ v prÛbûhu správ-
ního fiízení a pfiedtím pfiímo zadavateli
opakovanû vyt˘kal skuteãnost, Ïe tento
poÏadavek byl v rámci zadávací doku-
mentace zafiazen do bodu 1.4 ãásti III.,
a není tedy moÏné jej povaÏovat za poÏa-
davek ve smyslu bodu 2.3 ãásti III. zadá-
vací dokumentace nadepsaného „Tech-
nická zpÛsobilost“. Îalovan˘ v bodu 20.
napadeného rozhodnutí uvedené pochy-
bení zadavatele oznaãuje za pochybení
zcela bagatelní a nepfiikládá mu Ïádn˘
v˘znam. Îalobce naproti tomu toto po-
chybení nepovaÏuje v Ïádném pfiípadû
za zanedbatelné, kdyÏ má za to, Ïe zafia-

zení uvedeného poÏadavku zadavatelem
do bodu nadepsaného jako „Dal‰í
zvlá‰tní podmínky“ bylo zcela pochopi-
telné a nejednalo se o omyl zadavatele.
Pojmovû je tedy podle Ïalobce vylouãe-
no, aby uveden˘ poÏadavek byl vÛbec
zafiaditeln˘ do bodu 2.3 zadávací doku-
mentace; za dan˘ch okolností tedy má
Ïalobce za to, Ïe zadavatel pfiekroãil
oprávnûní vymezená dikcí ZVZ a stano-
vil si kritérium, které je zjevnû v rozpo-
ru s úãelem ZVZ.

Dále Ïalobce poukazuje na skuteã-
nost, Ïe aktuální tuzemská právní úprava
dává odbûratelÛm dostateãné záruky
toho, Ïe dodávky elektfiiny budou reali-
zovány fiádn˘m zpÛsobem. Pak je tedy
nesprávná argumentace Ïalovaného ob-
saÏená v bodu 22. napadeného rozhod-
nutí. Îalobce dále zpochybÀuje zpÛsob,
jak˘m se Ïalovan˘ vypofiádal s Ïalobco-
v˘m tvrzením ohlednû disproporcionali-
ty poãtu poÏadovan˘ch odbûrn˘ch míst
z VN, kdyÏ zakázku samotnou povaÏuje
svojí celkovou v˘‰í za zakázku velice
malého rozsahu. Îalovan˘ podle Ïalobce
akceptoval jako podpÛrn˘ argument vy-
jádfiení zadavatele, Ïe napfi. … disponuje
cca 12 000 odbûrn˘mi místy. Îalobce
má naproti tomu za to, Ïe právû argu-
mentace situací tohoto subjektu je zcela
nepatfiiãná. Dále Ïalobce poukazuje na
skuteãnost, Ïe Ïalovan˘ v odÛvodnûní
svého rozhodnutí opakovanû uvádí
chybn˘ pojem, takto „dodavatel první
instance“, ve skuteãnosti mûl Ïalovan˘
ve svém odÛvodnûní na mysli „dodava-
tele poslední instance“. Îalobce v této
souvislosti zpochybÀuje rovnûÏ argu-
mentaci obsaÏenou v bodu 21. napade-
ného rozhodnutí.

Îalobce má tedy za to, Ïe zadavatel
v rozporu se ZVZ diskriminoval nûkteré



dodavatele. Pokud § 56 odst. 1 ZVZ v˘-
slovnû uvádí, Ïe zadavatel mÛÏe vyÏado-
vat seznam v˘znamn˘ch dodávek reali-
zovan˘ch v posledních tfiech letech, pak
takovému vymezení zadavatelÛv poÏa-
davek obsaÏen˘ v bodu 8.1 písm. d) za-
dávací dokumentace neodpovídá. Podle
Ïalobce je z pohledu odbûratelÛ elektfii-
ny nepodstatné, zda jeho dodavatel elek-
tfiiny dodává elektfiinu takovému ãi fiádo-
vû vy‰‰ímu poãtu odbûratelÛ, a tedy
poÏadavek pfiedloÏení prohlá‰ení ucha-
zeãe o minimálnû 500 odbûratelích elek-
tfiiny z VN není opodstatnûn .̆ Îalobce
tu poukazuje na skuteãnost, Ïe jedin˘m
úãelem prokázání kvalifikaãních pfied-
pokladÛ uchazeãe je prokázání zpÛsobi-
losti uchazeãe fiádnû realizovat zam˘‰le-
nou zakázku. Proto Ïalobce povaÏuje
závûr Ïalovaného za nesprávn ,̆ nezá-
konn˘ a ze shora uveden˘ch dÛvodÛ na-
vrhuje, aby napadené rozhodnutí, jakoÏ
i jemu pfiedcházející rozhodnutí správní-
ho orgánu I. stupnû, bylo zru‰eno a vûc
vrácena Ïalovanému k dal‰ímu fiízení.

…

Pfiedmûtem vefiejné zakázky na „Do-
dávku elektfiiny pro âeskou národní
banku“ byla dodávka elektfiiny v roce
2007 pro oprávnûného zákazníka …
v kvalitû dle pfiíslu‰né vyhlá‰ky Energe-
tického regulaãního úfiadu v pfiedpoklá-
daném roãním mnoÏství 11 540 000 kWh
a s tím související závazek odebírat
elektfiinu.

V ãásti 8. zadávací dokumentace
(„Dal‰í poÏadavky zadavatele“) je pod
bodem 8.1 písm. b) uvedeno, Ïe zadava-
tel poÏaduje, aby uchazeã ve své nabíd-
ce pfiedloÏil písemné sdûlení o dodávce
elektfiiny v roce 2006 pro minimálnû
500 odbûrn˘ch míst z VN dle zákona

ã. 458/2000 Sb., v platném znûní, pode-
psané osobou oprávnûnou za dodavatele
jednat a podepisovat.

Z pfiílohy ã. 4 zadávací dokumentace
(strany 1–3 této pfiílohy) se podává, Ïe
v roce 2005 zadavatel disponoval 29 od-
bûrn˘mi místy („velkoodbûrn˘mi“
i „maloodbûrn˘mi“ spoleãnû).

V zadávacím fiízení pfiedloÏili nabíd-
ky celkem ãtyfii uchazeãi, kromû Ïalobce
spoleãnosti … Nabídka Ïalobce byla vy-
fiazena z toho dÛvodu, Ïe Ïalobce nepro-
kázal kvalifikaci podle § 56 odst. 7
ZVZ, neboÈ nedoloÏil písemné sdûlení
o dodávce elektfiiny v roce 2006 pro mi-
nimálnû 500 odbûrn˘ch míst z VN, po-
Ïadované v odstavci 8.1 písm. d) zadáva-
cí dokumentace. Namísto poÏadovaného
sdûlení nabídka Ïalobce obsahovala toli-
ko prohlá‰ení o jeho schopnosti dostát
v‰em poÏadavkÛm zadavatele, které
v‰ak poÏadované sdûlení podle zadava-
tele nenahrazuje.

Îalobce proti postupu zadavatele
brojil námitkami, av‰ak neúspû‰nû.
K námitkám Ïalobce smûfiujícím vÛãi
poÏadavku uvedenému v bodu 8.1
písm. b) zadávací dokumentace zadava-
tel uvedl, Ïe je vázán zadávací doku-
mentací. Pokud uchazeã (Ïalobce) ve
sv˘ch námitkách vÛãi postupu zadavate-
le sám v˘slovnû konstatoval, Ïe podmín-
ku zadávací dokumentace na minimální
poãet 500 odbûrn˘ch míst VN nesplÀu-
je, pak zadavatel nemohl dle jeho vyjá-
dfiení jednat jinak, neÏ uchazeãe (Ïalob-
ce) pro nesplnûní kvalifikaãního kritéria
z dal‰ího zadávacího procesu vylouãit.

Îalobce následnû podal u správního
orgánu I. stupnû návrh na zahájení fiízení
o pfiezkum zadavatelov˘ch úkonÛ,
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